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Täällä työn ja
tiedon puistot

T

urkulaisella yleissivistävällä
ja ammatillisella koulutuksella on pitkät perinteet, jotka ulottuvat keskiajalle asti. Vuonna 1249 perustetussa dominikaaniluostarissa oli todennäköisesti
koulu ja Turun katedraalikoulun
juuret ulottunevat vuoteen 1276.
Vuotta 1872 on kuitenkin pidettävä Turun kaupungin koulutuksen
syntyvuotena.
Usko suomalaisen kulttuurin tulevaisuuteen ja Pohjoismaiden esimerkki koulujen järjestämisessä
vauhdittivat kansakoulujärjestelmän tuloa Suomeen ja Turkuun.
Ruotsissa kansakoulut aloittivat
toimintansa jo 1840-luvulla. Muita
tekijöitä olivat mm. taloudellinen
nousu, väkiluvun nopea lisääntyminen ja yhteiskunnassa alkanut
vähittäinen siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kohti kansalaisyhteiskuntaa. Nämä lisäsivät myönteistä suhtautumista kansanopetusta
kohtaan myös Suomessa.

Vuonna 1865 annettiin asetus
kunnallishallinnosta, jossa kansanopetuksen järjestäminen uskottiin kuntien tehtäväksi. Valtiolle
jäi kuitenkin sananvaltaa valtionavun muodossa. Seuraavana vuonna Cygnaeuksen ehdotus kansakouluista julkaistiin keisarillisen
asetuksena, joka käytännössä toi
kaupungille kansakoulun järjestämisvelvollisuuden. Kaupunkikunnat nimittäin pakotettiin perustamaan kouluja, koska kaikille 7-13
–vuotiaille piti tarjota mahdollisuus koulunkäyntiin. Lasten koulunkäynti oli kuitenkin vapaaehtoista, koska kansanopetus haluttiin aloittaa vapauden ilmapiirissä.
Paine kohti oppivelvollisuutta kasvoi kuitenkin koko ajan, koska luku- ja laskutaito koettiin yhä tärkeämmäksi.
Turussa kirkonkokous otti kansakouluasian ensimmäiseen käsittelyyn vuonna 1869 ja nimesi komitean laatimaan ohjesääntöä. Komitean työn tuloksena Bell-Lancas-

ter-koulu, sunnuntaikoulu ja tyttökoulu sulautettiin yhteen uudeksi
kansakouluksi, joka aloitti toimintansa 15.1. 1872 eli runsaat 140
vuotta sitten.
Tammikuussa 1872 kansakoulussa oppilaita oli ainoastaan
150, mutta jo syksyllä 420 ja vuotta myöhemmin yli 700. Tuhannen
oppilaan raja saavutettiin vuonna
1879.
Vuoden 1872 jälkeen Turun
asukasluku erityisesti suomenkielisten lasten osalta kasvoi merkittävästi. Myös yhä uusia alueita kouluineen liitettiin Turkuun. Toiminnan määrä kasvoi merkittävästi,
mutta perusluonne pysyi entisellään. Vanhalta vuoden 1872 pohjalta toimittiin vuoteen 1976 asti, jolloin Turussa siirryttiin nykyiseen
peruskoulu- ja lukiojärjestelmään.
Samalla Turussa toiminut laaja yksityinen ja valtiollinen oppikoulujärjestelmä kunnallistettiin. Näin
kunnan toimintakenttä laajeni tavattomasti.

Nyt käsillä oleva teos käsittelee
Turun kaupungin yleissivistävän
koulutuksen historiaa vuodesta
1872 vuoteen 2014. Erityisen kiitoksen ansaitsevat FT Kimmo Ikonen kirjan kirjoittajana sekä Markku Pennanen kirjan taittajana. Kiitokset myös historiatoimikunnan
jäsenille aktiivisesta panoksestanne sekä kasvatus- ja opetuslautakunnalle, joka päätti toteuttaa vuosikymmeniä kestäneen ajatuksen
teoksen kirjoittamisesta. Suurta
ylpeyttä tuntien voin todeta, että
kyseinen teos on Meidän Firman
omaa tuotantoa alusta loppuun.
Turussa
Mikael Agricolan päivänä 2015
Timo Jalonen
toimialajohtaja
Turun kaupunki

JOHDANTO

M

ikä on Suomen historian
merkittävin tapahtuma: itsenäisyysjulistus, talvisota,
1990-luvun talouslama, liittyminen
Euroopan Unioniin vai kansallisen rahayksikön häviäminen menneisyyden
hämärään? Suomen historiassa on ollut monia vaikeita aikoja, jotka ovat
jättäneet jälkensä ihmisten arkeen ja
mieliin. Niistä on kirjoitettu muistelmia, tutkimuksia, kiistakirjoituksia,
romaaneja, mutta kun asiaa kysyttiin
suomalaisilta, niin vastaus oli yllättävä: merkittävin tapahtuma ei ollutkaan
mikään näistä, vaan yleinen oppivelvollisuus, peruskoulu ja kaikille ilmainen koulutus. Ne ovat yhdistäneet koko yhteiskunnan ja ne antavat pohjan
hyvinvoinnin kehittämiselle.
Moderni suomalainen yhteiskunta
on korostanut vahvasti opillisen sivistyksen merkitystä. 1900-luvun loppupuolella maassa panostettiin oppivelvollisuuskoulun kehittämiseen. Koulutuksen arvo kansallisena menestystekijänä tunnustettiin, ja kaikille tarjottavan yhtenäisen perusopetuksen uskot-
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tiin rikkovan yhteiskunnallisia raja-aitoja. Suomen peruskoulun erinomaiset
oppimistulokset ovat saaneet osakseen
kansainvälistä huomiota, mutta miten
tähän on tultu?

Tutkimuksen lähtökohtia
Suomessa Turun kaupungilla on koulutuksen saralla vahvat perinteet. Tässä tarkastelun kohteena on 140 vuoden aikana tapahtunut muutos kunnan yleissivistävän koulun toiminnassa vuodesta 1872 vuoteen 2012. Kehitykseen on vaikuttanut monia kaupungin kaikille kouluille yhteisiä tekijöitä,
mutta jokainen koulutoimi ja koulu on
myös ainutkertainen kokonaisuus, jolla on omat erityispiirteensä.
Tutkimuksen aikarajat on asetettu
tiettyjen kehitykseen vaikuttaneiden
merkittävien tapahtumien ja muutosten mukaan. Alkupiste on ollut tärkeä
hetki kaupungin koululaitoksen historiassa: kansakoulu aloitti toimintansa Turussa 15. tammikuuta 1872.
Aivan tyhjästä ei kuitenkaan lähdetty

TURUN
TURUN KOULUT
KOULUTAIKANSA
AIKANSA ILMIÖNÄ
ILMIÖNÄ

liikkeelle, sillä koulumuotoista kansanopetusta oli kaupungissa annettu
tätä ennen jo vuosikymmeniä.
1900-luvun loppupuolella ja
2000-luvun alussa Turun koulujärjestelmässä tapahtui suuria muutoksia. Tutkimuksen ajallisen päätekohdan muodostaa koko kasvatus- ja opetustoimen hallinnollinen reformi, josta kaupunginvaltuusto teki päätöksen
joulukuussa 2009. Uuteen organisaatioon siirtyminen aloitettiin tammikuussa 2011 ja sen toteuttamiseen annettiin aikaa kaksi vuotta eli vuoden
2012 loppuun saakka.
Tutkimuskohteen antama näkökulma menneisyyden tapahtumiin on
melko kapea, mutta kehitys on pyritty
liittämään laajempiin yhteiskunnallisiin asiakokonaisuuksiin sekä kehityspiirteisiin, jolloin monille ilmiöille ja
ratkaisuille on löydettävissä selittäviä
tekijöitä.
Suomalaisten lapsuuden ja nuoruuden muistoihin kuuluu olennaisesti kouluaika. Ensimmäiset kouluvuodet
ja -kokemukset ovat aina merkittäviä,
sillä ne muodostavat pohjan yksilön
myöhemmälle oppimiselle, mieltymyksille ja käsityksille itsestään oppijana.
Opetuksen ja kasvatuksen laatu tulee
ilmi usein vasta vuosien tai vuosikymmenten kuluttua. Arvostettu pedagogi ja kasvatustieteen tutkija Kari Uusikylä on todennut tämän hieman toisin
sanoin: ”Koulukokemukseni ovat yhä

hyvin eläviä, koulu on jättänyt ikuisen,
vahvan jäljen.”1
Ajallisesti yli sadan vuoden jakso
merkitsee monivaiheista kautta Suomen historiassa ja sen koulujärjestelmässä, vaikka aikanaan todettiin, että
muutokset koulumaailmassa tapahtuvat hitaasti.
Tietyt yhteiskunnan murrosvaiheet
asettavat myös koulumaailman usein
vaikeiden haasteiden eteen. Aivan nykyhetken tilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä voi olla hankala saada
oikeaa kuvaa, mutta historian ilmiöiden selvittäminen voi lisätä myös tietoamme oman aikamme kehityksestä.

Turku – Suomen vanhin
koulukaupunki
Muodollisen koulutuksen syntyvaiheet Pohjanlahden itäpuolella liittyvät
aikaan, jolloin katolinen kirkko sai vähitellen vahvistettua asemansa alueella ja piispanistuin siirtyi Aurajokilaaksoon. Kauppa loi monia yhteyksiä Itämeren piirin, ja hallinto sitoi seudut vähitellen Ruotsiin.
Rooman kirkko rakensi toimintansa organisoidun koulutuksen pohjalle. Tästä annettiin kirkollisessa lainsäädännössä myös määräyksiä, joita
ei tosin aina noudatettu. Jo 800-luvulla frankkien valtakunnassa annettiin
määräys, että tuomiokirkkojen yhtey1

Uusikylä 2006, 17.
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Suomen vanhimmista kouluista ei ole säilynyt ainuttakaan kuvaa. Opetus tapahtui varmaan katedraalikouluissa samaan tapaan eri puolilla Eurooppaa. Olaus Magnuksen vuonna 1555 Roomassa ilmestyneessä
teoksessa on kuitenkin piirros, josta käytännön luokkatilanne käy hyvin ilmi.

dessä tuli olla koulumestari. Vuonna
1215 pidetyssä neljännessä Lateraalikonsiilissa päätettiin, että piispan oli
palkattava tuomiokirkkokaupunkeihin
oppinut koulumestari ja järjestettävä
tälle riittävä tulonlähde. Tämän keskiajan merkittävimmän konsiilin tekemä päätös liitettiin myöhemmin kanonisen lain kokoelmaan Liber extraan.2
Opintie antoi lahjakkaille nuorille
mahdollisuuden sosiaaliseen nousuun.
Lisäksi muutamat pääsivät tutustumaan länsieurooppalaiseen sivistykseen, kun jatkoivat opiskeluaan ulkomaiden yliopistoissa. Tämä oli tapana
keskiajalla myös Turun hiippakunnassa. Dominikaaneilla oli yhteyksiä mm.
Pariisin yliopistoon.3
2
3

Hastig 1908, 1–2; Hanska – Lahtinen 2010,
46–49.
Kuujo 1981, 64 65; Nuorteva 1997, 38–46 ja
53–66 Gardberg 2005, 41.
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Suomen vanhin ja aikanaan merkittävin koulukaupunki on Aurajoen jokisuistoon 1200-luvulla syntynyt Turku.
Se oli vuosisatoja maan hallinnollinen,
sivistyksellinen ja kaupallinen keskus.
Kaupungin toiminnallinen yhteys Itämeren piirin kauppaan ja kulttuuriin
oli kehittynyt jo 1200-luvulla.
Kirjalliset lähdetiedot valaisevat
varsin vähän Turun varhaisinta historiaa. Paavin kirjeestä käy ilmi, että
vuonna 1229 annettiin lupa piispanistuimen siirrolle Nousiaisista Koroisiin. Ainakin dominikaaneilla on ollut
merkittävä osuus seudun kirkollisten
olojen ja myös koulutuksen kehityksessä. Pyhän Olavin luostari Aurajoen
tärkeälle kauppapaikalle perustettiin
vuonna 1249. Järjestön toimintaperiaatteisiin kuului mm. lähetys- ja opetustyö kansan keskuudessa. Domini-

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

kaanien koulu on saattanut aloittaa
toimintansa ennen katedraalikoulua.
Luostarikoulun ensimmäinen tunnettu opettaja, lehtori Gottschalk, frater
Goscalcus, mainitaan lähteissä vuonna
1326. Hänen tiedetään matkustaneen
pari vuotta tämän jälkeen Avignoniin.
Gottschalk lienee ensimmäinen turkulainen, joka on tavannut paavin.4
Turun katedraali- eli tuomiokirkkokoulun varhaisia vaiheita valaisevat
lähteet ovat niukat, mutta oppilaitoksen toiminta on ollut varmaan yhteneväistä muiden pohjoismaisten katedraalikoulujen kanssa. Katolisen kirkon
normatiiviset säännöt ohjasivat monin
tavoin ihmisten arkea ja juhlaa, koulutusta ja kasvatusta.5 Turun tuomiokapituli sai kiinteän muodon 1270-luvulla, ja on katsottu, että katedraalikoulu aloitti toimintansa samoihin aikoihin. Koulu oli kapitulin yhden jäsenen, koulumestarin eli scolasticuksen,
vastuulla. Mitään erityistä mainintaa
opinahjon perustamisesta ei säilyneistä asiakirjoista löydy. Kauko Pirinen toteaa tuomiokapitulin toiminnan alkaneen vuonna 1276, ja lisää tähän, että sen yhteydessä oli katedraalikoulu.
Pappiskasvatus oli aivan olennainen
osa kapitulin tehtäväkenttää.6 Suomen
kasvatuksen ja koulutuksen historiassa
4
5
6

Gardberg 1971, 222, 243, 264 ja 299;
Hanska – Lahtinen 2010, 64.
Hanska – Vainio-Korhonen – Rahikainen
2010, 15–16.
Pirinen 1976, 25 ja 1991, 73 ja 202.

arvellaan, että oppilaitos perustettiin
1200–1300-luvun vaihteessa, kun hiippakunnan hallinnollinen keskus siirtyi
Koroisista nykyiseen Turkuun.7
Vuonna 1318 vanhin Unikankareen
kummun ympäristössä sijainnut Turku
joutui hävityksen kohteeksi. Piispankronikan mukaan novgorodilaiset polttivat tuolloin kaupungin, kirkon ja Kuusiston piispanlinnan. Kaupunki oli vähitellen kasvanut uuden tuomiokirkon
läheisyyteen. Hävityksen jälkeisinä aikoina asutus keskittyi kirkon ja suurtorin seuduille. Varhaisimpien tietojen
mukaan koulu, Scolagordh, on todennäköisesti ollut tuomiokirkon vieressä sijainneen aukion reunassa talossa,
jota 1400-luvun alussa kutsuttiin Pyhän Laurentiuksen alttarin prebendan
asuintaloksi.8
Kirjallisissa lähteissä katedraalikouluun viitataan ensimmäisen kerran
vuonna 1326. Koulun ensimmäisestä
rehtorista Henricus Tempilistä on tieto tämän vuodelta 1355 olevassa testamentissa. Hän omisti kirkon koillispuolella olleen talon, joka siirtyi testamentin mukaan Pyhän Yrjänän alttarille. Tempilin seuraaja oli myös kaupunkiseurakunnan kirkkoherra. Alkuaikoina koulussa saattoi olla vain yksi opettaja. 1400-luvulta on jo tietoja, joista
7
8

Laaksonen 2006, 12–13, Hanska – Lahtinen
2010, 50.
Gardberg 1971, 222, 265–268,ja 277–278;
Niukkanen – Seppänen – Suhonen 2014, 90.
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voi päätellä, että Turun molemmissa
opinahjoissa oli kaksi opettajaa.9
Koulut olivat vuosisatoja kirkon
valvonnassa, ja tämä yhteys määräsi
paljolti opetuksen oppisisällön ja tavoitteet. Opettajat olivat yleensä pappissäädyn jäseniä. Katedraalikoulun,
kuten kaupungin toisen oppilaitoksen,
Pyhän Olavin dominikaaniluostarin
koulun, opetuskielenä oli latina. Tyttöjä ei aikakauden kouluihin huolittu.
Keskiajan lopulta lähtien Turun
koulun tiedetään sijainneen arvokkaalla paikalla tuomiokirkon kaakkoispuolella sijainneessa rakennuksessa, joka
liittyi kirkon ympärysmuuriin. Koulutalo on rakennettu jo ennen muuria.
Arkeologit ovat löytäneet tuomiokirkon ympäristöstä vahatauluja ja kirjoituspuikkoja, jotka on ajoitettu 1400-luvulle. Oma rakennus katedraalikoululle tehtiin ilmeisesti vasta piispa Maunu
Tavastin aikana vuonna 1443 tapahtuneen kaupunkipalon jälkeen.10
1500-luvun alussa Suomessa oli
kouluja Turun lisäksi vain Raumalla,
Porvoossa ja Viipurissa. Tuomiokirkon
seutu ja myös katedraalikoulu tuhoutuivat helmikuussa 1546 sattuneessa
tulipalossa. Oscar Nikula toteaa, että
tämä palo tuhosi lopulta keskiaikaisen
Turun. Uskonpuhdistuksen jälkeisinä
aikoina katedraalikoulu tunnettiin ni9

Hastig 1908, 2–4; Kuujo 1981, 63; Gardberg
2000, 127; Gardberg 2005, 57–58; Hanska –
Lahtinen 2010, 50 ja 56.
10 Niukkanen – Seppänen – Suhonen 2014,
89–90.
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Turun kartta vuodelta 1634, jossa näkyy pitkähkön ja hieman kaarevan koulutalon sijainti kirkon
kivimuurin yhteydessä Koulutorin reunalla. Grekenborgin pienehkö rakennus on kirkkomuurissa torin Koulukadun puoleisella laidalla. (TKKlA)

mellä Grekenborg eli Kreikanlinna, kun
oppilaiden ja tulevien pappien oli hyvä tutustua Raamattuun latinan ohella
myös kreikaksi. Rakennus sijaitsi tuolloin tuomiokirkon itäpuolella. Koulun
edessä sijainnut aukio – kaupungin ehkä vanhin tori – on tunnettu Koulutorina. Sen poikki kulki kouluun johtanut
päällystetty katu. Koulutorille päästiin
Hämeen suunnasta Koulukatua – Koulutuvankatua - pitkin. Sitä nimitettiin
vuonna 1553 Teinikujaksi. 1600-luvulla torin nimi muuttui Akatemiantoriksi. Keskiajalta lähtien kaupungissa oli

myös Koulumestarinkatu. Tämä lyhyt
kadunpätkä on sijainnut tuomiokirkon
koillispuolella.11
Turun koulusta kehittyi ajan mittaan arvostettu oppilaitos. Papin ura
häämötti oppilaiden mielessä, mutta
opintie saattoi olla rankka elämänvaihe monelle nuorukaiselle. Elämä Turussa oli kallista ja koulupojat olivat
köyhiä. Aika ajoin opiskelijat kiertelivät pitäjästä toiseen kerjäämässä rahaa. Yleisin tapa hankkia oli laulut,
mutta teinien kiertelyyn ympäri maaseutua liittyi monia kirkon arvovaltaan
vähemmän sopivia ilmiöitä.12
Tavallisen kansan opetukseen ei
pitkään aikaan kiinnitetty juuri mitään
huomiota. Ammattikuntalaitos huolehti kuitenkin eri käsityöammattilaisten
kasvatuksesta ja koulutuksesta oppipojasta mestariksi. Tukholmassa toimi jo 1400-luvulla ainakin 14 ammattikuntaa, mutta harvaan asutussa Suomessa ammattikäsityöläisiä oli vähän.
Turkuun ensimmäiset ammattikunnat
perustettiin vasta 1600-luvun alkupuolella. Tämä oli ajan kansainvälistä
ja yleiseurooppalaista koulutusta. Eivät vain teinit olleet liikkuvaa väkeä,
vaan myös kisällit kiertelivät kaupungista ja jopa maasta toiseen: oppia saa11 Nikula 1987, 88; Laaksonen 2006, 21 ja 27;
Hanska – Lahtinen 2010, 50, 65 ja 83–86;
Kostet – Kupila 2011, 242, 257 ja 264;
Niukkanen – Seppänen – Suhonen 2014,
49–50.
12 Laaksonen 2006, 16; Hanska – Lahtinen
2010, 59–64.

tettiin hakea Tukholmasta, Tallinnasta,
Riiasta, Stralsundista tai Lyypekistä.13
1500-luvun alkupuolella eräiden
Viipurin koulua käyneiden oppilaiden
nimet ovat jääneet pysyvästi Suomen
historiaan. Heistä tunnetuin on Turun
koulun rehtori ja uskonpuhdistaja Mikael Agricola. Opiskelu Saksassa antoi
hänelle ja monelle muullekin katedraalikoulussa toimineelle opettajalle oivan
mahdollisuuden tutustua reformaattorien luomaan uuteen henkiseen ilmapiiriin.
Vuonna 1535 Wittenbergistä palannut Thomas Keijoi nimitettiin heti Turun koulun rehtoriksi. Hänen opetuksestaan kertoo koulun oppilaana tuolloin ollut Paavali Juusten:14

”

Tultuaan koulun rehtoriksi tämä
johdatti oppilaita perehtymään huolellisesti kieliopin alkeisiin, etteivät
he jatkaessaan humanistisia opintojaan unohtaisi perusteita ja alkulähteitä, vaan opiskelisivat määrätyssä järjestyksessä uutta opiskelijoille
Wittenbergin yliopistossa.

”

Agricola opiskeli Wittenbergissä tarmokkaasti noin kolme vuotta. Saksasta palattuaan hän toimi lähes vuosikymmenen ajan Turun katedraalikoulun rehtorina ja Keijoi lähti jatkamaan
opintojaan Wittenbergissä.15
13 Vainio -Korhonen 2010a, 228–231.
14 Nuorteva 1997, 160–161.
15 Nuorteva 1997, 162–165.
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1500-luvulla Agricolan lisäksi Turun koulun kuuluisia opettajia ja rehtoreita olivat Paavali Juusten ja Jaakko Finno. Myös Mikael Agricolan poika
Christian Agricola toimi koulun rehtorina. Entisistä oppilaista Turun piispaksi nousivat ainakin Juusten, Ericus
Erici Sorolainen sekä Lars Tammelin.
Rehtori Christian Agricola nimitettiin
vuonna 1583 Tallinnan piispaksi.16
Opiskelu ei ollut pelkkää kielioppia tai ulkolukua. Juusten kertoo piispainkronikassaan, miten Turun koulun oppilaat osallistuivat kansankielisen kirkollisen kirjallisuuden tuottamiseen:

”

Tähän aikaan hän – Agricola –
huolehti suomenkielisen Psalttarin
painattamisesta, mikä teos kuitenkin on kokonaan suomennettu Turun
koulussa Paavali Juustenin rehtorikaudella. Tämä oli näet määrännyt
koululaiset tyylin harjoittamiseksi
silloin tällöin kääntämään psalmeja, kuten autuaimmassa muistossa
oleva tohtori Luther niitä oli kääntänyt. Heidän suomalaista käännöstänsä Juusten kuunteli ja korjasi niinä tunteina, jolloin koululaisten kirjoituksia on tapana vastaanottaa ja
tutkia, usein päivällisen jälkeen huoneessansa. Mutta ei ole ollenkaan tärkeätä, kenen nimessä se on julkaistu,

sillä sitä vartenhan se on käännetty,
että Suomen kansa sitä paljon käyttäisi. 17

”

Uskonpuhdistus merkitsi ajan mittaan
suurta henkistä muutosta. Martti Lutherin näkemyksen mukaan jokaisen
seurakuntalaisen oli hyvä osata lukea
Raamattua itse. Luterilainen kirkko korosti kansankieltä ja lukutaitoa. Näin
vahvistui opillisen sivistyksen merkitys. Uskonpuhdistus avasi myös ajan
mittaan tien kirkolliselle kansanopetukselle, vaikka aluksi reformi merkitsi takaiskua kouluille. Kirkon ja papiston yhteiskunnallinen asema heikkeni tässä murroksessa, mutta laajeneva keskushallinto tarvitsi luku- ja kirjoitustaitoisia virkamiehiä. Agricolan
Abckiria, mikä ilmestyi painosta ennen
suomenkielistä Uutta testamenttia, loi
pohjan lukutaidon alkeisiin ja kristillisen uskon perusteisiin.18
Liturginen laulu oli yksi katedraalikoulun vanhoista oppiaineista. Sunnuntaisin ja muinakin päivinä teinit
olivat mukana jumalanpalveluksissa
laulamassa latinankielisiä lauluja. Lisäksi opeteltiin perinteisiä koululauluja. Niitä löytyy runsaasti Greifswaldissa koulun entisen oppilaan Theodoricus Ruuthin ja rehtori Jaakko Finnon

16 Blomstedt – Matinolli 1963, 2–3 ja 13;
Nikula 1987, 698–700; Hanska – Lahtinen
2010, 53 ja 58.
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17 Juusten 1956,62–63.
18 Halila 1949, 15–17; Nikula 1987, 693–698.

1500-luvulla Turun koululla oli useita korkeasti oppineita rehtoreita ja opettajia, joista kuuluisin oli
Saksassa opiskellut Mikael Agricola. Uskonpuhdistaja ja Uuden testamentin suomentaja laati myös
Suomen ensimmäisen koulukirjan eli Abckirian.

toimesta vuonna 1582 painetusta Piae
Cantiones -laulukokoelmasta.19
Katedraalikoulu jatkoi toimintaansa reformaation luoman murroksen jälkeenkin. Turun koulu oli vuosikymmeniä Suomen suurin oppikoulu, ja kouluun saapui oppilaita laajalta
alueelta. Uusia opinahjoja ei juuri perustettu, mutta 1500-luvulla Porissa
aloitti toimintansa koulu. Turun koulu pysyi suosittuna oppilaitoksena, ja
19 Hastig 1908, 13; Hanska – Lahtinen 2010,
57–58.

vuonna 1591 valitettiin, että Turun
koulun apuopettajat joutuivat opettamaan useampia oppilaita kuin oli yhteensä Rauman ja Porin kouluissa.20
Ajan kirkollisten opetustavoitteiden mukaan Ruotsin papisto oli koulutettava puhdasoppisuuden henkeen,
mutta koulujärjestelmää oli uusittava.
Kustaa II Adolfin valtakuntaan oli saatava maallisen hallinnon palvelukseen
entistä enemmän päteviä kirjureita ja
vouteja. Uudistusten linjasta ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen.21
Vuonna 1630 Turkuun saatiin piispa Isaacus Rothoviuksen ehdotuksesta kymnaasi eli lukio. Se otti käyttöönsä koulun rakennuksen. Pitkä ja kapea
koulutalo sijaitsi kirkkomuurin kaakkoisessa kulmassa, hieman Grekenborgista länteen. Isohko koulusali oli talon
toisessa kerroksessa. Vanhan koulun
alimmat luokat säilytettiin kymnaasin
pohjakouluna. Lukiosta tuli varsin suosittu oppilaitos, jossa mainitaan vuosikymmenen puolivälissä olleen peräti 600 teiniä. Toisin kuin triviaalikouluissa, opettajat olivat nyt aineenopettajia. Yliopiston perustamisen jälkeen
kymnaasi siirtyi Viipuriin. Ajan koulutuspolitiikan mukaan lukio ja akatemia
eivät mahtuneet samaan kaupunkiin.
Uutta rakennusta yliopisto ei saanut,

20 Nikula 1987, 694 ja 702.
21 Joutsivuo 2010, 112–116.
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vaan se aloitti toimintansa koulutalossa.22
Vuonna 1641 Turkuun saatiin taas
triviaalikoulu, jota vuosisadan lopulla ryhdyttiin virallisestikin nimittämään katedraalikouluksi. Opinahjo
sijoitettiin kirkon länsipuolelle ilmeisesti 1600-luvulla rakennettuun koulutaloon. Sitä ei näy vielä vuonna 1634
tehdyssä Turun kartassa. Grekenborgin rakennusta kutsuttiin myöhemmin
myös vanhaksi kouluksi.23
Yliopisto antoi oman leimansa Turulle Suomen johtavana sivistys- ja
koulukaupunkina. Koulupojat olivat jo
keskiajalla kuuluneet kaupungin katukuvaan, mutta nyt ylioppilaat ja opiskelijat antoivat sille oman leimansa.
Varsinkin kaupungin monet varakkaat
porvarit omaksuivat kotiopettajajärjestelmän. Yleensä tavoitteena oli lukemisen, kirjoittamisen ja laskennon alkeiden opettaminen, mutta eräissä tapauksissa annettiin opastusta yliopistollisen aineiden perustiedoissa. Ehkä
noin 10 prosenttia akatemian opiskelijoista toimi kotiopettajina. joita ainakin Suomen ainoassa yliopistokaupungissa ja sen lähiseudulla oli riittävästi.24
Vuonna 1649 Ruotsin valtakuntaan
saatiin uusi koulujärjestys. Oppilaitokset jaettiin kolmeen ryhmään. Suo22 Nikula 1987, 641–644; Laaksonen 2006,
32–33; Joutsivuo 2010, 117–118; Lilius
2014, 226.
23 Hastig 1908, 17; Nikula 1987, 641 ja 643–
644; Joutsivuo 2010, 118.
24 Ranta 1975, 743–745 ja 748–752.
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meenkin luotiin uuden koulujärjestyksen mukainen kouluverkosto. Valtiovalta huolehti lukioiden ja triviaalikoulujen ylläpidosta. Triviaalikouluissa piti olla kirjurinluokka, jota myöhemmin
ryhdyttiin kutsumaan apologistanluokaksi. Turun katedraalikoulussakin oli
kaksi koulumuotoa: perustettiin kirjurinluokka, jossa opetettiin sisälukua,
kirjoitusta ja laskentoa ruotsiksi, ja
vanhoja perinteitä jatkava latinanlukijoiden linja. Vuosisadan jälkipuoliskolla luokka-asteiden määrä muuttui neljästä kuuteen, kun rehtorin luokka oli
jaettu kahteen piiriin ja koulussa toimi
kirjurinluokka. Koulun toimintaa valvoi tuomiokapituli.25
Turun piispa Johannes Gezelius vanhempi oli koko valtakunnassa arvostettu kouluasioiden tuntija. Hänen vuonna 1683 ilmestynyt koulujärjestyksensä, Methodus informandi, oli saanut vaikutteita ajan uudesta pedagogiikasta.
Oppikirjatilanne kohentui huomattavasti, kun piispa Gezelius perusti Turkuun kirjapainon. Hankintoja haittasivat koulujen ja koululaisten niukat rahavarat. Oppikirjoista otettiin kuitenkin yli tuhannen kappaleen painoksia.26
Kaupunkien vastuulla olivat pedagogiot, joissa annettiin lähinnä porvarisammatteihin liittyvää perusopetus25 Nikula 1971, 711–712; Joutsivuo 2010,
119–122.
26 Laasonen 1991, 138–142; Joutsivuo 2010,
126–127; Laine 2010, 123–124.

ta. Vuosisadan lopulla Suomessa oli jo
yli 20 alkeiskoulua. Tosin, jos kaupungissa, kuten Turussa ja Viipurissa, oli jo
korkeampi alkeisoppilaitos, niin sinne
ei perustettu erillistä pedagogiota. Ne
olivat myös osittain triviaalikoulujen
valmistavia luokkia ja osittain korvasivat niiden alaluokkia.27 Näistä ajoista
lähtien Turun kaupungissa lahjakkaan
ja tarmokkaan nuoren oli mahdollista
saada oppia ja opetusta alkeista aina
akateemisiin opintoihin saakka, mutta
muualla laajassa ja maaseutuvaltaisessa Pohjanlahden itäpuolisessa valtakunnan osassa tilanne oli aivan toinen.
1700-luvun alkupuolella Ruotsia koetteli yli kaksikymmentä vuotta
kestänyt sotien kausi. Suomea kohtasi
pitkä venäläismiehityksen aika. Katedraalikoulun toiminta keskeytyi vuonna
1713, kun venäläiset joukot marssivat
Turkuun, mutta opetusta päästiin jatkamaan keväällä 1716. Oppilasmäärä oli vähentynyt, ja osa opettajista oli
paennut Pohjanlahden länsipuolelle.
Rauha valtakuntaan palasi vasta vuonna 1721. Koulutalo säilyi melko hyvässä kunnossa, vaikka se oli rapistunut
miehityksen aikana.28
Vuonna 1724 Ruotsissa tuli voimaan uusi koulujärjestys, jota Suomessa noudatettiin aina vuoteen 1843 asti.
Turun katedraalikoulun toiminnassa ei
tapahtunut suuria muutoksia 1700-luvun lopulla ja seuraavan vuosisadan
27 Halila 1949, 31–34.
28 Nikula 1971, 711; Laaksonen 2006, 68–69.

alkupuolella. Oppilaita tässä vanhassa opinahjossa oli aika ajoin runsaasti. Lukumäärä lisääntyi 1730-luvulle
saakka, mutta sitten siinä tapahtui vähenemistä. Vuonna 1736, jolloin rehtorina toimi Israel Peldan, koulun kirjoissa oli peräti 480 poikaa, joista apologistan luokalla oli 101.29
TURUN KATEDRAALIKOULUN
OPPILASMÄÄRÄT 1725–180530
Vuosi

Oppilasmäärä

1735

406

1725
1745
1755
1765
1775
1785
1795
1805

274
172
155
254
291
184
158
126

Vanhan tavan mukaan vain osa oppilaista oli läsnä, ja koulunkäynti saattoi
olla melko epäsäännöllistä. Opettajien
ei tarvinnut pitää erityistä päiväkirjaa.
Uusia oppilaita merkittiin koulun luetteloihin pitkin lukuvuotta.31 Käytäntö
jatkui 1800-luvun loppupuolelle saakka.
29 Hastig 1908, 101–102 ja liite 1.
30 Hastig 1908, liite.
31 Hanho 1955, 25.
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Oppilaita Turun kouluun saapui
ympäri Varsinais-Suomea. Merkittävän oppilasryhmän muodostivat myös
turkulaisten porvareiden lapset. Oppilaista yli 40 prosenttia oli säätyläisten
lapsia. Valtaosa puhui äidinkielenään
suomea, ja alaluokilla jouduttiin panostamaan ruotsin opiskeluun. Opetus
perustui paljolti ulkoa oppimiseen. Lukuvuoden päättyessä pidettiin julkinen
ja juhlallinen kuulustelu piispan läsnäollessa. Kauhulla tai kaiholla muisteltuun tilaisuuteen saapui myös porvaristoa ja oppilaiden vanhempia. Kuulustelujen jälkeen järjestettiin koulu-

Turun kartta vuodelta 1756. Katedraalikoulu sijaitsee nyt arvokkaalla paikalla Tuomiokirkon kivimuurissa nykyisten pääportaiden kohdalla. Lukion
entinen rakennus on akatemian käytössä. Koulun
naapurina on akatemian kirjasto. (TKKlA)

tanssiaiset, ja tilaisuutta saivat vieraat
tulla seuramaan.32
TURUN KATEDRAALIKOULUN
UUDET OPPILAAT LUOKKAASTEEN MUKAAN 1775–179933
Luokka
Apologistan
luokalle
I luokalle

Alemman kollegan
luokalle
Ylemmän kollegan
luokalle
Konrehtorin
luokalle
Rehtorin luokalle

Turkulaiset

Maaseudulta

24,9

23,5

8,5

10,8

1,7

8,1

%

61,2
3,5

0,2
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50,9
5,1

1,6

Nils Turdin toimi rehtorina vuodesta
1775 vuoteen 1799 eli lähes 25 vuotta,
mutta tämä ei ollut kovin menestyksellistä aikaa, sillä koulun oppilasmäärä
väheni melkoisesti 1770-luvulta lähtien. Opinahjo ei ollut hyvässä maineessa. Jopa itse H. G. Porthan kiinnitti
kirpein sanoin huomiota koulun tilanteeseen. Vuosina 1790–1795 oppilaita
oli keskimäärin enää noin 126. Koulun
kokoon vaikutti olennaisesti apologistanluokan oppilasmäärä, sillä usein sillä opiskeli noin kolmannes kaikista
katedraalikoulun oppilaista. Vuonna
1791 opinahjon kirjoissa oli vain 117
32 Laaksonen 2006, 71–72.
33 Mäntylä 1939, 173–174.
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%

poikaa, joista apologistan oppilaina oli
31.34
Vuosina 1775–1779 katedraalikoulun oppilaista tuli ylioppilaiksi turkulaisista pojista 18 prosenttia ja maaseudulta tulleista 32 prosenttia. Ero
on huomattava. Monet porvarit saattoivat lähettää poikansa muutaman
kouluvuoden jälkeen ulkomaille opiskelemaan, kun taas maaseudulla papin
ammatti oli vielä tavoitteena ja siksi oli
ahkeroitava koulussa ylimpään luokkaan asti.35
APOLOGISTAN LUOKALLE SUORAAN
TULLEET OPPILAAT 1775–177936
Vuodet

Turkulaiset

Maaseudulta

1775–1779

15,8

18,8

1785–1789

24,2

21,1

1780–1784
1790–1794
1795–1799

%

19,8
36,5
49,3

%

22,8
26,7
41,7

Katedraalikoulu sijaitsi yliopiston perustamisesta lähtien 1800-luvun alkuun saakka aivan Tuomiokirkon tornin edustalla. Vuoden 1649 koulujärjestyksen mukaan jokaisella luokalla
tuli olla erillinen luokkahuone, mutta
tässä kirkkomuurin kylkeen rakenne34 Hastig 1908, liite 1;Mäntylä 1939, 176–180;
Nikula 1971, 713–714; Laaksonen 2006, 75.
35 Mäntylä 1939, 181–183.
36 Mäntylä 1939, 178–180.

tussa kivitalossa kerrotaan olleen vain
yksi varsinainen luokkasali. Kaikki
opiskelivat siis samassa tilassa. Luokat
oli tosin sijoitettu omiin ryhmiinsä.
Rehtorin kateederi sijaitsi huoneen toisessa päädyssä. Saliin liittyi pieni diskantti- eli laululuokka. Aikakauden
kaupunkikartoista selviää, että rakennus oli kapeahko, mutta pituudeltaan
se oli lähes tuomiokirkon levyinen.
Koulun pääsisäänkäynnin vieressä oli
pikkuovi, joka vei ”koirankopin” kokoiseen karsseriin. Jos kaikki koulun kirjoihin merkityt eri luokka-asteiden oppilaat ovat todella olleet samaan aikaan läsnä, koulussa on täytynyt vallita
melkoinen hälinä ja tilanahtaus.37 Turun katedraalikoulun kirjasto oli vielä
1700-luvulla melko vaatimaton.38
Piispa Jacob Tengströmin toimesta
katedraalikouluun perustettiin erityinen reaalilinja. Valmistavalta luokalta
oppilas saattoi siirtyä apologistanluokalle ja siitä edelleen kollehtorinluokalle. Näin vanhassa latinakoulussa oli
1800-luvun alussa myös kolmiluokkainen reaalilinja. Rehtorina näinä vuosina toimi Henrik Reinhold Bäck.39
Uudistus vain vahvisti sääty-yhteiskunnalle ominaista koulutusjärjestelmää. Papistolle oleellista oli latinan
kielen opiskelu, porvaristoa varten oli
37 Korhonen 1929, 163–164; Nikula 1971, 711;
Suomen Turku, 1973, 7 Perälä, Tauno, Turun
vanha katedraalikoulu; Lilius 2014, 223–225.
38 Hastig 1908, 120–123; Laine 2010, 125.
39 Nikula 1971, 713.
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apologistan ja kollehtorinluokka. Rahvaan opetuksesta vastasi kirkko. Aateliston poikia ei Turun kouluissa juuri
nähty. Heitä ei pappisura tai kauppamiehen ammatti ymmärrettävästi kiinnostunut. Aatelisto järjesti jälkikasvulleen muita mahdollisuuksia hankkia
säätynsä arvostamia tarpeellisia tietoja ja taitoja. Sotilasuralle aikovat saattoivat kuitenkin käydä 1700-luvun lopulla perustettua Haapaniemen kadettikoulua.
Ruotsin ajan loppupuolella Turun
hiippakunnassa toimi vain viisi triviaalikoulua. Vuonna 1748 niissä oli yhteensä 478 oppilasta. Tästä joukosta pääosa eli noin kolmannes opiskeli
Turun katedraalikoulussa. Opiskelijamäärässä ei tapahtunut suurta muutosta vuoteen 1808. Tuolloin koulujen
kirjoissa oli 535 oppilasta. Katedraalikoulun suhteellinen osuus koko määrästä oli lähes sama kuin vuonna 1748.

TURUN HIIPPAKUNNAN KOULUJEN
OPPILASMÄÄRÄT 1748 JA 180840
Koulut
Turun
katedraalikoulu
Porin
triviaalikoulu
Vaasan
triviaalikoulu

Hämeenlinnan
triviaalikoulu
Oulun
triviaalikoulu
Yhteensä

1748

Määrä

%

Määrä

26,2

141

161

33,7

74

15,5

125

37
61

478

1808

11,9
12,7

100,0

%

181

33,8

75

14,0

65

12,2

70
535

26,9

13,1
100,0

Kasvatus ymmärrettiin aikanaan toisin
kuin nykyään. Tavallisen kansan opetuksella oli Ruotsin valtakunnassa vanhat perinteet, mutta tavoitteena ei ollut
sääty-yhteiskunnan rajojen murtaminen. Aatelistolla, papistolla, porvaristolla ja rahvaalla oli omat tehtävänsä.
Lapset kasvatettiin siihen yhteiskunnalliseen asemaan, johon heidän piti
säätynsä mukaan kuulua.41
1600-luvun alussa piispa Isaacus
Rothoviuksen aikana kansan kristinopin opiskelu perustui ulkoa oppimiseen. Lukutaidon opetus yleistyi vasta
vuosisadan loppupuolella. Kirjoitustaidosta olisi ollut kyllä hyötyä, mutta sillä ei ollut vastaavaa merkitystä kirkon
40 Matinolli 1959, 33.
41 Hanska – Vainio-Korhonen – Rahikainen
2010, 12–13.
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ja uskonnon kannalta. Opetuksessa korostui puhdasoppisuuden henki.42
Kinkerit ja rippikoulu loivat pohjan suomalaisten kansanopetukselle.
Järjestelmä säilyi lähes sellaisenaan
1900-luvulle saakka. Erityisesti kiinnitettiin huomiota lukutaitoon ja kristinopin perusasioiden oppimiseen,
jotta ”Lapset, rengit Pijcat oppivat Kirja lukemaan, ja omilla Silmillänsä näkemään mitä Jumala pyhäs Sanasans
käske ja waatii”. Oppimisen taso kontrolloitiin lukukinkereillä, ja siitä tehtiin merkinnät kirkonkirjoihin. Vuonna
1686 annetussa Ruotsin kirkkolaissa,
jota myös Turun piispa Johannes Gezelius vanhempi oli säätämässä, määrättiin opetusvelvollisuus:

”

Wanhemmita pitä uscollisest manattaman, että he andawat Lapsens
nijtä, joiden se murhe Seuracunnas
pitä tule, Cappalaisen eli Luckarin, että he caikella wireydel Lasten opettamisen päälle pitävät, ja opettavat
Lapset lukeman Kirja.

”

Raamattuja tai muita kirjoja tavallisella
kansalla tuskin oli, mutta vain lukutaitoisilla oli pääsy ehtoolliselle ja mahdollisuus solmia kristillinen avioliitto.
Kirkkolain määräyksistä huolimatta
kansanopetus jäi toistaiseksi epämääräiselle pohjalle. Varsinaisesta opetuksesta vastuun kantoivat seurakunnan
42 Laasonen 1991, 82–84; Joutsivuo 2010,
161–162; Laine – Laine 2010, 258–261.

kappalaiset ja lukkarit.43 Näin tapahtui myös vanhassa Turun kaupungissa. Vuonna 1740 tuomiokapituli antoi
papistolle määräyksen pitää kolmesta
neljään kuukautta kestävän rippikoulun. Pakolliseksi se tuli 1760-luvulla.
Vuonna 1773 tuomiokapituli päätti,
ettei ehtoolliselle pitänyt päästää ketään, joka ei osannut lukea eikä tuntenut kristinopin perusteita.44
Itse asiassa vanhassa Ruotsin valtakunnassa oli voimassa kirkollinen oppivelvollisuus. 1700-luvun loppupuolella ajan henkinen ilmapiiri oli kuitenkin muuttumassa. Valistuksen virtaukset kulkeutuivat myös Turkuun. Kansanopetuksen järjestämistä pohdittiin
Aurora-seurassa, jonka tunnetuin kulttuurihahmo oli H. G. Porthan. Hän asetti tavallisen kansan opetuksessa etusijalle yleishyödylliset tiedot.45
Tyttöjen opetus ei ollut Turussa
täysin laiminlyöty. Ruotsin ajan lopulla
kaupungissa on toiminut ainakin mamselli Christina Krookin pensionaatti,
jossa nuorille säätyläistytöille opetettiin hyviä tapoja, lukemista, piirustusta, ranskan alkeita ja käsitöitä. Tiedot
tästä ja muista vastaavista kouluista
ovat todella niukat, sillä niitä ei valvonut mikään virallinen taho.46 Ilmeises43 Kircko-Laki Ja Ordningi 1686, 1986, 15–16
ja 117; Halila 1949, 22; Laasonen 1991,
238–240:Antikainen – Rinne – Koski 2000,
46–47; Laine – Laine 2010, 262–277.
44 Halila 1949, 86.
45 Halila 1949, 94–97.
46 Vainio-Korhonen 2009, 193–196.
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ti tyttöjen opetuksen kiinnitettiin kyllä huomiota, sillä Jacob Tengström julkaisi vuonna 1793 Åbo Tidningarissa
moniosaisen artikkelin, jossa hän arvosteli kirpeästi aikansa pensionaattikasvatusta.47
Kasvatuksen ammattilaisia Suomessa oli vähän. Valtaosa lapsista eli
sellaisissa olosuhteissa, etteivät he
koskaan joutuneet tekemisiin tämän
ammattikunnan edustajien kanssa.
Opettajien koulutukseen kiinnitettiin
huomiota oikeastaan vasta 1700-luvun
lopulla. Vuonna 1806 Turkuun perustettiin Suomen ensimmäinen opettajaseminaari, mutta senkin toiminta jäi
lyhytaikaiseksi.48

Tutkimustilanne
Aikanaan Suomen kouluja valvottiin
tarkoin erityisen tarkastustoimen puitteissa, mutta koulujen todellista toimintaa kokonaisuudessaan ei ole tutkittu kovin paljon. Erilaisia historioita
ja historiikkeja niistä on laadittu usein
jonkin ajallisen merkkivuoden juhlistamiseksi.49
Turun kaupungin kansakoulujen
50-vuotishistorian piti ilmestyä vuonna 1922. Hanke oli noussut esiin jo
vuonna 1913 ja se annettiin maisteri
Ludvig Lindströmille, mutta hän luopui

sitten urakasta.50 Keväällä 1924 teoksen laatimisen otti tehtäväkseen kansakoulujen silloinen tarkastaja Otto
Viitanen.51 Huhtikuussa 1932 todettiin,
että kirjasta tuli laajempi kuin oli ajateltu, sillä siinä käsiteltiin myös oppivelvollisuuslain täytäntöönpanoa Turussa.52
Turun kaupungin yleissivistävän
opetuksen eli kansakoulun vaiheista
1817–1921 kertova teos ilmestyi lopulta vuonna 1947. Viitasen laatimasta kirjasta löytyy hyvin yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi kaupungin kansanopetuksesta ennen kansakoulujen
aikaa. Vaikka Viitanen on rajannut tutkimuksensa aikaulottuvuuden vuosiin
1817–1921, niin teoksessa selvitetään
oppivelvollisuuskoulun kehityksen
pääpiirteet Turussa aina toisen maailmansodan alkuun saakka, jolloin hän
itse toimi vielä kaupungin kansakoulujen tarkastajana.
Vuonna 1972 tuli kuluneeksi sata
vuotta siitä, kun ensimmäinen kansakoulu oli aloittanut toimintansa Turussa. Sen kunniaksi laadittiin pieni
juhlakirja, jossa varsinkin kuvat kertovat elävästi kansanopetuksesta Suomen vanhimmassa koulukaupungissa,
mutta teoksen historiallinen katsaus
on melko suppea.

47 Wilkama 1938, 12–16.
48 Hanska – Vainio-Korhonen – Rahikainen
2010, 12; Tähtinen 2012, 251–252.
49 Vrt. Heikkinen 1989, 12.
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50 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 14.10.1913 ja 30.5.1922; TKK 1922,
1924, 7: 28–29.
51 TKK 1924, 1925, 7: 32.
52 TKA, kansankoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 6.4.1932.

Monista turkulaisista oppilaitoksista on laadittu historiikkeja ja juhlakirjoja. Tutkittavaan aihepiiriin liittyvistä yleisesityksistä on mainittava
Hannu Laaksosen vuonna 2006 ilmestynyt teos Alma mater Aboensis. Se kertoo kaupungin koulujen ja yliopistojen
vaiheista aina 1200-luvulta 2000-luvun alkuun saakka. Pääpaino on akateemisen opetuksen selvittelyssä.
Turussa on toiminut useita merkittäviä opinahjoja, mutta esimerkiksi
Suomen vanhimman oppikoulun ja sen
työn jatkajan, Katedralskolanin, vaiheista ei ole tehty kattavaa historiateosta. Usein yksittäisen koulun toiminta
sekä sen kehitysvaiheet on nähty kovin
suppeasta näkökulmasta ja on etsitty
esimerkiksi tietyn opinahjon omaleimaisuutta.
Vuonna 1879 yksityisten henkilöiden toimesta perustettiin Turun Suomalainen Lyseo, joka tunnettiin myöhemmin vuosikymmeniä nimellä Turun Suomalainen klassillinen lyseo.
Opetusohjelmasta johtuen sillä on ollut vuosikymmenien saatossa muista
oppilaitoksista erottavat piirteensä. Se
oli aikanaan Varsinais-Suomen ainut
suomenkielinen oppikoulu. Klassikosta on 1900-luvun alkupuolelta lähtien
laadittu useita historiikkejä ja matrikkeleita.
Samoin vuonna 1903 perustetusta
Turun Suomalaisesta reaalilyseosta eli
Turun Lyseosta on olemassa tiettyinä
juhlavuosina ilmestyneitä historiate-

oksia.53 1900-luvun alussa kaupunkiin
perustettiin yksityinen suomalainen
yhteiskoulu. Sen kehityksen vaiheista
on myös laadittu useita matrikkeleita
ja historiikkeja. Niistä kannattaa mainita erityisesti vuonna 2003 ilmestynyt laaja teos Turun Suomalainen Yhteiskoulu 1903–2003.
Moniosainen Turun historia on
kokonaisesitys kaupungin vaiheista
keskiajalta 1900-luvun loppupuolelle saakka. Kirjasarjan osissa on myös
selvitetty koulujen ja opetustoiminnan
kehittymistä eri vuosisatoina. Maisteri Sinikka Uusitalon laatimassa kaupungin historian uusimassa osassa on
tiivis esitys Turusta koulukaupunkina vuosina 1918–1970, mutta tämän
kauden jälkeisestä ajasta ei ole erityistä tutkimusta.
Turun kaupungin koululaitoksesta
on kasvatustieteen alalla tehty eräitä
ansiokkaita tutkimuksia, joita on pyritty käyttämään myös tässä työssä. Esimerkiksi Piia Seppäsen vuonna 2006
ilmestyneessä väitöskirjassa on tuotu
esille tärkeitä havaintoja koulunvalintakysymyksiin perusopetuksen tasolla
eräissä Suomen kaupungeissa. Yhtenä
kohteena on Turku.54
Kasvatustieteellisen tutkimuksen
kenttä on laajentunut ja monipuolis53 Vrt. esim. Karivaara 1993, 8.
54 Seppänen, Piia, Koulunvalintapolitiikka
perusopetuksessa – suomalaiskaupunkien
koulumarkkinat kansainvälisessä valossa.–
Suomen Kasvatustieteellinen Seura.
Kasvatusalan tutkimuksia 26. Turku 2006.
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tunut Suomessa nopeasti, mutta siinä
historiallinen näkökulma ei ole kovin
vahvasti esillä.55 Erityisesti kannattaa
kuitenkin mainita vuonna 2010–2012
ilmestynyt usean tutkijan laatima kolmiosainen Suomen kasvatuksen ja
koulutuksen historian yleisesitys.
Teossarjan ensimmäinen osa Huoneentaulun maailma käsittelee ajanjaksoa keskiajalta 1860-luvulle. Kirjassa
valotetaan ansiokkaasti kasvatuksen
kenttää ja kehitystä, mutta esimerkiksi Suomen vanhimman koulukaupungin – Turun – kouluja autonomian ajan
alkupuolella siinä ei tuoda esiin juuri
lainkaan.
Historian näkökulmasta formaali
koulutus ei ole ollut Suomessa kovin
laajaa ja syvällistä, mutta esimerkiksi Turun Bell-Lancasterkoulu ja siihen
liittyvä sunnuntaikoulu erään kehitysvaiheen ratkaisuina olisi kannattanut
selvittää hieman laajemmin. Sama koskee 1800-luvun alkupuolen oppikouluja. Esimerkiksi triviaalikoulun työn
jatkajaksi perustettu Turun ruotsinkielinen yläalkeiskoulu oli aikanaan oppilasmäärältään Suomen suurin oppikoulu.56

55 Heikkinen 1989, 13–14.
56 Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja
koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle.
Toimittaneet Jussi Hanska ja Kirsi VainioKorhonen, Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Toimituksia 1266: 1. Hämeenlinna
2010.
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Mitä tutkitaan?
Koulutuksen, koulun ja tietyn paikkakunnan koulu- ja sivistystoimen historian tutkiminen ei eroa metodisesti muusta historiantutkimuksesta. Sen
täytyy perustua tiettyyn empiiriseen
aineistoon eli lähteisiin ja lähdekritiikkiin.
Koulun ja sen hallinnon toiminnasta jää monia jälkiä, jotka ovat todisteita aikanaan eletystä historiallisesta todellisuudesta.
Teemaan Turun koulut aikansa ilmiönä – 140 vuotta yleissivistävää koulutusta liittyviä tutkimuskysymyksiä on
paljon, ja työn edistyessä niitä nousee
aina lisää. Kaikkiin ongelmiin ei voida
edes työekonomisista syistä antaa vastausta. Tämän teoksen keskeiset tutkimuskysymykset ovat:
Millainen oli koulutuksen tilanne
Turussa ennen kansakoulua ja
oppikoululaitoksen uudistamista?
Mitä muutoksia Turun
yleissivistävän koulutuksen
hallinnossa on tapahtunut?
Mistä keskeiset muutokset
johtuvat?
Miten keskeiset koulumaailman
uudistukset ja muutokset ovat
tapahtuneet Turussa?

Tutkimuskysymyksiin sisältyy monia
eri asiakokonaisuuksia. Koulumaailman keskeisten uudistusten ja muutos-

ten selvittelyssä on kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin tapahtumakokonaisuuksiin:
Miten ja milloin kunnallinen
kansanopetus sai alkunsa Turussa?
Miten oppivelvollisuuslaki toteutui
kaupungissa?
Miten poikkeusolosuhteet
ensimmäisen ja toisen
maailmansodan aikana vaikuttivat
koulujen toimintaan?
Milloin ja miten oppikoulujen
suosion lisääntyminen alkoi
Turussa?
Miten peruskoulu-uudistus
toteutui Suomen vanhimmassa
koulukaupungissa?
Miten taloudelliset realiteetit
vaikuttivat koulujen
toimintaan?Esimerkkinä on
1990-luvun lamakausi.

Varsinainen tarkastelu tapahtuu kronologisessa järjestyksessä. Loppukatsauksessa pyritään antamaan kokoava
vastaus tutkimustehtävään ja keskeisiin tutkimuskysymyksiin.

Lähdeaineisto
Kuva menneisyyden tapahtumista on
aina pelkistetty, sillä kaikkea ei voida
kirjata muistiin eri lähteisiin. Suomessa yleissivistävien koulujen toiminta
on varsin tarkkaan säännelty lakien
ja asetusten nojalla. Tosin määräysten

luomissa perusteissa on aikojen kuluessa tapahtunut monia muutosta.
Osa jälkipolville jääneestä koulumaailman tapahtumiin liittyvästä aineistosta on syntynyt virallista tietä
eli ne antavat tarkkoja tietoja opetussuunnitelmista, hallinnosta, taloudesta, tarkastuksista, työajoista, lukujärjestyksistä, oppikirjoista, opettajista,
oppilasmääristä, koulurakennuksista,
ruokailusta, rangaistuksista jne.
Vuonna 1871 toimintansa aloittaneen Turun kansakoulujen johtokunnan pöytäkirjat luovat vankan asiakirjoihin perustuvan primäärimateriaalin
tälle tutkimukselle. Osa merkinnöistä
on vain lyhyitä mainintoja päätöksistä, mutta joukossa on myös laajoja kokouksista tehtyjä muistiinpanoja, joista käyvät ilmi ratkaisujen perusteet ja
niiden yhteydessä käyty keskustelu
Turun kaupungin kunnallishallinnosta ja koulujen toiminnasta löytyy
näitä tietoja painetuista virallisista
lähteistä jo 1800-luvun lopulta lähtien.
Kansakoulujen johtokunta päätti vuonna 1885, että kansakoulujen toimintakertomus oli julkaistava painettuna joka kolmas vuosi.57
Tosin kaikkea kirjallista ja erityisesti tietokoneaikana syntyvää materiaalia ei arkistoida pysyvästi. Turun kaupungin hallinnossa ja kouluissa on siirrytty paperittomaan aikaan. Vuodesta
1996 lähtien opetuslautakunnan, lau57 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulun
jk:n ptk. 6.11.1885 ja 27.3.1886.
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takunnan suomenkielisen osaston ja
ruotsinkielisen osaston esityslistat ja
pöytäkirjat muutamia erityistapauksia
lukuun ottamatta on julkaistu sähköisessä muodossa.58
1900-luvun alkupuolella ryhdyttiin
laatimaan Turun kaupungin omaa erillistä tilastojulkaisua, josta löytyy kansakoulujen lisäksi tietoja paikkakunnan oppikoulujen toiminnasta. Näiden
virallisluonteisten lähteiden käyttöä
hieman haittaa, että tilastointi- ja laatimisperiaatteet ovat saattaneet muuttua vuosikymmenten kuluessa. Lisäksi
eräistä kysymyksistä löytyy enemmän
käyttökelpoista tietoa esimerkiksi koulumaailman asioista vanhemmista painetuista lähteistä kuin uusista.
On todettava erityisesti, että osa
vuonna 2012 turkulaisina kouluina
toimivista opinahjoista oli syntynyt aikanaan naapurikunnissa, kuten Kaarinassa, Maariassa, Kakskerrassa ja Paattisilla.
Turun kaupungin peruskouluilla
on ollut myös oma lehti, Föriviesti, jonka ensimmäinen numero ilmestyi keväällä 1985. Sen lehdille on tallentunut paljon koulutyön arjesta ja juhlista
kertovaa tietoa, joka ”muutoin helposti
painuisi unohduksiin”. Föriviesti oli aikanaan Turun ”koulumaailman kuvastin”.59 Lehtikin on jo historiaa, sillä sen
tarina päättyi vuonna 2005.
58 Toimintakertomus, Turun kaupungin
opetustoimi, 2007, 3–4.
59 Föriviesti 1990: 12, 2 Ajatuksia Föriviestistä
(Jaakko Lavaste).
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Jokaisella on varmasti myös muistikuvia koulun arjesta ja juhlista, iloista ja suruista. Päättäjät, koulun johto, opettajat ja oppilaat tarkastelevat
asioita eri näkökulmasta, mutta koulun toimintaa selvitettäessä niistä saa
esimerkiksi haastattelemalla mielenkiintoistakin tietoa. Sitä ei ehkä löydy
mistään ns. virallisesta lähteestä. Koulun ja opetuksen selvittäminen eri näkökulmista voi antaa myös lisää tietoa
aikakausien arjen, arvojen ja perheiden todellisuudesta.
Osa koulujen arkisista tapahtumista johtuu opettajista ja oppilaista, mutta todellisuudessa koulutyöhön ja sen
hallintoon vaikuttavien ilmiöiden kenttä on laaja. Mikään oppilaitos ja siihen
liittyvä organisaatio ei elä tyhjiössä,
vaan sitä ympäröi elävä yhteiskunta,
jossa aikojen kuluessa on esiintynyt ja
esiintyy monia erilaisia tekijöitä.

TURUN KOULUT
AUTONOMIAN
AJAN
ALKUPUOLELLA

1800

-luvun alkupuoli oli Turun historiassa tapahtumarikas ja merkittävä
kausi. Ennen sotaa kaupunki oli ollut
jo kauan Suomen henkinen ja taloudellinen keskus. Sillä oli vilkkaat yhteydet
maan pääkaupunkiin Tukholmaan.
Vuonna 1807 Ruotsin valtakunnassa
säädettiin uusi koulujärjestys, mutta sitä ei ehditty toteuttaa Suomessa.
Maaliskuussa 1808 venäläiset joukot
marssivat Turkuun, ja kaupunkiin sijoitettiin runsaasti sotaväkeä.
Olojen rauhoituttua Turun historiassa seurasi lyhyt kukoistusvaihe.
Siitä tuli autonomisen Suomen pääkaupunki. Valtiopäivät kokoontuivat
Porvoossa, mutta hallituskonselji eli
senaatti aloitti työskentelynsä Turus-

sa ja siellä toimivat maan uudet keskusvirastot. Tuomiokirkkoa vastapäätä
Aurajoen toisella puolella sijainneesta
Christian Richterin talosta tehtiin hallituskonseljin virkatalo. Rakennukseen
sijoitettiin myös valtaistuinsali ja valtaistuin.60
Autonomia jätti maan sisäisen kehittämisen suomalaisten huoleksi. Suomen koulut toimivat siten erillään Venäjän koululaitoksesta. Porvoon valtiopäivillä oli esitetty uudistuksia maan
kouluoloihin, mutta tulokset jäivät vähäisiksi. Aikakauden alkupuolella ei
juuri toteutettu yhteiskunnallisia uudistuksia. Kesäkuussa 1812 Aleksanteri I päätti, että Suomen oppikouluihin
oli palkattava niin pian kuin mahdol60 Nikula 1972, 3–7; Rinta-Tassi 1994, 19–28.
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lista venäjän kielen opettajia. Lisäksi
kouluissa oli ryhdyttävä opettamaan
Venäjän historiaa ja maantietoa, mutta
esimerkiksi katedraalikouluun oli hankala saada pätevää venäjän opettajaa.
Ruotsin kieli säilytti kyllä valta-asemansa Turussa.61
Vaikka Helsinki määrättiin Napoleonin sodan vuonna 1812 Suomen
uudeksi pääkaupungiksi, Turku oli
asukasluvultaan yhä maan suurin kaupunki. Sen asukasmäärä kasvoi varsin
hitaasti, mutta Helsingissä se lisääntyi nopeasti vilkkaan rakentamisen ja
muuttoliikkeen myötä.62 Viipuri mainitaan monessa yhteydessä merkittäväksi koulukaupungiksi, mutta asukasluvultaan se oli pikkukaupunki ja sen
koulut olivat oppilasmääriltään verraten pieniä verrattuna esimerkiksi Turkuun.
Yliopiston toiminta jopa tehostui
Turussa autonomian ajan alussa. Muutaman sota- ja lamavuoden aiheuttaman poikkeusvaiheen jälkeen kaupungin tiiviit kaupalliset yhteydet Ruotsiin
ja varsinkin Tukholmaan elpyivät.Toukokuussa 1817 Aleksanteri I päätti,
että senaatin ja keskusvirastojen tuli
muuttaa Helsinkiin viimeistään lokakuun alkuun 1819 mennessä. Turun
asema korostui kuitenkin kirkollisesti,
kun Turun piispasta tuli Suomen arkkipiispa.
61 Hanho 1955, 1–3 ja 12–16.
62 Wiherheimo 1950, 18–21; Nikula 1972,
125–130.
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KOULUKAUPUNKIEN
VÄKILUKUJA 1815–184063
Vuosi Turku Helsinki Pori

1815 12550

3227

2750

1830 13274 10599 4567
1840 13145 16592 5353

HämeenViipuri
linna

1668

2746

2697

4737

2275

2841

Vanhassa koulukaupungissa
tarvittiin kansanopetusta
1800-luvun alussa Turun katedraalikoulun oppilasmäärissä oli tapahtunut
yllättävä käänne. Vuonna 1800 oppilaita oli vielä 170, mutta neljä vuotta
myöhemmin heitä oli enää 96. Muutos
näkyi vahvasti apologistanluokalla.
Rehtorin mukaan tämä johtui osittain
siitä, että monet oppilaat olivat saaneet
itselleen sopivan toimen ja siksi he olivat lopettaneet opiskelun. Oppilasmäärä kääntyi sitten nousuun, mutta sotavuonna 1809 se väheni jälleen. Rauhan
palattua alkoi uusi nousukausi.64

63 Suomen kaupunkilaitoksen historia, tilastoosa, 1984, 12–13. – Luvut kirkollisen
väestönlaskennan mukaan. Turun
väkilukuun ei sisälly linnan eikä Helsingin
väkilukuun Viaporin linnoituksen väkeä.
Ibid.
64 Rekola 1939, 200–202.

TURUN KATEDRAALIKOULUN
OPPILASMÄÄRÄT 1805–182565
Luokka

1805

1810

1820

1825

Conrehtorin

16

20

20

26

Toinen

20

Rehtorin
Kolmas

Ensimmäinen
Apologistan
Collehtorin
Yhteensä

5

22

36

39
-

139

16

23

19
47

78

17

220

13

35

37
36

68

46

255

17
54

38
52

33

36

256

Autonomian ajan alkupuolella Turun
katedraalikoulu oli Suomen suurin oppikoulu. Lähimmät triviaalikoulut sijaitsivat Porissa, Hämeenlinnassa ja
Helsingissä. Maan ainut lukio oli Porvoossa.66
Rehtorin lisäksi katedraalikoulussa opetuksesta vastasi seitsemän opettajaa. Joukkoon oli ilmestynyt jopa aineenopettaja, kun koulussa aloitettiin
venäjän kielen opetus. Opetuksen taso
ei Turun koulussa ollut kovin korkea,
vaikka kaupungissa toimi parikymmentä vuotta piispa Tengströmin perustama kasvatusopillinen seminaari.
Varakkaiden perheiden pojat eivät kouluissa opiskelleet, vaan vanhan tavan mukaan heille palkattiin yksityisopettajia. 1800-luvun alussa aa65 Rekola 1939, 201–202.
66 Joutsivuo 2010, 155–156.

telispoikia Turun koulussa oli verraten vähän. Vuosina 1800–1826 koulun
kirjoihin oli merkitty kaikkiaan 1493
oppilasta, joista aatelisia oli 61, mutta
vielä vähemmän opintielle oli ilmestynyt esimerkiksi opettajien lapsia. Heitä
koulussa oli vain 18.67
Syksyllä 1814 katedraalikoulun kirjoihin oli merkitty jo yli 300 oppilasta, joista noin puolet oli kotoisin Turun
seudulta. Vararehtori G. Laurell kuvaa
koulun arkea vuonna 1814:

”

Joka saapuu synkkänä syysiltana
tähän koulutaloon ja tuntee siellä pilaantuneen ilman, jonka aiheuttaa
sellaisen ihmisjoukon ahtautuminen
pieneen huoneeseen, näkee sammumaisillaan olevien kynttilöiden levittävän ympärilleen kelmeää valoa, hänen pitäisi yrittää uskoa, että se on
pikemminkin vankila kuin kokoontumishuone maan nuorisolle, joka – –
tässä iässä olisi ympäröitävä jalolla,
arvokkaalla ja kauniilla, jotka luonto
ja äly voivat saada aikaan. 68

”

1800-luvun alussa koulutaloa korjattiin arkkitehti Charles Bassin johdolla.69
Varsinaista pohjakoulutusta antavaa oppilaitosta Turussa ei ollut. Siksi katedraalikoulussa oli etenkin kollehtorin, alimman kollegan ja apologis67 Rekola 1939, 205–213.
68 Hastig 1908, 119.
69 Hastig 1908, 118.
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tan luokilla runsaasti oppilaita, jotka
aikoivat kauppiaiksi tai käsityöläisiksi. Tilanteeseen oli saatava jokin muutos, sillä melkoinen osa oppilaista ei
jatkanut latinakoulun ylemmille luokille, vaan he olivat koulussa lähinnä
hankkimassa käytännön ammateissa tarvittavia perustietoja. Kun akatemian uusi komea rakennus valmistui
vuonna 1815, niin koulu sai käyttöönsä akatemialta yhden entisen kirjastohuoneen.70
Vanha opinahjo säilytti muuten entisen ilmeensä. Vuonna 1825 tuomiokapituli oli ehdottanut, että katedraalikoulu ja sen siipirakennus, jotka olivat
alle kymmenen metrin päässä kirkon
tornista, olisi purettava. Rakennukset
olivat paloturvallisuuden takia ongelmallisia, sillä niissä oli tulisijoja. Entisessä kirjastossa oli vanha ja lahonnut
paanukatto. Katedraalikoululle pitäisi rakentaa uusi rakennus. Kaupungin
porvaristo ei asettunut tukemaan tuomiokapitulia, ja senaatti hylkäsi muutosehdotuksen.71
Turussa oli tehty yrityksiä kansanopetuksen kehittämisestä jo Ruotsin vallan lopulla. Porvaristo oli myös
kerännyt varoja koulua varten. Pieni lastenkoulu on ollut toiminnassa
1800-luvun alussa, vaikka tiedot siitä ovat kovin vähäiset. Vuonna 1812
opetus aloitettiin uudessa lastenkoulussa, johon oli saatu varat piispa Ja70 Viitanen 1947, 22.
71 Dahlström 1930, 191–192.
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kob Haartmanin lesken testamentista.
Molempien lastenkoulujen toiminta
on päättynyt viimeistään 1830-luvun
alussa.72
Venäjän keisarikuntaan kuuluvassa
Suomessa elettiin vahvasti byrokratian ja tiukan sääty-yhteiskunnan aikaa.
Tuomiokapituli teki kuitenkin vuonna
1814 keisarille esityksen Turun kouluolojen uudistamisesta. Suunnitelman
mukaan kaupunkiin oli perustettava
poikien alkeiskoulu eli pedagogio. Se,
kuten muutkin aikakauden koulut, toimisi kirkon hallinnon alaisena. Alkeiskoulun tavoitteena oli vastata alemman kansanluokan lasten opetuksesta.
Koulu aloitti toimintansa syksyllä 1817
Luostarikorttelissa sijaitsevassa talossa, jossa myös opettaja Adolph Fridén
asui. Tässä vaiheessa katedraalikoulun
alaluokkien oppilasmäärissä tapahtui
vähenemistä, ja uuteen opinahjoon ilmestyi runsaasti oppilaita. Monet olivat köyhien perheiden lapsia, joiden
koulunkäynti keskeytyi usein varsin
pian. Alkeiskoulun opetuskielenä oli
ruotsi, mutta joukossa oli myös muutamia suomenkielisiä oppilaita.73
1800-luvun alussa Turussa toimi pari kolme varakkaiden perheiden
tyttöjen sisäoppilaitosta. Åbo Allmänna Tidningistä löytyy esimerkiksi vuodelta 1816 asiaan liittyviä tietoja. Syyskuun alussa kaksi Ruotsista saapunut72 Nikula 1972, 419–420.
73 Åbo Allmänna Tidning 11.10.1817; Viitanen
1947, 20–34; Nikula 1972, 420–421.

1823–1842. Mm. Fredrika Tengström
oli käynyt tätä koulua. Sitä ennen hän
oli nauttinut yksityisopetusta. Rouva Salmbergin äidinkieli oli englanti,
ja hän puhui myös ranskaa ja saksaa.
Rouva Aurora Danetin internaatti oli
hyvässä maineessa ollut koulu, jossa
mm. J. L. Runeberg on opettanut historiaa ja maantietoa. Samoin opettajatar
Sara Wacklinin ja Amalia Ertmanin Turussa vuodesta 1823 vuoteen 1827 toiminut kaksiluokkainen tyttökoulu oli
arvostettu sisäoppilaitos.74

Lancasterkoulujen aika
Kouluasioista kirjoitettiin jo 1800-luvun alussa
sanomalehdissä. Turun Wiikko-Sanomissa julkaistiin vuonna 1821 kaksiosainen artikkeli Bell-Lancasterkouluista. Vuodesta 1822 kaupungin paloon
saakka koulu sijaitsi Vähä-Luostarinkadun varrella.

ta rouvashenkilöä mainosti uutta pensionaattiaan, jossa opetettiin piirustusta, ranskaa ja ompelua. Omat opettajat voitiin hankkia niille, jotka halusivat oppia venäjän ja saksan kieltä sekä musiikkia ja tanssia. Marraskuussa
Tukholmasta Turkuun tullut opettajar
ilmoitteli Hämeenkadun varrella sijaitsevasta pensionaatistaan, jossa opetusohjelma oli tätä hieman vaatimattomampi. Pietarista tullut nuori neiti etsi lehden välityksellä palveluspaikkaa,
jossa hän saattoi opettaa perheen lapsille venäjää, ranskaa ja saksaa. Varsin
tunnettu on leskirouva Anna Salmbergin koulu, joka lienee toiminut vuosina

1800-luvun alussa viranomaiset eivät
kiinnittäneet suurta huomiota kansanopetuksen kehittämiseen, ja siksi
uudistukset ja kokeilut lähtivät usein
liikkeelle yksityisten henkilöiden toimesta. Kansakoulun edeltäjänä voidaan pitää Turkuun perustettuja vuoro-opetusoppilaitoksia. Englantilaiset
Andrew Bell ja Joseph Lancaster olivat
1790-luvulla ottaneet käyttöön kansanopetukseen – suurten oppilasjoukkojen – soveltuvan uuden opetusjärjestelmän. Kun koulutettuja opettajia
oli vähän, niin 1800-luvun alkupuolella kansakouluidean alkuaikoina menetelmällä oli suuri merkitys monessa maassa.
74 Åbo Allmänna Tidning, 3.9.1816, 7.11.1816,
9.11.1816, 14.11.1816, 23.11.1816 ja
30.11.1816, Nikula 1972, 428–430; Vahtola
2007, 204–205, Vainio-Korhonen 2009,
190–193 ja 2010b, 83–84.
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Turun kartta vuodelta 1827. Kaupungin palossa tuhoutunut alue on väritetty harmaalla.Tuli vei mennessään
katedraalikoulun, alkeiskoulun, lancasterkoulun ja Sara Wacklinin koulun rakennukset.(TKKlA)

Englannissa kehitetty Bell-Lancasterkoulujen opetus perustui metodiin,
jossa oppilaat jaettiin pieniin ryhmiin
edistymistason mukaan. Oppikirjoja ei ollut, ja koko joukko opiskeli samassa suuressa salissa. Pedagogiikka
oli yksinkertaisen konemaista: hieman
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edistyneemmät oppilaat toimivat monitööreinä eli apuopettajina kahden
tai kolmen päivän ajan. Heidän valvonnassaan oli yleensä yhdestä kolmeen
ja korkeintaan kymmenen oppilasta. Isompaa joukkoa eli luokkaa opetti luokkamonitööri. Oppilaille jaettiin

palkintoja ja rangaistuksia oppimistulosten mukaan. Koko toimintaa pystyi
valvomaan yksi palkattu opettaja. Kustannukset jäivät vähäisiksi. Se oli Englannin industrialismin ajan lasten massakoulutusta.75
Turun akatemian apteekkarin,
asessori Jacob Julinin aloitteesta syntynyt Suomen ensimmäinen Bell-Lancasterkoulu avasi ovensa keväällä 1820
Turussa Iso- Hämeenkadun varrella sijainneessa sotilaspastori Monseliuksen talossa. Julin oli tutustunut lancasterkoulujen toimintaan vuonna 1818
Englannissa ja Ruotsissa. Vuoro-opetusmenetelmä oli myös Venäjän hallintoviranomaisten suosiossa. Åbo Tidningarissa julkaistiin kesäkuussa 1820
laaja kaksiosainen artikkeli uuden koulun toimintaperiaatteista. Esimerkkinä
oli Pietarissa toimiva Bell-Lancasterkoulu. Keisari myönsi suurehkon rahasumman Julininin ajamalle hankkeelle.
Turun lancasterkoulun ensimmäinen
opettaja oli maisteri Gabriel Wallenius, joka oli perehtynyt opetusmenetelmään Pietarissa. Wallenius ei saanut
koulua oikein toimimaan, ja hänen jälkeensä opettajaksi tuli ylioppilas J. W.
Westerberg. Hämeenkadun varrelta
koulu muutti Suurtorin reunalle. Aluksi pojille tarkoitettu oppilaitos oli suomenkielinen.76
75 Viitanen 1947, 36–38; Halila 1949, 137–138.
76 Åbo Tidningar 3.6. ja 7.6.1820 Till
Allmänheten; Viitanen 1947, 39–41; Halila
1949, 138–139.

Turun Wiikko-Sanomat julkaisi
marraskuussa 1821 kaksiosaisen artikkelin koulun perustamisesta ja toiminnasta. Siinä uudesta opinahjosta
todetaan:

”

Turkuun asetettu Lancasterin koulu, jossa nyt on 36 lasta, löytyy ison torin vieressä vastapäätä Brinkkalan kivihuonetta. Siinä koulitaan ilman mitään maksota talonpojan ja köyhän kansan
lapsia Maakunnan omalla kielellä.
– – Lapset opetetaan tässä koulussa tuntemaan puustavit, lukemaan,
kirjottamaan ja räknäämään. – –
Jos tämä koulu saadaan menestymään, on uskottava että muitakin
sen kaltaisia aikaa myöten sikiää
Suomeen, josta tosin suuri etu alaisemmallen kansallen olisi odotetava.
Sen kautta herätettäsiin myös Suomen oppineet tekemään Suomenkielisiä koulukirjoja, joista meillä vielä
on peräten iso puutos. 77

”

Muutaman vuoden kuluttua Julin katsoi parhaaksi, että yksityinen oppilaitos siirtyisi valtiovallan haltuun. Näin
sen asema vahvistuisi. Vuonna 1825
lancasterkoulu sai uuden ylläpitäjän:
siitä tuli kaksikielinen valtion ylläpitämä ja tuomiokapitulin valvoma koulu.78
77 Turun Wiikko-Sanomat 17.11.1821 ja
24.11.1821 Lancasterin kouluista.
78 Viitanen 1947, 42–45.
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Syyskuussa 1827 Turkua kohtasi
onnettomuus: tuli pääsi tekemään hirvittävää tuhoa ja koko vanha kaupunki hävisi muutamassa tunnissa historian hämärään. Opetus yliopistossa ja
kouluissa oli pakko keskeyttää. Noin
12 000 henkeä joutui pakenemaan
kaupungista. Tuomiokirkon pääportaiden kohdalla sijainneen katedraalikoulun rauniot purettiin vuonna 1829.
Palon jälkeen oppilaita oli enää noin
160. Tuomiorovasti Gustaf Gadolinin
ehdotuksesta katedraalikoulu siirrettiin Raumalle, vaikka Turun porvaristo vastusti yksimielisesti asiaa. Opetus
väliaikaisissa tiloissa pääsi alkamaan
jo marraskuun puolivälissä. Opinahjo
jatkoi toimintaansa Raumalla vuoteen
1830 saakka.79
Porvariston ylläpitämän poikien alkeiskoulun huoneisto oli myös tuhoutunut palossa, ja sille saatiin vuoden
1828 alussa uusi opetustila joen länsipuolelta. Turun lancasterkoulu sijoitettiin palon jälkeen aluksi samaan
paikkaan kuin alkeiskoulu, mutta molemmat koulut siirrettiin melko pian
Prinkkalan taloon, jossa 1830-luvun
alkupuolella sijaitsi Turun kaupungin
hallinnollinen keskus. Samaan palon
jälkeen kunnostettuun rakennukseen
oli ahdettu myös raatihuone, vankila,
poliisiasema, huutokauppakamari ja
palovahdin asema.80
79 Dahlström 1930, 360; Rekola 1939, 201;
Nikula 1972, 35–45 ja 415.
80 Dahlström 1930, 361–362; Viitanen 1947,
46–47.
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Suomen koulujärjestelmässä ei tapahtunut suuria muutoksia 1800-luvun alkupuolella, mutta kun Turku oli
selvinnyt palon pahimmista seurauksista, järjestettiin kaupungin kouluolot
uudelleen vuonna 1831. Nyt kiinnitettiin huomiota myös tyttöjen opetukseen. Poikien alkeiskoulu haluttiin
muuttaa tyttökouluksi, jossa oppiminen perustui lancaster-menetelmään.
Lisäksi perustettiin sunnuntaikoulu.
Siinä annettiin opetusta oppipojille sekä käsityöläisille lähinnä yleissivistyksen alkeisiin kuuluvissa aineissa, koska
he eivät voineet osallistua poikien lancasterkoulun päiväopetukseen. Näiden
oppilaitosten hallinnosta vastaisi yksi
johtokunta, ja kirkko valvoisi sen toimintaa. Kun kaupungissa ei ollut sopivaa huoneistoa kouluille, niin joukko
turkulaisia anoi keisarilta lupaa vuonna 1817 valmistuneen maaherran entisen kansliarakennuksen muuttamisesta koulutaloksi.81
Keisari hyväksyi turkulaisten koulusuunnitelman. Opetustiloja tarvittiin kuitenkin lisää, ja senaatti antoi
vuonna 1832 luvan puisen koulutalon
rakentamiseen Linnankadun varrelle.
Seuraavana vuonna maaherran entisen
kansliatalon viereen valmistui arkkitehti P. E. Gylichin suunnittelema puinen lisärakennus. Näin Turkuun syntyi 1830-luvun alussa tavallisen kansan lasten opetusta varten kolmen
81 Nikula 1972, 424–425.

vuoro-opetukseen perustuvan koulun
keskus.
Julkinen valta ei tässäkään vaiheessa uhrannut oppilaitoksiin ja opetukseen kovin paljon varoja. Esimerkiksi
Turun lancasterkouluun, joka oli siis
eräänlainen kansakoulun edeltäjä ja
jonka kirjoissa oli ajoittain jopa yli 300
oppilaita, oli palkattu vain yksi opettaja. Samalla hän vastasi opetuksesta
kaupungin sunnuntaikoulussa. Parhaimmillaan opettajalla oli yhteensä
yli 500 oppilasta.
Bell-Lancasterkoulu oli vuosikymmeniä kaupungin ja ilmeisesti koko
Suomen merkittävin kansanopetusta
antanut oppilaitos. Maan toinen vuoro-opetuskoulu perustettiin Vaasaan
vuonna 1826, ja uuteen pääkaupunkiin
Helsinkiin vastaava koulu saatiin vasta
vuonna 1839.82
Vuonna 1835 Turun lancasterkoulun kirjoissa oli jo 345 poikaa, mutta
tämän jälkeen määrä väheni. Ilmeisesti kehitys johtui siitä, että oppilaiden
oli jo seuraavana vuonna maksettava
kahden pankkiruplan lukukausimaksu
paitsi, jos tällä ei ollut esittää todistusta varattomuudestaan.83

82 Ruuth 1951, 462–463; Mäkelä 1985, 366–
367.
83 Nikula 1972, 426.

TURUN BELL-LANCASTERKOULUN
OPPILASMÄÄRÄT 1835–1870

Vuosi

Oppilasmäärä

1840

228

1835
1845
1850
1855
1861
1865
1870

345
212
135
141
153
147
152

1800-luvun alkupuolella mm. Ruotsin
suurimpiin kaupunkeihin oli perustettu sunnuntaikouluja, joissa annettiin
yleissivistyksen alkeiden opetusta ansiotyössä oleville käsityöläisille. Idea
oli lähtöisin Saksasta. Koulut olivat
aluksi sunnuntaikouluja, mutta opetusta ryhdyttiin antamaan pian arki-iltoinakin.Oppipoikien ja myös kisällien
sivistämiseen tarkoitettuja opinahjoja
Saksassa oli ryhdytty perustamaan
runsaasti 1700-luvulla. Englantiin sunnuntaikouluja syntyi vuosisadan loppupuolella. Niissä käytetty lancastermenetelmä omaksuttiin Ruotsissa
1820-luvulla.84
Suomessa oppipoikien koulutus ja
kasvatus tapahtui 1830-luvulle saakka vanhan perinteen mukaan ammattikuntalaitoksen puitteissa, mutta tämä ei enää riittänyt. Tarvittiin yleissi84 Somerkivi 1950, 16–19.
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vistyksen alkeiden osaamista. Turussa seurattiin Ruotsin esimerkkiä. Kaupungin sunnuntaikoulun toiminta alkoi lokakuun lopulla 1833 lancasterkoulun uudessa talossa. Perustamislupa oli tosin annettu pari vuotta aikaisemmin. Opetus oli tarkoitettu lähinnä käsityöläisoppipoikia ja nuoria työväenluokkaan kuuluvia miespuolisia
henkilöitä varten. Koulua käytiin sunnuntai-iltapäivisin. Oppilaita ilmoittautui jo alkuvaiheessa 280, ja ensimmäisen lukukauden aikana sen matrikkeliin kirjattiin peräti 339 oppilasta.85
Turun lancasterkoulujen toiminnasta vastasi johtokunta, johon kuului
hyvin arvovaltaisia henkilöitä. Puheenjohtajana toimi alusta alkaen kuvernööri L. G. von Haartman ja pari vuotta myöhemmin sen jäseneksi kutsuttiin arkkipiispa E. G. Melartin. Sunnuntaikoululla oli merkittävä asema Turun koulujen joukossa. Opetuskielenä
käytettiin suomea ja ruotsia. Koulussa
opetettiin uskontoa, laskentoa, kirjoitusta, lukemista, laulua ja piirustusta.
Opinahjoista tuli alansa tiennäyttäjä
Suomessa.
Vuonna 1838 joukko turkulaisia
käsityöläismestareita jätti viranomaisille esityksen, että Turussa kisälliksi
aikovien oli esitettävä joko sunnuntaikoulun tai vastaavan antaman todistus luku-, kirjoitus- ja laskutaidostaan.
Senaatin mielestä asiaa ei pitänyt ra-

Turun todellinen koulukeskus sijaitsi Linnankadun
alkupäässä. Palossa tuhoutunut maaherran entinen kansliatalo korjattiin, ja rakennus annettiin
Bell-Lancasterkoulujen käyttöön. Sen viereen valmistui vuonna 1833 arkkitehti Gylichin suunnittelema koulutalo. Rakennuksen isossa luokkatilassa
toimivat lancaster-poikakoulu ja sunnuntaikoulu.
Kivirakennuksen toiseen kerrokseen sijoitettiin
tyttökoulu. (Turun kansakoulut)

joittaa vain yhteen kaupunkiin, vaan
uudistus oli toteutettava koko maassa. Ensimmäinen asetus sunnuntaikouluista annettiin sitten vuonna 1842.
Kaupunkeihin oli perustettava sunnuntaikouluja, jotta ”handverkin oppipojat ja kisällit saavat tilaisuutta kristillisyyteen niin myös kirjoitus- ja räknäyskonstin oppimiseen.” Opetusohjelmaan tuli lisää oppiaineita, ja opinahjot kehittyivät ammattikoulujen esiasteiksi.86
1850-luku oli oppilasmääristä päätellen Turun sunnuntaikoulun kukoistusaikaa. Tällöin joukon opetuksesta
vastasi viisi opettajaa. Vuonna 1858
annetulla asetuksella sunnuntaikoulun ensimmäisen luokan kurssi kesti

85 Somerkivi 1950, 20–21.
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86 Viitanen 1947, 71–78; Halila 1949, 152–153;
Somerkivi 1950, 36–32, Nikula 1972, 426–
427.

vuoden ja toisen luokan kurssi kaksi
vuotta. Sunnuntaikouluun liittyi läheisesti arkisin pidetty iltakoulu.87
Kolmas samassa Linnnankadun alkupäässä sijainneen koulukeskuksen
oppilaitos – tyttökoulu – pääsi aloittamaan toimintansa syksyllä 1834. Oppilaita oli melko runsaasti. Opinahjo sijoitettiin Bell-Lancasterkoulun päärakennuksen toiseen kerrokseen. Tyttökoulun opetusohjelmaan kuuluivat lukeminen, kirjoitus, laskento, uskonto ja
käsityöt. Iltapäivätunneilla tehtiin vain
käsitöitä. Koulun toiminta päättyi kevätlukukauden 1872 jälkeen, kun kaupunkiin oli perustettu kansakoulu.88
Kouluihin oli vaikea löytää hyviä
opettajia, sillä mm. palkkausta pidettiin kehnona. Kuopion yläalkeiskoulun rehtori J. V. Snellman totesi Saima-lehdessään opettajien ansiotasosta 1840-luvulla:

”

Mutta opettajan palkka on vielä
niin pieni, että hän voi tuskin missään
elättää perhettä tekemättä velkaa tai
alemmissa viroissa edes tulla toimeen
yksin, ilman perhettä. 89

”

Monet opettajat olivat vain ylioppilaita tai nuoria pappeja, mutta kirkon virat houkuttelivat heitä enemmän kuin
87 Viitanen 1947, 78–80.
88 Viitanen 1947, 65–67.
89 Snellman 1928, 462–463 Muutamia
huomautuksia ”Borgå Tidningin” mietelmiin
(Saima 1844: 31); Hanho 1955, 73–74.

opetustyö. Snellman kiinnitti huomiota myös siihen, että opettajilla ei ollut
mahdollisuutta saada yliopistossa tai
muualla kasvatusopillista koulutusta
ammattiinsa. Tavallista oli, että koulumaailmasta siirryttiin muutaman vuoden kuluttua paremmin palkattuihin
seurakuntien pappisvirkoihin. Tämä
oli vanha tapa. Opettajat saivat laskea
hyväkseen koulutyöstä virkavuotensa
kaksinkertaisena, sillä opetus katsottiin raskaaksi taakaksi. Esimerkiksi aikanaan arvostetusta pedagogista Edvard Bergenheimista, joka oli toiminut
mm. Turun kymnaasin rehtorina, tuli
Suomen arkkipiispa. Lancasterkoulun
ensimmäinen opettaja viihtyi opinahjossaan vain pari lukuvuotta. Erityistä opettajien ammattikuntaa tai säätyä
ei ollut vielä syntynyt. Turussa ensimmäiset naiset ilmestyivät opetustyöhön 1800-luvun alkupuolella.90

Oppikouluopetusta
vain ruotsiksi
Yliopiston siirryttyä Helsinkiin Turkuun saatiin kaksiluokkainen kymnaasi eli lukio jatkamaan vanhan katedraalikoulun työtä. Opetuskielenä oli ruotsi. Kymnaasin perustamisesta tehtiin
päätös jo helmikuussa 1828. Åbo Gymnasium sijoitettiin 1600-luvun lopulla
rakennettuun hovioikeuden entiseen
rakennukseen Nikolaintorin eli ny90 Hanho 1955, 72–73; Viitanen 1947, 32–33;
Nikula 1972, 428–430; Tähtinen 2012, 253.
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Kaupungin palon jälkeen Turku sai oman lukion.
Opinahjon juhlalliset avajaiset pidettiin lokakuussa 1830. Åbo Tidningar kertoi yksityiskohtaisesti
tästä historiallisesta tapahtumassa, mutta korosti
kirjoituksessaan, että kaupungissa oli toiminut lukio jo 1630-luvulla.

kyisen Vanhan Suurtorin laidalle. Åbo
Tidningarissa muistutettiin erityisesti, että lukio oli aloittanut toimintansa
ensimmäisen kerran Turussa jo kaksisataa vuotta aikaisemmin Kustaa II
Aadolfin aikana. Tämän järjestyksessä toisen lukion juhlalliset avajaiset
pidettiin lokakuussa 1830.Koulun ensimmäisenä rehtorina toimi kaupungin
suomalaisen seurakunnan kirkkoherra
J. A. Edman. Lukion merkitys lisääntyi,
kun Suomen triviaalikoulut menettivät
vuonna 1830 oikeuden päästää oppilaitaan yliopistoon. Ensimmäisenä lukuvuonna kymnaasiin tuli eniten op-
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pilaita Turun entisestä katedraalikoulusta. Lisäksi oppilaita oli Porista, Vaasasta, Oulusta, Hämeenlinnasta ja jopa Porvoosta.Kun uusi lukio aloitti toimintansa, niin koulunkäyntiaika piteni
3–4 vuotta. Tämän johdosta oppilasmäärä väheni koulussa parina ensimmäisenä vuonna tuntuvasti. Lähes 70
% Turun lukion oppilaista oli säätyläisperheiden lapsia.91
Vuonna 1831 Turun lukiossa oli 54
oppilasta, kun Porvoon lukiossa, joka
oli Suomen suurin, opiskeli 82 poikaa.
Maan kolmas lukio toimi Viipurissa,
mutta sen kirjoissa oli tuolloin vain 26
oppilasta. 1830-luvun loppupuolella ei
Turun eikä muidenkaan lukioiden oppilasmäärässä tapahtunut suuria muutoksia.92
Turun triviaalikoulu perustettiin
syyskuussa 1829. Tosin oppilaitos joutui toimimaan väliaikaisesti Raumalla.
Syksyllä 1831 koulu muutti Turkuun
entiseen maaherrantaloon, josta se sai
luokkatilan, kirjaston ja huoneen vahtimestarille. Vuodesta 1835 lähtien
Turun triviaalikoulu oli oppilasmäärältään Suomen suurin. Se oli maan ainut oppikoulu, jossa oli 1830-luvulla
yli 200 oppilasta.93

91 Åbo Tidningar 13.10.1830; Tigerstedt 1919,
1–4 ja 190–192; Hanho 1955, 23; Nikula
1972, 421–422.
92 Tigerstedt 1919, 189–190; Hanho 1955, 24.
93 Hanho 1955, 24; Nikula 1972, 416.

TURUN TRIVIAALIKOULUN
OPPILASMÄÄRÄ 1830–183594
Vuosi

Oppilaita

1831

95

1830

148

1832

183

1834

213

1833
1835

209
188

Uutta opetusohjelmaa yritti toteuttaa
tunnettu turkulainen koulumies, rehtori Edvard Bergenheim 1840-luvun
alussa reaalikoulussaan, joka oli sisäoppilaitos. Maaherra Lars Gabriel von
Haartman tuki Bergenheimin kouluhanketta. Latinaa koulussa ei luettu lainkaan, vaan pääpaino oli uusien
kielten opiskelussa. Varsinkin venäjän
oppimiseen panostettiin. Bergenheim
oli saanut vaikutteita reaalikouluunsa Saksasta 1830-luvun lopulla. Turun
uusi oppikoulu sijaitsi Uudenmaanja Vähä-Hämeenkadun kulmauksessa. Bergenheimin kokeilu ei onnistunut, sillä reaalikoulu oli toiminnassa
vain muutaman vuoden. Taloudelliset
syyt pakottivat lopettamaan hankkeen.
Koulussa ehti opiskella 72 poikaa, joista muutamat menestyivät myöhemmin
varsin hyvin ja he nousivat merkittävään yhteiskunnalliseen asemaan. Esimerkiksi Hugo Leonard von Haartma94 Hanho 1955, 24.

nista tuli kenraalimajuri ja Viktor von
Haartmanista Suomen Pankin johtaja
sekä senaattori. Vaakamestari Johan
Trappin kolme poikaa kävi myös Bergenheimin koulua. Hugo Trappista tuli
arkkitehti. Otto ja Frans Trapp ryhtyivät myöhemmin lukemaan lakia, ja he
toimivat oikeuslaitoksen palveluksessa
hovioikeudenneuvoksia.95
Suomen koulujärjestelmä uudistui ja laajeni 1840-luvulla. Tavoitteena oli kehittää opetusta vastaamaan
paremmin ajan vaatimuksia. Vuoden
1843 koulujärjestys oli ensimmäinen
Suomea varten laadittu kymnaasi- ja
koulujärjestys. Sen mukaan koulut oli
jaettu neljään ryhmään. Triviaalikoulut muutettiin ala- ja yläalkeiskouluiksi. Yläalkeiskoulusta saattoi jatkaa lukioon. Lisäksi voitiin perustaa erityisiä
tyttökouluja. Sääty-yhteiskunnan perusteita koulujärjestys ei horjuttanut.
Esimerkiksi kansanopetuksen kehittäminen oli noussut esille muutamissa lehtiartikkeleissa. Ruotsissa kansakouluista käytiin vilkasta keskustelua,
ja Pohjanlahden länsipuolella oppivelvollisuus säädettiin vuonna 1842.
Suomen uusi koulujärjestys ei tuonut
muutosta tavallisen kansan koulutusmahdollisuuksiin.96
Senaatin kesäkuussa 1841 päättämän menosäännön mukaan Suomessa
tuli toimimaan kymmenen valtion yl95 Dahlström 1997, 142–148; Nikula 1972,
417–418.
96 Halila 1949, 173–181, Joutsivuo 2010, 168.
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läpitämää yläalkeiskoulua.Myös Turun
triviaalikoulun toiminta päättyi, kun
kaupunkiin saatiin neliluokkainen yläalkeiskoulu.97
Yläalkeiskouluissa kielillä oli opetusohjelmassa vankka sija. Suomen
kieli tuli nyt ensimmäisen kerran oppiaineiden joukkoon. Uutta oli linjajako. Yläalkeiskoulun kolmas ja neljäs luokka oli jaettu kahteen linjaan:
toinen valmisti oppilaita tieteelliselle
tai pappisuralle ja toinen oli tarkoitettu tuleville virkamiehille. Tällä reaalieli siviililinjalla opiskeltiin myös jonkin verran käytännön elämässä tarvittavia tietoja. Kun viikkotuntimäärä oli
36 ja kieliä sekä kielioppia luettiin ulkoa, muodostui opiskelu yläalkeiskouluissa äärettömän raskaaksi. Uudistus
ei ollut muutenkaan kovin onnistunut.
Kun opetusohjelmassa oli peräti kahdeksan kieltä, niin niiden oppiminen
jäi pintapuoliseksi.98
Turun yläalkeiskoulusta tuli kuitenkin nopeasti varsin suosittu oppilaitos. Kun oppilasmäärä lisääntyi voimakkaasti, pohdittiin jo toisen vastaavan koulun perustamista kaupunkiin.
Tätä pidettiin liian kalliina ratkaisuna,
ja siksi kouluun päätettiin muodostaa
rinnakkaisluokka. Osittain tilanne johtui siitä, että vuonna 1841 oli annettu
myös määräys ala-alkeiskoulun perustamisesta Turkuun, mutta kaupunki97 Hanho 1955, 58.
98 Jäntere 1935, 421; Hanho 1955, 64–67;
Joutsivuo 2010, 166–168.
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laisten mielestä sen toiminnalle ei ollut
taloudellisia edellytyksiä.99
Koko olemassaolonsa aikana Turun
yläalkeiskoulu oli oppilasmäärältään
alansa suurin koko Suomessa. Vuonna
1871 koulua kävi 387 poikaa. Määrä oli
yli 24 prosenttia kaikista kyseisen koulumuodon oppilaista. Kuopiossa toimi
maan toiseksi suurin yläalkeiskoulu,
jossa oppilaita oli 265, ja Vaasassa oli
kolmanneksi suurin, jonka kirjoissa oli
179 oppilasta.100
TURUN JA SUOMEN
YLÄALKEISKOULUJEN
OPPILASMÄÄRÄT 1845–1870101

Lukuvuosi

Turku

Koko Suomi

1850

234

1188

1845
1855
1860
1865
1870

237
229
176
243
351

1140
1168
1229
1235
1450

Arkkipiispa Bergenheim esitti vuonna
1851 uudelleen ala-alkeiskoulun perustamista Turkuun, sillä oli käynyt ilmi, ettei ylä-alkeiskoulun alaluokkalaisilla ollut aina koulussa vaadittava tietoja. Kun varoja oli kerätty riittävästi,
niin Turun ala-alkeiskoulu pääsi aloittamaan toimintansa syyskuussa 1852
Ison Hämeenkadun varrella kirjansi99 Hanho 1955, 82–83; Nikula 1972, 417.
100 Hanho 1955, 365.
101 Hanho 1955, 365.

tojaleski Fredrika Randénin talossa.
Oppilaitos oli lähinnä yläalkeiskoulun
valmistava koulu. Lukuvuodesta 1857–
1858 lähtien Turun ala-alkeiskoulu oli
maan toiseksi suurin. Tuolloin Helsingin ala-alkeiskoulussa oli 122 oppilasta ja Turun vastaavassa oppilaitoksessa oppilaita oli 101. Vuonna 1867
Turun ala-alkeiskoulu sai kaupungin
keskustaan Aleksanterin torin reunalle ortodoksikirkon ja Kauppiaskadun
väliselle tontille uuden komean koulutalon. Kaupunginarkkitehti Carl Johan
von Heidekenin piirtämä myöhäisempireä edustava rakennus tunnettiin
1900-luvun alkupuolella Cygnaeuksen
kansakouluna. Ala-alkeiskoulun oppilasmäärissä tapahtui eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tasaista kasvua:
lukuvuonna 1860–1861 oppilaita oli
143 ja vuosikymmen lopulla koulun
kirjoihin oli merkitty jo 245 oppilasta.
Ala-alkeiskoulussa annettiin opetusta
1870-luvun alkuun saakka.102
Maan suurimmat lukiot sijaitsivat
1850-luvun lopulle saakka Turussa ja
Porvoossa. Turun merkitys koulukaupunkina näkyy vahvasti myös ylioppilaiden määrässä. Kun kaupungissa
oli iso triviaalikoulu ja sen työtä jatkamaan tullut yläalkeiskoulu, niin hyviä
oppilaitakin oli runsaasti.

102 Hanho 1955, 366; Nikula 1972, 417.

TURUN LUKION OPPILASMÄÄRÄ
1840–1870103
Lukuvuosi

Oppilaita

1840

-

1835

49

1845

68

1855

64

1850
1860
1865
1870

90
80

119
104

Turun lukio oli 1830-luvulla hyvässä
maineessa. Ylioppilaskokeessa koulun
oppilaat pärjäsivät keskimäärin paremmin kuin Porvoon tai Viipurin lukiossa opiskelleet.104
Ylioppilas oli näinä aikoina ”suuri
herra”. Lukiolaiset tunsivat myös arvonsa. E. A. Almberg (Jalava) tuli ylioppilaaksi Turun lukiosta keväällä 1871.
Hänen kuvauksensa mukaan tavallisiin
koululaisiin verrattuna lukiolaiset pitivät itsenään herroina, ”miltei ylioppilaiden veroisina, käyttäen niin kuin
hekin lyyrynappista, siniverkaista univormutakkia. Ainoa ulkonainen eroitus oli vaan lakista puuttuva kultainen
lyyry.”105
Lukuvuonna 1845–1846 Suomessa
toimi viisi lukiota. Uusia ylioppilaita aikakirjoihin merkittiin vain 61, joista 21
103 Hanho 1955, 364.
104 Hanho 1955, 26–27.
105 Jalava 1929, 49.
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oli Turun lukiosta. Vuosina 1845–1852
kaupungin lukiosta tuli enemmän ylioppilaita kuin mistään muusta Suomen
lukiosta. 1850-luvun puolivälissä Porvoon lukio nousi parina vuonna Turun
edelle.
YLIOPPILASTUTKINNON
SUORITTANEET 1845–1857106

Lukuvuosi

1845–1846
1846–1847
1847–1848
1848–1849
1849–1850
1850–1851
1851–1852
1852–1853

Lukion sijanti

Turku Vaasa Kuopio Porvoo Viipuri

21

9

19

3

10

11

17

4

9

7

13

2

15

11

1

28

11

12

8

19
19

3

11

10

4

7

15

16

18

4

14

8

13

13

6

16

1856–1857

25

9
8

18

9
7

19

1

13

28

6

20

20

1853–1854
1854–1855

9

25
26

3

1
4

Tilasto ei kerro totuutta kokonaistilanteesta, sillä 1830- ja 1840-luvulla yliopistoon kirjoittautuneista ylioppilaista enemmistö oli valinnut yksityisopetuksen. Vuonna 1852 annettiin uusi
määräys ylioppilastutkinnosta. Järjestelmään saatiin tiettyä yhtenäisyyttä,
sillä nyt määrättiin, että yliopistoon
pyrkivillä tuli oli lukion päättötodistus. Uudistuksen jälkeen kirjalliset ko106 Hanho 1955, 85.
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keet oli suoritettava omassa koulussa
ja suulliset tentit järjestettiin yliopistossa.107
Suomen vuoden 1843 koulujärjestyksessä mainittiin ensimmäisen kerran tyttökoulut. Oppilaitokset oli tarkoitettu ”sivistyneiden vanhempien
tyttärille”. Lisäksi korkeat koulumaksut rajoittivat mahdollisuutta päästä opintielle. Venäjällä ja Vanhan Suomen alueella tyttökouluja oli toiminut
jo 1700-luvun loppupuolelta lähtien.
Arkkipiispa Melartin, joka oli aikanaan
ollut koulumiehenä Viipurissa, tuki innokkaasti tyttöjen opetuksen kehittämistä. Turkuun ja Helsinkiin perustettiin ensimmäiset ruotsinkieliset ”naisväenkoulut” vuonna 1844.108
Turussa tyttökouluun ilmoittautui
heti runsaasti oppilaita. Koulun aloittava luokka päätettiin jakaa pedagogisista syistä kahteen osastoon. Fruntimmersskolan opetuskielenä oli ruotsi. Vuodesta 1859 lähtien saattoivat ne
oppilaat, jotka niin halusivat, opiskella
myös suomen kieltä.109

107 Kiuasmaa 1982, 30; Joutsivuo 2010, 171.
108 Wilkama 1938, 37–39; Fontell 1944, 14–18,
Nikula 1972, 430–431; Joutsivuo 2010,
168–170; Leppänen 1957, 7–8.
109 Wilkama 1938, 40; Fontell 1944, 18–19 ja
25–26.

Turun ja Suomen vanhin oppikoulu on Katedralskolan. Turun palon jälkeen koulu siirtyi Nikolaintorin
eli Vanhan Suurtorin laidalle entiseen hovioikeuden taloon. Se sai arkkitehti Gylichin ja Engelin ansiosta empiretyylisen ulkoasun. Myöhemmin myös yläalkeiskoulu sijoitettiin samaan paikkaan. Koulutaloa on
korjattu ja laajennettu useita kertoja. Piharakennus valmistui vuonna 1859 ja voimistelusali 1900-luvun
alussa. (Lauri Tiikasalo.)

Aikakautensa merkittävin
koulukaupunki Suomessa
Yliopisto-opetusta Turussa sai aina
syksyyn 1827 saakka. Kaupungin palo
oli tuhoisa isku, mutta vauriot korjattiin ja elämä elpyi. 1830-luvulla Turku oli saha- ja rautateollisuutta lukuun
ottamatta Suomen merkittävin teollisuuskaupunki. Vuosikymmenen puolivälissä Turku oli vielä asukasluvultaan
Suomen suurin kaupunki. Sen elinkeinoelämä oli verraten monipuolista. Kaupungilla oli perinteisesti hyvät
yhteydet länteen ja etenkin Ruotsiin.

Säännöllinen höyrylaivaliikenne Tukholmaan ja Helsinkiin alkoi 1830-luvun lopulla. Vasta vuonna 1841 Helsingin asukasluku oli hieman suurempi kuin Turun. Opetuksen alalla Turulla oli vuosisataiset perinteet, mutta
oli tehty myös merkittäviä uudistuksia. Turku oli edelleen tärkeä koulukaupunki, jonne saavuttiin pitkienkin
matkojen päästä ja jossa oli mahdollista saada monen alan koulutusta.
Opettajia, kouluja ja koululaisia
Turussa oli enemmän kuin missään
muussa Suomen kaupungissa. Viipuriin verrattuna oppikoulu säilyi maan
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vanhimmassa koulukaupungissa edelleen vahvasti kirkon holhouksessa, kun
ns. Vanhan Suomen oppikoululaitos oli
Tarton yliopiston alainen ja opetuskielenä oli saksa. Turussa eräitä koulutuksen alaan liittyviä esikuvia ja innovaatioita saatiin lännestä. Kirkko valvoi
kouluja, mutta sekä arkkipiispa Melartin että Bergenheim olivat myös koulumiehiä.
Koulumuotoisen ammatillisen opetuksenkin saralla Turku oli merkittävä kaupunki, jopa tiettyjen alojen
uranuurtaja Suomessa. Ammatillinen
erityisosaaminen oli hankittu vuosisatoja ammattikuntalaitoksen puitteissa,
mutta 1800-luvun alkupuolella elinkeinoelämän vilkastuessa alkoivat järjestelmän heikkoudet näkyä entistä selvemmin. Oppipoikien ja käsityöläisten
perussivistyksen alkeita antaneessa
sunnuntaikoulussa opetus oli kehittynyt ammatillisen suuntaan. Kaupan
piirissä oli ryhdytty kohentamaan ammattisivistystä. Ulkomailla oli jo perustettu kauppakouluja. Varsinkin kirjanpidon ja kirjeenvaihdon opettamisessa
tarvittiin erityisiä tietoja ja taitoja.110
Suomeen oli päätetty perustaa
vuonna 1812 kolme merenkulkukoulua, joista yksi sijoitettiin Turkuun. Se
aloitti toimintansa vaatimattomassa
muodossa vuonna 1814 Hämeenkadun varrella. Purjelaivakauden kukoistuskautena oppilaita oli vuosittain yli
110 Lento 1939, 7–11; Uusitalo 1979, 238–239.
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100. Vuonna 1836 koulu oli siirtynyt
lopulta Vartiovuorenmäelle C. L. Engelin suunnittelemaan tähtitornirakennukseen.111
Vuonna 1821 Turussa näki päivänvalon Suomen ensimmäinen kotiteollisuuskoulu. Siellä tytöt oppivat myös
lukemaan ja kirjoittamaan vuoro-opetusmenetelmän mukaan. Tästä oppilaitoksesta kehittyi eräänlainen mallikoulu, ja sen oppilaiden valmistamat työt
saivat palkintoja Lontoon ja Pietarin
maailmannäyttelyissä.112
Kenraalikuvernööri Arseni Zakrevski oli käynyt vuonna 1824 tarkastamassa Turun koulut. Keisarille osoitetussa tarkastuskertomuksessa hän totesi olevansa tyytyväinen kaupungin
koulujen tilaan. Katedraalikoulu, alkeiskoulu, lancasterkoulu, merikoulu
ja naisopisto eli kotiteollisuuskoulu olivat hyvässä kunnossa.
Turun palon jälkeen tavallisen kansan lasten ja nuorten alkeisopetuksesta vastasivat Bell-Lancasterkoulu, sunnuntaikoulu ja tyttökoulu. Lisäksi kaupungissa toimi triviaalikoulu ja kymnaasi.
Maalariammattikunnan aloitteesta
Turkuun perustettiin vuonna 1830 piirustuskoulu, jonka ns. antiikkiluokasta
syntyi maan ensimmäinen taidekoulu.
Sen opettajana toimi mm. hovimaalari
R. W. Ekman.113
111 Lybeck 1992, 54.
112 Viitanen 1947, 43; Uusitalo 1979, 239.
113 Nikula 1972, 485–488.

Vanhan asetuksen mukaan kauppamiehen uralle aikovat nuoret joutuivat
harjoittelemaan liike-elämän eri tehtävissä ja ehkä he olivat käyneet triviaalikoulua. Muutamat olivat jopa opiskelleet ulkomailla. Kaupan alan kouluhanke oli esillä jo ennen Turun paloa,
mutta toiminta pääsi alkamaan vasta
seuraavan vuosikymmenen lopulla.
Vuonna 1837 perustettu Turun kauppakoulu oli alansa uranuurtaja Suomessa. Opettaja palkattiin Ruotsista. Hakuilmoitus oli julkaistu Hampurin, Lyypekin ja Göteborgin lehdissä.
Oppilaita kouluun saapui eri puolilta
Suomea. Kaupallisten aineiden lisäksi koulussa opetettiin jopa englannin
kieltä.114
Suomen Talousseuran sihteeri C.
C. Böcker oli aloittanut ennen Turun
paloa työmiehille tarkoitetun ammattiopetuksen hienomekaanisessa verstaassaan. Tämä oli myös osoitus teollistuvan yhteiskunnan tulevasta koulutustarpeesta. Vuonna 1847 annettiin
sitten asetus teknisten reaalikoulujen
perustamisesta Suomeen. Niistä yksi
sijoitettiin Turkuun. Koulu aloitti toimintansa syksyllä 1849.115
Oppikoulu-uudistusta kokeiltiin
ns. Bergenheimin reaalikoulussa, mutta hanke kariutui taloudellisiin vaikeuksiin jo muutaman vuoden kuluttua.
Vuonna 1857 Jyväskylässä oli aloitta-

nut toimintansa maan ensimmäinen
suomenkielinen oppikoulu, mutta eniten ylioppilaita aikakaudella oli tullut
Turun lukiosta. Kaupungin yläalkeiskoulu oli Suomen suurin. Opetuskielenä näissä oppilaitoksissa oli vanhan
perinteen mukaan ruotsi. Tosin sekä
Turun lukiossa että yläalkeiskoulussa
oli myös äidinkieleltään suomalaisia
oppilaita.
1800-luvun puolivälissä, kun julkinen valta alkoi kiinnittää kansanopetukseen ja opettajien koulutukseen
enemmän huomiota, vuoro-opetuskoulut olivat tehneet tehtävänsä. Turussa niiden toiminta päättyi vuonna
1872.

114 Lento 1939, 16–32; Nikula 1972, 431–432;
Vainio-Korhonen 2010a, 223–226.
115 Nikula 1972, 433–434.
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KOULUTUKSEN
SUURI MURROS
1870-LUVULLA

1800

-luvun alkupuolella
Euroopassa
elettiin koulutuspoliittisesti vanhoillista aikaa. Venäjän keisarikuntaan kuuluvassa Suomessa tämä näkyi vahvasti. Vanhan sääty-yhteiskunnan rajoja ei
haluttu rikkoa koulutusta tehostamalla. Suomen talous- ja yhteiskuntajärjestystä leimasi aina 1860-luvun puoliväliin saakka perinteinen maatalous.
Vuosisadan puolivälistä lähtien
teollistuminen muutti vähitellen suomalaista yhteiskuntaa. Kaupunkiväestön määrä alkoi lisääntyä. Liikenneyhteyksien paraneminen edisti ihmisten
liikkumista ja tavaroiden kuljetusta.
Maaseudun talollisille alkoi kerääntyä
varallisuutta, mutta kansan suurella
enemmistöllä oli vähän mahdollisuuksia saada opillista sivistystä. Koulutus
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ei juuri antanut mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun, ja yliopistoon saattoi päästä vain käymällä latinakoulun.
Turussa ei Jutikkalan mukaan tosin
tapahtunut mitään teollisuuden läpimurtoa. Muutoksen tuulet puhalsivat
Aurajoenkin kaupungissa, mutta monella saralla elettiin samoin kuin pari
vuosikymmentä aiemmin, ja Turun väkiluku suhteessa Suomen kaupunkiväestöön laski tasaisesti 1800-luvun loppupuolella sekä seuraavan vuosisadan
alussa.116
Aleksanteri II:n noustua valtaistuimelle Suomessa alkoi yhteiskunnallisesti vapaampi kausi. Krimin sodan
aikana Nikolai II:n valtakunta oli joutunut vaikeaan tilanteeseen. Tämän
murrosvaiheen myötä yhteiskunnalli116 Jutikkala 1957, 6–27.

nen keskustelu oli herännyt Suomessa. Skandinavismi, liberalismi ja kansallisuusaate saivat vanhan virkavaltaisen järjestelmän horjumaan. Sodan
päätösvaiheessa uusi hallitsija vieraili Suomessa. Valtiopäivät kutsuttiin
koolle vuosikymmenten tauon jälkeen
vuonna 1863.

Suomen kansanopetuksen
uudistuminen
Maaliskuussa 1856 Aleksanteri II oli
vieraillut Helsingissä. Hallitsija antoi
senaatille laajan uudistusohjelman,
jossa esitettiin mm. kansansivistystä
antavien koulujen perustamista maalaiskuntiin. Reformit olivat tarpeen
maan yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi. Aleksanteri kävi matkansa
aikana myös Turussa. Juhlavalaistussa
kaupungissa hänet otettiin lehtikirjoitusten mukaan komeasti vastaan. Hallitsija ja alamaiset vaikuttivat hyvin
tyytyväisiltä, vaikka uudistusten toteutumisesta ei ollut tarkempaa tietoa.117
Kouluasian järjestämisestä pyydettiin lausuntoja, joista Pietarin Pyhän Marian seurakunnan koulun johtajan Uno Cygnaeuksen laatima herätti
senaatissa eniten mielenkiintoa.Huhtikuussa 1858 annettiin sitten asetus,
jonka mukaan oli ryhdyttävä suunnit117 ÅU 28.3.1856 Hans Majestät Kejsar
ALEXANDER II ja 1.4.1856 Några detaljer om
de kejserliga besöken; Halila 1949, 200–202;
Jutikkala 1957, 5.

telemaan kansanopetuksen toteuttamista Suomessa.118
Kansakoulu lähti kehittymään lähinnä Cygnaeuksen esittämien ajatusten pohjalta. Hän oli käynyt syksyllä
1858 mm. Turussa tutustumassa kaupungin pientenlasten- ja Bell-Lancasterkoulun toimintaan. Luokassa oli ollut tuolloin mahdoton hälinä ja opettajatar vaikutti aivan nääntyneeltä yrittäessään paimentaa valtaisaa oppilasjoukkoa. Cygnaeusta ei lancasterkoulujen erikoinen opetusmenetelmä innostanut:

”

Yhdessä rannanpuoleisessa huoneessa oli toista sataa lasta yhdessä
niin hirvittävän hälinän vallitessa,
että minun täytyi huutaa opettajattaren korvaan tullakseni ymmärretyksi. Minä kysyin häneltä, eikö käynyt hermoille kestää sellaista päivästä päivään, johon hän vastasi aika
katkerasti itkien, että hän oli yhtenä vuonna tullut niin hermoheikoksi,
että hän vapisi ja päivällä säikähteli
pienimmästäkin melusta. Kysymykseeni, eikö mamselli luule, että lasten
hennot ja heikot hermot kärsivät vielä enemmän kuin täysikasvuisen henkilön, joskin pienet raukat eivät uskalla tai ymmärrä valittaa, hän vastasi: niin juuri, sitä minä olen aina sanonut, mutta minua ei uskota. 119

”

118 Halila 1949, 248–264.
119 Viitanen 1947, 105–106; Halila 1949, 142–
143.
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Käytännön koulutyöhön Cygnaeus oli
perehtynyt jo Pietarissa toimiessaan,
mutta vuosina 1858–1859 tekemänsä
ulkomaanmatkan aikana hän pääsi tutustumaan monen maan kansanopetukseen. Ruotsissa Cygnaeus ei ollut
tyytyväinen näkemäänsä. Tanskassa
tilanne oli hieman parempi, mutta pedagogiset esikuvansa hän sai paljolti
Sveitsistä sekä myös Saksasta. Suomen
kansanopetus ja kasvatusmenetelmät
rakennettiin kokonaan uudelle perustalle. Pelkkä lukutaito ei riittänyt, vaan
oppilaiden myös opittava ymmärtämään lukemansa teksti. Cygnaeuksen
mielestä kansakoulu voisi olla pohjakouluna oppikoululle. Reformia toteuttamaan tarvittiin lisäksi pätevä opettajakunta.120
Suuri muutos autonomisen Suomen
kunnallishallinnossa ja kouluoloissa
tapahtui 1860-luvulla. Kunnallisasetus maalaiskuntia varten hyväksyttiin
vuonna 1865. Käytännössä tämä merkitsi kirkon ja kunnan eroa. Kaupungeissa vastaava yhteiskunnallinen reformi tapahtui hieman myöhemmin.
Kansakouluasetus annettiin toukokuussa 1866. Maaseudulla kunta vastasi yläkansakoulujen perustamisesta.
Tosin uudistusta ei ryhdytty toteuttamaan kovin nopeasti. Yleistä oppivelvollisuutta ei vielä säädetty, mutta kaupunkien kansakoulutoimesta todettiin:
120 Halila 1949, 270–289 ja 1980, 166–167;
Aurola 1966 23–25.
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”

Jokaisen kaupunginseurakunnan
pitää semmoista huolta pitää kansakoulu-opetuksesta, ja niin monta ja
niin laveita kansakouluja asettaa ja
ylläpitää, että kaikki ne lapset, jotka
eivät kotonansa tahi muissa kouluissa saa samanvertaista tahi laveampaa opetusta, tulevat kahdeksannesta ikävuodesta alkaen ja aina neljääntoista vuoteensa asti, sillä muotoa opetetuiksi, kuin tässä likemmin
säädetään.

”

Alakansakouluissa opetettiin ”poika- ja
tyttölapsia yhdessä, mutta siitä lähtien
ovat pojat ja tytöt erillään olevissa luokissa tahi omituisissa kouluissa opetettavat”. Kouluille oli määrättävä johtokunta, ja kaupungin oli valittava niiden
toimintaa valvomaan tarkastajan. Kansakoulujen johtokunnan tehtäviin kuului valita ja virkaan vahvistaa opettajat ja opettajattaret, tutkia ja hyväksyä
tarkastajan laatimat opetusohjelmat ja
hoitaa koulujen omaisuutta.121
1860-luvun loppupuoli oli Suomessa taloudellisesti vaikeaa aikaa, ja vain
muutamassa kaupungissa uuden lain
edellyttämä koulu aloitti toimintansa.
Lisäksi rahvaan piirissä koulutukseen
suhtauduttiin melko negatiivisesti. Itse asiassa se oli taloudellinen uhraus,
121 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus
kansakoulujen järjestämisestä Suomen
Suuriruhtinanmaassa, 11.5.1866, neljäs
luku.

Turun ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa Aleksanterintorin reunalla sijainneessa ala-alkeiskoulun
rakennuksessa tammikuussa 1872. Koulutalo oli valmistunut jo vuonna 1867.Viimeisenä siinä toimi ruotsinkielinen Gygnaeuksen kansakoulu. (Turun kansakoulut.)

joka vei lapsityövoimaa maatalouden
yhä työvoimavaltaisista tehtävistä.122
Suomessa kunnallinen kansakoululaitos yleistyikin aluksi suurimmissa kaupungeissa.
Turussa kansakouluasia nousi virallisesti esille keväällä 1869. Toukokuun

10. päivänä tuomiokirkon sakastissa
pidetyssä kirkonkokouksessa otettiin
myötämielinen kanta koulu-uudistukseen. Asiaa selvittelemään valittiin komitea, jonka tuli saada työnsä valmiiksi
syyskuuhun mennessä.123
Turun kansakoulujen ensimmäinen
ohjesääntö valmistui 14. huhtikuuta
1871. Sen mukaan vanha Bell-Lancasterkoulu piti sulauttaa kansakouluun.

122 Antikainen – Rinne – Koski 2000, 53–54.

123 Viitanen 1947, 132–133.

Turun kansakoulun lähtökohtia
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Turussa kansakoulua pidettiin varsinkin vähävaraisten perheiden lasten
kouluna.124
Huhtikuussa 1871 senaatti antoi
kuvernööreille määräyksen, että kaupunkien oli ryhdyttävä perustamaan
kansakouluja. Suurin osa Suomen kaupunkien kansakouluista perustettiinkin vuosina 1872–1874. Tämän jälkeen koulu puuttui vain parista pikkukaupungista.125
Erityisopetus oli Turussa aloitettu
jo ennen kansakoulujen syntyä. Tammikuun lopulla 1860 kaupunkiin perustettiin valtion ylläpitämä kuuromykkäin lasten koulu. Sen ensimmäinen opettaja, Carl Oskar Malm, oli itsekin kuuro. Oppilaita tuli laajalta alueelta, ja opetusta annettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Turkulaisia oppilaista
oli vain noin 5 prosenttia. Koulu toimi
aluksi Agricolankatu 1:ssa sijainneessa rakennuksessa. Syksyllä 1899 se sai
uusrenessanssityylisen koulutalon ja
siihen liittyneen erillisen majoitusrakennuksen, sillä vieraspaikkakuntalaisille koulu oli sisäoppilaitos.126
1850-luvulta lähtien Turussa toimi lisäksi useita pientenlastenkouluja,
joissa vuonna 1870 mainitaan olleen
noin 700 oppilasta. Aluksi ne vastasivat lähinnä lastentarhoja, mutta kansakoulujen syntyvaiheessa oppilaista
noin kolme neljäsosaa oli täyttänyt ai124 Jutikkala 1957, 759.
125 Kauranne 1966, 38.
126 Wallvik 2012, 11–12 ja 28–30.
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nakin seitsemän vuotta. Leikin sijasta niissä oli ryhdytty antamaan alkeisopetusta.127
Turun kaupungin kansakoulujen
ohjesääntö oli hyväksytty koulutoimen
ylihallituksessa 21. elokuuta 1871. Esikuvana oli ollut Helsingin kansakoulujen ohjesääntö, joka oli laadittu kasvatusopillisen yhdistyksen esityksen
pohjalta ennen kansakouluasetuksen
syntyä. Aluksi Turun kansakouluihin
kaavailtiin kahta sivutoimista tarkastajaa: toinen kaupungin suomenkielisiä
ja toinen ruotsinkielisiä kouluja varten.
Lopulta päätettiin perustaa yksi päätoimisen tarkastajan virka. Hän vastaisi kaupungin kaikista kansakouluista. Lähes jokaisen Suomen kaupungin
kansakoulun ohjesääntö perustui Helsingin sääntömalliin. Siksi koulutoimen
ylihallitus oli hyväksynyt ne vain niiltä
osin, kuin määräykset sopivat ”yhteen
Armollisen kouluasetuksen kanssa 11
p:ltä Toukokuuta v. 1866”. Juridisista
ongelmista huolimatta Turussa ryhdyttiin noudattamaan ohjesääntöä. Siinä oli varsin tarkat määräykset opetuksesta, oppilaista, kurinpidosta, opettajista ja opettajattarista, hallinnosta sekä taloudenhoidosta. Alakansakoulussa yhden opettajattaren opetuksessa
sai olla korkeintaan 60 lasta. Jos oppilaita oli tätä enemmän, tuli palkata yksi tai useampi apulais-opettajatar, ellei
haluttu perustaa kokonaan uutta kou127 Jutikkala 1957, 757–758.

lua. Jutikkala huomauttaa ohjesäännön
eräästä ongelmasta, että siinä ei ollut
lainkaan mainintaa yläluokan oppilasmääristä.128
Ohjesäännön mukaan Turun alakansakoulussa opetettiin uskontoa, lukemista, kirjoitusta, päässälaskentoa,
piirustusta, laulua, käsitöitä ja voimistelua. Tosin viimeksi mainittu ei ollut
erityinen oppiaine, vaan ohjesäännön
mukaan se toteutettiin ”välitunneilla
voimisteluliikkeitä ja leikkejä” suorittamalla.
Yläkansakoulussa opetusohjelma
oli monipuolisempi. Koulussa opiskeltiin uskontoa, äidinkieltä, maantietoa, historiaa, laskentoa, mittausoppia, luonnontietoa, kaunokirjoitusta,
piirustusta, laulua, kaunokirjoitusta ja
voimistelua, mutta käsitöitä opetettiin
vain tytöille. Esimerkiksi historiasta
todettiin:

”

Historian opetuksen silmäetuna
on pääasiallisesti oma kansa ja sen
elämän vaiheet; mutta niiden näkemiseksi ja ymmärtämiseksi oikeassa valossa esitellään myös tärkeimmät maailmantapaukset ja sivistyksen menon pääkohdat, niin että ylisilmäys yleisestäkin historiasta saadaan.

”

128 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 18.12.1871; Kansakoulun Lehti
15.9.1883 Ohjesääntö Turun kansakouluille;
Viitanen 1947, 133–136; Jutikkala 1957,
758–760.

Jos oppilas ei kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon, hänet vapautettiin uskonnon opetuksesta. Mikäli heitä oli useita, tuli johtokunnan vanhempien sitä vaatiessa, ”ja tilaisuus siihen
on tarjona paikkakunnalla, pitää tointa
siitä, että he eri tunneilla saavat uskonnonopetusta sen uskon mukaan, jota
he tunnustavat.”129
Kurinpidosta ohjesäännössä todettiin yksityiskohtaisesti: ”Kansakoulussa, sekä alemmassa että ylemmässä, pitää vallita luja ja välttämätön järjestys.”
Mikäli oppilas ei kuitenkaan ”ota ystävällisestä muistutuksesta tai varotuksesta ojentuaksensa”, oli käytettävä jotakin seuraavasti rangaistuksista:
1:ksi julkista nuhtelua,
2:ksi seisontaa paikallaan tai
luokan syrjässä,
3:ksi erottamista kumppaneista,
4:ksi jälkeen-istuntaa luennon
loputtua,
5:ksi arestia siksi erittäin
määrättynä aikana,
6:ksi ruumiillista kuritusta tai
7:ksi poispanoa koulusta.

Kansakoulun toiminnasta vastasi johtokunta, johon kuului kuusi yleisessä
kunnallis- tai kirkonkokouksessa valittua jäsentä. Opettajakunta sai lisäksi valita siihen oman edustajansa. Tarkastajan ja johtokunnan tehtävistä oh129 Viitanen 1947, 404–412.
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Ala-alkeiskoulun rehtori Bärlund oli Turun kansakoulujen ensimmäinen tarkastaja. (Turun kansanopetuksen historia.)

jesäännössä oli yksityiskohtaiset määräykset. Koulunkäynnin edistämiseksi
oli kaupungin jokaiseen köyhäinhoitopiiriin asetettava lisäksi erityinen kouluneuvosto. Sen tärkein tehtävä oli valvoa, että kouluikäiset lapset myös kävivät koulua.130
Turun kansakouluille myönnettiin
valtionapua 6000 markkaa, kun kansakoulujen kokonaismenoiksi vuonna 1872 oli arvioitu 22 650 markkaa.
Summasta valtaosa meni opettajien
palkkoihin. Menosäännöstä käy ilmi,
että miesopettajat saivat parempaa
palkkaa kuin naisopettajat. Palkan lisäksi vakinaiset opettajat saivat erityistä ”hyyryrahaa”.131
130 Viitanen 1947, 413–421.
131 Viitanen 1947, 135 ja 422.
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Turun kansakoulujen ensimmäinen
johtokunta kokoontui kaupungin raatihuoneella 19. syyskuuta 1871. Sen jäseniksi tulivat kunnallispormestari H.
Höckert, lehtori F. W. G. Hjelt, lehtori C.
J. Arrhenius, kappalainen G. Dahlberg,
varakonsuli J. Julin ja puuseppämestari M. J. Cronvall. Puheenjohtajaksi valittiin kunnallispormestari Höckert ja
johtokunnan sihteeriksi varatuomari J.
E. Dahlström. Hän hoiti tehtävää sitten
lähes 30 vuoden ajan. Opettajakunnan
edustajaksi johtokuntaan tuli vuonna
1875 E. Vanhanen. Alkuaikoina kokouskielenä oli ruotsi, ja myös pöytäkirjat laadittiin ruotsiksi. Kansakoulujen
ohjesääntö päätettiin kuitenkin painattaa sekä suomeksi että ruotsiksi.132
Syksyllä 1871 tarkastajan virkaan
valittiin toistaiseksi maisteri A. Nylander, mutta hän ei ottanut tehtävää vastaan. Asia tuli uudelleen johtokuntaan,
ja väliaikaiseksi tarkastajan viran hoitajaksi saatiin ala-alkeiskoulun rehtori K. G. Bärlund. Hän ryhtyi hoitamaan
virkaa sivutoimisesti vuoden 1872
alussa. Bärlundin toimikausi kesti syksyyn 1875 saakka.133
Kansakoulun ensimmäisiksi opettajiksi johtokunta oli valinnut useista hakijoista neidit Hildegaard Reichnitzin
ja Elise Ekqvistin antamaan opetusta
132 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 19.9.1871, 13.10.1871, 24.5.1875
ja 8.9.1875; Viitanen 1947, 133 ja 136.
133 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 13.9.1871, 13.10.1871 ja
18.12.1871; Viitanen 1947, 139–141.

ruotsiksi sekä Olga Wialénin ja Hilma
Tolletin antamaan opetusta suomeksi.
Ennen lopullista valintaa he olivat joutuneet antamaan opetusnäytteen johtokunnalle.134

Kaupungin ensimmäiset
kansakoulut
Marraskuussa 1871 pidetyssä Turun
kansakoulujen johtokunnan kokouksessa päätettiin, että suomen ja ruotsinkieliset alakansakoulut aloittaisivat
toimintansa Aleksanterintorin laidalla
sijainneessa ala-alkeiskoulun talossa.
Laskelmien mukaan kaupungissa asui
näihin aikoihin 7–10-vuotiaita kansakouluopetusta tarvitsevia lapsia yhteensä 1678.135
Tarkastaja Bärlundin laati alakansakoulujen ensimmäinen lukujärjestyksen. Koulupäivän pituus oli neljä tuntia. Toisen oppitunnin loppuosa
oli varattu ”virkistykselle” eli leikille
ja laululle. Koulua käytiin maanantaista lauantaihin, ja viikkotunteja oli siis
24.136
Turun ensimmäinen kunnallinen
kansakoulu aloitti toimintansa 15.
tammikuuta 1872. Kappalainen Dahlberg piti aluksi lyhyen puheen ruotsik134 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 13.10.1871, 18.12.1871 ja
19.1.1872.
135 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 17.11.1871 ja 18.12.1871.
136 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 30.12.1871.

si ja suomeksi. Historiallinen tilaisuus
päättyi lyhyeen rukoukseen. Alakansakoulun luokat oli sijoitettu ala-alkeiskoulun rakennuksen kolmanteen kerrokseen. Opettajia oli aluksi vain neljä. Oppilaita ilmoittautui yhteensä 153.
Heidän äidinkielensä mukaan kouluun
oli perustettu omat luokat suomenkielisille ja ruotsinkielisille oppilaille.137
Yläkansakoulun toiminta aloitettiin
4. syyskuuta 1872. Tytöt ja pojat kävivät omissa kouluissaan. Tytöt sijoitettiin Bell-Lancasterkoulun päärakennuksen toiseen kerrokseen. Suomenkielisten ja ruotsinkielisten poikien
yläkoulu toimi samalla tontilla sijainneen puurakennuksen isossa luokkahuoneessa. Työrauha ei voinut olla kovin hyvä, sillä sali oli jaettu väliaikaisella puuseinällä, joka ei ulottunut aivan
kattoon ja eikä kumpaankaan sivuseinään saakka, kahdeksi opetustilaksi.
Kun erityistä voimistelusalia ei ollut,
liikunnan opetus tapahtui luokkahuoneessa tai koulun pihalla.138
Kaupungin kansakoulujen oppilasmäärät kasvoivat nopeasti. Osa kouluista joutui toimimaan vuokrahuoneistoissa, joita ei ollut suunniteltu
lainkaan pienten lasten opinahjoiksi.
Syksyllä 1872 joen itäpuolella Uudenmaankadun ja Arseninkadun eli nykyisen Sirkkalankadun kulmaukses137 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 15.1.1871.
138 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 30.3.1872, 17.5.1872, 29.5.1872,
3.7.1872, 14.8.1872 ja 26.8.1872.
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sa sijainneessa lehtori W. T. Tallgrenin
talossa aloitti toimintansa kaksi alakoulun luokkaa. Sisustus oli vaatimaton: erillisiä pulpetteja ei ollut, vaan
oppilaat istuivat pitkillä penkeillä, joissa oli etulauta lukukirjoille. Rakennus
oli tehty alun perin suolavarastoksi.139
Kolmen vuoden kuluttua koulu siirtyi
kirjansitojamestari Randénin kuolinpesältä vuokrattuun huoneistoon. Tässä Iso-Hämeenkadun ja Hovioikeuden
kadun kulmassa sijainneessa talossa
koulu toimi vain vuoden. Huoneisto
ei ollut sopiva pienten lasten opetukseen, sillä luokkaan kuului toisinaan
kova meteli seinän takana sijainneesta
ravitsemusliikkeestä.140
Läntisen Torikadun eli nykyisen
Koulukadun varrelle ryhdyttiin vuoden
1873 alussa suunnittelemaan tynnyrintekijämestari A. Lindhin omistamalle tontille kansakoulutaloa. Vuokrasopimuksen tuli olla voimassa 10 vuotta.
Kaupunginarkkitehti von Heidekenin
suunnittelema rakennus valmistui keväällä 1874. Kaupunki päätti hieman
myöhemmin ostaa Lindhilta vuokratun
talon itselleen. Tämä oli ensimmäinen
Turun kansakouluille rakennettu oma
koulu. Siinä oli kolme luokkahuonetta
139 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 25.3.1872, 30.3.1872, 29.5.1872 ja
1.8.1872; Viitanen 1947, 148.
140 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk.28.4.1875.
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Monet opinahjot toimivat Turussa vuokratiloissa,
kuten Koulukadun alkupäähän vuonna 1874 valmistunut ns. Lindhin koulu. Tämä oli ensimmäinen
kansakouluksi suunniteltu koulutalo. Kaupunki osti sen kuitenkin itselleen. (Turun kansanopetuksen historia.)

ja kirjastohuone, mutta mitään varsinaisia erityisluokkia tai -tiloja ei tässä eikä muissakaan kouluissa vielä ollut.141
Kevätlukukauden alussa 1873 Turussa oli aloittanut vaatimattomassa
muodossa ”laiminlyötyjen lasten”
koulu. Siellä opetusta annettiin niille
10-vuotiaille lapsille, jotka lukutaidottomina eivät voineet päästä yläkansakouluun. Opettajaksi määrättiin alakansakoulusta Hilda Lagerspetz. Opetusta koulussa annettiin aluksi 8 tuntia
viikossa. Syksyllä 1875 koulu jaettiin
oppilaiden äidinkielen mukaan suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen osastoon.142
141 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 31.1.1873, 18.2.1873, 28.4.1873,
11.11.1873, 8.12.1873, 17.3.1874,
11.6.1874, 22.8.1874 ja 24.9.1874.
142 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 6.6.1873, 11.11.1873, 30.5.1874 ja
8.9.1875.

Kansakoulun alkutaipaleen
haasteita ja ongelmia
Kaupunkien uusi kunnallislaki tuli voimaan tammikuun alussa 1875.
Mitään radikaalia yhteiskunnallista muutosta ei paikallistasolla tapahtunut. Vaikka kaupunkilaiset saivat
mahdollisuuden osallistua kuntansa hallintoon, se tapahtui tulojen mukaan. Kovin innokkaasti turkulaiset eivät oikeutta käyttäneet. Kun kaupunkiin valittiin ensimmäinen kaupunginvaltuusto, äänioikeuttaan käytti vain
186 henkilöä. Turussa oli tuolloin yli
20 000 asukasta.143
Uuden lain myötä kansakoulut siirtyivät kunnan haltuun. Huhtikuussa
1875 hyväksytyn ohjesäännön mukaan
Turussa toimi kuusi kahden opettajan
alakansakoulua ja neljä samoin kahden opettajan yläkansakoulua. Tässä
vaiheessa kaupungin kansakouluissa
oli jo yli 700 oppilasta, 19 opettajaa
ja 27 luokkaa. Ruotsinkielisiä oppilaita oli enemmän kuin suomenkielisiä.
Tämä ei vastannut paikkakunnan kielisuhteita, sillä suomenkielisiä lapsia
kaupungissa oli paljon enemmän kuin
ruotsinkielisiä. Turussa toimi tuolloin
myös ruotsinkielinen valmistava koulu.144
143 Jutikkala 1965, 191–192.
144 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 6.2.1875 ja liite 2; Viitanen 1947,
402; Jutikkala 1957, 760–761.

Joulukuussa 1874 kansakoulujen johtokunta päätti avata seuraavan
vuoden alussa erityisen iltakoulun niitä oppilaita varten, joilla ei ollut mahdollisuutta käydä kansakoulua tavalliseen aikaan. Ilmeisesti oppilaita ei kuitenkaan ilmaantunut tarpeeksi, ja niin
koulun toiminnasta ei tällä kertaa tullut mitään.145
Kun Turun yläkansakoulua varten
ei saatu lisätiloja, koulussa jouduttiin
jo syksyllä 1875 turvautumaan vuorolukuun. Tarkastaja Bärlund oli esittänyt uusien virkojen perustamista kansakouluihin, mutta tähän ei ryhdytty.
Sen sijaan lisättiin opettajan työmäärää, jolloin yksi opettaja vastasi saman
päivän aikana eri kahden luokan opetuksesta. Vuoroluku ei ollut kovin tehokasta, sillä olosuhteiden pakosta
yläkansakoululaisen koulupäivän pituudeksi määrättiin vain kolme oppituntia. Tarkastaja Bärlund huomautti
johtokunnalle myös voimistelun opetuksen surkeasta tilasta. Voimistelu
mainittiin poikien yläkoulun opetusohjelmassa, mutta sitä ei voitu ottaa
varsinaiseksi oppiaineeksi, kun tilaongelmien takia kouluissa ei ollut voimistelusaleja.146 Joen itäpuolella vuokratiloihin sijoitetulle alakansakoululle
145 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 12.12.1874; Viitanen 1947, 221–
222.
146 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 12.12.1874, 6.2.1875 ja 24.5.1875;
Viitanen 1947, 160–161; Jutikkala 1957,
761.
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etsittiin pian uusi huoneisto. Syksystä
1876 lähtien koulu toimi Hovioikeudenkadun ja Vähä-Hämeenkadun kulmatontilla sijainneessa suutarimestari Helanderin omistamassa talossa.147
Tarkastajalla oli kansakoulun syntyvaiheessa merkittävä tehtävä, sillä seminaarissa koulutettuja opettajia
oli niukalti. Turun kansakoulujen johtokunnalla oli aluksi vaikeuksia saada
kaupunkiin pätevää tarkastajaa. Virka
julistettiin haettavaksi useita kertoja.
Syksystä 1875 lähtien kansakoulujen
tarkastajana toimi toistaiseksi maisteri A. Nylander, joka laati Turun kansakouluille ensimmäisen opetussuunnitelman. Hänen ja suomenkielisen tyttöjen yläkansakoulun opettajan Sofie
Hagman välille kehittyi ikävä riita, joka johti siihen, että tämä jätti virkansa
kesken lukukauden. Nylander oli tarkastuskäynnillään havainnut, että Hagmanin oppilaat saivat vastata opettajan tekemiin kysymyksiin pulpetissaan
istuen. Tällaista käytöstä tarkastaja ei
voinut hyväksyä.148
Kansakoulujen johtokunnan pöytäkirjat kertovat monia muitakin asioita koulun arjesta. Syksyllä 1878 johtokunta päätti entisen käytännön mukaisesti antaa tarvittavat oppikirjat ilmaiseksi sellaisille oppilaille, joilla ei ollut
varaa hankkia niitä. Syksyllä 1880 kan-

sakouluista oli sairauden takia poissa
peräti 260 oppilasta, kun koko oppilasmäärä oli vain 1260.149
Yläkansakoulua käytiin viikossa 30
tuntia tarkastaja Nylanderin syksyllä 1875 laatimaan opetussuunnitelman mukaan, mutta pojilla ja tytöillä
oli muutamissa aineissa eri viikkotuntimäärät. Esimerkiksi poikakoulussa
voimistelua oli 6 viikkotuntia, mutta
tytöillä oli liikuntaa vain välituntien aikana. Toinen merkittävä ero koski käsitöitä. Pojilla ei ollut lainkaan käsitöiden opetusta, mutta tytöt saivat opetusta tässä aineessa kolmesta kuuteen
tuntia viikossa.150
Nylander hoiti tarkastajan virkaa
vain vuoden. Syyskuun 1876 alusta
lähtien vt. tarkastajan tehtävistä vastasi lyseon lehtori K. A. Krook.151 Tässä vaiheessakansakoulujen johtokunta
sai oman kokoushuoneen entisen lancasterkoulun talosta.152
Lokakuussa 1877 tarkastajaksi valittiin Porin kaupungin kansakoulujen
tarkastaja Axel Berner, joka ryhtyi hoitamaan virkaansa seuraavan vuoden
elokuun puolivälistä lähtien.153 Vuonna

147 Viitanen 1947, 149.
148 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 27.7.1875 ja 16.10.1875; Viitanen
1947, 151–159.
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149 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 8.11.1880.
150 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 16.10.1875; Viitanen 1947, 152–
157.
151 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 23.8.1876
152 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 6.9.1876.
153 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 15.8.1878.

1883 hän alkoi julkaista kerran kuussa
ilmestynyttä Kansakoulun Lehteä. Kansakouluväelle suunnattu lehti seurasi
tarkkaan alan kotimaisia ja ulkomai-

sia tapahtumia. Siitä löytyy myös eräitä
Turun kansakoulujen toimintaan liittyviä artikkeleita.154
154 Kansakoulun Lehti, 1883–1886 passim;
Rinne 1973, 36–37.

TURUN KAUPUNGIN KANSAKOULUT SYKSYLLÄ 1876155
Koulut

Koulutalo

Opettajia

Oppilaita

Ylempi poikakansakoulu

Ent. lancasterkoulun puurakennus

2

114

Alempi kansakoulu n:o 1

Kaupungin uusi kansakoulutalo

2

62

Ylempi tyttökansakoulu

Alempi kansakoulu n:o 2

Opetuskielenä ruotsi

Kaupungin uusi kansakoulutalo

2

Suutarimestari Helanderin talo

2

112
60

Alempi kansakoulu n:o 3

Reaalikoulun (ala-alkeiskoulun) talo

Ylempi poikakansakoulu

Reaalikoulun (ala-alkeiskoulun) talo

1

128

Ylempi tyttökansakoulu

Ent. lancasterkoulun kivitalo

2

78

Suutarimestari Helanderin talo

2

70

Ylempi poikakansakoulun talo

oto

koulutaloja 5

opettajia 20

Opetuskielenä suomi

Ent. lancasterkoulun kivitalo

Alempi kansakoulu n:o 1

Reaalikoulun (ala-alkeiskoulun) talo

Alempi kansakoulu n:o 3

Kaupungin uusi kansakoulutalo

Alempi kansakoulu n:o 2
Laiminlyötyjen lasten koulu
kouluja 10

Yhteensä

2

60

2
2

61

1

27

oppilaita 772

155 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen jk:n ptk. 31.10.1876. – Helanderilta vuokrattu
huoneiston sijaitsi Hovioikeudenkatu 3:ssa.
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Turun kansakoulujen oppilasmäärät lisääntyivät 1870-luvulla nopeasti. Kun
syksyllä 1877 niissä oli yhteensä 772
poikaa ja tyttöä, niin vuotta myöhemmin oppilaiden kokonaismäärä oli jo
839. Uusia oppilaita oli koulujen kirjoissa yhteensä 361.156 Kouluhuoneistoja oli pakko vuokrata lisää jo vuosikymmen lopulla. Marraskuussa 1878
kaupunki osti arkkitehti C. Bassin
suunnitteman entisen Seurahuoneen
rakennuksen, johon voitiin sijoittaa
muutama luokka.157 Vuonna 1879 Turun kansakouluissa oli yli 1000 oppilasta.158
Aurajoen itäpuolella ei ollut lainkaan kaupungin omistamaa koulutaloa. Vuonna 1873 oli hankittu kansakoulua varten tontti ensimmäiseen
kaupunginosaan Kellonsoittajan- ja
Kaarinankadun kulmaukseen. Koulutaloa tälle Kerttulinmäen alueelle ei
kuitenkaan saatu vielä 1800-luvun aikana.159
Uusia opettajia Turkuun palkattiin
niukalti, vaikka tarkastajat totesivat
virkoja olevan liian vähän. Ajan hen156 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 31.10.1876 ja 4.10.1877.
157 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 7.2.1878, 19.3.1878, 4.4.1878,
29.4.1878 9.5.1878, 28.6.1878, 5.6.1879
ja 13.2.1880. – Aurakadun alkupäässä
sijaitseva rakennus peruskorjattiin
1880-luvun alussa, ja vuodesta 1885
lähtien siinä on kokoontunut Turun
kaupunginvaltuusto.
158 Viitanen 1947, 160–161; Jutikkala 1957,
761.
159 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 18.2.1873 ja 6.6.1873.
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keen kuului, että miesopettajat saivat
työstään parempaa palkkaa kuin naisopettajat. Heidän katsottiin tarvitsevan enemmän rahaa menoihinsa kuin
naisopettajien. Eripalkkauksella haluttiin myös houkutella miehiä opetustyöhön, mutta tämä tavoite ei toteutunut
kovin hyvin. Vuoden 1877 alussa Turun kaupungin kouluissa toimi yhteensä 24 luokanopettajaa. Lisäksi kansakoulujen palkkalistoilla oli yksi laulunopettaja, kansakoulujen tarkastaja
ja johtokunnan sihteeri. Tarkastajan
palkkaa oli korotettu tuntuvasti. Vuonna 1875 se oli 2000 markkaa vuodessa,
mutta pari vuotta myöhemmin palkka
oli jo 4000 markkaa. Opettajille maksettiin lisäksi vuokrarahaa, ja sitäkin
miesopettajat saivat enemmän kuin
naisopettajat.160
Kun kaupungit saivat itse päättää
kansakoulun opettajien palkan suuruuden, niin niissä palkkataso oli tuntuvasti korkeampi kuin maaseudulla.161
Koulutoimen alalla ansiotaso vaihteli
suuresti. Valtion lyseoissa palkka määräytyi vuoden 1872 koulujärjestyksen
säännösten mukaan. Lyseon lehtorin
vuosipalkka oli 3200–4000 markkaa,
ja kyseisten oppilaitosten kaikkien
opettajien keskipalkka vuodessa oli
noin 3 500 markkaa.162
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160 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 16.11.1876; Viitanen 1947, 161–
162; Rantala 2010, 298.
161 Rinne 1973, 24.
162 Kiuasmaa 1982, 168–169.

KANSAKOULUN HALLINTO JA OPETTAJAT – PALKAT JA PALKKIOT VUONNA 1877163

6 opettajarta

6 apulaisopettajarta
2 johtajaopettajaa

2 apulaisopettajaa
2 johtajaopettajatarta

Palkka vuodessa (mk)

Vuokraraha vuodessa (mk)

750

250

Alakansakoulut

700

Ylemmät poikakansakoulut
1400
1000

Ylemmät tyttökansakoulut

2 apulaisopettajatarta
1 laulunopettaja

1 kansakoulujentarkastaja
1 kansakoulujen sihteeri

200
400
400

1200

300

300

-

1000
4000
400

300
-

163 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen jk:n ptk. 16.11.1876. – Laulunopettaja ja kansakoulujen
sihteeri saivat palkkion sivutyöstään.

Oppikoulujärjestelmän
muodonmuutos
Vuonna 1870 Suomen oppikouluissa
oli noin 3 500 oppilasta. Opetuskielestä päättivät senaatti ja kouluylihallitus. Oppikoulua kävivät lähinnä sivistyneen säätyläisluokan lapset, jotka puhuivat ruotsia. Tämän takia ei siis ollut
aihetta suureen koulureformiin.
Miten oppikoulutilanne kehittyi
Suomen vanhimmassa koulukaupungissa? Vuonna 1870 Aurajoen kaupungin väkiluku oli 20 316 henkeä, joista

ruotsinkielisiä oli 43 prosenttia. Varsinkin Turun ja lähiseudun säätyläiset
puhuivat ruotsia, mutta muuttoliikkeen ansiosta kaupungin suomenkielisen väestön määrä kasvoi tasaisesti.
Turun ala-alkeiskoulussa oli vuodesta 1870 lähtien annettu opetusta
suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä
osastossa.Ensimmäinen kansakoulu
kaupunkiin oli saatu vuonna 1872,
mutta samaan aikaan tapahtui toinenkin merkittävä koulu-uudistus.
Vuoden 1872 koulujärjestelmän
mukaan poikien oppikoulut olivat
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1870-luvulla tässä komeassa rakennuksessa toimi aikansa suurin oppikoulu Suomessa. Kaupungin ruotsinkieliset oppikoulut yhdistyivät myöhemmin, ja ne saivat perinteitä kunnioittavan nimen Katedralskolan.
(Lauri Tiikasalo.)

7-luokkaisia lyseoita, joiden viimeinen
luokka oli jaettu kahteen osastoon, ja
4- tai 2-luokkaisia reaalikouluja. ”Vaimoihmisten sivistystä varten” valtion
oli kustannettava 4-luokkaisia ”naisväen kouluja”.164
Nikolaintorin eli Vanhan Suurtorin
reunalla sijaitsevassa komeassa kivirakennuksessa olivat toimineet vuosikymmenien ajan maan suurin yläalkeiskoulu ja kymnaasi. Ne yhdistettiin
vuonna 1872 uuden lain mukaan yhdeksi oppilaitokseksi. Näin näki päivänvalon Åbo klassiska lyceum. Koulussa oli yli neljäsataa oppilasta, ja se oli
alkuaikoina Suomen suurin oppikoulu. Oppilaista oli suomenkielisiä 70 eli
noin 15 % koko oppilasmäärästä. Lyseolla oli lukion ja yläalkeiskoulun perintönä kaupungin paras kirjasto, jossa jo vuonna 1872 oli yli 10 000 nidettä.165
164 Hanho 1955, 343.
165 Kaukovalta 1909, 7; Tigerstedt 1919, 284–
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Ala-alkeiskoulun tultua tarpeettomaksi Turkuun perustettiin vuonna
1873 myös 4-luokkainen ruotsinkielinen reaalikoulu ja 2-luokkainen suomenkielinen reaalikoulu eli porvarikoulu. Oppilaitokset eivät vastanneet
opilliselle uralle aikovien koulutustarpeeseen, sillä niistä ei voinut siirtyä lukioon. Suomenkielinen oppikoulu toimi Hämeenlinnassa, mutta se oli kovin
etäällä Turusta.166
Tuomiokirkon lähettyvillä toimineessa ”fruntimmersskolassa” oppilaita oli vain hieman yli sata, mutta lisäksi Turussa oli useita pieniä yksityisiä ruotsinkielisiä tyttökouluja. Niistä
merkittävin oli Augusta Heurlinin keväällä 1861 perustama kolmiluokkainen tyttökoulu, jossa tulevat säätyläisrouvat saivat opetusta uskonnossa,
historiassa, maantiedossa, luonnon-

285; Bahne 1923, 11–13, 26 ja 30.
166 Knaapinen 1929, 9–10; Jutikkala 1957,
744–745.
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tiedossa, laskennossa ja usean kielen
alkeissa. Kielivalikoima oli laaja: koulussa luettiin suomea, saksaa, ranskaa
ja venäjää. Lisäksi tytöille opetettiin
piirustusta ja käsitöitä.167
Vuoden 1872 koulujärjestys ei vienyt eteenpäin suomenkielisten oppikoulujen asiaa. 1870-luvun puolivälissä Suomessa toimi kahdeksan ruotsinkielisen oppikoulun lisäksi vain kolme
yliopistoon johtavaa suomenkielistä
oppikoulua: Hämeenlinnan normaalilyseo sekä Jyväskylän ja Kuopion lyseot.168

Varsinais-Suomen
ensimmäinen suomenkielinen
oppikoulu
1870-luvulla Suomessa käytiin tiukkaa
kielipolitiikan sävyttämää kulttuuritaistelua. Vuonna 1865 oli tosin annettu asetus, jonka mukaan oppikouluissa
ja lukioissa oli suomi otettava opetuskieleksi yhdessä tai useammassa oppiaineessa, jos siihen oli saatavilla sovelias opettaja.
Oppikoulukysymys oli useita kertoja esillä valtiopäivillä 1860-luvun lopulla ja seuraavan vuosikymmen aikana. Kouluasia oli vähitellen leviämässä kaikkiin kansankerroksiin, ja se sai
myös poliittista sävyä. Uusien oppikoulujen perustaminen kietoutui vahvasti
ajan kielitaisteluun.
167 Fontell 1944, 53–59; Söderling 1962, 12 ja
20–22; Jutikkala 1957, 743–744.
168 Halila 1980, 180; Kiuasmaa 1982, 78–80.

Turussa suomenkielinen oppikouluopetus lähti liikkeelle hitaasti. Yliopistoon johtavaa suomenkielistä oppilaitosta ei Varsinais-Suomessa ollut
lainkaan.
Vuoden 1867 valtiopäivillä pöytyäläinen isäntä Kaarlo Wärri oli jo puhunut Turun yläalkeiskoulun rinnakkaisluokan muuttamista suomenkieliseksi.
Papiston ja talonpoikaissäädyn edustajat toimivat valtiopäivillä suomenkielisen oppikouluopetuksen puolesta, mutta porvarissäädyssä esimerkiksi
Turun pormestari H. Höckert esiintyi
jyrkästi asiaa vastaan. Eräänä vaihtoehtona esitettiin, että Turun ruotsalaisen lyseon rinnakkaisluokalla opetus olisi annettava suomeksi. Senaatti
ja kouluylihallitus eivät myöskään kaivanneet maahan suomenkielisiä oppikouluja. Yhteiskunta ei näihin uusiin
kouluihin investoinut, ja siksi monien
kaupunkien asukkaat ryhtyivät itsenäisesti perustamaan yksityisiä suomenkielisiä oppikouluja. Todellisuudessa
nämä opinahjot olivat usein koko maakunnan kouluja.169
Koulujen synty tapahtui usein siten,
että oppilaitos lähti liikkeelle yksityishenkilöiden toimesta, ja valtio otti sen
haltuun myöhemmin. Suomenkielinen
lyseo Turkuun perustettiin yksityisten
henkilöiden aloitteesta maaliskuussa
1879. Asiaa veivät eteenpäin mm. tuomiorovasti, sittemmin arkkipiispa T. T.
Renvall, kaupunginvaltuuston puheen169 Knaapinen 1929, 4–28.
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Varsinais-Suomen ja Turun ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu perustettiin yksityisten henkilöiden toimesta vuonna 1879. Se aloitti toimintansa valtionlyseona syksyllä 1883 Linnankadun varrella sijanneessa entisen spinnhusin rakennuksessa.
Vuonna 1903 perustettu Turun Lyseo työskenteli
aluksi 1700-luvun lopulla valmistuneessa kehruuhuoneen vanhemmassa talossa. Tämä koulutontin
kulmalla sijainnut rakennus purettiin 1910-luvun
alussa. (TKA)

johtaja S. W. von Troil, ruotsalaisen lyseon rehtori E. T. F. Reuter, kansakoulujentarkastaja A. Berner ja monet muut
vaikutusvaltaiset henkilöt.
Vanhan koulukaupungin ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu pääsi aloittamaan toimintansa syyskuun
alussa Linnankadun ja Aurakadun kulmauksessa sijainneessa entisessä seurahuoneen rakennuksessa. Syyskuussa
1879 oli aloitettu opetus myös Viipurin
ja Porin uusissa suomenkielisissä yksityislyseoissa. Sisäänpääsytutkinnossa
turkulaisten uuden oppikoulun ensimmäiselle luokalle hyväksyttiin 42 oppilasta. Yksityiskoulu toimi myöhemmin Tuomiokirkkotorin pohjoislaidalla
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konsuli G. W. Säwen perillisten empiretalon yläkerroksessa.170
Opinahjon nimi muuttui vuosien
kuluessa, ja tämä latinistien koulu tunnettiin kauan nimellä Turun Suomalainen Lyseo. Senaattori Y. Z. Yrjö-Koskisen aikana valtio ryhtyi sitten omilla
varoillaan perustamaan suomenkielisiä oppikouluja.
Syksyllä 1883 Turussa aloitti toimintansa suomalainen valtionlyseo,
jonka laajetessa yksityislyseo lopetti
toimintansa. Valtionlyseo sai marraskuun alussa kodikseen Linnankadun
ja Kehruuhuoneenkadun kulmatontilla sijainneen spinhuusina tunnetun talon. Tämä kaksikerroksinen kivirakennus oli valmistunut vuonna 1851, ja sitä oli käytetty pahantapaisten naisten
kehruuhuoneena ja venäläisen sotaväen kasarmina.171
Syksyllä 1879 toimintansa aloittanutta lyseota ja sen toimintaa, opettajia ja oppilaita yhdisti alkuaikoina tiukka suomenmielinen henki. Esimerkiksi
tohtori A. W. Jahnsson, joka oli koulun
perustajia ja joka toimi myös lyseon latinan lehtorina, oli Uuden Suomettaren ja Aura-lehden perustajajäseniä.
Hänen kynästään on lähtöisin mm. oppikirja Finska språkets satslära, joka oli
sitten nuoren E. N. Setälän kuuluisan
kieliopin esikuvana.172
170 Knaapinen 1929, 28–40.
171 Halme 1929, 141–143; Jutikkala 1957, 746;
Halila 1980, 180.
172 Karlsson 2000, 77–109.

Kouluun tuloa siivitti yleensä haave
pappisurasta, sillä pappi tai kirkkoherra oli monen mielestä arvokkain henkilö yhteiskunnassa. Elämän arki oli
usein lapselle ollut kovaa. Eräästä pojasta kerrotaan:

”

Synt. Kiikalassa 1863 köyhän äidin lapsena. Elätti itsensä lapsena
kerjuulla, paimenessa ja suutarintyöllä. Läksi viimein opinhalun ajamana, vaatenytty kainalossa, kuiva
leipäpala taskussa ’papinkouluun’
Turkuun, jossa ei ollut ennen käynyt
eikä tuntenut ainoatakaan ihmistä. 173

”

Millainen vaikutus oppikoululla oli oppilaisiin? Ylioppilastutkinto oli jo arvo
sinänsä. Suurin toivein aloitettiin koulunkäynti. Ylioppilaslakin saaneista tuli edelleen pappeja, opettajia tai virkamiehiä. Vanhan latinakoulun tehtävän
oppikoulut täyttivät. Poikien tavoitteena oli nousu säätyläiseksi, ja olihan lyseolainen jo herra.
Oppilaat tulevat ja menevät, mutta samasta perheestä näissä uusissa
oppikouluissa ehti jo 1800-luvun loppupuolella olla useita veljeksiä. Monet saapuivat eri puolilta maakuntaa.
Esimerkiksi Naantalin seudulta Turkuun kouluun tulleiden rusthollari P. A.
Nummelinin seitsemäistä pojasta suomalaista klassillista lyseota kävi kuu173 Turun suomalainen yksityislyseo 1929, 258.

si. Koulu oli tavalla tai toisella mukana
tämän perheen elämässä lähes kolmekymmentä vuotta.174
Turkulaistenkin oppikoulujen arki paljastaa kuitenkin, että monia vaikeuksia oli opintielle lähteneiden edessä. Tietysti oppilaat sitoutuivat yhteisöönsä eri tavoin. Syystä tai toisesta
kaikki eivät pärjänneet koulussa.
Oppimisvaikeudet saattoivat muodostua voittamattomaksi esteeksi melko pian. Varsinkin latinasta tuli kompastuskivi, joka pysäytti koulunkäynnin. Usein opintien katkaisi sairaus,
taloudelliset syyt tai kaupunkielämän
viettelykset. Kaikkien kohdalla ei tapahtunut sosiaalista nousua.
Edelleen oli aivan yleistä, että osa
oppilaista hävisi luokkatoverien näköpiiristä varsin pian. Useat koulunsa
keskeyttäneet hakeutuivat rautateiden
palvelukseen, kauppa-alalle tai merimiesammatteihin. Esimerkiksi syksyllä 1879 klassilliseen lyseoon tulleesta
turkulaisesta ajomiehen pojasta matrikkeli kertoo yllättävän yksityiskohtaisesti:

”

Hyvälahjainen, vilkas, kujeisiin
taipuva luonne, köyhien kotiolojen
ja epäsäännöllisen elämän vuoksi ei
kuitenkaan yläluokilla enää voinut
riittävällä tarmolla seurata opetusta
ja erosi sen tähden VII:LTÄ 1887.

”

174 Turun Suomalainen Lyseo 1909, 246.
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YLEISSIVISTÄVÄ
OPETUS
TEHOSTUU JA
LAAJENEE

1880

-luvun alkuun mennessä Turkuun oli saatu toimiva kolmijakoinen
koulujärjestelmä. Sen ylimmän tason
opetusta antoivat yliopistoon johtavat
oppikoulut, joista yksi tarjosi opetusta suomeksi. Laajojen kansankerrosten
perussivistyksestä huolehtivat kunnalliset yläkansakoulut ja alkeisopetuksesta alakansakoulut.
Vuoden 1880 väestötilaston mukaan enemmän kuin kansakoulun käyneitä henkilöitä oli koko Suomen väestöstä vain 2 prosenttia.175 Varsinais-Suomessa kansakouluja ei perustettu kovin nopeasti. Osa väestöstä ei

ollut erityisen innostunut kustantamaan lapsille uusia opinahjoja.
Maan suurimmissa kaupungeissa
kansakoululaisten määrä kasvoi nopeasti. Kehityksen suunta näkyy vahvasti esimerkiksi Tampereen luvuissa,
mutta Turku on koko aikakauden ajan
maan toiseksi merkittävin koulukaupunki, kun tarkastellaan oppilasmääriä. Kuten oheisesta taulukosta käy ilmi, vuonna 1880 yli 1000 kansakoululaista on merkitty vain Helsingin ja Turun oppilastilastoihin. Vuosikymmenen kuluttua Helsingin kansakouluissa oli jo lähes 4000 ja Turun kouluissa
noin 2400 oppilasta.

175 Hjerppe 1990, 94.
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KANSAKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT SUOMEN
SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 1875–1890176

Kaupunki
Helsinki

Asukkaita
1875

Kansakoululaisia

1875

33 602

1 231

Viipuri

12 575

457

Tampere

8 443

Turku
Oulu
Pori

Kaikki kaupungit

22 018

1880

1 736

670

1 144

8 679

190

560

7 346

392

835

149 846

199
6 348

1885

2 688

1 765

1890

3 935

2 387

840

1 107

1 311

488

1 122

1 904

9 829

13 652

18 050

798
917

930

1 011

176 Suomen kaupunkilaitoksen historia 1984, 265.

Suomen kansakoulut saivat keväällä
1881 ensimmäisen virallisen opetussuunnitelman eli opettavien aineiden
mallikurssit. Siinä oli tarkat määräykset eri aineiden oppisisällöistä nelivuotisessa kansakoulussa, joka oli tarkoitettu 10 vuotta täyttäneille lapsille.
Opetussuunnitelmassa oli mainintoja
myös tiettyjen aineiden oppikirjoista.
Esimerkiksi Suomen historian opiskeluun suositeltiin Sakari Topeliuksen
Maamme-kirjaa. Ennen nelivuotista
kansakoulua oppilaiden oli hankittava
lukutaito ja opittava kristinopin alkeet
joko kotona tai lastenkoulussa eli valmistavassa luokassa. Lisäksi alkeisope-

tuksen oppineisiin kuuluivat kirjoitus,
päässälaskento ja laulu.177
Käytännön opetustyötä haittasi alkuaikoina oppikirjojen puute. Vuosisadan loppupuolella oppikirjat olivat
yleensä ulkomaisista kirjoista tehtyjä
käännöksiä. Laskennon opetuksessa
kirjoja käyttivät vain opettajat.
Turun kaupungissa oli ryhdytty uusimaan kansakoulujen ohjesääntöä jo
1870-luvun lopulla, koska se ei vastannut kaikilta osiltaan kansakouluasetuksen määräyksiä. Tehtävä annettiin kolmimiehiselle toimikunnalle, johon kuuluivat maisteri Nylander, vara177 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 27.9.1881 ja liite.
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konsuli Julin ja tarkastaja Berner. Ohjesääntöluonnos valmistui maaliskuussa 1880. Asiaa käsiteltiin sitten useita
kertoja sekä valtuustossa ja johtokunnassa. Valtuusto hyväksyi ohjesäännön
keväällä 1882. Koulutoimen ylihallitus
vahvisti sen joulukuussa 1882. Uuden ohjesäännön mukaan Turun koulut jaettiin kahteen ryhmään siten, että
entinen alakansakoulu muuttui kolmivuotiseksi ja yläkansakoulun tilalle tulivat reaaliluokat, joiksi kutsuttiin kansakoulun kolmea ylintä luokkaa. Koulu
oli aloitettava jo kuusivuotina. Ehkä tämä määräys johtui siitä, että kaupunki
päätti lopettaa erityiset pientenlastenkoulut, joissa oli ollut runsaasti kuusivuotiaita lapsia.178 Uuden ohjesäännön mukaista kansakoulujärjestelmää
ei ryhdytty noudattamaan yhdellä kertaa, vaan se tuli käyttöön aluksi viidellä
kansakoulun alkeisluokalla.179
Kouluhallitus oli esittänyt jo vuonna 1872, että jokaisen lääniin nimitettäisiin kansakouluntarkastajat. Ensimmäiset päätoimiset tarkastajat aloittivat toimintansa vuonna 1884.180
Näin koulutyön seurantaan kehittyi kaksiportainen tiukka kontrolli.
Turussakin kaupungin oman tarkas178 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 14.3.1879, 29.4.1879, 12.2.1880,
15.3.1880, 3.12.1880, 8.11.1881 ja
16.11.1881; Kansakoulun Lehti 1883: 5, 56
Ohjesääntö Turun kansakouluille; Viitanen
1947, 182–189.
179 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 13.4.1883 ja 22.5.1883.
180 Salmela 1966, 30–31.
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Bernerin jälkeen Turun kansakoulujen tarkastajaksi
tuli maisteri Weckman. Hän vastasi kaupungin suomenkielisistä että ruotsinkielisistä kansakouluista
aina 1920-luvun alkuun saakka. (Lauri Tiikasalo.)

tajan lisäksi kouluja valvoivat kouluhallituksen virkamiehet, jotka saattoivat puuttua hyvin yksityiskohtaisesti
paikallistason asioihin. Vuonna 1886
Turun kansakoulujen tarkastajaksi valittiin maisteri A. W. Weckman. Hänen
edeltäjänsä Berner oli valittu Viipurin
läänin kansakoulujen tarkastajaksi.
Myöhemmin hän siirtyi kouluylihallituksen palvelukseen. Tarkastaja Weckman hoiti virkaa aina 1920-luvun alkuun saakka. Johtokunnan sihteerinä
toimi kansakoulujen perustamisesta
alkaen vuoteen 1899 oikeusneuvosmies J. E. Dahlström ja hänen jälkeensä

varatuomari B. A. F. Sundroos.181 Turun
kansakoulujen hallinnosta vastasi siis
1800-luppupuolella vain kaksi virkamiestä.

Kansakoulujen oppilasmäärien
nopean kasvun aikaa
1880-luvulla Turun kansakoulujen
oppilasmäärien kehityksessä tapahtui
nopeaa kasvua. Esimerkiksi syksyllä
1885 kouluissa oli tarkastajan ilmoituksen mukaan 434 uutta oppilasta.
Varsinkin suomenkielisten alkeisluokkien rinnakkaisluokkien määrä lisääntyi voimakkaasti. Tosin tilastoista käy
ilmi muutamia poikkeuksiakin. Jatkokoulun suosio pysyi vähäisenä. Kansakoulun laajetessa kaupungin pientenlastenkoulut lopettivat toimintansa.
Edellisen vuosikymmen lopussa niiden
kirjoissa oli ollut lähes 300 kuusivuotiasta lasta.182 Ruotsinkielinen laiminlyötyjen lasten koulu lakkautettiin syksyllä 1887, kun sen kirjoissa oli tuolloin vain kuusi oppilasta. Tosin ratkaisu oli väliaikainen, sillä koulu jouduttiin avaamaan pian uudelleen.183
Muutaman vuoden kuluttua huomattiin, että koulunkäynnin aloitusi181 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 6.2.1886, 31.8.1886 ja 4.9.1886;
Viitanen 1947, 190–197.
182 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 29.12.1879, 26.4.1880, 5.9.1885 ja
13.9.1887.
183 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 30.8.1887, 11.9.1888 ja 29.1.1889.

kä oli liian alhainen. Nuorimmille oppilaille I luokka oli kansakoulun opetussuunnitelman mukaan toteutettuna
osoittautunut kovin rasittavaksi. Toukokuussa 1886 tarkastaja Berner esitti
ratkaisuksi, että alin luokka jaettaisiin
kahteen osastoon. Kuusivuotiaat kävisivät vuoden luokan alempaa osastoa
ja siirtyisivät sen jälkeen vuodeksi sen
ylemmälle osastolle. Molemmilla olisi
vain kahden tunnin mittainen koulupäivä, mutta luokan vanhemmilla oppilailla olisi lisäksi 2–3 tuntia käsitöitä
viikossa.184
Asia siirtyi sitten tarkastaja Weckmanin huoleksi. Hän puuttui hankalaksi koettuun tilanteeseen uudelleen
parin vuoden kuluttua. Aloitusikärajaa voitaisiin nostaa tai I luokka olisi
jaettava kahteen osastoon. Sen mukaan
nuorimmat olisivat koulussa vain pari
tuntia ja osaston vanhempi ikäluokka
kolmisen tuntia. Kouluhallitus hyväksyi tämän ratkaisun. I luokka kestäisi
siis kaksi lukuvuotta.185

184 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 11.5.1886 ja 31.8.1886.
185 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 24.11.1888, 29.1.1889, 2.3.1889,
7.5.1889, 9.9.1889, 14.4.1890 ja 9.9.1890;
Viitanen 1947, 217–219.
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OPPILASMÄÄRÄT TURUN KAUPUNGIN KANSAKOULUISSA 1871–1917186
Lukuvuosi

Varsinainen
kansakoulu

Laiminlyötyjen
lasten koulut

1876–1877

747

21

1953

57

1871–1872

150

1881–1882

1331

1890–1891

2382

1886–1887

1891–1892
1892–1893

1893–1894

1894–1895

1895–1896

1896–1897

1897–1898

1898–1899

1899–1900

1900–1901

1901–1902

1902–1903

1903–1904

1904–1905

1905–1906

1906–1907

1907–1908
1908–1909
1909–1910

1910–1911

1911–1912
1912–1913

1913–1914

1914–1915

1915–1916

1916–1917

2571
2892

3128

3353

3497

3591

3717

3610

3861

3944

4049

4159

4080

4098

4111

4241

4383
4603
4200

4350

4502
4664

4717

4728

4767

4794

Jatkokoulut

105

35

165

39

263

34

45

34

31

24

28

32

39

31

29

21

26

33

21
37
38

31

26
25

19

23

24

13
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150

1364

43

43

Yhteensä
768

33

186 TTVK 1917 ja 1919, 1919 ja 1921, 58 ja 48
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Iltakoulut

2010

2530

93

2707

3092

219

206

3381

3655

214

77

180

27

243

277

212

179

182

144

112

128

126
78
96

20

49

50

46

50

56

41

51

49
61
89

79

100

66

98

63

110

39

107

25

165

38
16

22

132

192
172

3748

3916

4011

3841

4215

4238

4313

4422

4309

4272

4316

4449
4543
4825
4426
4554
4692
4835
4906

4941
4999
5001

Koulujen vuositutkinnot olivat vanha tapa. Kansakoulujen alkuaikoina niistä ilmoitettiin sanomalehdissä. Ne olivat julkisia tilaisuuksia. Tutkintojen
ajankohdat kaupungin eri kansakouluissa käyvät
ilmi Turun Lehdessä toukokuussa 1885 olleesta ilmoituksesta, josta myös selviää, ettei kouluilla ollut omia nimiä, vaan ne tunnistettiin numerojärjestyksen mukaan.

Uusi järjestelmä otettiin käyttöön lukuvuoden 1891 alusta lähtien. Näin Turkuun saatiin 6-vuotiaille lapsille ”esikoulu”, ja kansakoulu muuttui 7-vuotiseksi. Sama opettaja vastasi I luokan molempien osastojen opetuksesta. Nuorimpien oppilaiden koulupäivä
kesti vain kaksi tuntia, mutta opettajille järjestelmä oli haastava, sillä heillä
saattoi olla päivän aikana 60–90 oppilasta.187
Koulutoimen ylitarkastaja A. Haapanen kiinnitti huomiota asiaan alkuvuodesta 1909. Hänen mielestään oli
omituista, että kansakouluun otettiin
kuusivuotiaita lapsia. Jos näin nuoret
187 Viitanen 1947, 219–221.

lapset käyvät koulua, niin heidän opetuksensa olisi järjestettävä lähinnä lastentarhan tapaiseksi: Fröbelin käsitöitä, laulua ja leikkejä. Syksystä 1909 lähtien I luokka muuttui yksivuotiseksi ja
viikkotuntimääräksi tuli 24 tuntia. Tästä lähtien oppilaiksi otettiin seitsemän
vuotta täyttäneitä lapsia.188 Muutos näkyy selvästi myös varsinaisen kansakoulun oppilasmääriä esittävästä taulukosta. Lukuvuonna 1908–1909 oppilaita oli 4603, mutta seuraavana lukuvuonna vain 4200.
Vuonna 1898 annettu piirijakoasetus edisti kansakoulujen perustamista
maaseudulla. Sen mukaan kunnan oli
perustettava koulu, jos siihen ilmoittautui vähintään 30 lasta. Lisäksi oppilaan koulumatka ei saanut olla viittä
kilometriä pidempi. Tämän jälkeen esimerkiksi Kaarinassa jouduttiin tarkistamaan koulupiirijakoa.189
Turulle ja sen naapurikunnille, Kaarinalle ja Maarialle, esikaupunkikysymys aiheutti monia ongelmia. Mm.
kansakoulujen järjestäminen tuotti
hankaluuksia. 1900-luvun alussa Kaarinan kunnan noin 6000 asukkaasta oli
henkikirjojen mukaan kolmannes maalaisväestöä ja kaksi kolmasosaa Turun
kaupungin alueen työväkeä.
1800-luvun lopussa Turun kaupungin kansakouluissa oli jo lähes 4000
188 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 27.11.1908 ja 24.5.1909; TKK 1909,
1916, 6: 62–63; Viitanen 1947, 221.
189 Innamaa 1957b, 10–12.
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Piirijakoasetuksen jälkeen maalaiskuntiin saatiin uusia kansakouluja.Turun esikaupungit Kaarinassa ja Maariassa olivat kuitenkin kunnallisesti haasteellisia seutuja. Osa niillä asuvista lapsista kävi koulua kaupungissa ja osa maalaiskuntien opinahjoissa. Kun Turku kieltäytyi ottamassa oppilaita naapurikunnista, niin mm.
Raunistulan koulua oli laajennettava. Kuvassa Raunistulan kansakoulun opettajakunta vuonna 1909. (TKA)

oppilasta, ja myös joukko Kaarinassa
ja Maariassa asuvia esikaupunkialueen
lapsia opiskeli kaupungin kouluissa.
Asia herätti tyytymättömyyttä Turun
kansakoulujen johtokunnassa. Syyslukukaudella 1902 kaupungin kansakouluissa oli yhteensä 4110 oppilasta,
joista yli 20 % eli 880 oli Kaarinasta tai
Maariasta. Tästä aiheutui Turulle myös
tuntuvia kustannuksia. Maalaiskunnat
eivät vielä panostaneet kaikkien kouluikäisten lasten alkeisopetuksen järjestämiseen, sillä mikään laki ei siihen
velvoittanut. Maaseudulla alkeisopetuksen antamisesta huolehtivat kauan
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myös kirkolliset kiertokoulut.190 Vuonna 1905 Suomen kansakouluiässä olevista lapsista yli 50 prosenttia ei käynyt lainkaan koulua.
Maaliskuussa 1903 Turun valtuusto
päätti, ettei kaupungin kouluihin otettaisi enää uusia oppilaita Kaarinan ja
Maarian kunnista. Ne esikaupunkialueiden lapset, jotka jo olivat Turun
kouluissa, saivat jatkaa opiskeluaan
190 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 23.4.1900 ja 14.9.1903 liite;
Kaukovalta 1950, 131–133; Mäkelä 1997,
136–137.

entisin ehdoin vielä kevääseen 1905
saakka.191
Kun naapurikunnista ei otettu oppilaita Turkuun, niin kaupungin kansakoulujen oppilasmäärä väheni lukuvuonna 1903–1904 noin sadalla oppilaalla. Kaarinassa ja Maariassa oli nyt
syytä ryhtyä tehostamaan koululaitosta. Vuonna 1906 Vähä-Heikkilään valmistui uusi kansakoulu ja Nummen
koulua jouduttiin laajentamaan. Oppilasmäärä lisääntyi myös Raunistulan
koulussa. Opinahjoon saatiin lisärakennus syksyllä 1904. Tilanahtaus ei tästä
juuri vähentynyt. Raunistulan koulua
oli joko laajennettava tai Maarian kuntaan oli rakennettava kokonaan uusi
koulu. Tässä vaiheessa tilanne ratkaistiin rakentamalla Kähäriin oma koulutalo. Se valmistui hyvissä ajoin ennen
syyslukukauden 1909 alkua.192
Turussa valtuusto asetti vuonna
1905 komitean selvittelemään koulupiirijakoa. Jako toteutettiin seuraavana
vuonna. Molemmin puolin Aurajokea
oli kaksi koulupiiriä.193
191 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 14.9.1903 ja liite; TKK 1905, 1912,
6: 29.
192 Rinne 1938, 32–33.
193 Viitanen 1947, 266–268.

TURUN KOULUPIIRIJAKO 1906
1. piiri

I ja II kaupunginosa, osa III
kaupunginosasta ja eteläinen takamaa

3. piiri

VI ja VIII kaupunginosa ja pohjoinen
takamaa

2. piiri

IV ja V kaupunginosa ja osa III
kaupunginosasta

4. piiri VIII ja IX kaupunginosa

Myöhemmin piirien rajoja muutettiin
ja piirejä perustettiin lisää. Periaatteena oli, että oppilaan koulumatka oli alle
viisi kilometriä. Suomenkielisissä kansakouluissa oppilasmäärä lisääntyi jatkuvasti. Lukuvuonna 1910–1911 määrä oli 3756 eli yli 80 prosenttia kaikista
oppilaista. Piirijako ei koskenut kaupungin ruotsinkielisiä kansakouluja,
joissa vastaavana ajankohtana oli lähes 800 oppilasta.
OPPILAIDEN MÄÄRÄ TURUN
SUOMEN- JA RUOTSINKIELISISSÄ
KANSAKOULUISSA 1895–1920194

Lukuvuosi

1890–1891
1895–1896
1900–1901
1905–1906
1910–1911
1915–1916
1920–1921

Suomi

Määrä

%

Määrä

74,9

940

1730

68,4

3270

77,2

2808
3434
3756
4167
3763

Ruotsi

79,6
82,5
83,4
85,2

%

800

31,6

968

22,8

882
798
832
656

25,1
20,4
17,5
16,6
14,8

Vuosisadan lopulla Turun kaupungin kansakouluissa oli 98 opettajaa, ja
194 TTVK 1920, 1922, 52 ja 1921, 1923, 52.
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heistä yli 2/3 oli naisia. Opettajamäärä lisääntyi hitaasti aina lukuvuoteen
1915–1916 saakka, jolloin opettajia oli
jo 179. Määrästä miesopettajia oli vain
39. Kansakouluissa opetus säilyi siis
vahvasti naisvaltaisena.
Varsinkin alkuaikoina kansanopetus katsottiin kutsumustyöksi. Maalaiskansakoulun opettaja sai palkan lisäksi asunnon virkansa puolesta. Al-

kuaikoina myös eräissä Turun kansakoulutaloissa oli opettaja-asuntoja. Uuden ohjesäännön mukaan yksi opettaja
vastasi yleensä 40 oppilaan opetuksesta, mutta yksittäistapauksissa oppilaita
sai olla 50. Jos luokassa oli enemmän
oppilaita, oli palkattava toinen opettaja.195
195 Viitanen 1947, 185.

TURUN KANSAKOULUJEN OPETTAJAT 1890, 1900 ja 1910196
Tehtävänimike

1890

1900

1910

Apulaisluokanopettajia

5

3

5

Vakinaisia luokanopettajia
Lauluopettajia

Veisto-opettajia

Tuntiopettajia veistossa

10
-

-

2

15
1

2

1

24
-

-

1

Vakinaisia opettajattaria

45

64

88

Lauluopettajattaria

-

2

-

Apulaisopettajattaria
Käsityöopettajattaria

Tuntiopettajattaria käsitöissä
Yhteensä

15
-

3

80

11
1

4

104

21
-

8

147

196 TKK 1903 ynnä tilastollisia tietoja samasta ja edellisestä ajasta 1905, tilasto-osa 83 ja 1911, II
Tilasto, 1916, 66.

Opettajista syntyi 1880-luvulla oma
”ammattikunta”, joka ryhtyi valvomaan ryhmänsä etuja. Talvella 1887
Turkuun perustettiin maan ensimmäinen suomenkielinen opettajayhdistys.
Jo samana vuonna siihen liittyi 21 jä-

74

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

sentä. Yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi opettaja Kaarle
Werkko, joka oli syksyllä 1881 aloittanut opetustyön Turussa. Hänestä tuli heti myös kaupungin kansakoulujen
johtokunnan jäsen. Werkkoa pidetään

Suomen Opettajain Liiton perustajana.
Hän oli myöhemmin muutaman vuoden jopa järjestön puheenjohtajana.
Palkkakysymykset eivät vielä kuuluneet liiton keskeisiin tavoitteisiin.197
Turun opettajayhdistyksen toimihenkilöiden joukossa vilahtaa myös mm.
nimi J. K. Kari. Tämä turkulainen kansakoulunopettaja ja Suomen työväenliikkeen johtomies valittiin senaattoriksi
vuonna 1905. Hän oli myös kaupunginvaltuuston jäsen ja porvarissäädyn
edustajana säätyvaltiopäivillä 1904–
1905.198
Laajenevan kansakoulun toiminnasta paikallistasolla vastasi johtokunta, johon kuului kuusi valtuuston valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallintojärjestelmässä ei tapahtunut mitään muutoksia 1800-luvun lopulla ja seuraavan
vuosisadan alkupuolella. Kansakoulujen johtokunta kokoontui noin kerran
kuussa käsittelemään kouluasioita. Se
vastasi sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten koulujen toiminnasta. Yksi johtokunnan jäsen toimi myös kansakoulujen taloudenhoitajana. Silloin
tällöin kokouksissa käytiin periaatteellisia ”koulutuspoliittisia” keskusteluja.
Pöytäkirjoista käy vahvasti esille koulujen tilanne. Kaikesta voi päätellä, että suotuisan kehityksen esteenä olivat
useimmiten taloudelliset tekijät. Eni197 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 27.9.1881; TOY, Turun
opettajayhdistyksen ptk. 2.2.1987; Järvi
1966, 256–258; Rantala 2011, 296.
198 Bergholm 1912, 276.

ten johtokunnan kokouksissa oli esillä erilaisia opettajien virkavaaleja, virkavapausanomuksia ja palkka-asioita.
Oppilasasioita pöytäkirjojen sivuilla
näkyy todella harvoin.
Vuonna 1914 Turun kansakoulujen
johtokuntaan kuuluivat valtuuston valitsemina:199
puheenjohtaja

varatuomari I. Aminoff
varapuheenjohtaja

ylilääkäri A. L. Stråhle
arkkitehti A. Nyström
lehtori L. Öhberg,

tehtailija H. von Rettig ja
lehtori S. Rosengren

opettajankunnan valitsema
opettaja J. S. Jalava

Turun kansakoulujen hallinnon ja erityistehtävien toteuttamisesta vastasi
alkuaikoina varsin pieni virkamiesten
joukko. 1900-luvun alussa päätoimisena tarkastajana oli edelleen maisteri A.
W. Weckman. Sihteerinä toimi varatuomari B. A. F. Sundroos.
Syyslukukauden 1908 alusta lähtien kansakouluilla oli kanslia-apulainen. Oma taloudenhoitaja palkattiin
vuonna 1911. Nyt ”keskushallinnosta”
vastasi neljä vakituista työntekijää.
199 TKK 1915, 1918, 6: 1.
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KANSAKOULUJEN HALLINTOJA ERITYISVIRKAMIEHET
VUONNA 1905 ja 1915
1905

Kansakouluntarkastaja A. W. Weckman
Sihteeri: B. A. F. Sundroos
1915

Kansakouluntarkastaja: A. W. Weckman
Koululääkäri: Hans Söderling

Kouluhammaslääkäri: Harald Blomberg
Taloudenhoitaja: Ossian Krook
Sihteeri: B. A. F. Sundroos

Kanslia-apulainen: Aino Lindblad

Tilaongelmat – uusia
kansakoulutaloja
Opetustiloja tarvittiin jatkuvasti lisää,
ja vielä 1880-luvulla ratkaisuja tehtäessä ei otettu juuri lainkaan huomioon
koulujen erityisluonnetta. Esimerkiksi Charles Bassin aikanaan suunnittelemalta Seurahuoneelta hankittiin
luokkatiloiksi entinen iso ruokasali ja
sen viereinen biljardihuone. Päärakennuksesta päätettiin tehdä raatihuone,
mutta lukuvuonna 1880–1881 ”vanhan krouvin” tiloihin oli sijoitettu yhteensä kahdeksan luokkaa, joista viisi
opiskeli aamuvuorossa.200
200 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 13.2.1880, 12.3.1880. 27.8.1880 ja
27.9.1880.
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Vuonna 1884 valmistui Arseninkadun varrelle arkkitehti von Heidekenin suunnittelema kaupungin
ensimmäinen kansakouluksi rakennuttama koulutalo. 1920-luvulla opinahjon nimeksi tuli Sirkkalan kansakoulu. (Turun kansanopetuksen historia.)

Aurajoen itäpuolella ei ennen
1880-lukua ollut lainkaan kaupungin
omaa kansakoulutaloa. Asia oli esillä kansakoulujen johtokunnassa kesäkuussa 1881. Arsenin poikkikadun
varteen päätettiin rakentaa uusi koulutalo. Piirustukset laati kaupunginarkkitehti C. J. F. von Heideken. Näin Turkuun valmistui syksyllä 1884 ensimmäinen kaupungin rakennuttama kansakoulu, jossa tuli opiskelemaan 265
lasta. Koulun vihki käyttöön itse arkkipiispa. Juhlaväkeä oli paikalla niin paljon, että kaikki eivät päässeet sisälle
rakennukseen. Myöhemmin koulu sai
nimekseen Sirkkalan kansakoulu. Siihen kuului kaksi puurakennusta. Toisessa oli neljä luokkahuonetta ja toisessa niitä oli kolme.201
201 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 14.6.1881, 26.1.1882, 11.5.1882,
6.12.1882, 11.12.1882, 24.4.1884,
26.4.1886, 5.9.1884 ja 20.9.1884;
Kansakoulun Lehti 15.9.1884 Turun uuden
kansakouluhuoneen vihkiminen; Viitanen
1947, 199–200.

Marraskuussa 1885 ns. Lindhin talon tontille aiottiin saada kaksi uutta
koulutaloa, joissa olisi yhteensä kuusi luokkahuonetta, mutta valtuusto totesi seuraavan vuoden alussa, ettei tähän ryhdyttäisi. Lähinnä taloudellisista
syistä johtuen kaupungin omien kansakoulujen rakentaminen tyrehtyi parin vuosikymmenen ajaksi.202
Vuosisadan vaihteessa Turulla oli
vain neljä omaa koulukiinteistöä, joista vanhin oli rakennettu vuonna 1817.
Monet kansakoulut toimivat vuokratiloissa. 1870-luvulla ne olivat tavallisia puutalohuoneistoja. Kun valtuusto oli päättänyt, ettei kaupunki rakenna omia kouluja, niitä oli hankittava
vuokraamalla. 1880-luvun puolivälistä lähtien vuokrasopimukset tehtiin
yleensä 10 vuoden ajaksi. Kaupunki
sai näin käyttöönsä kolme vahtimestari A. O. Ståhlströmin Puutarhakadun
varrelle vuosina 1885–1889 rakennuttamaa koulutaloa. Veistämön torin alueelle Varvin- ja Amiraaliteetin
kadun kulmaukseen valmistui vuonna
1885 koulu, jossa oli kolme luokkahuonetta. ”Linnanfältin” koulu oli kaupungin käytössä vain vuokrasopimuksessa mainitun kymmenen vuoden ajan.
Syyskuun 1887 alusta lukien vuokrattiin Koulukadun varrelta vartija S.
Sandbergin omistama uusi koulutalo,
joka oli tehty samojen piirustusten mu202 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 6.11.1885 ja 27.3.1886; Viitanen
1947, 201.

kaan kuin Puutarhakadun ja Humalistonkadun kulmaukseen pari vuotta aikaisemmin valmistunut Ståhlströmin
rakennuttama opinahjo.203
Maisteri W. Floman kouluylihallituksesta kävi tarkastamassa Turun kansakoulujen toimintaa syksyllä
1892. Hän kiinnitti erityistä huomiota siihen hankalaan tilanteeseen, että
luokkahuoneita oli liian vähän ja jouduttiin turvautumaan vuorolukuun.
Yleensä koulut olivat kunnollisia ja hän
oli ilahtunut siitä, että kansakoulut olivat saaneet oman voimistelusalin, mutta eräät tavallisten puutalojen vuokrahuoneistot eivät olleet sopivia koulukäyttöön. Tilanne kohentui hieman,
kun joen itäpuolelle Vuori- ja Luostarikadun kulmatontille valmistui syksyyn
mennessä 1893 opettaja J. Hedmanin
omistama kansakoulutalo, jossa oli
neljä luokkahuonetta. ”Vuokravälikirja” tehtiin kymmenen vuoden ajaksi.204
Pari vuotta myöhemmin Eerikinkadun
ja Sairashuoneen kadun kulmatontille
valmistui rakennusmestari L. Wiklundin rakennuttama koulutalo. Se vuokrattiin myös kymmeneksi vuodeksi.205
203 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 16.12.1884, 27.12.1884, 2.5.1885.
11.11.1885, 6.2.1886, 27.3.1886,
22.11.1888; Viitanen 1947, 201–206.
204 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 5.11.1892, 1.12.1892, 23.12.1892
ja 26.1.1893.
205 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 5.11.1894, 8.12.1894, 24.1.1895 ja
23.2.1895.
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Johtokunta pyrki sijoittamaan jokaisen kaupunginosan alueelle oman
kansakoulun, joten etäisyydet Turun
ruutukaava-alueella oppilaan kotoa
kouluun muuttuivat lasten näkökulmasta koko ajan kohtuullisemmiksi.
Kaikki eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä tilanteeseen. Johtokunta sai syksyllä 1890 käsiteltäväkseen neljän opettajattaren allekirjoittaman anomuksen,
jossa puututtiin työmatkan aiheuttamiin ongelmiin:

”

Koska matka linnankentällä olevalle kansakoululle koulun etäisyyden ja katukäytävien puutteen vuoksi on erittäin hankala ja terveydellekin haitallinen, rohkenemme nöyrimmästi Arvoiselta Johtokunnalta anoa
vapaalippuja ratavaunulla kulkemista varten kouluajalla. 206

”

Kansakoulujen johtokunnassa heräsi tarkastaja Weckmanin aloitteesta 1890-luvun alussa ajatus rakentaa
Koulukadun varrelle ns. Lindhin talon
tontille kivestä isohko koulurakennus,
jossa olisi mm. voimistelusali. Tähän
kolmikerroksiseen kouluun oli tarkoitus sijoittaa noin 600 oppilasta. Hankkeen toteuttaminen hautautui taloudellisista syistä pitkäksi ajaksi, mutta
kaupunki sai käyttöönsä lisää koulutiloja, kun ruotsalainen reaalilyseo siirtyi syksyllä 1891 pois Aleksanterin to206 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 3.11.1890 sekä liite ja 12.1.1891.
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rin koulutalosta ja Arseninkadun kouluun valmistui muutostöiden myötä
kaksi uutta luokkahuonetta.207
1900-luvun alussa valtuusto päätti lopulta ryhtyä rakentamaan kivestä
valmistettua koulutaloa Koulukadun
varrelle. Erillinen voimistelusali tontille valmistui jo syksyllä 1902. Kaksikerroksiseen uuteen opinahjoon tulisi kymmenen luokkahuonetta, piirustussali, veistosali, kaksi opettajainhuonetta ja vahtimestarin asunto.Tämä oli
ensimmäinen Turkuun rakennettu moderni kansakoulu. Sen oli suunnitellut
kaupunginarkkitehti A. Kajanus. Rakennus saatiin valmiiksi ennen lukuvuoden 1903–1904 alkua. Kunnalliskertomuksesta saa hyvän kuvan tästä
aikansa edistyksellisestä koulusta:

”

Kaikki salit ovat maalatut vaaleilla ja miellyttävillä väreillä. Valoa tulee myös sangen runsaasti korkeitten
ikkunoitten kautta, joista useimmat
ovat kaakkoon päin. Kouluhuoneisto
on valaistu Auer-lampuilla. Käytävissä sekä veisto- ja piirustussalissa on
juoma- ja pesupaikkoja.

”

Luokkahuoneet olivat ilmavia, sillä niiden sisäkorkeus oli 4 metriä. Luokkatilanne parani tuntuvasti tämän koulu207 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 3.5.1890, 21.5.1890, 9.9.1890,
3.11.1890, 12.1.1891, 27.4.1891, 10.9.1891,
22.10.1891, 24.11.1891, 18.12.1891,
19.1.1892 ja 8.6.1892; Viitanen 1947, 207–
208.

rakennuksen valmistuttua, mutta tiloja
tarvittiin lisää.208 Opinahjo tunnettiin
myös nimellä Välikadun koulu ja Snellmanin kansakoulu.
Esimerkiksi Pakkarinkadun suunnalla ei ollut lainkaan koulua, ja joen
itäisellä puolella toimi useita pieniä
kouluja vuokratiloissa. Linnanfältin
alueen asukkaat jättivät syksyllä 1902
kansakoulujen johtokunnalle kirjelmän, jossa todettiin, että kaupunginosasta puuttui oma koulu, vaikka
kouluikäisiä lapsia tällä suunnalla oli
laskelmien mukaan yli 300. Tilanteeseen vaadittiin korjausta. Kun ns. Lindhin talon tontille rakennettu koulutalo
oli valmistunut, niin päästiin toteuttamaan Veistämöntorin suunnan suunnitelmia. Syksyllä 1905 Pakkarinkadun
varrelle valmistui ensimmäinen kaupungin alueelle rakennuttama koulutalo. Siihen tuli neljä luokkatilaa ja
opettajainhuone.209
Valtuuston vuonna 1906 hyväksymän kansakoulujen piirijaon mukaisesti jokaiseen piiriin rakennettaisiin
yksi iso keskuskansakoulu. Ensimmäiseksi oli tarkoitus saada uusi opinahjo
joen itäpuolelle Kerttulinmälle.
Vuoden 1909 alkupuolella Turussa suoritettiin kansakoulutoiminnan
208 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 19.11.1900, 15.9.1902, 11.5.1903
ja 14.8.1903; TKK 1904, 1906: 6, 41–43;
Viitanen 1947, 263–264.
209 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 1.12.1902 ja 19.1.1903; TKK 1905,
1912, 6: 49–52; Viitanen 1947, 265–266.

virallinen tarkastus. Kouluhallituksen
vt. ylitarkastaja Aleksandr Haapanen
kiinnitti huomiota kaupungin koulujen hankaliin tilakysymyksiin. Turku oli viivytellyt uusien koulutalojen
rakentamista. Rakennukset olivat hyvässä kunnossa, mutta tiloja oli aivan
liian vähän. Lapset joutuivat käymään
koulua edelleen kahdessa vuorossa.
Useimmissa kouluissa ei ollut lainkaan
opettajainhuonetta, vaan ”opettajisto
on vapaahetkillä pakoitettu oleilemaan
vetoisissa käytävissä”.210
Suunnitelmia oli kyllä tehty. Kaupungin itäiselle puolelle tarvittiin isohko kansakoulu. Keväällä 1907 valtuusto oli päättänyt järjestää arkkitehtikilpailun Kerttulinmäelle rakennettavasta koulusta. Siinä parhaaksi arvosteltiin arkkitehti Jarl Eklundin suunnitelma. Toisen palkinnon sai tunnettu
arkkitehti Eliel Saarinen. Heille annettiin mahdollisuus tehdä piirustuksiin
palkintolautakunnan, johtokunnan ja
valtuuston esittämiä muutoksia. Johtokunta esitti, että hanke toteutettaisiin Eklundin suunnitelman mukaisesti. Valtuusto ei ollut tyytyväinen tulokseen, ja koulutalon rakentamiseen ei
ryhdytty tässä vaiheessa. Ehdotuksia
pidettiin liian kalliina. Kaupunginarkkitehti sai tehtäväkseen laatia kustannuksiltaan edullisemman koulutalon.211
210 TKK 1909, 1916, 6: 64–65.
211 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 13.9.1909; TKK 1909, 1916, 6:
47–49; Viitanen 1947, 269–271.

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

79

Aurajoen itäpuolella toimi 1800-luvun lopulla useita pieniä kansakouluja vuokratiloissa. Alueen kouluolot kohentuivat, kun Kerttulinmäelle valmistui syksyllä 1912 ajan käsitysten mukaan moderni
koulutalo. (Turun kansanopetuksen historia.)

Valtuusto halusi hakea Kerttulinmäen koululle esikuvia Pohjanlahden
länsipuolelta. Tarkastaja Weckmanille
ja arkkitehti Hinderssonille annettiin
määräys suorittaa opintomatka Ruotsiin. Örebrossa oli rakennettu edullisesti 1000 oppilaan koulu, ja Norrköpingissä oli myös tutustumisen arvoinen oppilaitos.212
Vuonna 1910 Turun kaupungin
kansakouluilla oli käytössään 87 varsinaista luokkahuonetta, mutta opetettavia luokkia oli yhteensä 128. Siis
41 luokkaa oli ilman omaa opetustilaa.
Lisää tiloja saataisiin, kun jo päätetty
Kerttulinmäen koulutalo valmistuisi.
Siitä tulisi varsin iso ja ajanmukainen.
Koulua ei rakennettu arkkitehtikilpailun voittajaehdotuksen pohjalta, vaan
kaupunginarkkitehti Eskil Hindersson
laati kaksi uutta suunnitelmaa, joista
valtuusto valitsi halvemman ratkaisun.
Rakennukseen tulisi neljä kerrosta ja
212 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 8.11.1909 ja liite.
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siihen valmistuisi 17 luokkahuonetta. Piirustuksiin oli saatu vaikutteita
Ruotsista. Kouluun oli tarkoitus sijoittaa peräti 680 oppilasta. Toisen suunnitelman mukaan tontille voitaisiin rakentaa neljä erillistä koulutaloa, joissa
olisi yhteensä 20 luokkahuonetta. Tätä
vaihtoehtoa pidettiin liian kalliina.213
Louhinta- ja perustustyöt Kerttulinmäen koulutalon tontilla aloitettiin
maaliskuussa 1911. Rakennus valmistui hieman yli vuoden kuluttua. Syyskuun alussa 1912 kansakoulujen johtokunta sai nähdä ”ilosta loistavien
kansakoululaisten ensi ryhmän ottavan haltuunsa uuden koulutalonsa”.
Hanketta oli suunniteltu vuosikausia,
mutta maaliskuussa 1913 voitiin pitää
kaupungin ensimmäisen suuren koulutalon arvokas vihkimistilaisuus. Kansakoulujen johtokunnan puheenjohtaja,
tuomari I. Aminoff ylisti juhlapuheessaan ajanmukaista opinahjoa tyytyväisyyttä huokuvin sanakääntein:

”

Kun astumme sisälle tämän uuden koulutalon ovien sisäpuolelle, tähän kansansivistyksen temppeliin,
kohtaa meitä täällä valon ja viihtymyksen tunne, joka vastustamattomasti valtaa jokaisen, oppilaan kuten opettajankin, nuoren niinkuin
vanhankin. Kun näemme nämä avarat etehiset, nämä valoisat ja ilma-

213 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 21.2.1910, 4.4.1910, 9.5.1910,
14.9.1910 ja 29.11.1911; TKK 1910, 1917, 6:
47–49.

vat luokkahuoneet, ihanteellisen koulukylpylän, veisto- ja käsityöhuoneet,
avaran ja hyvinjärjestetyn koulukeittiön, voimistelusalin ynnä muut, emme voi olla huomaamatta sitä koulun
ja kodin leimaa, joka täällä on yhtynyt, antaakseen uudelle kansakouluhuoneustollemme mitä kauneimman
kokonaisvaikutelman. 214

”

Kun Kerttulinmäelle oli saatu tilava
koulutalo, niin kaupunki saattoi luopua
214 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 17.9.1912, 11.10.1912, 10.2.1913
ja 14.3.1913, TKK 1913, 1921, 3: 43–50.

Kurjenkaivonkentän ja Kerttulinkadun
vuokratiloissa toimineista kouluista.215
Tätä ennen Pakkarinkadun varrelle
oli valmistunut elokuussa 1911 toinen
koulurakennus. Valtuusto oli päättänyt
rakentamisesta maaliskuussa 1910.
Siitä tuli kaksikerroksinen. Ensimmäinen kerros tehtiin kivestä ja toinen
puusta. Piirustukset oli laatinut arkkitehti Hindersson. Kahden opettajainhuoneen lisäksi taloon valmistui kahdeksan luokkatilaa.216
215 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 29.11.1911.
216 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 14.12.1909, 9.5.1910 ja 13.9.1911;
TKK 1911, 1918, 6: 40–41; Viitanen 1947,
275–276.
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Ennen ensimmäisen maailmansodan
syttymistä ryhdyttiin suunnittelemaan
uutta lisärakennusta Pakkarinkadun
koululle. Hanke lähti vireille pian Kerttulinmäen kansakoulun valmistumisen
jälkeen. Valtuusto teki asiasta päätöksen tammikuussa 1914. Samalla luovuttiin toistaiseksi uuden kansakoulun
rakentamisesta Mikaelin kirkon läheisyyteen. Pakkarinkadun tontilla oli
jo ennestään kaksi koulutaloa, mutta alueelle voitaisiin sijoittaa vielä yksi rakennus lisää. Kaupunginarkkitehti Hindersson sai tehtäväkseen laatia
uuden opinahjon piirustukset. Koulun
rakennustyöt päästiin aloittamaan jo
maaliskuussa 1914.218

Kansakoulujen erityiskysymyksiä
– lasten työssäkäynti,
pahantapaiset oppilaat,
apukoulu ja jatko-opetus
Eri syistä johtuen kaikkia lapset eivät
päässeet tai tulleet osallisiksi kansakoulujen opetuksesta. Koulunkäynti
saattoi olla myös melko epäsäännöllistä. 1800-luvun lopussa Suomen kaupungeissa oli runsaasti sellaisia lapsia,
jotka kävivät ansiotyössä. Myös heille
pyrittiin järjestämään opetusta.
Turussa tilanne koheni tuntuvasti alkuvuodesta 1890, kun kaupungissa aloitti toimintansa neljä iltakoulua:
kaksi suomenkielistä ja kaksi ruotsin-

kielistä. Opetusta annettiin kaksitoista tuntia viikossa. Tytöt ja pojat kävivät eri kouluissa. Kaikkia kouluikäisiä
lapsia ei vieläkään saatu opintielle. Esimerkiksi tehtaissa työskentelevät alle
15-vuotiaat nuoret eivät käyneet säännöllisesti koulua.219
Melko pian huomattiin, että kaupungissa tarvittiin erityiskoulu vaikeasti kasvatettavia ja opetettavia lapsia varten. Weckman puuttui asiaan
jo 1880-luvun loppupuolella. Turussa toimi vuosina 1890–1892 ja 1894–
1903 pahantapaisten poikien kansakouluksi kutsuttu oppilaitos.220 Siitä
haluttiin tehdä internaatti, ja tavoitteena oli siirtää laitos maaseutuympäristöön. Vuonna 1911 Nauvossa avattiin erityistä kasvatustukea tarvitsevien poikaoppilaiden koulusiirtola. Se
oli täydellinen kansakoulu, jossa oppilaat pysyivät 16-vuotiaiksi saakka. Pojille pyrittiin opettamaan myös suutarin, räätälin ja puusepän töitä sekä kasvitarhanhoitoa.221
Vuoden 1882 ohjesäännössä todettiin, että heikkokykyisille lapsille voitaisiin perustaa erityisluokkia. Asia oli
esillä mm. opettajayhdistyksessä. Hanke edistyi hitaasti, mutta syksyllä 1901

218 TKK 1914, 1922,1: 5–6 ja 3: 41–42.
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219 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 3.11.1890 ja 23.1.1891; Viitanen
1947, 225–227.
220 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 24.11.1888, 29.1.1888, 2.3.1888,
7.5.1888, 24.2.1890, 3.11.1890 ja
11.6.1902; Viitanen 1947, 246–250.
221 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 11.6.1902 ja 17.2.1911.

Jatko-opetuksesta keskusteltiin Turussa jo 1880-luvulla. Monille nuorille kansakoulu oli jäänyt ainoaksi opinahjoksi. Jatko-opetus aloitettiin syksyllä 1896. Tilannekuva tyttöjen jatkokoulun käsityön opetuksen tunnilta 1900-luvun alussa. (TKA)

Turussa aloitti toimintansa ensimmäinen heikkokykyisten oppilaiden luokka. Näin sai alkunsa apukoulu. Apukouluopetuksessa Turku oli edelläkävijä Suomen kaupunkien joukossa, sillä
Helsinkiin apukoulu perustettiin vuonna 1905, Vaasaan 1906 ja Tampereelle
1907. Turun suomenkielisen apukoulun toimipaikaksi tuli Puutarhakadun
koulutalo. Syksyllä 1903 koulu siirrettiin Linnankadun alkupäähän entisen
Bell-Lancasterkoulun tiloihin, jossa se
toimi vuoteen 1920 saakka. Ruotsinkielinen apukoulu sijoittui Arseninkadun varrella sijaitsevaan kouluun, jota

myöhemmin kutsuttiin Sirkkalan kansakouluksi.222
Kansakouluun liittyvän jatkokoulun perustaminen oli ollut esillä jo
1880-luvun alussa, kun laadittiin koulujen uutta johtosääntöä, mutta hanke
kariutui tällä kertaa.223 Kaarle Werkko
puuttui jatko-opetukseen Turussa kesäkuussa 1885 Kansakoulun Suosijain
Seuran ensimmäisessä vuosikokouksessa pitämässään laajassa esitelmässä. Kansakoulut olivat luoneet pohjan
222 Viitanen 1947, 299–304: Kivirauma –
Vuorio-Lehti, 2001, 10–12.
223 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 3.12.1880; Viitanen 1947, 183–184.
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kansansivistykselle, mutta järjestelmää oli kehitettävä. Nyt tarvittiin uudistumista. Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa oli jo ryhdytty järjestämään kansakoulun käyneille jatko-opetusta.224
Tarkastaja Weckman otti asian uudelleen esille vuonna 1895. Hän laati
jatkokoululle yksityiskohtaisen opetussuunnitelman, johon tehtiin sitten
eräitä muutoksia. Niistä merkittävien
oli mahdollisuus opettaa yleissivistäviä aineita tytöille ja pojille yhdessä,
kun kaupungin kansakoulujen yläluokilla oli omat luokat pojille ja tytöille.
Jatkokoulu pääsi aloittamaan toimintansa syksyllä 1896. Se oli tarkoitettu
kansakoulun jo suorittaneille tytöille
ja pojille, jotka eivät voineet päästä vielä työelämään tai joilla ei ollut muuten
mahdollisuuksia jatkaa opintiellä. Suomenkieliselle jatkoluokalle ilmoittautui 48 ja ruotsinkieliselle 29 oppilasta. Kokonaismäärä oli 77, joista tyttöjä
oli 50.225
Jatkokoulusta ei alkuaikoina muodostunut kovin suosittua opiskelumuotoa. Oppilasmäärät vähenivät ensimmäisen lukuvuoden jälkeen jyrkästi. Lukuvuonna 1897–1898 oppilaita
oli vain 20, mutta sitten alkaa näkyä hidasta kasvua. Jatkoluokilla oli 1900-luvun alkupuolelle saakka merkittävästi
224 Kansakoulun Lehti, 1885: 7–8 Werkko,
Kaarle, Jatko-kouluista.
225 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk.n ptk. 23.2.1895, 20.3.1895 ja 13.9.1895;
Viitanen 1947, 230–234.
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enemmän tyttöjä kuin poikia. Ruotsinkielisellä luokalla oppilaita oli melko
vähän, poikia vain muutama.
Kouluhallituksen ylitarkastaja, tohtori G. Lönnbeck kiinnitti huomiota
Turun jatko-opetuksen tilaan syksyllä
1901. Hänen arvionsa mukaan opetus
oli liian teoriapainotteista. Poikia jatko-opetukseen osallistui varsin vähän.
Tilannetta voitaisiin kohentaa järjestämällä heille sellaista käytännön opetusta, josta olisi hyötyä työelämässä.
Esimerkkeinä tarkastaja mainitsi puuja metallityöt.226
Kesti kuitenkin lähes viisi vuotta, ennen kuin asiaan saatiin korjaus.
Valtuusto hyväksyi joulukuussa 1906
jatkokoulun uuden opetussuunnitelman, jonka mukaan jatkoluokkien oppilaat saisivat kahden lukuvuoden aikana opetusta sellaisen sivistyksen alkeissa, jonka tarkoituksena oli edistää heidän kelvollisuuttaan käytännön
elämän toimissa. Viikossa jatkokoulua
käytiin I luokalla 36 tuntia. II luokalla poikien viikkotuntimäärä olisi 39 ja
tyttöjen 37.227

226 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 9.12.1901; TKK 1905, 1912, 6: 2 ja
18.
227 TKK 1906, 1916, 6: 18–19 ja 47–54.

JATKOLUOKKIEN OPPILASMÄÄRÄT (1896–1917)

Lukuvuosi

1896–1897

1901–1902

1906–1907

1911–1912

1916–1917

Suomenkielinen jatko-opetus

Ruotsinkielinen jatko-opetus

Luokkia

Poikia

Tyttöjä

Luokkia

Poikia

Tyttöjä

1

-

34

1

4

8

2

1

4

5

18
6

48

46

30

26

50

111

Yleissivistävien aineiden lisäksi
opetusta annettiin mm. kirjanpidossa,
käsitöissä ja taloudenhoidossa. Pojille
oli mm. 12 viikkotuntia työpajatyötä ja
tytöille yhtä monta viikkotuntia kotitalousoppia. Pojat saisivat 6 tuntia viikossa ammattipiirustuksen opetusta ja
tytöillä olisi 9 tuntia viikossa käsitöitä.228 Jatkokoulu alkoi nyt muistuttaa
yhä enemmän ammattikoulua.
Uudistus näkyy selvästi oppilasmäärissä. Lukuvuonna 1909–1910 jatkokoululaisia oli jo 100. Tosin ruotsinkielisessä opetuksessa oli edelleen vähän oppilaita. Lukuvuonna 1911–1912
kaupungissa ei ollut lainkaan ruotsinkielistä jatkoluokkaa, mutta suomenkielisiä luokkia oli neljä. Lukuvuonna
1915–1916 jatkoluokilla oli yhteensä
125 tyttöoppilasta, kun oppilaiden kokonaismäärä oli peräti 192. Luokkia oli
tuolloin jo kuusi.
228 Viitanen 1947, 236–243.

1

1
-

1

9

20

3

14

-

15

-

-

Yhteensä
77

46

49

98

172

Kansakoululaiset ja sosiaalisen
huollon haasteita
Köyhien perheiden lapsille koulutie ei
elämän kovien tosiasioiden varjossa
ollut itsestäänselvyys. Suomen maaseudun tilattoman väestön olosuhteista on kirjoitettu paljon, mutta esimerkiksi tehdastyöväestön ja palvelusväen
toimeentulo kaupungeissa oli niukkaa.
Lasten ja nuorten ongelmat olivat paljolti ajan perheiden ongelmia. Ansiotyöhön oli pakko lähteä varsin nuorena. Lapsia tarvittiin turvaamaan perheille leipää. 1900-luvun alussa muutama vuosi kansakoulussa oli osa Helsingin, Turun, Tampereen ja Viipurin
työläisten ja alemman keskiluokan lasten lapsuutta, mutta ylempien kansankerrosten perheiden lapsukaisilla oma
opintie. Maaseudulla tilanne oli toinen: kansakoulu oli myös vauraamman
maalaisväestön lapsien opinahjo.229
229 Rahikainen 2010, 355.
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Arjen kovuus näkyy vahvasti myös
Turun kansakoulujen johtokunnan
pöytäkirjoista, vanhoista oppilastilastoista ja muista kansakoulun virallisista lähteistä. Monet jättivät koulunkäyntinsä kesken, ja syyksi mainitaan
usein työnteko, köyhyys tai sairaus.
1880-luvulla Barkerin puuvillatehtaassa oli vuorotyössä melkoinen joukko
alle 15-vuotiaita tyttöjä ja poikia, joilla
ei ollut mahdollisuutta osallistua edes
kansakoulun iltaopetukseen.230
Vuodesta 1908 lähtien oppilaille
oli järjestetty mahdollisuus myös kylpyihin koulussa, koska kaupunkiasunnoissa hygieniaolot olivat usein surkeat. Kansakoulujen oma kylpylaitos
sijaitsi Välikadun koulussa, ja uudessa Kerttulinmäen koulussa oli erillinen
kylpyläosasto. Vuonna 1914 kylpyläkäyntejä tilastoitiin 34 255.231
1900-luvun alussa oppilaiden terveydentilaan ryhdyttiin kiinnittämään
entistä enemmän huomiota. Ensimmäinen koululääkäri, Eliel Mattsson,
aloitti toimintansa syksyllä 1908. Ensimmäinen kouluhammaslääkäri, Harald Blomberg, palkattiin helmikuussa
1910, ja kaupungintalon pienempään
kivirakennukseen sijoitettu hammaspoliklinikka pääsi aloittamaan toimintansa. Lukuvuonna 1910–1911 tarkastettavana oli 1930 oppilasta, joista vain
muutamalla oli ollut mahdollisuus käy230 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 19.9.1892, 1.12.1892 ja 14.7.1893.
231 TKK 1914, 1922, 3: 34–35.
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Kansakoululaisten kesäsiirtolatoiminta oli uutuus,
joka Suomessa lähti liikkeelle Turusta. Kuva kaupungin ruotsinkielisen kansakoulun kesäsiirtolasta
1900-luvun alkupuolelta. (TKA)

dä aikaisemmin hammaslääkärin vastaanotolla.232
Kesäsiirtola-aate sai alkunsa Sveitsistä. Zürichissä ja Berliinissä järjestettiin 1870-luvulla lapsille tilaisuus
päästä virkistäytymään kesällä maaseudulle. Ilmeisesti aate rantautui Suomeen Tukholmasta, jossa koululaisten
kesäleirejä järjestettiin vuodesta 1883
alkaen. Suomessa uutta toimintaa ryhtyivät ajamaan turkulainen opettaja
Werkko ja eräät yksityishenkilöt. Turusta tuli uranuurtaja. Maan ja kaupungin ensimmäinen kansakoululapsien kesäsiirtolatoiminta alkoi vuonna
1889. Opettaja R. Nevalainen ja hänen
rouvansa ottivat Taivassalon Kaustian
kartanoon 40 lasta kesänviettoon. Leireille pyrittiin valitsemaan heikkokuntoisia ja sairaita sekä varattomien perheiden lapsia. Kesäsiirtoloiden arkeen
232 TKK 1910, 1917, 6: 71–72 ja 1911, 1918, 6.
59.

kuului lähinnä uintia, leikkejä, puutarhatyöskentelyä ja taloustöitä. Kaikki tapahtui tarkan päiväohjelman mukaan.
Tärkeää oli seurata lasten painonnousua. Keskiarvojen muutos saatettiin ilmoittaa gramman tarkkuudella. Siirtoloilla katsottiin olevan kasvatuksellisia
ja terveydellisiä vaikutuksia. Kaupunki kustansi vain osan niiden menoista.
Pääosa varoista saatiin eri rahastoista
tai lahjoituksina.233 Vuonna 1914 varattomille kansakoululapsille ryhdyttiin valtion taholta jakamaan ilmaisia
rautatielippuja, jotta he saattoivat matkustaa kesäloman aikana maaseudulle.
KESASIIRTOLOISSA OLLEET
KANSAKOULULAPSET 1890–1915234
Vuosi

Lukumäärä

1895

144

1905

215

1890
1900
1910
1915

85

170
265
315

Vuonna 1913 Turussa ryhdyttiin suunnittelemaan koululaisten kasvitarhahanketta. Sopiva viljelyspalsta löytyi
kaupungin itäiseltä puolelta ruutukaava-alueen ulkopuolelta. Toiminta lähti
233 Suomen Turku 1989: 3, 96 Lavaste, Jaakko,
Kesäsiirtolatoimintaa Turussa ja Suomessa
ollut jo 100 vuotta.
234 TTVK 1915, 1917, 66 ja 1920, 1922, 57.
– Lisäksi joukko lapsia oli täysihoidossa
yksityisten henkilöiden luona.

käyntiin keväällä 1914. Kasvitarhoilla
kansakoulujen oppilaat kasvattivat vihanneksia ja marjoja omien perheidensä käyttöön. Palstat sijaitsivat lähellä
Kunnallissairaalaa. Tavoitteena oli lisäksi opettaa lapsia tuntemaan puutarhakasveja ja arvostamaan niiden taloudellinen merkitys. Puutarhanhoidon
suunnittelussa ja toteutuksessa heitä
neuvoivat kaupunginpuutarhuri H. Söderberg ja kasvitarhaopetuksen neuvoja, puutarhuri K. Kalervo. Kesäisen
kasvitarhanhoidon lisäksi oppilaiden
ohjelmaan kuului mm. retkiä ja leikkejä. Kesän 1914 sato oli verraten hyvä.
Puutarhatyöskentelyn piti loppua jo
syyskuun puolivälissä, mutta korjuuaikaa jouduttiin pidentämään yhdellä
kuukaudella.235

Oppikoulujärjestelmä
uudistuu ja laajenee
Suomen oppikoulujärjestelmässä tapahtui monia uudistuksia 1800-luvun
loppupuolella. Tuolloin Turussa toimi
jo seitsemän oppikoulua. Niistä viisi
antoi opetusta ruotsiksi ja kaksi suomeksi.
Ruotsinkielisillä oppikouluilla oli
Turussa perinteisesti vahva asema.
Kaupungissa toimivat sekä ruotsalainen klassillinen lyseo että ruotsalainen reaalilyseo. Oppilaitos aloitti toi235 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk.11.2.1913 ja 8.12.1913; TKK 1914,
1922, 3: 38–39.
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Vuonna 1888 Svenska Fruntimmersskolanille valmistui oma koulurakennus Eerikinkadun varrelle.
Sen komeissa portaissa ehtivät kulkea monet oppilassukupolvet. Rakennuksessa on toiminut myöhemmin Cygnaeuksen kansakoulu. (Turun kansakoulut.)

mintansa vuonna 1884, kun ruotsinkielistä reaalikoulua ryhdyttiin laajentamaan reaalilyseoksi. Se sai syksyllä 1891 käyttöönsä uuden koulutalon
Puutarhakadun varrelta. Tässä rakennuksessa koulu toimi lopettamiseensa
saakka. Tytöt saattoivat opiskella joko
tyttökoulussa tai Heurlinin tyttökoulussa. Svenska Fruntimmersskolanille
valmistui vuonna 1889 Eerikinkadun
ja Kristiinankadun kulmatontille arkkitehti Sebastian Gripenbergin suunnittelema komea uusrenessanssityylinen koulutalo. Kesäkuun alussa 1891
Heurlinin koulu siirtyi Läntisen Rantakadun varrella sijaitsevaan empiretaloon. Samana vuonna oppilaitos muutettiin yliopistoon johtavaksi kouluksi,
ja Suomen ensimmäiset naisylioppilaat
valmistuivat keväällä 1894 Heurlinin
koulusta. Uutta yhteiskasvatuksen ide-
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ologiaa toteutettiin vuonna 1888 perustetussa ruotsinkielisessä yhteiskoulussa.236
Vuonna 1879 toimintansa aloittaneen Turun Suomalaisen Lyseon oppilasmäärä lisääntyi tavattomasti, vaikka
kaikkia pääsytutkinnossa hyväksyttyjä ei voitu ottaa kouluun, mutta klassillisia kieliä korostava opetusohjelma
ei vastannut täysin muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksia. 1890-luvun alussa koulussa oli ruotsinkielisiä oppilaita
noin 20 prosenttia. Heidän suhteellinen osuutensa tosin väheni jatkuvasti.
Suomalaiseen lyseoon saatiin syksyllä
1895 aloittava rinnakkaisluokka, josta vuonna 1901 muodostettiin yliopistoon johtava kahdeksanluokkainen reaalilinja.237
Vuoden 1872 koulujärjestyksessä
oli poistettu määräys, jossa todettiin,
että valtion ylläpitämiin tyttökouluihin
voitiin ottaa oppilaiksi vain virkamiesten ja sivistyneiden perheiden lapsia.
1880-luvun alkupuolella Turkuun saatiin suomalainen 4-luokkainen tyttökoulu. Vuonna 1892 se siirtyi valtion
haltuun. Yksityisten henkilöiden perustama suomalainen yhteiskoulu
pääsi aloittamaan toimintansa vuonna
1903. Se joutui työskentelemään aluksi melko vaatimattomissa oloissa ns.
Richterin talossa Multavierussa.238
236 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 22.10.1891; Fontell 1944, 58–59;
Söderling 1962, 35–36; Jutikkala 1957, 746
ja 748–749.
237 Knaapinen 1929, 147–150.
238 Leppänen 1957, 8–10; Jutikkala 1957, 747–
748.

Turun oppikouluista oppilasmäärältään suurin oli suomalainen lyseo,
jossa oli vuosisadan vaihteessa 19
luokkaa ja 362 poikaa. Vuonna 1903
oppilaita oli jo 452 ja opettajia 22. Joukossa oli edelleen melkoinen joukko
sellaisia oppilaita, joiden äidinkieli oli
ruotsi.Ensimmäiset ylioppilaat koulun
reaalilinjalta kirjoittivat ylioppilaaksi

keväällä 1903. Samoin suomalaisessa
tyttökoulussa oli paljon ruotsinkielisiä
oppilaita.239

239 TKK 1903 ynnä tilastollisia tietoja samasta ja
edellisestä ajasta, 1905, tilasto-osa 89.

TURUN OPPIKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT 1895–1915240
Oppilaitokset ja perustamisvuosi

1895

1900

Svenska klassiska lyceum (1872)

156

Svenska fruntimmersskolan (1844)

127

RUOTSINKIELISET

Svenska lyceum (1884)

Heurlinska skolan (1861)

Svenska samskolan (1888)
SUOMENKIELISET

Suomalainen klassillinen lyseo (1879)
Suomalainen reaalilyseo (1903)

Suomalainen yhteiskoulu (1903)
Suomalainen Tyttökoulu (1882)

210

155

137

Vuosi
1905

1910

1915

169

239

218

241

141

172

176

191

176

196

121

173

199

142

210

191

169

214

179

177

228

387

237

251

222

-

-

124

266

228

-

116

-

166

261

319

343

380

413

372

240 TKK 1903, 1904, tilasto-osa 89–90 ja TTVK, 1915, 1917, 68–69.

Vuonna 1903 suomalaisen lyseon reaaliosastosta perustettiin erillinen poikakoulu. Tästä alkoi Turun Suomalaisen reaalilyseon taival itsenäisenä oppikouluna. Aluksi se toimi osittain yhdessä klassillisen lyseon kanssa. Reaa-

lilyseo sai käyttöönsä kehruuhuoneen
vanhemman, 1700-luvulla valmistuneen osan. Lukuvuonna 1909–1910
tässä kouluyhteisössä oli noin 560 oppilasta. Vuonna 1908 uusi lyseo päätettiin sijoittaa Aura- ja Maariankadun
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kulmauksessa sijaitsevalla tontille rakennettavaan koulutaloon. Siinä suomalainen reaalilyseo aloitti toimintansa vuonna 1910. Tuolloin koulun
kirjoissa oli 250 poikaa. Reaalilyseon
oppilasmäärä kasvoi nopeasti. Se oli
alusta alkaen Turun suurin oppikoulu.
Vuodesta 1914 lähtien oppilaitos tunnettiin nimellä Turun suomalainen lyseo. Kuuluisan ruotsalaisen arkkitehti
C. L. Adelcrantzin suunnittelema kehruuhuoneen vanhempi rakennus purettiin vuonna 1910. 241
Suomenkielisten lasten ”ensimmäinen ryntäys” oppikouluihin tapahtui 1900-luvun alussa. 1910-luvulla ta-

pahtui välillä pientä taantumista. Kaikissa suomenkielisissä oppikouluissa
paitsi klassikossa oppilasmäärät lisääntyivät. Kaupungin ruotsinkielisten oppikoulujen oppilasmäärä kasvoi
hitaammin kuin suomenkielisten.
Ennen ensimmäistä maailmansotaa
Turun suomenkielisissä oppikouluissa
oli 1324 oppilasta ja ruotsinkielisissä
oppikouluissa 1004 oppilasta. Poikia
oppikouluissa oli hieman enemmän
kuin tyttöjä, mutta heidän suhteellinen
osuutensa oppikoululaisista kasvoi jatkuvasti.Kun ympäri Varsinais-Suomea
perustettiin uusia oppikouluja, niin
maaseudun nuorten määrä Turun kouluissa väheni.

241 Knaapinen 1929, 151–152; Jutikkala 1957,
750.

TURUN OPPIKOULUT 1900-LUVUN ALUSSA242
Lukuvuosi

Luokkia

Opettajia

1903–1904

61

155

1904–1905

1905–1906

1906–1907

1907–1908

1908–1909

1909–1910

1910–1911

1911–1912

1912–1913

1913–1914

1914–1915

1915–1916

1916–1917

1917–1918

62

63

64

65

66

67

68

68

68

68

70

71

71

71

242 TTVK 1915, 1917, 67.

90

156

150

150

150

167

171

175

181

161

Ruotsink. koul.
Määrä
884

926

916

925

929

920

962

964

979

953

164

1004

188

1002

195

186

185

975

1014

1053

%

53,8

51,7

49,6

49,3

46,0

44,2

43,8

43,7

44,7

43,3

43,1

43,0

44,0

44,1

45,0
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Suomenk. koul. Poikia Tyttöjä
Määrä
759

865

932

958

1002

1162

1231

1240

1212

1249

1324

1244

1235

1287

1289

%

46,2

48,3

50,4

50,9

54,0

55,8

56,2

56,3

55,3

56,7

56,9

57,0

56,0

55,9

55,0

950

1041

1028

1037

1053

1073

1132

1153

1179

1164

1199

1211

1218

1208

1217

693

750

820

846

968

1009

1060

1051

1012

1038

1029

1008

1019

1093

1125

Yhteensä
1643

1791

1848

1883

2021

2082

2192

2204

2191

2202

2328

2219

2237

2301

2342

Työväenopistojen alkutaival
Suurlakon päivinä oli herännyt ajatus
perustaa Turkuun työväenopisto. Sen
syntysanat esitti tunnettu työväenliikkeen johtohahmo, tohtori Nils Robert
af Ursinia. Opiston tavoitteena oli työväestön sivistystason kohottaminen,
mutta sen katsottiin myös olevan tärkeä – ja ajan oloissa ehkä ainut – yhdistävä tekijä eri kansalaisryhmien ja
poliittisten piirien välille.243
Valtuusto päätti vuonna 1907 perustaa kaupunkiin sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen työväenopiston, jotka pääsivät aloittamaan toimintansa seuraavana vuonna. Opetusohjelmaan kuului lähinnä yleissivistäviä
aineita, ja opetusta kuunteleva väki
edusti todella varsinaista työväenluokkaa. Opistoilla ei ollut omaa huoneistoa. Suomenkielisen opisto aloitti työskentelynsä Kristillisen raittiusseuran
talolla, mutta se joutui siirtymään jo
seuraavana vuonna Vähäväkisten talon
suureen huoneistoon. Ruotsinkielinen
opisto toimi suomalaisella klassillisella lyseolla. Suomenkielisen opiston ensimmäinen johtaja maisteri Väinö Juusela johti toimintaa vain kolme lukukautta. Hänen työtään tuli jatkamaan
maisteri Severi Nuormaa, joka oli toiminut Tampereen työväenopiston johtajana vuoteen 1903. Ruotsinkielistä
opistoa luotsasi maisteri Ludvig Lindström.244
243 Tauriainen 2000, 18–20.
244 Tauriainen 2000, 21–22, 27–28. ja 30.

Ensimmäisen sortokauden päivinä
myös santarmit olivat kiinnostuneita
opistojen toiminnasta. Lehtimiehenäkin vaikuttanut Nuormaa oli joutunut
Tampereen opistoa johtaessaan vallanpitäjien vainon kohteeksi, ja hän oli
lähtenyt sitten vapaaehtoiseen maanpakoon Yhdysvaltoihin. Suomeen palattuaan Nuormaa ehti toimia muutaman vuoden Helsingin Sanomien päätoimittajana. Turun työväenopiston
toiminta oli taloudellisesti heikolla
pohjalla. Nuormaan aikana ei hankittu valtionapua, sillä arveltiin opiston
joutuvan samalla tavalla viranomaisten valvontaan kuin Tampereen työväenopisto. Luennoilla oli kuitenkin runsaasti kuulijoita, ja eniten opetusta annettiin historiassa.245
Syyskuun alussa 1914 Turun suomenkielisen työväenopiston työskentely vaikeutui poikkeuksellisissa oloissa, sillä sodasta johtuen ”kaikki vapaa
luentotoiminta oli kiellettyä”. Kenraalikuvernöörin käskystä toiminta oli lopettava. Syksyllä 1914 ehdittiin aloittaa muutama yhteiskunnallinen luento. Vain kaksi luentosarjaa jäi opetusohjelmaan. Varmuuden vuoksi Nuormaan kuulijoiden joukossa oli virkapukuinen poliisi, joka teki vihkoonsa
tarkat merkinnät opetuksen sisällöstä. Sensuuriviranomaiset keskeyttivät
sitten hänen luentosarjansa. Syksyllä
1914 oppilaita kirjattiin 462. Kevääl245 TKK 1908, 1916, 7: 20–24; Tauriainen 2000,
28–29.
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lä 1915 kuulijoita oli vain 230. Suuri
osa yhteiskunnallisiin teemoihin liittyvistä luennoista jäi pitämättä, mutta harjoitusaineiden opetusta pyrittiin lisäämään. Lisäksi ohjelmaan kuului museokäyntejä ja kuorotoimintaa.
Samojen periaatteiden mukaan joutui
toimimaan myös kaupungin ruotsalainen työväenopisto.246

siotyötä. Turun kunnalliskertomuksessa todetaan jo vuodelta 1914, että kaupungin työväestön keskuudessa vallitsi
maailmansodasta johtuen ”nälänhätä”,
ja siksi ilmaisen ruuan jakelua lapsille
pyrittiin lisäämään. Oli kuitenkin valvottava, että ”ruoka tulisi annetuksi ainoastaan todella tarvitseville”.247
Sodan vaikutukset näkyivät pian
Itämeren piirissä ja myös Turun seudulla. Kansakoulujen kesäsiirtoloiden
toimintakertomuksesta todetaan tilanteesta:

Elämä muuttui ankarammaksi
ensimmäisen maailmansodan
alkupuolella
Kesäkuun 26. päivänä 1914 ammutut
Sarajevon laukaukset räjäyttivät Balkanin ruutitynnyrin. Ensimmäinen maailmansota syttyi elokuussa. Uskottiin
nopeaan voittoon, mutta tästä alkoi yli
neljä vuotta kestänyt armoton verenvuodatus ja voimainkoetus, joka myllersi perin pohjin vanhan Euroopan.
Suomi oli julistettu jo 30. heinäkuuta
sotatilaan.
Suomessa, kuten koko Euroopassa,
tämä kausi oli erikoista aikaa. Suomessa vuoden 1913 tuotannon taso saavutettiin uudelleen vasta vuonna 1922.
Bruttokansantuote henkeä kohden väheni jyrkästi maailmansodan aikana.
Sodan ja sen monien jälkiseurausten
aiheuttama köyhyys, elintarvikepula ja
sairaudet keskeyttivät monen lapsen
koulutien. Perheiden toimeentulon takia myös kouluikäisen oli etsittävä an-

”

Elämä niissä sujui tasaista kulkuaan maailmansodan alkuun, joka herätti rauhattomuutta kaikissa
mielissä, ja joka aiheutti muutamat
vanhemmat kutsumaan lapsensa kotiin. 248

Elokuun lopulla venäläisen sotaväen
majoitustilaksi varattiin Koulukadun
varrelta sijaitseva koulutalo, mutta
muuten kansakoulujen toimintaan sota ei aluksi juuri vaikuttanut. Koulua
käytiin normaalisti kuten ennenkin.249
Koulukuri muuttui kuitenkin askeleen
inhimillisemmäksi. ”Vitsan ylivalta”
Suomen kansakouluissa loppui virallisesti vuonna 1914.250

246 TKK 1915, 1918, 7: 17–22 ja 1916, 1918, 8:
17–24; Tauriainen 2000, 45.
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247 TKK 1915, 1918, 1: 35–36 ja 6: 40–42.
248 TKK 1914, 1922, 3: 36.
249 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 25.8.1914.
250 Halila 1950, 223.

Senaatti oli ilmoittanut elokuussa
1914, että oppikoulujen lukukausi aloitettaisiin vasta 1. lokakuuta, mutta kun
saksalaisten maihinnousua Suomeen
ei tapahtunut, niin koulut avasivat
ovensa 21. syyskuuta. Kevätlukukausi 1915 aloitettiin hieman normaalia
aikaisemmin. Venäjän kärsimistä tappioista tihkui tietoja, mutta rintamat
olivat kaukana Suomesta.251
Syksyllä 1914 Turussa esitettiin jo
kauppatorin varrella sijaitsevan kansakoulurakennuksen luovuttamista sotasairaalaksi. Sitä ennen opinahjon oppilaat siirrettäisiin muihin kouluihin.
Vuonna 1915 Aleksanterintorin reunalla sijainnut vanha koulurakennus
vuokrattiin sitten ”sairaiden ja haavottuneiden sotilaitten hoitamiseksi”.252
Suuret maailmanhistorialliset tapahtumat eivät sinänsä vaikuttaneet
Turun koululaisten koulunkäyntiin,
mutta silloin tällöin kuultiin, että joku
oli hävinnyt kaupungista ja lähtenyt
Saksaan saamaan sotaoppia. Ankaran
preussilaisen koulutuksen ohessa Turun lyseon entinen oppilas Heikki Nurmio sai nimensä historiaan runoilijana.
Hänen kynästään ovat lähtöisin Jääkärimarssin iskevät sanat.253
Lukuvuonna 1914–1915 Turun
kansakouluissa oli kaikkiaan 4941 oppilasta ja 179 opettajaa. Syksyllä 1915
valmistui Pakkarinkadun tontille kol251 Halme 1929, 171.
252 TKK 1914, 1922, 1: 6 ja 1915, 1918, 1: 7.
253 Honka 1933, 37–38; Haavio 1975, 178–179.

Jugendtyylinen Topeliuksen kansakoulu on rakennettu Pakkarinkadun suunnan lasten kouluksi.
Vuonna 1905 valmistui ensimmäinen puurakennus,
jossa oli neljä luokkahuonetta.Tiloja tarvittiin pian
lisää, ja 1910-luvun alussa tontille saatiin kaksikerroksinen koulutalo. Kolmikerroksinen koulurakennus Pakkarinkadun varteen valmistui ensimmäisen
maailmansodan alkupuolella. (Turun kansakoulut.)

mas koulurakennus. Siitä huolimatta
kaupunkiin tarvittiin lisää koulutiloja. Siksi Mikaelin kirkon läheisyyteen
suunniteltu rakennushanke otettiin
uudelleen esille. Tähän isohkoon kouluun tulisi peräti 24 luokkahuonetta.
Lähiseudulla toimi yksityisten omistamissa rakennuksissa kouluja, joiden
vuokrasopimus päättyi vuonna 1920.
Eräät neljännen ja viidennen kaupunginosan talojen omistajat ja isännöitsijät anoivat vuonna 1915, että tälle Aurajoen itäpuolen alueelle olisi saatava
oma koulutalo. Keväällä 1916 kansakoulujen johtokunta esitti valtuustolle,
että koulu olisi rakennettava mahdollisimman pian. Se sijoitettaisiin Tervahovinkadun ja Työläiskadun seudulle.
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Sota-ajan vaikeasta taloustilanteesta
johtuen tämäkin hanke lykkääntyi.254
Ensimmäisen maailmansodan vaikutuksesta koulujen ja koululaisten arkeen ei virallisista lähteistä saa konkreettista kuvaa, mutta marraskuussa
1915 pidetyn kansakoulujen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan liitteenä on
anomus, jossa todetaan tilanteesta:

”

Tosiasia on, että sadoittain kansakoulua käyvistä lapsista eivät päivittäin saa riittävästi kunnollista ravintoa puhumattakaan vaatteista ja
ennen kaikkea jalkineista, joista vallitsee suuri puute. 255

”

Vuoden 1915 kunnalliskertomuksessa todetaan kesäsiirtolatoiminnasta:
”Maailmansodasta johtuneen elintarpeitten suuren hintain nousun takia
oltiin pakotetut jossain määrin lyhentämään maalla oloa. Siten sai jokainen
lapsi olla 37 päivää siirtolassa.”Lasten
terveydentila oli ollut yleisesti ottaen
hyvä. Ruokaa oli saatu riittävästi, sillä
melko lyhyen kesäsiirtolajakson aikana ”jokainen poika lisääntyi painossa
keskimäärin 1 kg ja jokainen tyttö 1,3
kg.”256
Koulupuutarhakursseja kansakoululaisille järjestettiin kuten edelli254 TKK 1916, 1918, 7: 40–42 ja 1928, 1929, 7:
47–48.
255 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 22.11.1915 ja liite 3.11.1915.
256 TKK 1915, 1918, 6: 45.

94

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

sinä vuosina. Kun elintarvikkeiden hinnat olivat nousseet, niin oli ilahduttavaa, että kesällä 1915 sato oli huomattavasti parempi kuin edellisenä vuonna. Erikoisesti mainittiin, että puutarha-alueelle istutettiin 40 kuusta, 20
koivua, 10 sireenipensasta ja 160 marjapensasta. Työn lomahetkinä oppilaille järjestettiin esitelmiä tai laulettiin ja
leikittiin. Lisäksi tehtiin muutamia huviretkiä kaupungin lähiseuduille. Puutarhureiden kurssi päättyi lokakuussa
pidettyyn pieneen juhlatilaisuuteen.257

Tilinpäätös Venäjän
kauden päätösvaiheessa
Venäjän kauden loppupuolella Suomessa ei toteutettu suuria yhteiskunnallisia uudistuksia. Aikakauden koulutuspolitiikassa painopiste oli yleissivistävän koulutuksen puolella. Suomen
kouluolojen kehitykseen 1900-luvun
alussa vaikutti kuitenkin vahvasti Venäjällä alati voimistuva panslavistinen
liike. Eduskunnassa oli aloitettu yleissivistävän koulun uudistustyö, mutta
se hyytyi sortokauden luomiin esteisiin. Kansakouluja kyllä perustettiin,
mutta lakia yleisestä oppivelvollisuudesta ei saatu aikaan. Monin paikoin
maaseudulla sekä kirkko että kunnat
huolehtivat pienten lasten opetuksesta. Vuonna 1917 mainitaan Turun naapurissa Kaarinan pitäjässä olleen 450
257 TKK 1915, 1918, 6: 48.

Oppikoulunopettajan tyylikkäästä pukeutumisesta jo näki, että he olivat säätyläisiä. Svenska samskolanin
opettajia lukuvuonna 1904–1905. (TKA)

lasta seurakunnan ylläpitämissä ”pikkukouluissa”.258
1900-luvun alussa Venäjän kieli
oli tullut pakolliseksi oppiaineeksi lyseoissa ja valtionapua nauttivissa yhteiskouluissa. Samalla se sai yhä enemmän sijaa opetusohjelmassa. Kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin aikana reaalilyseoissa venäjää opiskeltiin
peräti 4–6 tuntia viikossa. ”Bobrikovin
lukusuunnitelmaa” ei ehditty toteuttaa
täysin, sillä jo vuonna 1905 poliittiset
tapahtumat antoivat kehitykselle toi258 Innamaa 1957a, 171.

sen suunnan. Venäjällä puhkesi vallankumousliike ja Suomessa suurlakko.
Turun oppikouluissa koulutyö keskeytyi lokakuun lopulla 1905, ja oppilaat liittyivät lakkolaisiin. Samalla he
julistautuivat ”vapaiksi koululaista”.
Kun klassillisen lyseon rehtori Ahlman kuuli koululaisten lakkopuuhista, hän totesi asiasta: ”Hyvä on, sitä vähemmän teistä huolta on. Mutta kyllä
minä sen sanon, että jos te tupakkaa
poltatte, niin kyllä te karsseriin sentään joudutte.” Koulutyö keskeytyi
noin viikon ajaksi. Samantapaista liikehdintää esiintyi myös Helsingissä ja
Tampereella. Koko valtakunta tuntui
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natisevan liitoksissaan. Marraskuun
alussa keisari peruutti laittomat säädökset. Alkuvuodesta 1906 annettiin
määräys, jonka mukaan venäjän kielen
tuntimäärää vähennettiin tuntuvasti.
Sitä ryhdyttiin noudattamaan jo helmikuun aikana.259
Syksyllä 1912 annettiin uusi säädös, jonka mukaan myös kansakoulujen opetusohjelmaan oli otettava Venäjän historian ja maantiedon opetus.
Ylemmillä luokilla oli ”erityinen huomio kiinnitettävä Venäjän maantiedon
kertaukseen”. Lisäksi oppikouluissa
kyseisten aineiden opetuksen tuli tapahtua Venäjän kielellä. Turun kansakoulujen johtokunnassa asiaa käsiteltiin helmikuussa 1913, ja päätettiin
historian ja maantiedon opetuksessa
ryhtyä käyttämään myös ylihallituksen
määräämiä Venäjän historian ja maantiedon oppikirjoja.260
Suomen suurimmissa kaupungeissa kansakoulujen kirjoissa oli ennen
ensimmäistä maailmansotaa useita tuhansia oppilaita. Turussa periaatteessa lähes kaikilla oli mahdollisuus suorittaa kansakoulukurssi ennen oppivelvollisuuden säätämistä. Jatko-opetus, jonka opetussuunnitelmaa oli kehitetty vuosisadan alussa ammatilliseen suuntaan, näyttää kiinnostaneen
selvästi enemmän tyttöjä kuin poikia.
Kaupungin kaikki kansakoulut toimi-

vat käytännössä saman mallin ja lukusuunnitelman mukaan, mutta oppikouluissa näkyi vahvasti omaleimaisia
piirteitä. Ne eivät aina olleet seurausta
oppilaitosten virallisesta opetusohjelmasta.
Turussa kansakoulua käytiin
edelleen kahdessa vuorossa, vaikka
1900-luvun alkupuolella kaupunkiin
oli rakennettu ensimmäiset ajan vaatimusten mukaiset isot kansakoulutalot.
Useimmat oppikoulut toimivat komeissa kivirakennuksissa. Jo pelkällä ulkoisella olemuksellaan monet opinahjot
erottuivat vuosikymmeniä ympäristöstään näyttävästi puutalovaltaisessa Aurajoen kaupungissa. Ajan hengen
mukaisesti kaikki oppikoulut sijaitsivat keskikaupungilla melko lähellä toisiaan.

259 Halme 1927, 159–161; Kiuasmaa 1982,
58–60 ja 143–145.
260 TKK 1913, 1921, 3: 5–6.
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TURUN KANSAKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄTLUKUVUONNA 1914–1915261
Lukumäärä

Koulut

Varsinaiset kansakoulut

Alkeisluokat

Apukoulu

Reaaliluokat

Ruissalon kansakoulu

poikia

tyttöjä

yhteensä

1345

1335

2680

34

22

980
14

Laiminlyötyjen lasten koulu

23

Jatkokoulut

66

Iltakoulut
Yhteensä

990

1970

8

22

-

9

16

2471

2470

99

56
23

25

165

4941

261 TKK 1915, 1918, 3: 23.

Turun kansakoulujen hallinnosta vastasi Venäjän kauden lopulla vain neljä henkilöä. Koulutyön kehittämisen ja
käytännön toiminnan kannalta keskeinen rooli oli tarkastajalla ja johtokunnalla. Lisäksi kouluhallinnon oma tarkastaja ilmestyi aina muutaman vuoden kuluttua seuraamaan kaupungin
kansakoulujen toimintaa.
Kansakoululasten terveydenhoito
oli saatu alulle, vaikka toimintaan olisi varmasti kaivattu enemmän voimavaroja, sillä Turun kouluissa vuonna
1914 oli noin 4900 oppilasta.262
Vanhan Kaarinan ja Maarian pitäjän tietyt alueet, kuten Nummenmäki, Vähä-Heikkilä ja Raunistula, olivat

käytännössä Turun esikaupunkialueita, joille oli syntynyt melko tiivis asutus. Osa asukkaista kävi töissä kaupungin puolella, ja monet olivat kirjoilla
Turussa. Tämä kaikki aiheutti sekaannusta niin kirkollisissa kuin kunnallisissakin oloissa.263
Kouluhallituksen tarkastaja Onni
Rauhamaa suoritti Turun kaupungin
kansakoulujen tarkastuksen tammikuussa 1914. Laajassa johtokunnalle
esittämässään tarkastuskertomuksessa hän huomautti mm., että opetuksessa ei käytetty yksinomaan kotimaisia oppikirjoja. Esimerkiksi matematiikkaa opiskeltiin Ruotsissa painetun
oppikirjan mukaan, jossa hinnat oli

262 TKK 1914, 1922, 1.

263 Laisaari 1952, 37.
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Turun Suomalainen Yhteiskoulu aloitti toimintansa syksylä 1903. Oma koulutalo saatiin vuonna 1929. Yhteiskoulusta tuli hyvin suosittu oppilaitos. Se oli aikanaan Suomen ja Pohjoismaiden suurin oppikoulu. Lisärakennus valmistui 1960-luvun alussa.

määrätty kruunuissa ja äyreissä. Ajan
poliittisiin ilmiöihin tarkastaja viittaa
todetessaan, että Venäjän historian ja
maantiedon opetuksessa ei oppilaille
jaettu kouluhallituksen hyväksymää
oppikirjaa, vaan oppilaat tekivät vihkoihinsa muistiinpanoja oppikirjasta
opettajan sanelun mukaan. Voimistelun opetukseen hän kaipasi kohennusta. Kaikilla kouluilla ei ollut vielä kunnollisia voimistelusaleja. Koulunkäynnin aloitusiäksi hän suositteli seitsemää vuotta. Jatkoluokkien opetus oli
korkeatasoista, mutta tarkastajan mielestä kaupunkiin olisi perustettava eri-
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tyisiä ammattikouluja. Iltakoulujen oppilasmäärät olivat vähenemässä, ja tämä merkitsi sitä, että nämä koulut kävivät muutaman vuoden kuluttua tarpeettomiksi. Tarkastusajankohtana
niissä oli vain 30 oppilasta. Apukoulujen opetusta hän piti liian teoriapainotteisena. Tarkastaja esitti myös organisaatiomuutosta. Kaupungin lastentarhat olisi liitettävä kansakoulujen yhteyteen ja niiden hallinnon alaisuuteen.264
264 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 19.1.1914; TKK 1914, 1922, 45–46.

Suursodan aattona Turun oppikouluissa oli yli 2300 oppilasta, ja niiden
oppilasluetteloissa oli jonkin verran
enemmän poikia kuin tyttöjä. Kansakouluista siirtyi vuosittain oppikouluihin noin 200 oppilasta. Kaupungin
ruotsinkielisistä kansakouluista oppikoululaisia tuli suhteellisesti enemmän kuin suomenkielisistä kouluista.
Lisäksi kaupungissa toimi neljä ”herrasväen” lasten ns. valmistavaa koulua,
joissa lukuvuonna 1913–1914 oli 322
oppilasta, mutta niiden oppilasmäärä väheni jonkin verran ensimmäisen
maailmansodan alkupuolella. Lukuvuonna 1915–1916 oppilaita oli vain
250. Kolmessa valmistavassa koulussa opetuskielenä oli ruotsi ja yhdessä
suomi.265
Ensimmäisen maailmansodan alkupuolella lukuvuonna 1914–1915
kaikissa Suomen keskikouluissa ja lyseoissa oli ryhdyttävä noudattamaan
uutta lukusuunnitelmaa, jossa venäjän
kielen opetusta lisättiin tuntuvasti. Lisäksi VII luokalla oli historian opetuksen kolmesta viikkotunnista käytettävä
kaksi Venäjän historian kertaamiseen
venäjäksi. Määräykset eivät välttämättä herättäneet oppilaissa kovin suurta
innostusta.266
Vuonna 1915 ylioppilastutkinnon
suoritti 106 turkulaisten oppikoulujen
oppilasta. Heistä 12 hyväksyttiin vasta syksyllä. Lisäksi ylioppilaslakin sai
265 TTVK 1918, 1920, 58.
266 Halme 1929, 169–170.

kaksi ”privatistia”, joista toinen läpäisi kokeen syksyllä. Vuoden 1915 kirjallisissa kokeissa hylättiin kolme kokelasta. Seuraavana vuonna valkolakin
sai 96 kirjoittajaa. Vuonna 1917 määrä
väheni edelleen. Uusia ylioppilaita valmistui vain 88. Koulukohtaiset määrät
olivat vielä melko pieniä. Eniten ylioppilaita tuli suomalaisesta klassillisesta
lyseosta, josta valkolakin sai 19 kirjoittajaa. Lukumäärien mukaan seuraavina olivat: suomalainen lyseo 16 ja suomalainen yhteiskoulu 15 uutta ylioppilasta.267

267 TTVK 1916, 1918, 73 ja 1917, 1919, 69.
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ITSENÄISEN SUOMEN
ALKUTAIVAL

M

aailmansodan kauden loppupuolella olot Venäjällä ja Suomessa muuttuivat nopeasti.
Sota oli liian kova rasitus Nikolai II:n
keisarikunnalle. Maaliskuussa 1917
valtakunnan pääkaupungissa Pietarissa puhjenneet levottomuudet ja nälkämellakat nostattivat vallankumouksen, joka pyyhkäisi mennessään vanhan hallinnon.
Keväällä 1917 Venäjän vallankumousten tyrskyt ja henki levisivät
myös Suomeen. Sortokausi päättyi,
eduskunta kokoontui jälleen ja uskottiin laillisten olojen palautuvan. Kaduilla ja toreilla kokoontui Turussakin venäläisiä sotilaita, matruuseja ja
paikallisia asukkaita juhlimaan ”svabodaa”. Marseljeesin sävelet kaikuivat
ympäri kaupunkia, kun kuorma-auton
lavalla ollut venäläisen sotaväen soittokunta pysäytti ajoneuvonsa katujen
kulmauksissa kaiuttamaan ilmoille vallankumouksen innoittaman viestinsä.
Itsenäistyminen oli merkittävä rajapyykki Suomen valtiollisessa, mutta
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myös sen sivistyksellisessä historiassa. Kansakunta pääsi nyt vapaasti kehittämään mm. omaa koulutusjärjestelmäänsä, vaikka monet ongelmat leimasivat vahvasti nuoren valtion aamunkoittoa. Työttömyys ja inflaatio
heikensivät palkansaajien toimeentulomahdollisuuksia. Idänkauppa tyrehtyi kokonaan. Taloudellisten vaikeuksien lisäksi vuosien 1917–1918 tapahtumien seuraukset tuntuivat suomalaisessa yhteiskunnassa kauan.
Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden
toteuttaminen kunnallisvaaleissa oli
uudistus, joka antoi entistä laajemmille kansankerroksille mahdollisuuden
osallistua paikallishallintoon. Ensimmäiset uuden lain mukaiset vaalit pidettiin keväällä 1919. Turussa valittiin
44 valtuutettua, joista sosiaalidemokraatit saivat 14, ruotsalaisen kansanpuolue 12 ja kokoomus 9. Porvarillisilla puolueilla oli valtuustossa enemmistöasema aina vuoteen 1946 saakka.268
268 Uusitalo 1982, 27–29 ja 35–36.

Yksi ja sama johtokunta käsitteli
edelleen toimipiiriinsä kuuluvien sekä
suomenkielisten että ruotsinkielisten
kansakoulujen asioita.
Suomessa kaikkia lapsia koskeva
oppivelvollisuus toteutettiin verraten
myöhään. Uudistus oli ollut esillä melko pian eduskuntauudistuksen jälkeen,
mutta sitä ei saatu aikaan Venäjän vallan viimeisinä vuosina. Esimerkiksi
Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa yleinen oppivelvollisuus oli toteutettu jo
1800-luvun alkupuolella.269

Levoton ja vaikea aika
itsenäisyyden aamunkoitteessa
Vuonna 1917 elintarvikkeiden saanti
vaikeutui. Ensimmäisen maailmansodan pulavuosina esimerkiksi Ristimäen seudun maatalojen isännät lahjoittivat koulunsa keittolalle elintarvikkeita, jotta vähävaraisten kotien lapsille
voitiin antaa ilmaisia kouluaterioita.270
Syyslukukausi pääsi alkamaan 17.
syyskuuta. Lokakuun alussa 1917
muutamissa kansakouluissa oli pari
ylimääräistä lupapäivää, kun oppilaitosten tiloja käytettiin valtiollisten vaalien äänestyspaikkoina. Opetuksesta ja
yhteiskunnallisesta tilanteesta Turun
kansakouluissa kunnalliskertomus toteaa:
269 Rinne 1989, 265; Antikainen – Rinne – Koski
2000, 69–70.
270 Innamaa 1957b, 45.

”

Levottomuus tässä kaupungissa
oli usein niin suuri, että oli mahdoton
antaa lapsille edes jotakuinkin kelvollista opetusta.

”

Marraskuussa koulutyö keskeytyi kaupungin kansa- ja oppikouluissa suurlakon aikana kokonaan. Kansakoulut
jouduttiin pitämään suljettuina yhdeksän päivän ajan.271
Joulukuussa 1917 Suomi julistautui
itsenäiseksi. Miten tapahtuma otettiin
vastaan kouluissa, siitä kunnalliskertomus ei mainitse mitään, mutta perinteisiä joulujuhlia ei Turun kansakouluissa vietetty lainkaan. Poliittinen
ja yhteiskunnallinen tilanne kärjistyi
nopeasti. Tämä näkyi vahvasti myös
Turun seudulla.
Vallankumouksen henki leijui kaupungissa. Välillä tapahtumat riistäytyivät täysin laillisen kehityksen tieltä.
Myös esikaupunkialueilla oli paljon levottomuutta, vaikeuksia ja työttömyyttä. Koko vanha yhteiskuntajärjestelmä
näytti sortuvan.
Etelä-Suomessa alkoi tammikuun
lopulla 1918 punaisten valtakausi. Åbo
svenska lyceumissa opiskelu loppui
siihen, kun punakaarti otti rakennuksen kasarmikseen. Helmikuun alussa
joukko kaartilaisia marssi suomalaiseen klassilliseen lyseoon, ja vangitsi sen vararehtorin. Oppilaitoksen ke271 TKK 1918, 1920, 7: 3– 4.
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vätlukukausi keskeytettiin. Vararehtori pääsi kyllä vapaaksi muutaman päivän jälkeen.272
Kansakoulujen johtokunta kokoontui melko säännöllisesti punaisten valtakaudella. Helmikuun 6. päivänä johtokunta oli päättänyt että, ”jos joku
opettaja tai opettajatar katsoi mahdottomaksi jatkaa työtään, saisivat he esteettömästi lopettaa sen.” Samoin koulun johtaja tai johtajatar, jos mahdollista harkittuaan asiaa kansakouluntarkastajan kanssa, havaitsi jollain luokalla tai koululla rauhattomuutta, sai lopettaa työskentelyn.273
Helmikuussa kansakoulut olivat
suljettuina kahden työpäivän ajan.
Normaali opetustyö muuttui entistä
hankalammaksi:

”

Ylemmillä poikaluokilla tuotti
häiriöitä se, että useimmat miesopettajat olivat menneet suojeluskunnan
palvelukseen ja olivat siis estetyt hoitamaan luokkiaan. Opettajien puute korvattiin kuitenkin yhdistämällä luokkia. Tämä kävi mahdolliseksi, sen johdosta, että oppilaat olivat
suuressa määrässä keskeyttäneet
koulunkäyntinsä. Sitä paitsi vähennettiin viikkotunteja siten, että osa
harjoitusaineille varatuista tunneista poistettiin. Tämän kautta voivat

272 Halme 1929, 172.
273 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 3.2.1918 ja 6.2.1918.
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naisopettajat ottaa opetettavakseen
274
myös poikaluokkia.

”

Maaliskuun toisella viikolla yhteiskunnallinen rauhattomuus lisääntyi Turussa, ja opetustyö keskeytettiin kokonaan 13. päivänä. Tämän johdosta
tarkastaja Weckman kutsuttiin vartioiden saattamana raatihuoneella istuvan
”vallankumouskomitean” luo selvittämään, miksi koulut oli suljettu. Komitea vaati koulujen avaamista, mutta siihen tarkastaja ei suostunut.275
Huhtikuun 6. päivänä kansakoulujen johtokunta päätti, että koulut voitaisiin avata, jos ”paikkakunnalliset
olot sen sallivat”. Tähän ei kuitenkaan
ryhdytty, sillä järjestystä ylläpitämään
perustettu ”Yleishyvän valiokunta” halusi varata koulut asuinnoiksi kaupunkiin saapuvalle suurehkolle sotajoukolle. Tilanne oli kiristymässä, sillä Turussa tiedettiin jo tässä vaiheessa saksalaisten muutamaa päivää aikaisemmin
Hankoniemelle tekemästä maihinnoususta.276
Valta Turussa vaihtui huhtikuun
puolivälissä. Kansakoulujen johtokunta päätti avata koulut toukokuun 2. päivänä, vaikka ”osa opettajista ja opettajattarista silloin vielä olivat vapausliikkeen työssä ja suuri osa oppilaista
274 TKK 1918, 1920, 7: 4.
275 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 6.4.1918 ja liite; TKK 1918, 1920,
56–57.
276 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk;n ptk. 6.4.1918 ja liite. Uusitalo 1971,
100.

vanhempiensa kanssa olivat kapinan
lopussa matkustaneet kaupungista”.277
Punaisten valtakauden loppupuolella
Turusta lähti eri syistä johtuen ilmeisesti Venäjälle lähes 1000 henkeä. Pääosa heistä oli naisia ja lapsia.278
Kansakoulujen kevätlukukautta
jatkettiin uudelleen toukokuun alussa.
Varsinaisia koulupäiviä kerääntyi yhteensä 138.279 Oppilaiden terveydentilan mainittiin olleen hyvän. Tosin koululääkäri oli keväällä 1918 sotaväen
palveluksessa. Yksi turkulainen opettaja tuomittiin menettämään virkansa
rangaistuksena osanotosta kapinaan.
Poikkeusolot heijastuivat myös oppikoulujen toimintaan. Keväällä 1918
hyväksyttiin ilman ylioppilaskirjoituksia ylioppilaiksi kaikki oppikoulujen viimeisten luokkien oppilaat. Turun ruotsinkielisistä kouluista valkolakin sai 44 ja suomenkielisistä kouluista
63 abiturienttia. Muiden luokkien oppilaille todistus annettiin lähinnä syyslukukauden arvostelun mukaan.280
Vaikea yhteiskunnallinen tilanne
jatkui vielä seuraavien kuukausien aikana.Turun kansakoululaisille järjestettiin myös kesällä 1918 siirtolatoimintaa. Vuonna 1917 lapsia oli siirtolassa ollut ennätysmäärä eli 347, mutta
277 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 26.4.1918 ja 19.6.1918 sekä liite
19.6.1918; TKK 1918, 1920, 57; Uusitalo
1917, 100–102.
278 Uusitalo 1971, 100–101.
279 TKK 1918, 1920, 7: 1–3.
280 Halme 1929, 175.

olojen ankeus näkyy kehitystä kuvaavissa luvuissakin. Seuraavana kesänä
vain 103 koululaista pääsi nauttimaan
kansakoulujen kesävirkistyksestä. Tilanne ei juuri tästä kohentunut parin
seuraavan vuoden aikana.
Kesäsiirtolatoiminnan yhteydessä
Turun kunnalliskertomus toteaa vuoden 1918 vaikeasta taloustilanteesta
ja ajan arjesta:

”

Ulkona maailmassa riehui sota
vielä suurimmalla katkeruudella ja
meidänkin maassa taisteltiin kova ja
vimmattu taistelu lain ja oikeuden
puolesta. Nyt jos koskaan, kun kärsimyksiin ja suruun vielä liittyi nälänhätä, olisi meidän kesäsiirtolain varjelevaa hoivaa pitänyt voida antaa
paljon useammalle pienelle lapselle,
mutta valitettavasti olivat kaikkien
elintarpeiden hinnat yhä kohonneet
ja kun rahavarat eivät riittäneet, oltiin pakotetut supistamaan siirtolain
luku vain kahteen. Kummassakin oli
noin 50 lasta. 281

”

KANSAKOULUJEN KESÄSIIRTOLAT
VUOSINA 1916–1920282
Vuosi

Lasten lukumäärä

1917

347

1916
1918
1919
1920

311
103
225

281 TKK 1918, 1920, 7: 42–43.
282 TTVK 1920, 1922, 57.
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103

Kesällä 1918 suuri joukko, lähes 500
kansakoulujen oppilasta, halusi olla
mukana puutarhatoiminnassa. Tämä
oli hyödyllistä ottaen huomioon kaupungissa vallitsevan elintarvikepulan
ja jopa nälänhädän. Oppilaat ja heidän huoltajansa olivat varmaan tyytyväisiä, sillä kunnalliskertomuksen tietojen mukaan viljelypalstoilta saatiin
syksyllä parempi sato kuin milloinkaan
aikaisemmin.283
Lukuvuonna 1916–1917 Turun
kansakouluissa oppilaita oli ollut jo yli
5 000 ja opettajia yhteensä 178, mutta
sitten seurasi yllättävä muutos. Suurten valtiollisten ja yhteiskunnallisten
tapahtumien kaudella syksystä 1917
kevääseen 1918, kun kansakoulu ei
vielä ollut pakollinen, alkoi oppilasmäärien lasku, ja samalla opettajia
tarvittiin vähemmän kuin ennen. Turun henkikirjoitettu väkiluku väheni
myös: vuonna 1917 se oli ollut 49 062,
mutta vuonna 1920 asukkaita oli vain
45 408.284
TURUN KANSAKOULUJEN
OPETTAJIEN MÄÄRÄ285

Lukuvuosi

Opettajia

1915–1916

179

1913–1914
1916–1917
1917–1918
1918–1919
1919–1920

169
178
175
161
158

283 TKK 1918, 1920, 7: 46–47.
284 TTVK 1918, 1920, 58–59.
285 TTVK 1919, 1921, 47 ja 1920, 1922, 51.
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Lukuvuonna 1918–1919 Turun kansakouluissa oli lähes 600 oppilasta
vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna.286 Oppilaiden ravitsemus- ja terveydentila olivat heikentyneet edellisestä
vuodesta. Lokakuussa alkoi espanjantauti raivota sekä opettajien että oppilaiden keskuudessa. Aluksi tauti iski yläluokkien oppilaisiin. Johtokunta
totesi jo tässä vaiheessa, että koulutyö
voitiin keskeyttää, jos poissaoloja oli
kovin runsaasti. Näin myös jouduttiin
menettelemään. Myöhemmin syksyllä sekä kevätlukukauden alussa varsinkin alaluokkalaisia sairastui tähän
vaikeaan kulkutautiin.287 Joulujuhlia
ei myöskään järjestetty Turun kansakouluissa syyslukukauden päättyessä
1918.
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen mm. Turkuun saatiin Yhdysvalloista suuret määrät elintarvikkeita.
Erityinen avustuskomitea valvoi niiden
jakamista sellaisiin laitoksiin, jotka antoivat ruokaa ilmaiseksi kansakoululapsille.288
Koululasten ravitsemustila alkoi
kohentua lukuvuonna 1919–1920 parin vaikean vuoden jälkeen. Puutarhanhoidosta kiinnostuneiden määräkin väheni osittain parantuneen elintarvikkeiden saannin takia ja osittain
286 TKK 1919, 1921, 23.
287 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk;n ptk. 17.10.1918 ja 18.9.1918; TKK 1919,
1921, 7: 52–56.
288 TKK 1921, 1922, 7: 33.

siksi, että varattomille oppilaille jaettiin kesäksi ilmaisia rautatielippuja
maaseudulle matkustamista varten.289
Ajan ankeutta kuvaa hyvin, että
veden puutteen ja taloudellisten vaikeuksien takia ei kansakoulujen kylpylaitoksia pidetty toiminnassa lukuvuoden 1917–1918 jälkeen pitkään
aikaan. Vasta kevätlukukaudella 1924
koulukylpylaitokset otettiin uudelleen käyttöön.290 Varattomien perheiden koululaisille jaettiin kenkiä, mutta oppilaille jouduttiin antamaan myös
vaateapua työttömyyden ja tavaroiden
alati kohoavien hintojen takia, ”kun oli
ilmennyt tapauksia, jolloin lapsi puuttuvan vaatetuksen vuoksi ei ole voinut
kouluun saapua”.291

Oppivelvollisuuslain
aiheuttamat uudistukset
Turussa oli ryhdytty uudistamaan kansakoulujen ohjesääntöä vuonna 1914.
Siitä pyydettiin lausunnot sekä kaupungin suomenkieliseltä että ruotsinkieliseltä opettajayhdistykseltä. Eräiden viivytysten takia koko esitys saatiin johtokuntaan vasta syksyllä 1918.
Järjestyksen pidossa haluttiin siirtyä humaanimpaan suuntaan. Tämä
käy selvästi ilmi ohjesäännön maininnasta:
289 TKK 1920, 1921, 7: 40ja 61.
290 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 27.10.1920; TKK 1924, 1925, 7: 27.
291 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk;n ptk. 27.1.1922 ja 10.3.1922.

Maisteri Viitanen tuli Turun kansakoulujen tarkastajaksi 1920-luvun alussa. Hän hoiti tehtävää oppivelvollisuuslain säätämisen ajasta suurten ikäluokkien kauden alkuun saakka. (Lauri Tiikasalo.)

”
”

Jos oppilas tekee rikkomuksen, on
häntä ojennettava ystävällisesti neuvomalla ja vakavasti varoittamalla. 292

Lisäksi todettiin erityisesti, että fyysinen kuritus ei enää kuulunut koulujen
rangaistusmenetelmiin.
Valtuusto käsitteli luonnosta lopullisesti lokakuussa 1920. Tämän jälkeen
ohjesääntöesitys lähetettiin kouluhallituksen hyväksyttäväksi. Asia ei kuitenkaan edennyt suotuisasti. Helsingistä
saatiin vastaus tammikuussa 1921.
Siinä todettiin, että ohjesäännön eräät
292 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 11.12.1918 ja liite.
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kohdat olivat asetusten ja uuden kansakoululain vastaisia.293
Kansakoulut oli 1800-luvun lopulla jaettu Turussa alkeisluokkiin ja reaaliluokkiin. Järjestelmä oli voimassa
1920-luvun alkupuolelle asti. Kolme
alinta luokkaa muodostivat alkeiskoulun ja kolme ylintä reaalikoulun. Alkeisluokilla tyttöjä ja poikia opetettiin
yhdessä, mutta reaaliluokilla erikseen.
Kansakoulun ylimmän luokan tunti-

jako oli hieman erikoinen, sillä tytöillä oli viikossa 2 tuntia enemmän opetusta kuin pojilla. Voimistelu oli kuulunut kansakoulujen opetusohjelmaan
alusta alkaen, mutta esimerkiksi Turun jatkoluokkien opetusohjelmassa
ei ollut lainkaan kyseistä oppiainetta.
Tästä tarkastaja Anni Collan huomautti käytyään seuraamassa syksyllä 1920
voimistelun ja liikunnan opetusta kaupungin kouluissa.294
294 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 24.1.1922; TKK 1921, 1922, 7:
44–45.

293 TKK 1921, 1922, 7: 45–46.

TURUN KANSAKOULUJEN OPPIAINE- JA TUNTIJAKO 1922–1923295

Oppiaine

I

Uskonto

2

Äidinkieli

8

Havainto

3

lukeminen
kirjoitus

Alkeisluokat

III

IV

3

4

4

3

5

4

2

2

2

2

-

2

2

2

2

2

2
3

Maantieto

-

Laskento

3

4

Luonnontieto

-

-

Historia

-

Mittausoppi
Piirustus

-

-

-

-

1

1

Kotitalous
Yhteensä

-

24

3
-

24

4
-

-

4

3

4

-

2

2

2

2

-

-

2

Voimistelu ja leikki

4

-

-

V

5

1

2

Käsityö

4

2

2

1

-

-

Kaunokirjoitus
Laulu

Reaaliluokat

II

2

3
-

30

-

2

4
-

2

Pojat
3
-

4

3

3

2

2

1
-

VI

Tytöt
3
-

4

3

3

1

2

2
-

2

2

2

2

4

4

4

4

2
-

30

2
-

30

2
-

30

2

2

32

295 TKK 1923, 1924, 7:3. – Alkeisluokilla I–III tyttöjä ja poikia opetettiin yhdessä, mutta reaaliluokilla
erikseen.
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Suomen eduskunta hyväksyi marraskuussa 1920 oppivelvollisuuslain. Presidentti K. J. Ståhlberg vahvisti sen 15.
huhtikuuta 1921. Vapaaehtoisuuden
pohjalta ei kaikkia kansakouluikäisiä
lapsia saatu opintielle. Perusopetusta antava kansakoulu oli tähän saakka ollut vapaaehtoinen koulu, ja tietyillä seuduilla jopa 40 prosenttia ikäluokasta oli jäänyt ilman säännöllistä
kouluopetusta. Nyt laki määräsi kaikkien 7–15-vuotiaitten lasten opetuksesta. Koulunkäyntipakkoa tämä ei
kuitenkaan tarkoittanut. Valtaosa kouluikäisistä lapsista suoritti oppivelvollisuutensa kansakouluissa. Muutamissa suurissa kaupungeissa toimi kuitenkin yksityisiä oppikouluun valmistavia
kouluja.296
Tehdasteollisuudesta saadun esikuvan mukaan koulutuksen alalla siirryttiin massatuotantokoulutukseen, jossa
lapset siirtyivät vuosiluokka kerrallaan
tarkkaan ennalta laaditun ohjelman
mukaan ”liukuhihnalla” eteenpäin.297
Kansakoululaki turvasi jokaiselle, kieleen ja sukupuoleen katsomatta
maksuttoman perusopetuksen. Oppilaille oli jaettava ilmaiseksi oppikirjat
ja muut opiskeluvälineet. Varattomien
kotien koululapsille oli lisäksi annettava ruoka- ja vaateapua. Täydellinen
kansakoulu käsitti kaksivuotisen alakansakoulun ja nelivuotisen yläkansakoulun. Lisäksi koulupiirissä oli järjes296 Kuikka 1993, 87; Numminen 2001, 106–107.
297 Antikainen – Rinne – Koski 2000, 68–70.

tettävä opetusta kansakoulun suorittamisen jälkeen jatkoluokilla niille oppilaille, joiden opintie olisi muuten päättynyt. Kansakoulun opetuskieli oli joko
suomi tai ruotsi.298 Opetuksessa noudatettiin vuonna 1925 valmistuneen
opetussuunnitelmakomitean mietinnössä esitettyjä perusteita.299
Turkulaisten ennen oppivelvollisuuslakia laatimassa omassa ohjesääntöluonnoksesta todettiin opetuksen arvomaailmasta:

”

Opettajat johtakoot lapsia totiseen jumalanpelkoon, isänmaan rakkauteen, lain ja esivallan kunnioittamiseen, ahkeruuteen, huolellisuuteen,
puhtauteen ja hyviin tapoihin.

”

Tämä kohta jäi lähes sellaisenaan myös
ohjesäännön uusittuun versioon, mutta rangaistuksista todettiin, että niiden
tuli olla lain ja asetusten mukaisia. Perusteluissa mainittiin vain lyhyesti, että ”kouluissa tulee vallita hyvä järjestys”.300
Helmikuussa 1924 johtokunta kehotti ohjesääntöehdotusta tarkastamaan asetetun komitean, mikäli mahdollista, kiirehtimään työtään. Vuonna 1924 valmistunut ja valtuustunnon
seuraavana vuonna hyväksymä uusi298 Halila 1982, 114.
299 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n pkt. 2.6.1925.
300 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 26.1.1925 ja liite.
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kaan ehdotus ei ollut täysin oppivelvollisuuslain mukainen. Kouluhallitus
kiinnitti huomiota mm. Turun kansakoulujen hallintoon. Sen mielestä kaksikielisessä kunnassa tuli olla sekä suomen- että ruotsinkielinen kansakoulujen johtokunta, kun kouluilla oli vain
yksi tarkastaja. Johtokunnan pöytäkirjan mukaan asia herätti hämmennystä: ”On vaikea käsittää, miten kouluhallitus on tullut tähän tulokseen”, sillä
kaupungin suomen- ja ruotsinkieliset
koulut toimivat samoissa koulutaloissa. Taloushallinnon kannalta jako olisi
ollut käytännössä hankala. Lisäksi johtokunnan jäsenet pystyivät hoitamaan
asioita molemmilla kielillä. Pöytäkirjoista käy ilmi, että ruotsinkielisiä kouluja koskevat asiat on kirjattu ruotsiksi. Johtokunnan laatima kansakoulujen
ohjesääntö saatiin vahvistettua vasta
marraskuun lopulla 1927. Sen mukaan
kaupungin kansakoulujen asioista vastasi vain yksi johtokunta. Ohjesääntö
pysyi jonkin verran muutettuna voimassa aina vuoteen 1965 saakka.301
Oppivelvollisuus oli toimeenpantava kaupunkikunnissa viiden vuoden
kuluessa eli ennen elokuun alkua 1926.
Taloudellisesti uudistus merkitsi eräille kunnille melkoista lisärasitusta. Kun
kaikilla kunnilla ei ollut varaa opetuksen järjestämiseen, valtio antoi tukea
301 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 20.2.1923, 12.9.1927, 28.9.1927
ja 17.10.1927; TKK 1925, 1926, 7: 32, 1928,
1929, 7: 50; Uusitalo 1982, 299–300.
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Turun kansakouluissa ei oppivelvollisuuslain säätämisen jälkeen tapahtunut suuria muutoksia. Jatko-opetusta oli järjestetty jo 1800-luvun lopulta
lähtien, vaikka se tuli pakolliseksi vasta 1930-luvun
alussa. Kuva tyttöjen jatkoluokkien kotitalousopetuksen tunnilta 1900-luvun alkupuolella. (TKA)

kansakoulujen kustannuksiin. Turun
seudulla kirkon ylläpitämät koulut lopettivat toimintansa 1920-luvulla.302
Turussa oppivelvollisuus toteutui
itse asiassa ilman lain velvoituksia ja
pakkoa. Uutta lakia ryhdyttiin noudattamaan asteittain vuoden 1922 alusta lähtien.303 Turun koulujen elämässä
merkittävä tapahtuma oli kaupungin
kansakoulujen 50-vuotisjuhla, jota vietettiin 20.–21. tammikuuta 1922. Lapsille oli omat juhla jokaisessa suomenkielisessä kansakoulussa. Ruotsinkielisten koulujen yhteinen juhlatilaisuus
pidettiin akatemian juhlasalissa. Iltajuhla oppilaiden vanhemmille ja kansakoulun ystäville oli palokunnan talolla, jonne väkeä oli pyrkimässä paljon enemmän kuin huoneistoon mahtui. Opettajat, kansakoulun virkamiehet ja johtokunnan jäsenet sekä suuri
302 Kuikka 1993, 87.
303 TKK 1926, 1927, 7: 30.

joukko muuta kouluväkeä kokoontui
juhlapäivällisille Hamburger Börsiin.304
Oppivelvollisuuden myötä Turun
kansakoulujen toiminnassa ei tapahtunut suuria muutoksia. Tuntijako pysyi lähes muuttumattomana. Kokonaan
uusi oppiaine oli uskonnonhistoria ja
siveysoppi, jota opetettiin niille, jotka
eivät osallistuneet koulun tai sen ulkopuolella järjestettyyn uskonnon opetukseen. Lisäksi oppiaineluetteloon ilmestyi voimistelun ja leikin rinnalle
urheilu. Uusia koulumuotoja ei tarvinnut perustaa.305 Jatko-opetus määrättiin nyt pakolliseksi, mutta Turussa oli
annettu kaksivuotista kansakoulun jälkeistä lisäopetusta vuodesta 1906 lähtien. Jatkoluokilta erosi edelleen kesken lukuvuotta melkoinen määrä oppilaita, ja syyksi mainittiin usein ”köyhyys tai välttämätön tarve olla apuna
perheen tai oman elatuksen hankkimisessa”.306
Oppivelvollisuuslaissa oli määräys,
jonka mukaan yli 10 000 asukkaan
kaupunkien tuli perustaa heikkolahjaisille oppilaille apukoulu, mutta Turussa kyseinen erityiskoulu oli aloittanut
toimintansa jo vuonna 1901. Siirrosta
apukouluun päättivät luokanopettaja,
koululääkäri, kansakoulujentarkastaja
ja johtokunta. ”Huonosti hoidettuja ja
304 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 12.1.1922; TKK 1922, 1924, 7:
28–29.
305 TKK 1927, 1928, 7: 2; Viitanen 1947, 356–
358.
306 TKK 1924, 1925, 7: 20.

pahankurisia poikia varten” perustettu Nauvon koulusiirtola muutti vuonna
1924 Kakskertaan Kulhon saarelle entiseen sotilasvirkataloon. Vastuu poikakodin ylläpidosta kuului kasvatuslautakunnalle.307
Ajan uutuus koko Suomessa olivat
oppilaille suoritetut älykkyystestit, jotka otettiin käyttöön Turussa vuonna
1927.308 Opettajat olivat myös kiinnostuneita aihepiiristä:

”

Jo pitemmän aikaa oli ollut puheena psykoteknillisten kurssien toimeenpano, jotta opettajille siten tarjoutuisi tilaisuus luentojen ja harjoitusten avulla perehtyä tähän lasten
henkisten kykyjen arvioimisen kannalta hyvin tärkeään sielutieteelliseen tutkimusmenetelmään.

”

Keväällä 1927 järjestettiin ajankohtaiseen teemaan liittyvä luento- ja harjoituskurssi, joille osallistui yli 120 turkulaista kansakouluopettajaa.309
1920-luvun alkupuolella monessa opinahjossa jouduttiin toimimaan
puutteellisissa olosuhteissa. Esimerkiksi Eerikinkadun koulun todettiin
olevan huonossa kunnossa, ja johtokunnassa pohdittiin jopa sen sulkemista. Suunnitelmien mukaisesti kaupunkiin oli pyritty rakentamaan isoja kes307 TKK 1922, 1924, 7: 24; Viitanen 1947, 253–
256; Uusitalo 1982, 308–309.
308 Halila 1950, 304–306; Uusitalo 1982, 309.
309 TKK 1927, 1928, 7: 43.
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kuskansakouluja, mutta edelleen oli
käytössä yksityisiltä vuokrattuja koulutaloja.310 Oppivelvollisuuslain tullessa voimaan Turussa oli kansakouluja
kolmessatoista eri kohteessa. Eniten

koululaisia oli Kerttulinmäen koulutalossa, jossa oli yhteensä yli 1000 ja vähiten Ruissalon pienessä kansakoulussa, jossa oli vain 21 oppilasta.

310 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 21.3.1923.

TURUN KAUPUNGIN KANSAKOULUTALOT JA NIIDEN OPPILASMÄÄRÄT 1921–1922311
OPPILASMÄÄRÄ

VARSINAISIA LUOKKAHUONEITA

Kerttulinnmäki

1067

17

Välikatu (Koulukatu 8)

631

18

Pakkarinkatu 4

690

20

Venäjänkirkkokatu (Yliopistonkatu) 17

290

9

Arseninkatu (Sirkkalankatu) 20

167

8

Humalistonkatu 1

77

2

Ruissalon kansakoulu

21

1

VUOKRATUT KOULUTALOT
Puutarhakatu 8

324

9

Koulukatu 16

324

9

KAUPUNGIN OMAT KOULUTALOT

Eerikinkatu 42

Arseninkatu (Sirkkalankatu) 40

Vuorikatu 4

Tähtitorninkatu 5

Yhteensä

311 Uusitalo 1982, 298.

305

161

141

118

4316

Vanhan tavan mukaan asiakirjoissa
mainittiin alakansakoulun ja yläkansakoulun numero sekä opetuskieli. Sa-
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8

4

4
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massa rakennuksessa saattoi toimia
eri johtajaopettajan alaisia kouluja.
Esimerkiksi lukuvuonna 1921–1922

Kerttulinmäen sijaitsevassa koulutalossa työskentelivät seuraavat kansakoulut:312
312 TKK 1922, 1924, 7: 46–48.
Koulun nimi

Suomenkielinen alkeiskoulu n:o 5
Suomenkielinen ylempi

poikakansakoulu n:o 8B
Suomenkielinen ylempi
tyttökansakoulu n:o 9A

Suomenkielinen tyttöjatkokoulu

opettajia
10

10
9

13

Suomessa elettiin 1920-luvun alussa
vielä taloudellisesti vaikeaa aikaa. Turkuun oli vuosia suunniteltu kahden uuden kansakoulun rakentamista, mutta
tähän ei löytynyt varoja. Pieni kohennus tilanteeseen saatiin, kun Välikadun kouluun päätettiin rakentaa kolmas kerros.313 Työt aloitettiin kesällä
1920, mutta työntekijöiden lakon takia
rakennusta ei saatu valmiiksi ajoissa.
Oppilaat jouduttiin siirtämään syyslukukauden ajaksi muihin kouluihin. Välikadun koulu saatiin opetuskäyttöön
kevätlukukaudella 1921. Talousvaikeuksista johtuen kesällä 1920 siirtoloihin voitiin lähettää vain 95 lasta. Tämä oli aivan liian vähän, ja vähemmän

313 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 4.11.1918 ja 13.10.1919; TKK 1920,
1921, 7: 47.

kuin esimerkiksi vuonna 1918. Pyrkijöitä oli ollut noin 400.314
Turussa kansakoulujen tarkastaja vaihtui oppivelvollisuuslain tullessa voimaan. 1880-luvulta saakka virkaa hoitanut Weckman jäi eläkkeelle
syksyllä 1921.315 Hänen työtään tuli
jatkamaan maisteri Otto Viitanen. Lisäksi kaupunkiin oli tarkoitus perustaa kansakoulujen apulaistarkastajan
virka, jota ehti jo hoitaa entinen seminaarinjohtaja Z. Schalin. Vuodesta
1922 lähtien kansakoulun kanslia sijaitsi Linnankadun alkupäässä entisessä Bell-Lancasterkoulun tiloissa. Taloudenhoidosta vastasi opettaja Juhani Jalava, sihteerinä toimi raatimies B. A. F.
Sundroos ja kanslia-apulaisena oli rou314 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 29.3.1922, TKK 1921, 1922, 7: 33 –
35 ja 39.
315 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 16.3.1921.

Kansakoulujen kanslia sijaitsi 1920-luvun alusta
lähtien aina 1970-luvulle saakka entisen Bell-Lancasterkoulun talossa. (Lauri Tiikasalo)
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va Maija Perón.316 Vuonna 1928 muutaman kansakoulun opettajainhuoneeseen voitiin hankkia puhelin ja kansakoulujen taloudenhoitajan esityksestä
kansliaan ostettiin laskukone ”arvaamattomien menojen määrärahasta”.317
Käytännössä kaikki turkulaiset lapset kävivät jo kansakoulua, mutta uusi laki velvoitti kansakoululautakuntaa ylläpitämään luetteloa 7–15 ja osittain myös 16-vuoden ikäisistä lapsista.
Maaliskuussa 1922 kansakoulujen johtokunta esitti, että tehtävään oli palkattava sopiva henkilö.318
Koulunkäynnin valvojaksi valittiin
opettaja Eelis Rantanen. Hän laati ensimmäisen luettelon Turun kaupungin kansakouluikäisistä lapsista. Kansakoulujen johtokunta päätti sitten
kesäkuussa 1924, että kaikkien oppivelvollisten lasten oli saavuttava kouluun seuraavan syyslukukauden alussa, ellei tämä käynyt muuta koulua tai
saanut opetusta kotona. Kävi kuitenkin ilmi, että vain hyvin harva oppilas
pyrki välttelemään oppivelvollisuutta. Eräissä tapauksessa kansakoulujen
johtokunta joutui huomauttamaan lain
noudattamisesta kirjallisesti. Tätä ankarampiin toimenpiteisiin ei tarvinnut
ryhtyä. Muutamat lapset vapautettiin

lääkärin lausunnon perusteella oppivelvollisuuden suorittamisesta.319
Elokuun alusta 1924 lähtien kaupungin kansakoulujen luokkajako
muutettiin oppivelvollisuuslain mukaisiksi. Kaksi alinta muodostivat alakansakoulun ja neljä ylintä yläkansakoulun.320
1920-luvun alkupuolella iltakoulujen toiminta hiipui Turussa kokonaan.
Tämä käy selvästi ilmi alla olevasta taulukosta, jossa todetaan koulumuodon
oppilasmäärien kehitys vuosina 1916–
1924. Kun kansakoulu yleistyi, niin iltakoulun merkitys väheni. Viimeisinä
vuosinaan se oli saanut oppilaansa varsinkin Turkuun maaseudulta muuttaneiden perheiden lapsista ja sellaisista
täysi-ikäisistä, jotka jostain syystä eivät olleet käyneet kansakoulua. Ruotsinkielinen iltakoulu oli lopettanut toimintansa jo ennen ensimmäistä maailmansotaa.321

316 TKK 1921, 1922, 7: 1 ja 47.
317 TKKa 1922, 1922, 83; TKK 1928, 1929, 1:
111.
318 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 10.3.1922 ja 29.3.1922; Kertomus
Turun kaupungin kunnallishallinnosta
vuonna 1922, 1924, 7: 52.
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319 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 21.12.1924; TKK 1926, 1927, 7:
30–31.
320 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 20.2.1923 ja 14.11.1923; TKK 1924,
1925. 7: 32 ja 1926, 1927, 30–31.
321 Viitanen 1947, 312–315.

OPPILASMÄÄRÄT TURUN KANSAKOULUISSA MURROKSEN VUOSINA 1916–1926322
Lukuvuosi

Varsinainen
kansakoulu

Valmistava
koulu

Iltakoulu

Jatkokoulu

Yhteensä

1917–1918

4658

12

16

162

4848

1916–1917
1918–1919
1919–1920
1920–1921
1921–1922
1922–1923
1923–1924
1924–1925
1925–1926

4794
4082
4291
4173
4132
4204
4022
3959
3782

13
10
25
20
16
12
-

22

172

19

5001

143

17

4254

162

36

4495

190

36

4419

225

19

4409

240

13

4473

240

-

4273

225

-

4184

189

3971

322 TTVK 1927, 1927, 64. – Oppilasmäärät vaihtelevat lukukauden eri aikoina tehdyissä tilastoissa.

Miten oppivelvollisuus vaikutti Turun
kansakoulujen oppilasmäärien kehitykseen? Todellisuudessa oppilasmäärissä tapahtui – eräitä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta – vähenemistä koko 1920-luvun ajan. Tämä johtui
lähinnä kaupungin asukasmäärän laskusta. Työttömyyskausina väkeä muutti mm. takaisin maaseudulle. Sama kehityssuunta näkyy myös luokkien ja
opettajien määrissä. Syksyllä 1921
opettajia oli enää 154, mutta he olivat
edelleen suurin ryhmä kaupungin palveluksessa olevasta noin 500 henkilön virkakunnasta. 1920-luvun lopulla
opettajia tarvittiin vain 126.323 Luokkien väheneminen laski kustannuksia, mutta mm. oppikirjojen hankinta
ja opettajien palkkojen korottaminen
lisäsivät menoja.324
323 Uusitalo 1982, 26–27 ja 301–302.
324 Esim. TKA, kansakoulujen arkisto,
kansakoulujen jk:n ptk. 3.5.1922, 8.9.1922,
19.9.1922 ja 13.12.1922.

LUOKKIEN JA OPETTAJIEN
MÄÄRÄT OPPIVELVOLLISUUSLAIN
TOTEUTUSVAIHEESSA 1920–1929325

Lukuvuosi

1920–1921
1921–1922
1922–1923
1923–1924
1924–1925
1925–1926
1926–1927

1927–1928

1928–1929

Luokkia
Naisia
142

37

146

33

148
143
140
129
125

121

123

33
33
33
31
31

30

32

Opettajia
Miehiä

Yhteensä

121

154

126
114
116
110
103
99

96

94

163
147
149
143
134

130

126

126

Turussa oli suunniteltu vuosia uuden
koulutalon rakentamista Mikaelin kirkon edessä olevalle aukioille. Lisäksi
kansakoulujen johtokunta oli hyväksynyt Parkinmäelle tulevan koulun pii325 TTVK 1930, 1930, 62.
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rustukset, mutta näistä hankkeesta
luovuttiin vuonna 1925. Samalla nostettiin vahvasti esille neljännen kaupunginosaan kouluasia, kun ensimmäisen kerran rakentamispäätöksiä
tehtiin tarkkojen laskelmien ja lukujen perusteella. Laadittu oppilastilasto osoitti, että alueella oli runsaasti
kouluikäisiä lapsia, mutta ei lainkaan
omaa koulua. Hanke oli noussut esille jo parikymmentä vuotta aikaisemmin. Urheilupuiston vierestä löytyi lopulta sopiva paikka rakennukselle, ja
arkkitehti Hindersson siitä laati kahdet
piirustukset, joista toinen hyväksyttiin
eräin muutoksin. Kesäkuussa 1926 valtuusto hyväksyi koulutalon piirustukset ja päätti, että rakentamistyöt voitiin nyt aloittaa. Rakennus oli määrä
ottaa käyttöön syyslukukauden 1927
alussa.326
Näyttävälle paikalle Urheilupuiston
viereen Martinmäkeen saatiin näin komea opinahjo. Koulu oli aikansa suurin
Turun kansakouluista. Sen vihkimisjuhla järjestettiin 10. joulukuuta 1927.
Johtokunta antoi koululle nimeksi seurakunnan mukaan Martin kansakoulu.
Taloon sijoittui myös jatkokoulu. Tämän jälkeen kansakoulujen rakentaminen hiipui Turussa pitkäksi aikaa.
Ensimmäisenä syksynä Martin koulun
kirjoissa oli jo 777 oppilasta. Kaupun-

gilla oli nyt omia koulukiinteistöjä lähes riittävästi, sillä vain Puutarhakatu
8:ssa oli yksityiseltä omistajalta vuokrattu koulutalo.327
Syksyllä 1928 eräät Itäharjun omakotialueen asukkaat tosin anoivat valtuustolta, että seudun kansakoululapsille olisi saatava oma koulu. Hanke ei
edistynyt suotuisasti, sillä tuolloin ei
ollut tiedossa, minne Kaarinan kunta
tulisi rakentamaan uuden koulutalonsa. Lisäksi jäätiin odottamaan tulevaa
alueliitosta, jossa Nummenmäen seutu
yhdistettäisiin Turun kaupunkiin. Toistaiseksi Itäharjun lapset joutuivat käymään Kerttulin koulussa.328
Turun kansakoulujen piirijako uusittiin 1920-luvun lopussa. Sitä oli edellisen kerran muutettu vuonna 1906.
Syksystä 1927 lähtien kaupungissa
oli suomenkielisiä kansakoululapsia
varten neljä aluetta: Pakkarinkadun
ja Koulukadun koulujen piirit Aurajoen länsipuolella sekä Martin ja Kerttulin koulujen piirit Aurajoen itäpuolella. Ruotsinkielisillä kansakouluilla oli
edelleen yksi koulupiiri. Tavoitteena
oli, että ruotsinkieliset oppilaat sijoitettaisiin Koulukadun, Yliopistonkadun tai Sirkkalan kouluihin.329
Kaupungin kansakouluilla ei ollut
alkuaikoina lainkaan virallisia nimiä.

326 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 20.3.1923, 7.9.1923, 3.4.1924,
29.10.1924 ja 2.6.1925 ja liitteet; TKK 1923,
1924, 7: 31 ja 1925, 1926. 7: 32 ja 1926,
1927, 7: 34.
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327 TKK 1928, 1929, 7: 47–48; Viitanen 1947,
277 ja 280–281; Koskimies 1972, 10–11;
Uusitalo 1982, 312.
328 TKK 1929, 1931, 1: 46–47 ja 7: 30–31.
329 TKK 1927, 1928, 7: 45–46.

Koulukadun varrella on toiminut 1800-luvun lopulta lähtien kaksikin kansakoulua. Ns. Lindhin koulun
tontille kaupunki rakennutti ensiksi voimistelusalin
ja pari vuotta myöhemmin kaksikerroksisen koulutalon. Siihen lisättiin kolmas kerros 1920-luvun
alussa. Koulua kutsuttiin aikanaan Välikadun kouluksi, ja se nimettiin sitten virallisesti Snellmanin
kouluksi. (Turun kansakoulut.)

Tavallisesti kouluja nimitettiin sen kadun mukaan, jonka varrella ne sijaitsivat. Tätä ei pidetty onnistuneena ratkaisuna, ja siksi johtokunta päätti antaa kullekin opinahjolle oman nimen.
Syksyllä 1927 Kerttulinmäellä sijaitsevasta koulu sai nimekseen Kerttulin
kansakoulu ja Sirkkalankadun varrella oleva koulu Sirkkalan kansakoulu.
Kaupungin uusin kansakoulu nimettiin Martin kansakouluksi. Seuraavana vuonna kolme kansakoulua sai nimensä kansallisten merkkihenkilöiden
mukaan. Torin koulusta, vanhimmasta koulusta, tuli Cygnaeuksen kansakoulu, Välikadun koulusta Snellmanin
kansakoulu ja Pakkarin koulusta Topeliuksen kansakoulu. Tuolloin Cygnaeuksen, Snellmanin, Sirkkalan ja Topeliuk-

sen kansakouluissa opiskeli sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä luokkia. Siksi virallisissa suomenkielisissä
asiakirjoissa koulusta käytettiin suomenkielistä nimeä, vaikka siinä opiskeli myös ruotsinkielisiä oppilaita.330
Kaikki lapset eivät käyneet kaupungin kansakoulua. Oppivelvollisuuden
tullessa voimaan Turussa toimi neljä valmistavaa koulua: kolme ruotsinkielistä ja yksi suomenkielinen. Kansakoulut olivat lapsille ilmaisia, mutta yksityisissä valmistavissa kouluissa
oli lukukausimaksut. Kahden yksityisen oppikoulun yhteydessä toimi lisäksi ns. valmistava luokka.331
Kansakoululaisten kasvitarhat olivat käytössä ahkerassa käytössä sotien
välisellä kaudella. Esimerkiksi kesältä
1925 palstoja hoiti 188 oppilasta, ja
nuorimpia oppilaita kävivät auttamassa heidän vanhempansa. Jokaisen viljelyslohkon pääkäytävän molemmille
puolille istutettiin kukkia, ja näin kasvitarha saatiin entistä hauskemman
näköiseksi. Saatiin erityisen hyvä marjasato, ja heinäkuun viimeisinä päivinä kerättiin yhteensä 750 litraa viinimarjoja.332
330 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 17.10.1927; TKK 1928, 1929, 7: 38
ja 48; Viitanen 1947, 276–278.
331 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 15.10.1923.
332 TKK 1925, 1926, 7: 26.
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Oppivelvollisuuskoulun
vakiintumisen aika –
talouslaman vaikeuksista
alueliitokseen
Vuodet 1926–1927 olivat olleet Turussa ripeän talouskasvun aikaa. Suotuisa
kehitys katkesi suureen lamakauteen.
1920-luvun lopulla Yhdysvalloissa kehittynyt vaikea taloudellinen pulakausi
levisi myös Suomeen, vaikka maatalousvaltaisessa maassa sen vaikutukset
eivät ehkä olleet niin hankalia kuin pitkälle teollistuneissa valtioissa.
Laman seuraukset tuntuivat vahvasti myös paikallistasolla. Työttömyys
lisääntyi ja kuntien sosiaalimenot kasvoivat. Turussa rakennustoiminta tyrehtyi lähes kokonaan. Työttömille yritettiin järjestää julkisen vallan taholta
työtilaisuuksia ja hyvänä aikana kaupunkiin muuttaneita yritettiin saada
palaamaan maaseudulle. Turun naapurikunnat Kaarina ja Maaria joutuivat jopa niin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, että ne määrättiin valtion valvontaan.333
Merkittävin muutos koulujärjestyksessä oli jatko-opetuksen liittäminen oppivelvollisuuteen elokuun alusta 1931 lähtien. Laissa ei tosin annettu
erityisiä ohjeita kaupungeissa järjestettävän jatko-opetuksen laajuudesta. Turussa oli toiminut vuosia kansakouluun liittyvä vapaaehtoinen kaksi333 Uusitalo 1982, 133 ja 211–214; Mäkelä
1997, 193.
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Uutta koulutaloa Aurajoen itäpuolelle oli suunniteltu jo ennen itsenäistymisen aikaa. Martin koulu
valmistui syksyllä 1927 aivan Urheilupuiston naapuriksi. Jatkokoulu sijoitettiin talon toiseen siipirakennukseen. (TKA)

vuotinen jatkokoulu, jossa annettiin
opetusta 30–35 tuntia viikossa. Myöhemmin jatkokoulusta tuli kolmivuotinen. Koulumuoto haluttiin säilyttää
ainakin siihen saakka, kunnes varsinaiset ammattikoulut aloittaisivat toimintansa. Tämän rinnalla Turussa, kuten
monissa muissakin kaupungissa, päätettiin järjestää pakollisena ns. iltajatko. Sen esikuvana oli Malmön kansakoulujen ammatillinen jatkokoulu.
Kouluhallitus oli hyväksynyt Turun iltajatkon järjestelysuunnitelman maaliskuussa 1931. Sen toiminta käynnistyi lukuvuonna 1931–1932. Viikkotunteja oli yhteensä 10.334
Vuodesta 1935 alkaen iltajatkokoulun ensimmäinen luokka piti suorittaa
päiväkoulussa. Toinen luokka muut334 TKK 1926, 1927, 30–31 ja 1932, 1933, 7: 37;
Viitanen 1947, 361–363.

tui päiväjatkoksi vasta jatkosodan loppupuolella. Opetussuunnitelmallisesti
jatko-opetus oli askel kohti ammattikoulua.
Turun kaupungin jatkokoulusta
erosi esimerkiksi lukuvuonna 1930–
1931 peräti 26 oppilasta, ja viralliseksi syyksi todetaan ”köyhyys”. Tämä oli
tärkein peruste jättää jatkokoulu kesken.335
Kansakoulunopettajien palkkaus
vaihteli eri kunnissa. Eräät kaupungit
maksoivat opettajilleen huomattavasti
enemmän palkkaa kuin mitä laki määräsi. Niillä oli käytettävissään myös
maan parhaat opettajavoimat. Suurissa kaupungeissa palkka oli kaikkein
paras. Alakansakoulun opettajat saivat
edelleen kehnompaa palkkaa kuin yläkansakoulun opettajat. Tosin heillä oli
pienempi opetusvelvollisuus kuin yläkansakoulun opettajilla. Vuonna 1930
opettajien kuukausipalkka oli eräissä
kaupungeissa:336
Kaupunki

Keskipalkka kuukaudessa
(markkaa)

Turku

2225–2950

Helsinki
Viipuri

Tampere
Kotka

2100–2900
2000–2825
2150–2800
1600–2200

Vuosien 1929–1932 lamakauden aikana julkisella vallalla ei ollut Suomessa
335 TKK 1925, 1926: 7: 20; TTVK 1932, 1932, 68.
336 Halila 1950, 274.

taloudellisia resursseja kehittää koulutusta, vaan koulujen toimintaedellytykset heikkenivät. Eduskunta jopa
päätti, että oppikoulujen opettajien
palkkoja oli alennettava. Samoin kävi
kansakouluopettajille. Vuoden 1933
alusta alkaen myös Turussa heidän
palkkojaan alennettiin perhetilanteen
mukaan viisi tai kymmenen prosenttia. Näin tapahtui kaupungin muillekin virkamiehille. Kun myös hinnat
laskivat, niin palkkojen muutos ei todellisuudessa heikentänyt toimeentuloa. Tiukka taloustilanne jatkui kolme
vuotta.337
Lisäksi pohdittiin muidenkin koulumenojen leikkauksia. Maan hallitus
oli antanut esityksen, minkä mukaan
ilmaiset koulutarvikkeet annettaisiin
vain köyhille oppilaille. Turussa haluttiin myös karsia kuluja. Johtokunta neuvotteli asiasta kaupunginjohtajan kanssa. Tällöin päätettiin, että oppikirjat ja muut koulutarvikkeet voitiin antaa maksutta vain varattomille
oppilaille. Muut olisivat siis joutuneet
ostamaan ne. Tämä oli kuitenkin ristiriidassa oppivelvollisuuslain ja kouluhallituksen vuonna 1927 hyväksymän
Turun kaupungin kansakoulujen ohjesäännön kanssa. Päätöstä ei ryhdytty
toteuttamaan. Elokuussa 1932 kansakoulujen johtokunta ilmoitti kaupunginhallitukselle, että kansakoulujen
kaikille oppilaille olisi annettava il337 Halila 1950, 273; Uusitalo 1982, 214–215;
Karisto 1996, 75–77.
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maiseksi oppikirjat ja muut koulutarvikkeet, vaikka laki kansakoulujen kustannuksista ei siihen velvoittanut. Kaupunginhallitus oli samaa mieltä asiasta.338
Oppilaiden ravitsemustilanteeseen
kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Vuonna 1930 punnittiin 1600
alakansakoululaista, joista joka viides
todettiin alipainoiseksi. Maaliskuun
alussa 1933 Turun kouluissa ryhdyttiin jakamaan ruokaa varattomille kansakoululaisille. Tätä ennen kaupungin
suurimpiin koulutaloihin oli rakennettava koulukeittolat. Lapsille tarjottiin
hernekeittoa, puuroa sekä maitoa, lihakeittoa ja velliä. Ruokaa valmistettiin
omille oppilaille Topeliuksen, Snellmanin, Kerttulin ja Martin kansakoulujen
keittiöissä, joista lisäksi tarvittavat annokset toimitettiin muihin kouluihin.
Yhden markan maksua vastaan ruokaa
voitiin antaa muillekin oppilaille, kuten sairaalloisille ja aliravituille lapsille. Vuodesta 1938 alkaen kaikilla oppilailla oli mahdollisuus ostaa kouluateria.339
Keväällä 1933 kouluneuvos Alfred
Salmela suoritti yleistarkastuksen Turun kaupungin kansakouluissa. Hän totesi, että vuonna 1927 vahvistettua ohjesääntöä olisi tarkistettava, sillä se ei
338 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 18.1.1932, 6.4.1932 ja 25.8.1932;
TKK 1933, 1934, 7: 26; Halila 1950, 390–
393.
339 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 1.4.1933 ja liite; TKK 1933, 1934, 7:
26–27; Uusitalo 1982, 316–317.

Martin tyttöyläkansakoulun VI luokka keväällä
1936. (TKA)

vastannut eräissä kohdin uusinta koululainsäädäntöä. Koulujen opetustiloja
hän piti varsin tyydyttäviä, jopa erinomaisina. Luokkahuoneet olivat riittävän tilavia, jos niihin ei sijoitettu yli
neljääkymmentä oppilasta. Luokissa
oli sisäilmaongelmia, ja siksi tuuletusta oli parannettava. Kouluruokailu oli
aloitettu Turussa hieman aikaisemmin,
mutta tarkastaja esitti jo tässä vaiheessa, että toimintaa olisi laajennettava.
Opettajakunta oli Salmelan arvion mukaan ”hyvin lahjakasta ja muutenkin
kelvollista ainesta, niin kuin voi odottaakin kaupungissa, jossa opettajien
palkkaus maaseutuun nähden on ollut
hyvä.” Uusia pedagogisia menetelmiä,
kuten oppilaiden ryhmätyöskentelyä,
kannattaisi kokeilla opetuksessa. Eräät
virkanimitykset herättivät tarkastajassa ihmetystä. Yleisesti katsoen hän oli
varsin tyytyväinen Turun kaupungin
kansakoulutoimeen. Tarkastus oli lisäksi osoittanut, että ”pula-aika ei ole
tuottanut sille kohtuuttomia vaurioita”.340
340 TKK 1933, 1934. 7: 41–42.
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Ohjesääntöä ryhdyttiin sitten uusimaan, mutta muutaman vuoden kuluttua työ keskeytettiin, kun opetushallituksesta oli saatu tieto, että keskushallinnon tasolla oli aloitettu kansakoulujen uuden malliohjesäännön valmistelu.341
Tilastoista voi päätellä, että kaikkien oppivelvollisten opintie ei sujunut
kovin suotuisasti, sillä kansakouluissa
luokalle jääminen ei ollut mitenkään
harvinaista. Esimerkiksi keväällä 1935
ehtoja saaneita oli 202 ja luokalle jäi

148 oppilasta. Syksyllä ehtonsa suorittaneita oli 169.342
Oppilasmäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia 1930-luvun alkupuolella. Jatko-opetuksen uudistaminen lisäsi
koulumuodon suosiota tuntuvasti. Turun kansakouluissa oli jo ensimmäisen
maailmansodan aikana ollut yli 5000
oppilasta, mutta seuraavan kerran kaupungin kansakouluissa tämä raja ylitettiin vasta lukuvuonna 1938–1939.
Lisäys johtuu alueliitoksesta, kun Turkuun liitettiin osia Kaarinan kunnasta
ja samalla kolme sen kansakoulua.

341 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 28.4.1936 ja 10.10.1936.

342 TKK 1935, 1936, 7: 11.

OPPILASMÄÄRÄT TURUN KANSAKOULUISSA VUOSINA 1926–1944343
Lukuvuosi

Varsinainen
kansakoulu

Apukoulu

1927–1928

3532

49

1926–1927
1928–1929
1929–1930
1930–1931

1931–1932

1932–1933

1933–1934

1934–1935

1935–1936

1936–1937

1937–1938

1938–1939

1939–1940

1940–1941

3534
3677
3756
3756

3783

3893

3840

3689

3742

3702

3658

4606

4441

4697

60
31
32
45

49

69

77

86

95

96

92

79

82

85

Jatkokoulu

Päivälinja

Iltalinja

220

-

216
189
172
210

225

213

236

306

418

424

355

348

340

348

226

259

383

204

121

135

261

168

3897
3879

4263

4405

4401

4412

4464

4459

4343

4240

5294

5031

5458

123

97

3801

75

249

1943–1944

4207

63

172

79

-

254

3801

320

4089
3502

-

3810

356

1941–1942
1942–1943

-

Yhteensä

89
97

4502
4539

343 TTVK 1940, 1940, 55 ja 1945–1946, 1947, 56. – Lukuvuodesta 1926–1927 lähtien apukoulun
oppilaita ei enää otettu mukaan varsinaisen kansakoulun oppilasmäärissä.
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Suomenkielisten oppilaiden suhteellinen määrä Turun kaupungin kansakouluissa verrattuna ruotsinkielisiin lisääntyi hitaasti ja tasaisesti maailman-

sotien välisellä kaudella. Lukuvuonna
1936–1937 oppilaista jo 90 % kävi
suomenkielisissä kansakouluissa.

OPPILASTILANNE OPETUSKIELEN MUKAAN TURUN KANSAKOULUISSA 1920–1935344
Lukuvuosi
1920–1921

1925–1926

1930–1931

1935–1936

Suomi

Määrä
3763

3465

3769

3986

%

85,2

87,3

88,4

89,4

Ruotsi

Määrä
656

506

494

473

%

14,8

12,7

11,6

10,6

Yhteensä
4419

3971

4263

4459

344 TTVK 1940, 1940, 55. – Oppilasmäärät vaihtelevat lukukauden eri aikoina tehdyissä tilastoissa.

1920-luvulla kansakoulussa otettiin
käyttöön uusia opetusmenetelmiä.
Opettajakeskeisen opetuksen rinnalle nousivat oppilaskeskeiset työtavat.

Kansakouluilla oli myös omia kylpylaitoksia. Itsenäisen Suomen taloudellisestikin vaikeina alkuvuosina niiden toiminta keskeytettiin, mutta ne otettiin käyttöön uudelleen 1920-luvun alkupuolella.
Toiminta päättyi talvisodan aikana. Kuva Snellmanin koulun kylpylästä on otettu 1950-luvulla, jolloin
käytöstä oli luovuttu kokonaan. (TKA)

Amerikassa oli vahvasti saanut kannatusta ”learning by doing” -ajatus. Esimerkiksi kesäkuussa 1929 Turussa pidetyn yleisen kansakoulukokouksen
yhteydessä oli runsaasti esillä erilaisia
työkirjoja. Niitä käytettiin sitten etenkin luonnonhistorian, maantiedon ja
historian opiskelussa. Samassa kansakouluväen kokouksessa tuotiin vahvasti esille myös koululaisretkeilytoiminta.345
1930-luvulla oppilaiden terveydenhoitoon kiinnitettiin entistä enemmän
huomiota. Eräät poikkeustilanteet ovat
jättäneet jälkensä myös lähdeaineistoon. Kevätlukukausi 1933 aloitettiin
Turun kansakouluissa tuhkarokon ja
345 Halila 1950, 133 ja 226–227.
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muiden tarttuvien lastentautien vuoksi vasta 23. tammikuuta. Marraskuussa
1933 oppilaiden terveydentilaa häiritsi pahoin tuhkarokkoepidemia. Eräiltä luokilta puolet oppilaista joutui olemaan poissa koulusta. Monien lasten
terveydentila oli syyslukukauden lopulla vielä huono, ja kevätlukukauden
1934 opetus voitiin aloittaa jonkin verran tavallista myöhemmin eli 14. tammikuuta.346
Vuoden 1934 lopulla Martin kansakoulun johtajat anoivat, että rakennukseen voitaisiin hankkia automaattinen soittolaite. Toukokuussa 1935
kansakoulujen johtokunta päätti, että
seuraavasta syksystä lähtien Puutarhakadun, Cygnaeuksen ja Sirkkalan suomenkielisissä kansakouluissa otettaisiin käyttöön kaksijakoinen lukujärjestys. Aamupäivän tunnit olisivat kello 9–11 ja iltapäivällä koulua käytäisiin
kello 13–15. Kokeilusta luovuttiin mm.
huoltajien toivomuksesta lukuvuoden
1939 alussa. Lisäksi monet vanhemmat ja koululääkäri Alma Nikula korostivat, että maksua vastaan lämmin kouluateria olisi tarjottava yhä useammalle oppilaalle, sillä vain osalle se voitiin
antaa ilmaiseksi.347

346 TKK 1933, 1934, 7: 2 ja 30–34.
347 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 7.10.1938; TKK 1934, 1935, 7:
37–38 ja 1938, 1940, 7: 26–27.

TURUN KANSAKOULUJEN LUOKKAJA OPETTAJAMÄÄRÄT 1929–1939348
Lukuvuosi

Luokkia

Opettajia

1929–1930

130

128

1931–1932

129

139

1930–1931
1932–1933
1933–1934
1934–1935
1935–1936
1936–1937
1937–1938
1938–1939

125
124
131
131
129
126
127
160

135
134
138
146
148
147
150
174

Suuria muutoksia luokkien ja opettajien määrässä ei tapahtunut 1930-luvun alkupuolella. Opettajakunnan valtaosa oli edelleen naisia. Esimerkiksi
lukuvuonna 1930–1931 Turun kaupungin kansakouluissa oli yhteensä 135 opettajaa, joista miesopettajia
oli 36 ja naisopettajia 99. Alakansakouluissa oli ajan määräysten mukaan
vain naisopettajia.349 Vuosikymmenen lopulla luokka- ja opettajamäärä
kasvoi melkoisesti, mutta sekin johtui
alueliitoksesta, kun Kaarinan kunnasta
siirtyi kolme kansakoulua Turun kaupungin kouluiksi.
Oppivelvollisuuslain myötä koululaisten määrä lisääntyi Kaarinassa ja
Maariassa tuntuvasti. Nopeasti kasvaneet Turun esikaupunkialueet aiheut348 TTVK 1937, 1937, 56 ja 1941, 1941, 55. –
Oppilasmäärät vaihtelevat lukukauden eri
aikoina tehdyissä tilastoissa.
349 TTVK 1932, 1932, 63.
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tivat maalaiskunnille jatkuvasti taloudellisia huolia ja lisäsivät niiden menoja. 1920-luvun lopulla Nummen kansakoulun oppilasmäärä alkoi lisääntyä
voimakkaasti. Kaarinan kunta päätti
ratkaista tilakysymyksen rakentamalla Nummenmäen lapsille uuden koulutalon.350
Lukuvuonna 1929–1930 Nummen
kansakoulua kävi yli 370 oppilasta.
Uusi koulurakennus valmistui vuonna
1931. Tämän jälkeen Ristimäen koulun oppilasmäärässä tapahtui lievää
vähenemistä, mutta Nummen koulussa oli heti sen valmistumisen jälkeen
yli 430 oppilasta. Oli pakko ryhtyä laajentamaan uutta rakennusta muutaman vuoden kuluttua. Nummen kansakoulun lisärakennus valmistui vuodenvaihteessa 1937–1938.351
Esikaupunkikysymyksestä oli puhuttu Turussa, Kaarinassa ja Maariassa jo kauan. Vuonna 1938 Kaarinan
kunnassa asui 12 586 henkeä, ja sillä
alueella, joka yhdistettiin Turkuun, peräti 10 800 henkeä.352
Valtioneuvosto päätti tammikuussa 1937, että Kaarinan kunnan ns. esikaupunkialueet oli liitettävä Turkuun
tammikuun alussa 1939. Samalla sinetöitiin usean esikaupunkikoulun kohtalo, mutta niitä ei suinkaan lopetettu,
vaan valtioneuvosto määräsi, että kaupunki saisi korvauksetta liitosalueella
350 Innamaa 1957b, 57–59.
351 Innamaa 1957b, 59–63, 66 ja 71.
352 Laisaari 1952, 37.
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Vähä-Heikkilän, Nummen ja Ristimäen kansakoulut olivat siirtyneet vuonna 1939 kaupungin
haltuun. 1920-luvun lopulla Vähä-Heikkilään oli
Kaarinan kunnan toimesta rakennettu uusi koulutalo, jossa oli alueliitoksen päivinä noin 280 oppilasta. (Turun kansakoulut.)

sijaitsevat Nummen, Ristimäen ja Vähä-Heikkilän kansakoulut rakennuksineen, tontteineen, leikkikenttineen,
irtaimistoineen, opetusvälineineen ja
koulukirjastoineen. Kouluja varten otetut valtion lainat siirtyivät myös Turun
kaupungin maksettaviksi. Lisäksi liitosalueiden kouluja käyvät kaarinalaiset
lapset saivat oikeuden opiskella kymmenen vuoden aikana entisessä opinahjoissaan vuoden 1939 alusta lukien.353
Syyskuussa 1938 kaupunginvaltuusto oli päättänyt, että näiden koulujen opettajat siirtyivät kaupungin
palvelukseen. Turku sai Kaarinasta
yhteensä 31 opettajaa, joista valtaosa
työskenteli Nummen kansakoulussa.354
353 TKK 1937: 40, 1939, 1, 3–7.
354 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 2.2.1938 ja 22.4.1938; TKK 1938,
1940, 7, 24–25.

Hallinnollisesti liitosalueen koulujen historiassa alkoi uusi vaihe. Niiden omat johtokunnat lopettivat toimintansa. Nummen, Vähä-Heikkilän
ja Ristimäen koulut saivat uuden ylläpitäjän. Ne olivat myös Kaarinan kunnan suurimmat kansakoulut. Nummen
koulussa oli tuolloin jo yli 600 oppilasta ja Vähä-Heikkilän koulussa heitä oli 280.Pientä Ristimäen koulua kävi 151 lasta. Näistä Kaarinan kunnan
kouluista tuli suuren kaupungin oppilaitoksia. Vuoden 1939 alkaessa Nummenmäen lasten koulu oli Turun nykyaikaisin ja suurin kansakoulu. Siinä
oli 22 tavallista luokkahuonetta ja 13
erikoisluokkaa. Rakennusta suunniteltaessa oli otettu huomioon myös jatko-opetuksen vaatimukset. Nummella
oli kaupungin hienoin koulukeittiö, ja
se oli vuosia paikkakunnan ainut kansakoulu, jossa oli keskusradio.355
Kansakoulujen kesäsiirtoloiden oppilasmäärissä tapahtui 1930-luvulla
tasaista kasvua. Vuosikymmenen alussa siirtoloissa oli hieman yli 300 lasta,
mutta viimeisenä rauhan kesänä määrä oli jo 513. Lisäys kohdistui kansakoulujen suomenkielisiin siirtoloihin.
Ruotsinkielisten määrissä ei suurta
muutosta tapahtunut 1930-luvulla.

355 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 23.4.1948; Rinne 1938, 5–9;
Innamaa 1957b, 71, 73–74 ja 296.

KANSAKOULUJEN
KESÄSIIRTOLAT 1930–1939356

Vuosi

Siirtoloita

1931

7

1930
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

6
7
7
7
7
7
8
8

10

Lapsia
Suomen- Ruotsin- Yhteensä
kielinen kielinen
248

54

302

319

61

380

303
352
347
368
366
387
380

456

55
60
59
62
66
53
57

57

358
412
406
430
432
440
437

513

356 TKK 1932, 1933, 7: 29; TTVK 1940, 1940, 60
Kansakoulujen kesäsiirtolat vuosina 1920–
39.

PAAVO NURMEN TIE
JARRUMIEHENKADULTA
MAAILMAN HUIPULLE
- URHEILUN TULO
KOULUMAAILMAAN
Urheilusta kehittyi nopeasti nuoren kansallisvaltion rakentava voima.
1920-luvulla muutamaa vuotta aikaisemmin itsenäistynyt Suomi alkoi tulla
tunnetuksi urheilumaana. Kansakunta
sai aivan uusia sankareita, jotka saavuttivat runsaasti menestystä ja mainetta kansainvälisillä kilpakentillä.357
Heitä juhlittiin ja heistä puhuttiin: Tu357 Jokinen – Saaristo 2002, 57–59.
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russa, Helsingissä, Tukholmassa, Pariisissa, New Yorkissa. Väki vaelsi sankoin joukoin seuraamaan sankareittensa kilpailuja. Sanomalehdissä urheilujutut saivat yhä enemmän palstatilaa.
Vuonna 1897 syntynyt Paavo Nurmi asui lapsuutensa päivät kouluajoista alkaen Turussa Jarrumiehenkadun
varrella sijainneessa talossa. Hän oli
aloittanut koulunkäyntinsä syksyllä
1903 kaupungin suomalaisessa kansakoulussa numero 3, mikä Koulukatu 16:ssa oli melko lähellä pojan kotia.
Paavo menestyi koulussa hyvin. Reaaliluokat hän kävi Välikadun koulussa.
Opettaja Juho Piltin keväällä 1910 antamassa päättötodistuksessa arvosanojen keskiarvo oli 9,34. Kiitettävä arvosana 10 oli käytöksen ja huolellisuuden lisäksi uskonnossa, maantiedossa,
historiassa ja kaunokirjoituksessa. Jo
12-vuotiaana hän hakeutui juoksupojaksi.
Oppikouluun Nurmen Paavo ei
mennyt, sillä isän kuoleman jälkeen
perheen toimeentulo oli niukkaa, ja
ajan tavan mukaan nuorukainen siirtyi kansakoulun suoritettuaan työelämään. Pihapiirin lapset olivat kuitenkin innostuneita urheilusta. Vuoden
1906 tienoilla he olivat perustaneet
oman urheiluseuran. Paavosta kehittyi
tarmokas harjoittelija ja juoksija, joka
oli lähiseudun omissa kisoissa voittamaton. Aikakauden suuri suomalainen
urheilusankari ja nuorten esikuva oli
Tukholman vuoden 1912 olympiakiso-
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jen kultamitalimies, Hannes Kolehmainen. Vuonna 1914 Kolehmainen kilpaili Turussa, ja samoissa kisoissa nähtiin
myös Urheiluliiton nuori juoksijalupaus, Paavo Nurmi.358
Tämä kaikki heijastui vähitellen
kansakoulujen ja kansakoululaisten
elämään. Urheilu sai yhä enemmän sijaa opetuksessa voimistelun rinnalla.
Paavo Nurmen kouluaikana opetussuunnitelmassa oli oppiaineena voimistelu luokilla IV–VI, mutta muulla
liikunnalla tai urheilulla ei ollut sijaa
lukujärjestyksessä. Tämä käy ilmi kouluhallituksen tarkastajan Anni Collanin
vuonna 1921 laatimasta lausunnosta,
että Turussa ”tuskin kukaan opettajattarista toimeenpanee urheilu- ja leikkiharjoituksia oppilailleen”.359
1920-luvulla Turusta alkoi tulla
myös urheilukaupunki, jonka nimekkäät sankarit tunnettiin lähes kaikkialla maailmassa. Jarrumiehenkadun
seuduilla asuvat saattoivat nähdä omin
silmin, kuinka moninkertainen olympiavoittaja Paavo Nurmi lähti säännöllisesti harjoituslenkille Ruissalon
tai Iso-Heikkilän suuntaan. Vähitellen
kilpailutoiminta iskostui myös kansakoulujen ja oppikoulujen elämään,
vaikka mikään laki ei siihen velvoittanut. Kouluihin ryhdyttiin hankkiman
omia välineitä liikuntakasvatuksen
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358 Föriviesti 1997: 24, 17 Turkulainen Paavo
Nurmi 1897–1997; Raevuori 1997, 26–37.
359 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 24.1.1921.

edistämiseksi. Esimerkiksi kesäkuussa 1928 kouluhallitus järjesti Turussa
liikuntakasvatuskurssit kaupungin ja
lähiseudun kansakoulujen opettajille.
Voimistelun ja leikin ohjaus tapahtui
Martin koululla, mutta iltapäivisin oli
urheiluharjoituksia, jotka suoritettiin
Urheilupuistossa.360
Kansakunnan tunnetuin urheiluaatteen mies oli Paavo Nurmeakin
aikanaan tukenut Tahko Pihkala. Hänen ansiostaan suomalaisten omaksi
urheilulajiksi saatiin pesäpallo. Se tuli
myös koulujen opetusohjelmaan.Oppilaiden terveystilan kohentamiseksi sekä oppi- että kansakouluissa ryhdyttiin viettämään erityistä lomaa talviurheilun merkeissä. Vuoden 1934 lopulla
säädettiin, että kansakouluissa voitiin
antaa 4–7 päivän pituinen hiihtoloma.
Ensimmäisen kerran tästä ihanuudesta päästiin nauttimaan talvella 1935.
Lomapäivien aikana järjestettiin usein
hiihtokilpailuja ja urheiltiin opettajan
johdolla.361
1920-luvun alussa koululiikunnan
opetusohjelmaan kuuluivat virallisesti vain voimistelu ja leikki. I ja II luokalla niille oli varattu yksi viikkotunti.
Voimistelu oli oppilasjoukon komennon mukaan suorittamia käännöksiä
ja erilaisia taivutuksia. Turussa kansakoululaiset kilpailivat aluksi hiihdossa,
ja myöhemmin koulujen välisissä viestijuoksukilpailuissa. 1930-luvun puoli360 TKK 1928, 1929, 7: 46–47.
361 Halila 1950, 191–195, 216 ja 225.

välissä järjestettiin myös vauhdittomien hyppylajien sisäkilpailuja.362

Oppikoulut yhä
ruotsinkielisten suosimia –
ylioppilaiksi vain pieni joukko
1900-luvun alkupuolella oppikoulut
olivat väylä tiedolliseen ja tieteelliseen
koulutukseen, mutta myös todellisia
kasvattajia. Kun koulujen ulkopuolista toimintaa, kuten kerhoja, nuorisojärjestöjä, urheiluseuroja, oli niukalti,
niin ”koulu oli elämän keskus enemmän kuin myöhempinä aikoina”.363 Mikäli oppilaitoksessa oli paljon oppilaita
ja joukosta puuttui kokoavia yksilöitä,
niin mitään erityistä koulun henkeä ei
päässyt kehittymään. Kun saman koulutalon seinien sisäpuolella vietettiin
kahdeksan vuotta ja joskus enemmänkin, niin eräät vaikuttavat opettajapersoonat ovat toki jääneet oppilaiden
mieleen.364
Itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina Turussa toimi edelleen viisi suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä oppikoulua. Oppilasmäärältään suurin oli
suomalainen lyseo. Vuonna 1917 koulua kävi 454 poikaa. Ruotsinkielisissä
oppikouluissa oli enemmän oppilaita
kuin suomenkielisissä. Lukuvuonna
1917–1918 ruotsinkielisten suhteelli362 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 26.5.1936 ja 15.9.1936.
363 Koskenniemi 1979, 157–160.
364 Santalahti 1993, 36–37.

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

125

Turun tyttölyseolle valmistui komea koulutalo 1920-luvun puolivälissä. (Lauri Tiikasalo.)

nen osuus oli vielä 55 prosenttia. Varsinkin suomenkielisissä oppikouluissa oli melkoisesti kaupungin ulkopuolelta tulleita oppilaita. Klassikon pojista vain 59,3 prosenttia oli turkulaisia.
Ruotsinkieliset oppikoulut alkoivat olla yhä selvemmin kaupunkilasten opinahjoa.
Vuonna 1919 Svenska Fruntimmerskolanin nimeksi tuli Åbo svenska flickskolan. Koulun rehtorina toimi yli kolmekymmentä vuotta Gerda Frietschin.
Maailmansotien välisellä kaudella kaupunkiin perustettiin kaksi uutta oppikoulua: Turun tyttöopisto vuonna 1921
ja Turun toinen lyseo vuonna 1928. Molemmissa opetuskielenä oli suomi. Tyttöopiston ensimmäisenä johtajattarena ja myöhemmin rehtorina oli Ida
Peron. Vuonna 1925 Turun tyttökoulu

126

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

ja Suomalainen jatko-opisto yhdistettiin Turun tyttölyseoksi, jolle valmistui
seuravana vuonna Samppalinnanmäelle iso koulutalo. Vuodesta 1919 vuoteen 1935 rehtorina oli Naëma Lemberg. Hänen jälkeensä tyttölyseota ryhtyi johtomaan Armas Ensiö.365
Kevätlukukauden 1918 lopussa oppikouluun pyrki suomenkielisistä kouluista 125 oppilasta, joista 69 oli tyttöjä. Ruotsinkielisistä kansakouluista oppikouluun menijöitä oli 90. Tyttöjä ja
poikia oli yhtä paljon.366 Keväällä 1919
ruotsinkielisiä pyrki oppikouluun yhtä
paljon kuin edellisenä keväänä, mutta
suomenkielisten määrä oli vain 119.367
365 Uusitalo 1982, 321–322 ja 325–326.
366 TKK 1918, 1920, 7: 32.
367 TKK 1919, 1921, 7: 32.

1920-luvun alkupuolella oppikouluihin pyrkineitä ei vielä ollut kovin
suuri määrä, mutta tytöt valitsivat tämän opintien mieluummin kuin pojat.
Osa oppikoululaisista oli opiskellut ensimmäiset vuotensa ns. valmistavissa
kouluissa. Lisäksi kaikkiin oppikoului-

hin tuli yhä oppilaita Turun ulkopuolelta. Vuonna 1921 suomenkielisistä
kansakouluista oppikouluun pyrki 187
ja ruotsinkielisiin 76 lasta.368
368 TKK 1920, 1921, 7: 30.

OPPIKOULUIHIN PYRKINEET JA PÄÄSSEET 1922–1939369
Lukuvuosi

1921–1922

1922–1923

1923–1924

1924–1925

1925–1926

1926–1927

1927–1928

Pojat
143

182

204

142

136

142
93

1928–1929

133

1930–1931

168

1929–1930

1931–1932

1932–1933

1933–1934

1934–1935

1935–1936

1936–1937

1937–1938

1938–1939

164

130

116

167

181

129

164

171

164

Pyrkineet
Tytöt

Yhteensä

Pojat

214

396

115

193

176

148

128

207

150

129

157

196

159

172

187

184

181

161

168

217

336

380

290

264

349

243

115

155

110

120

128
82

262

117

364

152

321

289

288

354

365

310

325

339

381

155

125

114

155

171

127

160

163

158

Päässeet
Tytöt

Yhteensä

150

265

115

141

131

108

181

112

111

148

172

148

158

183

164

175

150

168

209

230

296

241

228

309

194

228

303

324

273

272

338

335

302

310

331

367

369 TKK 1922, 1924, 7: 23, 1923, 1924, 7: 23, 1924, 1925, 7: 23, 1926, 1927, 7: 23, 1927, 1928, 7: 36,
1928, 1929, 7: 39, 1929, 1931, 7: 20, 1932, 1933, 7: 27, 1933, 1934, 7: 18; TTVK 1932, 1932, 68,
1940, 1940, 57 ja 1944, 1944, 62.
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Ennen ensimmäistä maailmansotaa Turun oppikouluissa oli yhteensä 2383 oppilasta. Tämän jälkeen oppilasmäärissä tapahtui pientä laskua.
Vuonna 1919, kun oli palattu normaalin yhteiskuntakehityksen tielle, Turun oppikouluissa oli 2382 oppilasta.
Hienoista nousua oli tapahtunut ruot-

sinkielisten oppilaiden suhteellisessa
määrässä. Venäjää kaupungin kaduilla varmaan kuuli ensimmäisen maailmansodan aikana, mutta vieraskielisiä
oppilaita Turun oppikouluissa oli vähän. Vuonna 1918 heitä oli vain 13 eli
0,5 prosenttia koko oppilasmäärästä.

Turun oppikoulujen oppilasmäärät 1920–1935370
Lukuvuosi

Suomenk.

Ruotsink.

1920–1921

1641

59,5

1117

40,5

1930–1931

2403

69,1

1074

30,9

1925–1926
1935–1936

2207
2493

65,2
73,0

1177

34,9

921

27,0

Poikia

Tyttöjä

Yhteensä

1566

1818

3384

1328
1681

1622

1430
1796

1792

2758
3477

3414

370 TTVK 1940, 1940, 61.

1920-luvun alussa kaupungin ruotsinkielisissä oppikouluissa oli yli 1100 oppilasta eli yli 40 % oppikoululaisista oli
ruotsinkielisissä kouluissa. Oppikoulut
olivat seuraavallakin vuosikymmenellä vahvasti ruotsinkielisten suosiossa,
vaikka lukuvuonna 1935–1936 oppilasmäärä oli enää 921. Vuonna 1935
kaupungin oppivelvollisuusikäisistä
ruotsinkielisistä lapsista oppikoulua
kävi 44 prosenttia ja suomenkielisistä
vain 23 prosenttia.371

1930-luvulla Turun oppikoulujen
kokonaisoppilasmäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Lukuvuonna 1930–1931 oppilaita oli kaikkiaan
3477, ja viimeisenä lukuvuonna ennen
talvisotaa heitä oli lähes yhtä paljon eli
3427.Tyttöjä oppikoululaista oli maailmansotien välisessä kaudella hieman
enemmän kuin poikia.

371 Uusitalo 1982, 325.
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TURUN OPPIKOULUJEN, LUOKKIEN JA OPETTAJIEN MÄÄRÄ 1920–1939

Lukuvuosi

Kouluja
Valtion

Yksit.

Yht

1921–1922

6

5

11

1920–1921

1922–1923

1923–1924

1924–1925

1925–1926

1926–1927

1927–1928

1928–1929

1929–1930

1930–1931

1931–1932

1932–1933

1933–1934

1934–1935

1935–1936

1936–1937

1937–1938

1938–1939

6

6

6

6

6

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

5

5

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Kouluja

10

11

11

11

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Itsenäisyyden ajan alkupuolella Turun
ja Suomen suurimpia oppikouluja oli
Turun lyseo. Vuosina 1920–1937 lyseon rehtorina oli Iivari Vanaja. Lukuvuonna 1926–1927 oppilaita oli 736
ja luokkia 22. Tunteja jouduttiin pitämään jopa koulun portaikoissa. Suomalaista klassillista lyseota johti vuosina 1923–1933 Knut Svanljung ja hä-

Suom

Ruots

6

5

5

6

6

6

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Luokkia

Rinnakk.
luokkia

Opettajia

74

-

203

73

77

78

79

88

88

87

89

90

98

96

97

98

98

98

98

98

97

-

24

30

29

23

23

29

27

24

19

20

18

18

19

19

21

20

22

195

208

224

221

216

208

212

211

215

219

212

207

212

205

205

203

201

198

nen jälkeensä K. S. Koskinen aina vuoteen 1957 saakka.372
1930-luvulla määrällisesti oppilaita oli eniten Turun yhteiskoulussa ja
suomalaisessa lyseossa. Suomenkielisiä oppikouluja kävi yli 1900 oppilasta, joista suuri osa oli yhteiskoululaisia.
372 Uusitalo 1982, 320.
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Turun lyseo sai oman koulutalon vuonna 1910. Opinahjon lisärakennus valmistui vuonna 1939. (Turun
kasvatus- ja opetusvirasto.)

Vuonna 1929 koululle oli valmistunut
oma talo Kauppiaskadun varrelle. Suomalainen yhteiskoulu oli 1930-luvun
lopulla Suomen ja Pohjoismaiden suurin oppikoulu. Oppilaista noin 70 % oli
tyttöjä. Koulun rehtorina toimi vuosikymmeniä Juhani Wuorela.373
Turkuun ei perustettu 1930-luvulla
uusia oppikouluja. Muutamassa ruotsinkielisessä oppikouluissa oli vuosikymmenen lopulla melko vähän oppilaita. Ruotsalaisen lyseon rehtorina
oli vuosina 1915–1934 Carl A. Alenius.
Vuonna 1945 toimintansa lopettaneen

koulun viimeinen rehtori toimi Henrik
Karsten. Ruotsalaista klassillista lyseota johtivat itsenäisyyden ajan alkupuolella Uno Berglund ja Bruno Saxén.
Svenska samskolanin toiminnasta vastasi vuosikymmenien ajan vain kaksi
rehtoria. Vuosina 1890–1926 johtajattarena oli Anna Stenfelt. Pitkän päivätyön koulun johdossa teki myös Arne
Törnudd, jonka virkakausi jatkui sotien aikaan saakka. Heurlinin koulun
rehtorina toimi vuodesta 1929 vuoteen 1947 saakka Karin Kyrklund-Westman.374

373 Uusitalo 1982, 322–323.

374 Uusitalo 1982, 325–326.
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Turun oppikoulut 1935–1936
Koulu

Perustamisvuosi

Oppilaita

Turkulaisia

Ylioppilaita

Suomalainen klassillinen
lyseo

1879

229

82,1

19

Suomalainen yhteiskoulu

1903

900

65,1

68

Suomenkieliset

Suomalainen lyseo

1903

Toinen suomalainen lyseo

1928

Turun tyttökoulu

1921

Turun tyttölyseo

500

83,4

42

59,8

101

67,9

10

1882

132

Heurlinska skolan

1861

236

87,3

13

Svenska lyceum

1884

186

79,6

12

Åbo samskola

1888

212

80,7

10

Ruotsinkieliset

Svenska klassiska Lyceum
Svenska flickskolan

1872

1843

Ylioppilaita kaupungin oppikouluista
valmistui varsin vähän. Vuonna 1920
valkolakin sai 120 kirjoittajaa. Ajalle
tyypillistä oli, että melkoinen joukko
kokelaista hylättiin keväällä, ja muutamat uudelleen syksyllä.

148
139

80,6

30

86,5
92,8

24
-

9
-

Uusien ylioppilaiden määrässä ei tapahtunut 1930-luvulla juuri lainkaan
kasvua. Vuonna 1930 valkolakin sai
209 kirjoittajaa, ja määrä oli täsmälleen sama vuonna 1938. Joukossa oli
lähes aina muutama ”privatisti”.
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YLIOPPILASKIRJOITUKSET 1920–1939375
Vuosi

Kirjoittaneita

1921

134

113

97

76

1920

1922

1923

128

152

1924

114

1926

171

1925

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

Keväällä
98

121

232

249

251

249

219

226

226

232

130

22
9

120

142
85

119

39

156

127

221

17

22

110

157

219

Yhteensä

14

111

207

Syksyllä

96

141

202

Hyväksyttyjä

190

152

167

171

145

165

166

189

156

175

167

187

22

18

31

37

42

30

59

64

64

53

51

37

42

35

133

145

191

189

209

201

204

229

230

242

207

212

209

222

375 TTVK 1924, 1924, 69 ja 1929, 1929, 73

Työväenopistot maailmansotien
välisellä kaudella
Turun suomenkielisen työväenopiston
rehtorina toimi vuodesta 1919 vuoteen 1921 maisteri J. Kemiläinen. Ennen ensimmäistä maailmansotaa opisto oli todella luonteeltaan työväenopisto, mutta vähitellen opetustarjonnassa
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otettiin huomioon kaikki vapaaehtoisesta aikuisopiskelusta kiinnostuneet
kansalaispiirit. Syksyllä 1918 opisto
toimi Vähäväkisten talolla. Seuraavana keväänä päätoimipaikaksi tuli Välikadun koulu. Opistolla oli myös oma
kirjasto.376
376 TKK 1919, 1921, 8: 12–13, 1920, 1921, 8:
15; Tauriainen 2000, 31 ja 50–51.

Kemiläisen onnistui elvyttää toiminta nopeasti sotavuosien lamakaudesta. Välikadun koulun tilat kävivät
ahtaiksi, ja jouduttiin turvautumaan tilapäisratkaisuihin. Lukuvuonna 1919–
1920 opetusta ja erilaisia tilaisuuksia
oli 14:ssä eri paikassa. Muutaman vuoden tauon jälkeen tuolloin voitiin jatkaa yliopistollisten luentojen järjestämistä. Opettajina toimivat mm. professori Väinö Voionmaa ja tohtori Leo
Harmana. Kuulijoita luennoilla oli keskimäärin noin 100 henkeä. Lukuvuonna 1920–1921 opiskelijoita oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kemiläisen jälkeen opistoon johtoon tuli
Loimaan yhteiskoulun rehtori, maisteri V. Ikonen. Kouluhallituksen hyväksymä kansanopistolain mukainen johtosääntö oli vuodelta 1928. Opiston johtokuntaan kuului kuusi valtuuston valitsemaan jäsentä, joista puolet oli ”valittava henkilöistä, jotka ovat tieteellisesti sivistyneitä ja joilla on asiantuntemusta koulu- ja opetustoimen alalla,
sekä toinen puoli työväestöön keskuudesta tai sitä lähellä olevista henkilöistä”.377
1920-luvun alkupuolella tietyille
kursseille ilmaantui jo niin paljon opiskelijoita, että erityisesti kieliaineissa oli perustettava rinnakkaisryhmiä.
Oheisesta asetelmasta syksyltä 1925
selviää, että valtaosa tästä joukosta oli
eri alojen työläisiä. Vain noin 7 pro377 TKK 1919, 1921, 8: 16, 1920, 1921, 8: 10–11
ja 16; Tauriainen 2000, 56–57 ja 73.

senttia oli suorittanut keskikoulututkinnon tai vastaavan. Muiden koulutuspohja oli tätä vaatimattomampi.378
SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON
OPISKELIJOIDEN AMMATTIJAKAUTUMA
SYKSYLLÄ 1925379
Ammattiala

Määrä

Käsityöläisiä

160

31

Liikealalla toimivia

134

26

Kotitehtävissä toimivia

93

18

13

3

Tehtaalaisia

Sekatyöläisiä

Virka-alalla toimivia

Koululaisia ja muita
opiskelijoita

Muita

Yhteensä

55

20

20

15

510

%

11
4

4

3

100

Maailmansotien välisellä kaudella suomenkielisessä työväenopistossa pidettiin korkeatasoisia luentoja ja esitelmiä eri tieteenaloilta. Opiskelijoilla oli mahdollisuus kuunnella monia
tunnettuja henkilöitä ja jopa yliopistotason opettajia. Tähän joukkoon kuuluivat Voionmaan ja Harmajan lisäksi
mm. tohtori Erik Ahlman, tohtori Mikko Erich, professori Uno Harva, tohtori Urpo Harva, professori Einar V. Juva,
teatterinjohtaja Vilho Ilmari, professori Eino Kaila, professori Ilmari Krohn,
professori Martti Rapola, professori J.
E. Salomaa, taiteilija T. Schalin, maisteri
Klaus Varis, tohtori N. R. af Ursin, mais378 TKK 1920, 1921, 13–14 ja 16, 1921, 1922, 8:
24 ja 1925, 1926, 8: 25–26.
379 TKK 1925, 1926, 8: 26.
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teri K. H. Wiik ja professori Yrjö Väisälä. 1930-luvun lopulla opiston orkesteria johti kapellimestari Tauno Hannikainen.380
Turun suomenkielinen työväenopisto sai 1930-luvun alussa oman
huoneiston Sairashuoneenkadun alkupäässä sijainneesta puutalosta. Lisäksi opetusta annettiin edelleen Välikadun eli Snellmanin koulun tiloissa. Pulakauden vuosina opiston toverikunnan toiminta elpyi. Sen toimesta
järjestettiin mm. keskustelutilaisuuksia ja retkiä eri puolille Suomea. Keväällä 1935 toverikunta teki Tukholmaan laivamatkan, jolle osallistui 336
henkeä. Opiston toverikunta vuokrasi vuonna 1930 kesäpaikakseen Koriston kartanon. Tämä oli vain väliaikaisratkaisu, sillä rakennus oli varsin huonokuntoinen. Vuonna 1937 toverikunta sai Ruissalossa sijaitsevan isohkon
huvilarakennuksen kesäkodikseen.381
Se on ollut opistolaisten käytössä aina
2000-luvun alkuun saakka.
Suomenkielisessä opistossa oli syksyllä 1938 lähes tuhat opiskelijaa, joista enemmistö oli naisia. Kun opiskelijamäärä oli lisääntynyt, niin tilojakin
tarvittiin lisää. Opetusta tarjottiin entistä enemmän monissa keskikaupungin kouluissa. Tietopuolisen opetuksen suosituimmat aineet opiskelijamäärien perusteella olivat englannin
380 Tauriainen 2000, 51–52.
381 Esim. TKK, 1938, 1940, 8: 26; Tauriainen
2000, 73–74 ja 77–81.
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ja ruotsin kieli. Naisten voimistelu keräsi myös paljon osanottajia. Professori Juhani Rinteen johdolla tehtiin monia vierailuja lähiseudun historiallisiin
kohteisiin ja museoihin. Kesäopiskelu
aloitettiin vuonna 1938.382
Ruotsinkielistä työväenopistoa johti vuodesta 1918 lähtien yhteiskoulun
rehtori Arne Törnudd. Opiskelijoiden
määrä lisääntyi yhteiskunnallisten olojen rauhoituttua. Lukuvuonna 1920–
1921 heitä oli opiston kirjoissa enemmän kuin koskaan ennen. Tohtori Gabriel Nikanderin luennoilla oli jatkuvasti
yli 100 kuulijaa. Seuraavana lukuvuonna opiskelijoita oli jo 399, mutta sitten
määrä väheni.383
1920-luvun lopulla ja 1930-luvun
alkupuolella opiskelijoita oli lukuvuodessa keskimäärin noin 200–300.
Ruotsinkielisellä työväenopistolla ei
ollut tuolloin omaa huoneistoa. Opetusta annettiin Cygnaeuksen kansakoulun ja Åbo Akademin tiloissa. Eniten kiinnostusta herättivät humanistiset aineet. Alkuvuodesta 1936 opisto
sai vuokrattua oman huoneiston Linnankadun varrelta. Lukuvuonna 1937–
1938 opiskelijoita oli ensimmäisen
kerran yli 400.384
382 TKK 1938, 1940, 8: 21–32 ja 1939, 1941, 8:
19–24.
383 TKK, 1919, 1921, 8: 19, 1920, 1921, 8:
18–19, 1921, 1922, 8: 27; Åbo svenska
arbetarinstitut 2008, 19 ja 45.
384 Åbo svenska arbetarinstitut 2008, 19–20,
29, 38–39 ja 45.

OLINHAN SIELLÄ MINÄKIN MAUNO HENRIK KOIVISTO
Marraskuussa 1923 syntynyt Mauno
Henrik Koivisto kävi kansakoulunsa Turussa. Lahjakkaan nuorukaisen tie politiikan huipulle ei aluksi juuri eronnut
muiden kaupungin lasten vaiheista.
Syyskuussa 1930 kirvesmies Juho
Koiviston vasta 6-vuotias poika asteli kaupungin suurimman eli Kerttulin
kansakoulun 1. luokalle. Velipoika Joel
kävi jo samaa koulua. Isän kasvatusmenetelmät olivat ankarat, mutta ne olivat aikakauden yleisen käytännön mukaiset. Myös koulussa järjestystä ylläpidettiin tiukoin ottein.
Alakansakoulussa tyttöjä ja poikia opetettiin yhdessä, mutta yläkansakoulussa oli erikseen tyttö- ja poikaluokkia. Millaisena Mauno muistaa
tuon ajan:

”

Koulussa pidin eniten voimistelusta ja käsitöistä, mutta niin uskon
useampien muidenkin pitäneen. Urheilu oli erikoisesti mieleen, jos se tarkoitti ulospääsemistä ja pallopelejä
Kupittaalla. Voimistelu saattoi joskus
kyllä olla ikävääkin.

”

Kaikki sellainen, mikä oli vapaampaa,
tuntui olleen pojasta mieluisaa, sillä
”se voimistelu kun oli semmoisten keppien kanssa äkseeraamista.”
Maunon luokanopettajana yläkansakoulussa oli Eelis Rantanen, joka

oli jo lähellä eläkeikää oleva vanhempi harmaatukkainen herra. Johtajaopettaja Rantanen piti koulussaan yllä
kovaa kuria ja järjestystä. Välitunnin
päättyessä oppilaat odottivat riveissä
sisälle pääsyä. Oli kunnia-asia, että johtajaopettajan luokan rivit olivat pihalla
viivasuorat. ”Muuten sieltä ei päässyt
sisälle. Kyllä hän oli kauhean täsmällinen, vähän totisen sorttinen mies”,
muisteli presidentti Koivisto kansakouluaikaansa.
Opettaja Rantanen oli palvellut Turun kaupunkia vuosikymmeniä. Pojat
ovat poikia, ja joskus he olivat hieman
vallattomia. Erään kerran Rantanen löi
oppilasta kirjalla päähän niin, että kirja
meni rikki. Tähän Rantanen vain totesi:
”Katso, mitä teit.” Koulussa sai jo tuolloin ruokaa, ja kerran viikossa Kerttulin koulussa kylvettiin. Ruokalistasta
Mauno on kertonut myöhemmin oman
näkemyksensä:

”

Se oli selvää, että se mitä inhottiin, oli kaurapuuro. Kaikki inhosivat
sitä. Perunasoppa ja hernekeitto olivat hyviä ja ruispuurostakin tykättiin. Tässä se valikoima sitten melkein
olikin. 385

”

Kesällä 1934 yli 400 turkulaista koululasta vietti osan loma-ajastaan kesäsiirtoloissa. Myös Mauno-poika kuului
tähän joukkoon: hän oli tuolloin kan385 TS 6.9.1987 Kerttulin koululla ja kavereilla
oli suuri merkitys; Koivisto 1998, 38.
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Syyskuussa 1987 johtajaopettaja Rantasen luokka oli taas koolla entisessä opinahjossaan. Mauno Koivisto
toisessa rivissä ensimmäisenä vasemmalta. Tuolloin paljastettiin presidentti Koiviston ja Kerttulin koulun
kunniaksi sekä muistoksi reliefi, jonka oli suunnitellut luokkatoveri, arkkitehti Reima Pietilä, kuvassa takarivissä ensimmäisenä vasemmalta. (Pauli Kokko, TKA)

sakoulun kesäsiirtolassa Piikkiön Harvaluodossa, jonne mentiin laivalla. Seuraavana kesänä hän oli siskonsa kanssa
Kustavissa.386
Neljänneltä ja kuudennelta luokalta muutama oppilastoveri siirtyi oppikouluun. Oli Maunonkin opettaja
käynyt pojan kotona puhumassa oppikoulusta, mutta nuorukainen jatkoi
Kerttulin koulussa. Ensimmäiseen työpaikkaansa, keilahalliin, hän asteli jo
11-vuotiaana!
386 Koivisto 1998, 43.
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Keväällä 1936 Mauno sai suoritettua varsinaisen kansakoulun. Tosin oppivelvollisuus jatkui vielä. Edessä oli
jatkokoulu. Seitsemännen luokan hän
suoritti Martin koulussa ja sen jälkeen
pari kolme kertaa viikossa iltakouluna
kahdeksannen luokan.387
1930-luvulla Suomessa elettiin vielä lama-ajan oloissa. Kun jatkokoulu oli
käyty ja monen tavallisen turkulaisperheen toimeentulo oli niukkaa, niin
Maunon piti päästä tienaamaan, kuten
kaikkien muidenkin nuorten tuohon
387 TS 6.9.1987 Kerttulin koululla ja kavereilla
oli suuri merkitys; Koivisto 1998, 39.

aikaan. Koulupojilla oli suuri rahantarve, ja se ajoi heidät työhön. Selvää
suunnitelmaa tulevaisuudesta nuorukaisella ei ollut. Uskottiin olosuhteiden paranevan ja rauhan jatkumiseen,
vaikka uuden suursodan mahdollisuudesta puhuttiin.
Talvisodan syttyessä Mauno oli juuri täyttänyt kuusitoista vuotta. Sotaan
hän oli liian nuori, mutta toimettomaksi poika ei jäänyt. Joulukuun puolivälin jälkeen nuorukainen asteli vanhaan
opinahjoonsa. Koulutyö oli keskeytetty, mutta tilat oli otettu muuhun käyttöön. Mauno ilmoittautui vapaaehtoiseen suojelupalvelukseen. Muistelmissaan hän kertoo tapahtumista:

”

Kun Turun pommitukset alkoivat liityin väestönsuojeluun. Tukikohtamme oli Kerttulin koululla, jota
olin käynyt viisi vuotta. Keskellä koulurakennusta olevaa ikkunatonta varastotilaa oli tuilla vahvistettu. Se oli
meidän pommisuojamme. 388

”

Edessä oli vaikeita aikoja. Mauno liittyi sodan jatkuessa muutaman työkaverinsa esimerkin innoittamana Kaarinan VKP:n riveihin. Sammutustyötä
Turussa oli riittävästi. Jatkosodan alussa hän oli Itä-Kannaksella ja Aunuksessa.
Vuonna 1942 tuli kutsu asepalvelukseen ja käsky rintamalle. Nuorukai-

nen selvisi hengissä sodasta, mutta siitä tuli käännekohta hänen elämässään.
Seitsemän luokkatoveria ei palannut
sodasta koskaan.389
Syyskuussa 1987 presidentti Koivisto osallistui Turussa luokkakokoukseen, jossa hän tapasi vanhoja tuttujaan. Samalla tämä vieraili entisessä
koulussaan Kerttulissa, jossa paljastettiin Koiviston luokkatoverin, akateemikko Reima Pietilän hänestä tekemä
reliefi. Puheessaan presidentti muisteli elämänsä vaiheita ja kiitti vanhaa
kouluaan:

”
”

Koulutusta ja opetusta sain myöhemminkin, mutta kasvatus tuli täältä. 390

389 Koivisto 1998, 43–45.
390 TS 6.9.1987 Presidentti Mauno Koivisto.
Opettajapulan yksi syy on työn raskaus,
8.9.1987 Presidentti Koivisto: Tänne
Kerttulin kouluun halusin tulla; TP
8.9.1987 Jenna-Marialla oli yhdeksän
lettiä presidentin vuoksi. Maukka ja muut
Kerttulin koulun taikapiirissä.

388 Koivisto 1998, 55.
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KOULUT
SOTAVUOSINA JA
NIIDEN JÄLKEISEN
AJAN VAIHEISSA

1930

-luvun lopulla Euroopan
ylle alkoi kasautua tummia uhkaavia pilviä. Ne ennakoivat suurta rajumyrskyä. Syyskuun 1. päivänä saksalaiset hyökkäsivät Puolaan. Toinen maailmansota oli
syttynyt. Suomessa kansainvälistä tilanteen kehittymistä seurattiin huolestuneina.

Kansakoulut sodan varjossa
Lukuvuosi 1939–1940 alkoi Turun
kouluissa normaalisti syyskuun alussa.
Varsin pian alkoi selvitä, että edessä oli
vaikeita aikoja. Syyskuun 16. päivästä
alkaen Nummen koulun puurakennus
otettiin reserviläisten käyttöön ja oppilaat siirrettiin koulun päärakennuk-
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seen. Lokakuun 7. ja 14. päivän välisenä aikana koulunkäynti keskeytyi lähes
kaikissa Turun kansakouluissa, koska
niiden rakennuksiin sijoitettiin reservin kertausharjoituksiin kutsuttuja
joukkoja. Opetustyö voitiin näissä opinahjoissa aloittaa kuitenkin uudelleen
lokakuun lopussa ja marraskuun alussa, mutta esimerkiksi Nummen koulun
luokkia työskenteli iltavuorossa Kerttulissa. Vain Ristimäen koulua ei käytetty sotilasmajoitukseen, joten siellä
lasten koulunkäynti häiriintyi melko
vähän. Tämän ja kaikkien muidenkin
turkulaisten kansakoulun syyslukukausi päättyi 29. marraskuuta. Oppilaita siirtyi pois kaupungista maaseudulle.391
391 TKK 1939, 1941, 7: 2: Nurmi 1987, 80.

Kaarinan kunnan Nummen kansakoulun uusin osa valmistui vuonna 1936. Se oli tuolloin varsin nykyaikainen oppilaitos. Tammikuussa 1939 siitä tuli Turun kaupungin kansakoulu. Opetustyö keskeytyi jo syksyllä,
kun sotaväki otti rakennuksen käyttöönsä.Talvisodan aikana koulua ei käyty lainkaan. Jatkosodan alkupuolella Nummen koulutaloon ja muutamaan muuhunkin isohkoon opinahjoon oli sijoitettu jopa saksalaista
sotaväkeä. Rakennus on tuttu monille opettajapolville, sillä sen suojissa toimi väliaikainen opettajakorkeakoulu vuodesta 1949 vuoteen 1974. (TKA)

Sotavuosien tapahtumat synkistivät vuosia turkulaisten ja kaupungin
koululaisten elämää. Nuori Anita Tiikasalo oli tuolloin Turun Suomalaisen Yhteiskoulun oppilas. Talvisota
syttyi marraskuun lopulla. Hän muisti vuosikymmeniä myöhemmin tilanteen hyvin. Oppilaat ja opettajat olivat
kokoontuneet koulun juhlasaliin, jossa rehtori Juhani Wuorela ilmoitti, että koulunkäynti keskeytetään. Anitan
mieleen ovat jääneet pysyvästi jopa
puheen päätössanat: ”Oi Herra, varjele isäimme maata ja kaitse sen pienoinen kansa.”

Joulukuun puolivälistä lähtien Turku joutui rajujen ilmapommitusten
kohteeksi. Anita Tiikasalo on kertonut
syyslukukauden 1939 viimeisen koulupäivän tapahtumista myöhemmin lisäksi:

”

Muistin myös samalta päivältä
kaksi ääntä. Ne tunkivat tajuntaan,
kun olin ehtinyt koulusta kotiin. Toinen oli hälytyssireenin nouseva ja
laskeva ulvonta. Toinen kuului yhtä aikaa, lähestyvän pommikoneen
raskas jyrinä, joka poikkesi kaikista
siihen asti kuulemistani äänistä. Piti
juosta kolmen kadunkulman päässä
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olevaan pommisuojaan, vaikka pelko jähmetti polvia. Samalla juostiin
pois lapsuudesta, nuoruudestakin –
elämän kouluun. 392

”

Talvisodan aikana Turussa oli 126 ilmahälytystä. Pommituksissa tuhoutui
tai vaurioitui 656 rakennusta. Turku
oli Viipurin jälkeen Suomen toiseksi
pommitetuin kaupunki. Pieniä lapsia
kuljetettiin sodalta suojaan Ruotsiin.393
Cygnaeuksen koulu oli muutettu ulkomailta tulleiden avustusten lajittelu-,
varasto- ja jakelukeskukseksi. Koko rakennus oli täynnä vaatetavaraa. Erään
lehden osuvan luonnehdinnan mukaan
se tuolloin oli Turun suurin tavaratalo.394 Helmikuun alussa 1940 ruotsalaiseen tyttökouluun osui palopommi.
Koulun kärsimät vauriot korjattiin seuraavana kesänä.395
Turun kansakouluissa kevätlukukausi 1940 päästiin aloittamaan vasta rauhanteon jälkeen. Vain Ristimäen koulussa opiskeltiin maaliskuun lopusta alkaen, ja lukukausi kesti toukokuun loppuun. Kaupungin muissa kansakouluissa kevätlukukausi oli varsin
poikkeuksellinen. I luokat aloittivat
lukukauden toukokuun 24. päivänä, ja
koulua käytiin kesäkuun 8. päivään asti. II, III ja V luokkien koulutyö pysyi
392 Föriviesti 1989: 10, 3 Tiikasalo, Anita,
Talvisodan perintö.
393 Kalske 1987, 7.
394 Sarkki 1987, 103.
395 Suomen Turku 1996: 2. 10.Fontell, Barbro,
Kär gammal flickskola blir pub och bryggeri.
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keskeytyneenä sodan puhkeamisesta
aina lukuvuoden loppuun saakka. Eräiden luokkien lukujärjestyksestä oli jätetty pois kaikki harjoitusaineet. Ainakin tilastotietojen mukaan lastensuojelulautakunnan järjestämissä talvisiirtoloissa Pöytyällä, Aurassa ja Liedossa
yritettiin tukea oppivelvollisuusikäisten ”oppimisharrastuksia” sodankin
aikana. Kaikki kansakoulujen oppilaat
päätettiin siirtää seuraavalle luokalle.
Toukokuun lopulla kansakoulujen johtokunnassa oli puhetta poikkeusolojen opetussuunnitelman laatimisesta,
mutta tarkastajan lausunnon mukaan
”opetus aloitetaan ensi syksynä siitä,
mihin se kuluvana lukuvuonna on lopetettu, ja opettajat osaavat kyllä järjestää opetuksensa yleisesti opetussuunnitelmaa joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti noudattaen.”396
Talvisota ei ehtinyt juuri vaikuttaa
koululaisten ravitsemustilaan. Lukuvuonna 1939–1940 keittoruokaa valmistettiin 0,6 litraa kutakin oppilasta kohden, mutta jokainen sai ruokaa
haluamansa määrän. Ruokalistalla oli
hernekeittoa, tuorelihakeittoa, puuroa
ja velliä. Näitä tarjottiin oppilaille vuoropäivin.397 Seuraavan lukuvuonna eli
välirauhan kaudella ravitsemustilanne
heikkeni, ja tuolloin puuro hävisi ruokalistalta.398
396 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 17.5.1940; TKK 1939, 1941, 7: 2;
Nurmi 1987, 81.
397 TKK 1939, 1941, 7: 15 ja 22.
398 TKK 1940, 1942, 7: 16.

Talvisodan aikana koulunkäynti
oli jäänyt vähäiseksi, ja siksi välirauhan kaudella syyslukukausi aloitettiin jo 20. elokuuta. Lukuvuosi päättyi
hieman normaalia aikaisemmin eli 21.
toukokuuta.399
Keväällä 1941 voitiin todeta selkeästi, että edellisen lukuvuoden
poikkeuksellinen oppimistilanne näkyi ikävällä tavalla tilastoissa: ehtoja
sai 241 oppilasta ja luokalle jääneitä
oli 264. Jatkoluokilla koulunkäynti ei
kaikilta onnistunut ollenkaan. Työnsaantimahdollisuudet olivat hyvät, ja
eri syistä johtuen oppivelvollisuuden
suorittamisesta vapautettiin 141 poikaa ja 50 tyttöä. Keväällä 1941 saatiin
kansakouluun pieni uutuus, kun Kerttulissa ryhdyttiin antamaan opetusta
pienehkölle torvimusiikin harrastajien
ryhmälle.400
Oppivelvollisen lasten määrä lisääntyi välirauhan kaudella. Talvisodan seurauksena Turkuun saapui siirtoväen mukana 362 oppivelvollista lasta, ja heitä varten jouduttiin perustamaan 11 lisäluokkaa. Samoin kaupungin kansakouluihin oli sijoitettu lain
perusteella useita opettajia Viipurista.
Välirauhan kaudella 1940–1941 luokkia oli 154, oppilaita 5458 ja opettajia
178. 401
399 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 20.3.1940 ja 25.4.1941.
400 TKK 1940, 1942, 7: 2, 12 ja 20–21..
401 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 12.9.1940; TKK 1940, 1942, 7: 21.

Keväällä 1941 kasvitarhatyöskentelyyn osallistui peräti 831 oppilasta.
Kaikki näytti sujuvan hyvin, mutta juhannuksena Turkua pommitettiin rajusti. Tässä epävarmassa tilanteessa
”äidit ja lapset pakenivat maaseudulle,
isien taas lähtiessä ase kädessä maataan puolustamaan. Kesäkuun lopusta
heinäkuun loppuun kasvitarhassa lapsia oli sangen vähän.” Jouduttiin turvautumaan talkootyöhön.Oppilaiden
omaiset ja sukulaiset hoitivat naapurienkin viljelykset. Sato oli kuitenkin
runsas, ja ”palstaviljelijät olivat tyytyväisiä työnsä tuloksiin”.402
Poikkeusolot näkyivät myös kesäsiirtoloiden toiminnassa. Jatkosodan
sytyttyä kaikki ne lapset, jotka halusivat, saivat jäädä koko kesäksi siirtolaan. Osa toisen vuoron lapsista oli
nimittäin siirretty aikaisemmin kokonaan pois kaupungista. Tavallisen reippaan ulkoilun lisäksi siirtoloissakin
hoidettiin kasvipalstoja, kalastettiin,
kerättiin marjoja ja autettiin mahdollisuuksien mukaan naapuritaloja erilaisissa maataloustöissä.403
Kesällä 1941 Suomi joutui uudelleen sotaan, ja siksi syyslukukausi päästäisiin ilmasuojelupäällikön ilmoituksen mukaan aloittamaan Turussa normaalia myöhemmin. Kaupungin
moniin kansakouluihin oli sijoitettu
mm. ilmasuojelujoukkoja. Syysluku402 TKK 1940, 1942, 7: 13–15.
403 TKK 1940, 1942, 7: 17–19.
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kausi alkoi vasta 16. lokakuuta.404 Lukuvuosi päättyi 13. toukokuuta, jotta
oppilaat ja opettajat saattoivat osallistua maataloustöihin. Sotatapahtumat
eivät häirinneet turkulaisten koulunkäyntiä, sillä ilmahälytyksiä ei vuonna
1942 ollut lainkaan. Sotavuosina kouluista oli olosuhteiden pakosta tullut
todellisia työkouluja. Kerättiin perunoita, marjoja, sieniä, metalliromua,
pulloja jne. Kevätlukukaudella kaupungin kolme suurinta kansakoulua
oli otettu puolustusvoimien käyttöön.
Johtokunnan pöytäkirjoista käy lisäksi
ilmi, että useita koulutaloa toimi saksalaisten joukkojen majoitustiloina. Myöhemmin rakennukset vapautuivat, kun
saksalaisille oli rakennettu sataman läheisyyteen ”Pikku Berliiniksi” kutsuttu
parakkikylä.405
Lukuvuosi 1942–1943 oli Turussa
myös normaalia lyhyempi. Opetushallituksen määräyksestä koulunkäynti
päättyi keväällä 22. toukokuuta ja syyslukukausi oli aloitettava 1. lokakuuta.
Päätös ei kuitenkaan vähentänyt opettajien työvelvollisuutta.406
Jatkosodan alkupuolelta lähtien oppivelvollisten ja samalla kansakoulujen oppilas- ja luokkamääristä on havaittavissa voimakas väheneminen.
404 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 30.9.1941.
405 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 15.1.1943; Uusitalo 1982, 116–117;
Nurmi 1987, 82.
406 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 30.4.1943.
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Kaarinan kunnan Ristimäen kansakoulun rakennus valmistui ensimmäisen maailmansodan syttymisvaiheessa vuonna 1914. Toisen maailmansodan
aikana pienessä Ristimäen koulussa voitiin työskennellä melko rauhassa, mutta jatkosodan aikana senkin toiminta keskeytyi välillä ilmavaaran takia. Pommisuojana pidettiin talon kellaria. (Turun
kansakoulut.)

Tilanne muistutti ensimmäisen maailmansodan ja sen jälkeisen ajan kehitystä. Lukuvuonna 1942–1943 oppilaita oli vain 3801. Määrä oli samalla tasolla kuin 1890-luvun loppupuolella.
Luokkia oli 121 ja opettajia 156. Joskus
luokka saattoi työskennellä tarkastajan luvalla täysin itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Oppilaat pitivät aamuhartauden, tekivät
opiskelutehtävät ja hoitivat ruokailun.
Suuri muutos tapahtui jatkokoululaisten joukossa. Varsinkin iltajatkolaisten
määrä väheni rajusti: välirauhan kaudella heitä oli 223, mutta seuraavana
lukuvuonna vain 89.407 Useita opettajia oli isänmaan palveluksessa ja moni
oli siirtynyt maaseudun kouluihin. Jatkosodan aikana toistakymmentä Turkuun sijoitettua viipurilaista opettaja
ehti palata entiseen kotikaupunkiinsa.
407 TKK 1940, 1942, 7: 7–8; TTVK 1944, 1944,
59–60; Nurmi 1987, 81–82.

OPPIVELVOLLISTEN LASTEN
MÄÄRÄ TURUSSA 1939–1945408
Lukuvuosi

Suomenkieliset

1940–1941

6956

1939–1940
1941–1942
1942–1943
1943–1944
1944–1945

6516
6278
5592
5825
7060

RuotsinYhteensä
kieliset
976

7492

917

7195

976
820
962
921

7932
6412
6787
7981

Koko sodan ajan Ruotsiin ja myös Tanskaan oli lähetetty kouluikäisiä lapsia.
Lukuvuonna 1942–1943 Ruotsissa ja
Tanskassa oleskeli noin 70 oppivelvollisuusikäistä turkulaista. Lokakuussa
1942 johtokunta lähetti kouluille kirjelmän, jossa kehotettiin koulujen johtajia ja opettajia suhtautumaan ”suopeasti ja ymmärtämyksellä” Ruotsissa
sotalapsina olleiden oppilaiden mahdollisiin kielellisiin vaikeuksiin.409
Turvallisuussyistä oppilaita evakuoitiin ajoittain nopeastikin maaseudulle, missä toimi myös siirtokouluja. Todellisen tilanteen kehittymistä Turun
kouluissa on hieman hankala selvittää.
Tilastot eivät kerro koko totuutta, sillä
ne antavat tietoja vain tiettyjen määräpäivien oppilasmääristä.410
Sota-ajan oloja kuvaa hyvin kansakoulujen johtokunnan pöytäkirjoihin
hiihtoloman vietosta kevätlukukaudella 1943 tehty ohjeistus. Polttoainepulan takia loma oli koko maassa tavallista pidempi. Varsinainen koulutyö katkesi kahdeksi viikoksi:
408 TTVK 1944, 1944, 58.
409 TKK 1942, 1944, 7: 20 ja 22.
410 Vrt. Uusitalo 1982, 114 ja 302–303.

”

Vaikka pukimien ja jalkineiden
huonous ja puute, ilmojen epäedullisuus ja kouluhuoneistojen kylmilleen
jättäminen ovat vakavana esteenä
lomanvieton tarkoituksenmukaiselle järjestelylle, niin katsoi kuitenkin
johtokunta nykyisissäkin vaikeissa
oloissa koulunkin taholta voitavan
jotain tehdä nuorten toimintahalun
suuntaamiseksi heille hyödyllisiin ja
virkistystä tuottaviin uomiin. Suositeltavina loma-ajan puuhailuina piti
johtokunta koululaisten suorittamaa
kirjakeräystä tulirintamalla oleville
turkulaisille sotilaille ja osallistumista kansanavun lippailla toimitettavaan keräykseen. Erityisesti kehnoilla ilmoilla olisivat teatterien lastennäytelmät ja opetusfilmit elokuvissa
paikallaan koululaisia kehittävänä
ja virkistävänä ajanvietteenä. Samaten voisivat lapset räntäsateellakin
tutustua johonkin koulusta lomalukemiseksi suositeltuun, kullekin ikäasteelle soveltuvaan kirjaan, jonka sisällön he sitten selostavat loman jälkeen luokalla tovereilleen. Ja jos sitten ilmat paranevat, niin osallistunevat kaupunkiin jäävät lapset mahdollisuuksien mukaan opettajien johdolla järjestettäviin hiihto- ja kävelyretkiin, luisteluun, talviurheilumerkkien
suoritukseen j.m.s. heille mieluisaan
ja terveelliseen toimintaan. 411

”

411 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 4.2.1943.

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

143

Sodan pitkittyessä alkoi olla pulaa kaikesta: ruuasta, vaatteista, jalkineista ja
muistakin tarvikkeista. Oppilaiden ravitsemustilanne heikkeni elintarvikepulan johdosta entisestään. Lukuvuonna 1941–1942 koulujen ruokalistalla
oli pääasiassa vain tuorelihakeittoa ja
velliä. Näitä tarjottiin oppilaille vuoropäivinä. Tosin syyslukukaudella voitiin
valmistaa myös hernekeittoa. Suomenkielisten koulujen I luokkalaisten ravitsemustila oli tilaston mukaan huonompi kuin III ja VI luokkalaisten. Sama havainto voitiin tehdä seuraavanakin lukuvuonna, mutta se oli heikentynyt kuten myös muilla tarkastetuilla
luokka-asteilla.412
Jatkosodan päivinä koko Suomen
väestön ravitsemustilanne oli kehno.
Tosin elintarvikkeita saatiin Turkuun
paremmin kuin moniin muihin kulutuskeskuksiin.413 Vuonna 1943 säädettiin laki, jonka mukaan oppivelvollisuuskouluissa oli tarjottava lapsille
yksi lämmin ateria päivässä. Lukuvuodesta 1943–1944 lähtien Turun kansakouluissa ryhdyttiinkin jakamaan ilmainen kouluateria jokaiselle sitä haluavalle oppilaalle.414
Ajan poikkeusoloja kuvaa myös, että syyslukukaudella 1943 Topeliuksen
koulu oli Leningradin taistelujen vuoksi Inkeristä tulleen siirtoväen käytössä. Syksyllä 1943 kansakoulut aloitti412 TKK 1941, 1943, 7: 18, 25 ja 27 ja 1942,
1944, 7: 16 ja 27.
413 Uusitalo 1982, 115.
414 TKK 1943, 1945, 7: 18 ja 1944, 1946, 7: 2 ja
27.
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vat työskentelynsä lokakuun alussa,
mutta helmikuun alkupuolella 1944
Helsinki ja hieman myöhemmin Turku joutuivat suurpommitusten kohteeksi. Kansakoulujen johtokunta kokoontui jo 10. helmikuuta kaupunginjohtaja Eero Mantereen kehotuksesta
pohtimaan tilannetta. Hän oli ottanut
yhteyttä maan väestönsuojelupäällikköön, kenraaliluutnantti Aarne Sihvoon. Kenraalin mielestä kansakoulujen toiminta oli keskeytettävä Turussa.
Hallitus teki nimittäin samaan aikaan
päätöksen, että Uudenmaan ja Viipurin
läänin etelärannikon kaupunkien kansa- ja keskikoulut oli suljettava. Mantere oli lisäksi ottanut yhteyttä opetusministeri Kalle Kauppiin, ja tämä oli
samoin sillä kannalla, että valtioneuvoston ratkaisu koski myös Turkua.415
Tarkastaja Viitanen selosti sitten hieman myöhemmin johtokunnalle niitä
toimenpiteitä, joihin oli ryhdytty noin
500 kansakouluoppilaan siirtämiseksi maaseudulle. Varsinkin majoituksen
järjestäminen tuotti hankaluuksia. Lähipitäjiin perustettiin 12 koulukotia.416
Joukko turkulaisia oppilaita kävi helmikuussa jonkin aikaa ns. kotikoulua.
He joutuivat käymään opettajan kotona näyttämässä suorittamiaan tehtäviä
ja saamassa uusia läksyjä.417
415 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 10.2.1944; TKK 1943, 1945, 7: 2.
416 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 18.2.1944
417 Nurmi 1987, 82.

Maarian kunnasta Turku sai alueliitosten mukana
Raunistulan, Kärsämäen, Kähärlän ja Hirvensalon
koulut. Kärsämäkeen kansakoulu oli rakennettu jo
1800-luvun lopulla. (Turun kansakoulut.)

Vuoden 1944 alussa tehdyn alueliitoksen myötä Turku sai taas uusia kansakouluja. Maarian kunnasta siirtyivät
kaupungin kouluiksi Raunistulan, Hirvensalon, Kähärlän ja Kärsämäen koulut. Niistä oppilasmäärältään suurin oli
vuonna 1932 valmistunut Raunistulan
koulu, jossa työskenteli 19 luokkaa
ja opettajaa. Vanhin oli vuonna 1881
perustettu Kärsämäen koulu. Turun
kansakouluissa oli nyt 1036 oppilasta
enemmän kuin ennen tätä alueliitosta.418

Sotien jälkeinen aika
kansakouluissa
Sotavuosien jälkeistä aikaa leimasi
Suomessa taloudellinen ahdinko, sotakorvaukset ja poliittinen epävarmuus. Hyödykkeitä alkoi tulla kauppoihin, mutta tiettyjen tuotteiden, kuten kahvin ja sokerin, säännöstely jatkui 1950-luvun alkuun saakka. Tämä
418 TKK 1943, 1945, 7: 12–13 ja 38.

oli myös voimakkaan jälleenrakentamisen aikaa. Kansakoulua haluttiin kehittää, mutta eduskunnassa ei saatu aikaan yksimielisyyttä uudistusten linjasta. Poliittisista ja taloudellisista syistä reformi jäi toteutumatta.419
Vanha rinnakkaiskoulujärjestelmä
pysyi hengissä aina 1970-luvun puoliväliin saakka. Vastakohdan sodan jälkeisen ajan epävarmuudelle ja aineelliselle puutteelle loi suomalaisten luja
usko tulevaisuuteen.
Syksyllä 1944 koulutyö kärsi Turussa vielä monin tavoin sodan jälkiselvittelyistä. Koulurakennuksia tarvittiin
mm. joukkojen kotiuttamiseen ja Inkerin pakolaisten majoittamiseen. Kerttulin koulutalossa toimi sotasairaala.
Kansakoulun säännöllinen opetustoiminta päästiin aloittamaan kokonaisuudessaan vasta marraskuun alussa.
Lukuvuoden aikana Ruotsissa ja Tanskassa oleskeli vielä noin 350 turkulaista oppivelvollista lasta. Ajan oloja kuvaa hyvin kunnalliskertomuksen toteamus, että tyttöjen käsityön opetussuunnitelmaa oli pakko muuttaa:

”

Työharjoitukset valittiin suurelta osalta sen mukaan, mitä käsityöaineita oppilaat saattoivat tuoda kotoaan. Vanhojen vaatteiden korjaamista ja paikkaamista suoritettiin
runsaasti. 420

”

419 Uusitalo 1982, 116–117; Kuikka 1993, 100–
102.
420 TKK 1944, 1946, 7: 2.
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Kevätlukukauden 1945 alusta lähtien
kaikki Turun kaupungin kansakoulut
olivat normaalissa käytössä ja voitiin
todeta, että ”sodan jäljetkin ovat kouluhuoneistoistamme hävinneet”. Kaupunkiin saatiin joukko uusia opettajia,
kun kouluhallitus päätti, että Turun oli
otettava vastaan yli kaksikymmentä
sodan alueluovutusten takia virkansa
ja kotiseutunsa menettänyttä opettajaa. Siirtoväen mukana tuli myös uusia
kansakoululaisia. Aluksi koulumaailman vaikeudet yritettiin ratkaista tilapäisratkaisuilla. Itäharjun, Pääskyvuoren ja Vaalan kaupunginosissa asuvia
lapsia varten päätettiin jo kesäkuussa 1945 perustaa Itäharjun seurakuntataloon yksi alakansakoulun luokka,
koska pienillä oppivelvollisilla oli pitkä
matka Nummen kouluun. Marraskuun
alussa lisäksi Pansiossa aloitti laivastoaseman tiloissa yksi yhdistetty kansakoululuokka.421
Joukko Ruotsista ja Tanskasta palanneita sotalapsia sijoitettiin Turun
ruotsinkielisiin kouluihin, vaikka heidän äidinkielensä oli suomi. Muutamassa vuodessa niiden oppilasmäärä kasvoi voimakkaasti. Syksyllä 1946
kaupungin ruotsinkielisissä alakansakoululuokissa oli keskimäärin 34 ja
yläkansakoululuokissa peräti 37,2 oppilasta, kun kaupungin kaikkien kansakoululuokkien keskiarvo oli 29,8 oppi421 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 20.6.1945 ja 12.10.1945; TKK 1944,
1946 7, 24.
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lasta. Opetushallitus suositteli kuitenkin oppilaan sijoittamista oman äidinkielensä mukaiseen kouluun, mutta
jos huoltaja suostui, niin voitiin tehdä
toisin. Lukuvuonna 1948–1949 Turun
ruotsinkielisissä kansakouluissa oli
peräti 40 prosenttia sellaisia oppilaita,
joiden äidinkieli oli suomi.422
TURUN KANSAKOULUJEN LUOKKATILAT
JA LUOKAT VUONNA 1945423
Luokkatiloja Luokkia

Kaupungin omat kansarakennukset
Topeliuksen koulu

19

11

Cygnaeuksen koulu

9

9

Snellmanin koulu

17

16

Kerttulin koulu

17

20

Martin koulu

15

23

Vähä-Heikkilän koulu

11

9

Sirkkalan koulu
Nummen koulu

Ristimäen koulu
Kähärlän koulu

Kärsämäen koulu

Raunistulan koulu

Hirvensalon koulu

Vuokratut koulurakennukset
Puutarhakadun koulu
Pansio

Itäharjun
seurakuntatalo

7

22

8

14

4

5

5

5

4
17
5

5
16
5

9

1

1

422 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 16.11.1945, 7.12.1945, 30.11.1945,
7.12.1945 ja 20.9.1946; Uusitalo 1982,
304–305.
423 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk.1.2.1946 ja 29.3.1946; Turun
kaupungin kansakoulut 1945–1946, 1947,
10.

Suomessa elettiin vielä 1950-luvun alkuun saakka säännöstelyn ja niukan
talouden kautta. Vuonna 1945 polttopuiden säästämiseksi eräitä uunilämmityksen varassa olevia kansakoulurakennuksia tai luokkahuoneita jätettiin lämmittämättä. Oppilaat siirrettiin
toisiin tiloihin, joissa opetus jouduttiin
järjestämään vuorolukuna.424 Sama tilanne jatkui talven 1946 kylmimpänä
kautena.425
Suuria uudistuksia ei kansakoulujen toiminnassa tapahtunut, mutta
säännöstelyn ja niukkuuden ajan oloissa merkittävä parannus oli, että kouluruoasta ei tarvinnut enää maksaa mitään. Oppilasta kohden valmistettiin
keittoruokaa 0,6 litraa, ja jokainen sai
ruokaa haluamansa määrän. Kolmasti viikossa oli velliä ja kolmasti ”liha-

keittoa joko perunain tai herneiden kera”. Lisäksi kaikki halukkaat oppilaat
saivat koulun puolesta ilmaiseksi kovaa leipää. Ruokalistaan ei tullut mitään muutosta parin seuraavan vuoden
aikana. Keväällä 1948 kansakoulujen
johtokunta kehotti koululääkäriä ja taloudenhoitajaa suunnittelemaan keinoja kouluaterioiden tason parantamiseksi, sillä tilastojen antama tieto ei
kertonut koko totuutta.426 Koululääkärin antaman lausunnon mukaan ruuan taso vaihteli melkoisesti kaupungin eri kouluissa.427 Sotaa seuranneina vuosina oppilaiden terveydentila
oli vain tyydyttävä tai verraten hyvä.
Heikoille ja sairaalloisille lapsille annettiin valohoitoa. Eräiden kulkutautien esiintyminen käy ilmi seuraavasta
asetelmasta.

424 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 12.1.1945, 26.1.1945, 16.2.1945,
28.9.1945 ja 6.10.1945.
425 TKK 1945, 1948, 7: 21–22.

426 TKK 1944, 1946, 7: 17 ja 26 ja 1947, 1950,
7:13 ja 1947, 1950, 7: 25.
427 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 7.10.1949

OPPILAIDEN TERVEYDENTILA – KULKUTAUTIEN MÄÄRÄ LUKUVUOSINA 1945–1949428
Tauti

Tulirokko

Tuhkarokko

1945–1946
20

1946–1947

1947–1948

1948–1949

469

185

388

7

169

Hinkuyskä

41

38

30

20

762

50

34

101

Keltatauti
Sikotauti

Paratyfus

10

39
4

8

28
1

80

81

Vesirokko

Kurkkumätä

66

21
6

48

10

66
-

27
1

428 TKK 1945, 1948, 7: 26, 1946, 1950, 7: 26, 1947, 1950, 7: 28 ja 1949, 1952, 7: 25.
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Turun kansakoulujen hallinnosta ja
kansaliasta vastasi edelleen varsin
pieni joukko. Johtokunnan puheenjohtajana toimi 1920-luvulta lähtien tyttölyseon rehtori Armas Ensiö. Vuosina 1946–1947 tehtävää hoiti tarkastaja Kaarlo Tamminen. Tämän jälkeen
Ensiö valittiin taas puheenjohtajaksi.
Keväällä 1946 johtokuntaan päätettiin
perustaa päätoiminen sihteerin virka.
Virka täytettiin syksyllä, ja siihen valittiin maisteri A. T. Koskimies. Johtokunnassa korostettiin, että hän tunsi hakijoista parhaiten Turun kansakoulujen
asiat. Koskimies oli toiminut opettajana kaupungin kansakouluissa vuodesta 1936 lähtien.429
Oppivelvollisuuden laiminlyöntiä esiintyi lähinnä jatkoluokkalaisten
keskuudessa. Tämä johtui osittain kovasta työvoimapulasta ja halusta saada ansiotuloja. Monessa tapauksessa
nuorten lisätulot auttoivat perheitä
niiden vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Vaikka sodan päättymisestä oli
kulunut jo pari vuotta, niin lukuvuonna 1946–1947 Ruotsissa ja Tanskassa oleskeli 258 oppivelvollista lasta.430
Oppivelvollisuuden suorittaminen tehostui vuosikymmenen lopulla. Kaikki sotalapset eivät palanneet enää entiseen kotikaupunkiinsa. Lukuvuonna
1948–1949 Ruotsissa ja Tanskassa oli
429 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 20.9.1946; TKK 1946, 1950, 7: 24;
Uusitalo 1982, 301; Karttunen 1983, 92.
430 TKK 1946, 1950, 7: 23.
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Tyttölyseon rehtori Armas Ensiö toimi kansakoululautakunnan puheenjohtajana 1920-luvulta
lähtien lähes koko ajan 1950-luvun puoliväliin asti.
Hän oli myös Turun ensimmäinen kaupunginjohtaja. (Lauri Tiikasalo.)

tilastojen mukaan Turusta yhä 206 oppivelvollista.431
Kansakoulut järjestivät nuorisokerhoja, kuten vuonna 1944 annettu laki
nuorisotyöstä määräsi. Turussa kerhotyö käynnistyi keväällä 1947. Suosituin
oli puutyökerho, jossa oli mukana 85
nuorta. Toiseksi eniten väkeä keräsi pikakirjoituskerho, jossa oli 63 alan harrastajaa. Ensimmäisenä toimikautena
opintokerhoja oli yhteensä 12. Niissä
harrastettiin mm. pikakirjoitusta, käsija puutöitä, piirustusta, musiikkia, lausuntaa ja urheilua. Tekniikan kehittyminen näkyy myös kerhotoiminnassa,
sillä ylivoimaisesti suosituin oli Martin
kansakoulun tiloissa järjestetty sähkö431 TKK 1948, 1951, 7: 18–19.

Urheilu valtasi 1920-luvulta alkaen yhä enemmän sijaa kansakoulujen toiminnassa.Alkuaikoina hiihto ja pesäpallo olivat suosittuja lajeja. Kuvassa Raunistulan koulun poikien pesäpallojoukkue lukuvuodelta 1947–
1948. (TKA)

työkerho, johon ilmoittautui 99 poikaa,
mutta heistä vain 80 voitiin ottaa mukaan.432 Vuosikymmenen loppupuolen
uutuus oli englannin harrastajien kerho. Se päätettiin perustaa, jos mukana
olisi jatkuvasti vähintään 10 nuorta.433
Tammikuussa 1947 tuli kuluneeksi
75 vuotta siitä, kun ensimmäiset kansakoulut olivat aloittaneet toimintansa Turussa. Kaupungin kaikkien oppivelvollisuuskoulujen kevätjuhlissa
otettiin huomioon tämä historiallinen
merkkivuosi. Lisäksi järjestettiin suuri
yhteistilaisuus Urheilupuistossa. Sen
alkua juhlisti tuhannen oppilaan muo432 TKK 1946, 1950, 7: 22 ja 1947, 1950, 7:
17–18.
433 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 4.11.1949.

dostaman lippukulkueen saapuminen
kentälle. Joukon edellä marssi Kerttulin koulun soittokunta. Juhlapuheen
piti opetusministeri Eino Kilpi.434 Koulutyössä kaikki tapahtuu tarkan lukujärjestyksen mukaan, mutta marraskuussa 1947 opettajat ajautuivat ”ainutlaatuiseen tilanteeseen – lakkoon”.
Noin 40 000–50 000 virkamiestä oli
ryhtynyt työtaisteluun kohentaakseen
palkkatasoaan. Mukana olivat lähes
kaikki valtion oppikoulujen opettajat
ja 20 000 kansakoulunopettajaa. Yli
puoli miljoona koululaista oli muutaman päivän pakkolomalla. Opettajille
avoin työtaistelu oli todella uusi edunvalvontamenetelmä, ja se herätti häm434 TKK 1946, 1950, 7: 17.
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mennystä kansakoulujen johtokunnassa ja ehkä eräillä muillakin tahoilla.435
Pientä kohennusta yhä hankalammaksi kehittyvään opinahjojen tilaongelmaan saatiin, kun Kähärin, Raunistulan sekä Kärsämäen koulujen opetustiloja päätettiin lisätä ja ryhdyttiin suunnittelemaan kokonaan uuden
koulun rakentamista Pansioon.436
Lukuvuonna 1947–1948 Turun
alakansakoulujen 60 suomenkielisestä luokasta kävi iltavuoroa 15 ja kahdeksasta ruotsinkielisestä luokasta iltavuorossa oli kolme. Iltavuorolaisten
koulupäivä alkoi kello 12 ja päättyi kello 16.437 Seuraavana lukuvuonna alakansakoulujen 71 luokasta iltavuoroa
kävi jo 20 luokkaa, mutta ruotsinkielisistä seitsemästä luokasta iltavuorossa
oli vain yksi luokka.438
Toukokuun lopulla 1948 Turussa
järjestettiin kansakoulujen suuret kevätjuhlat. Varsinaista pääjuhlaa edeltävänä päivänä oli laulun, soiton ja voimistelun suuria yhteisharjoituksia. Palokunnan talolla pidettiin varttuneemmalle kouluväelle iltajuhla, jossa esiintyi mm. Turussa vierailulla ollut göteborgilainen koululaisorkesteri. Varsinainen juhlatilaisuus oli Urheilupuistossa, jonne noin 2000 koululaista käsittävä voimistelijajoukko marssi läpi
435 TOY, Turun Suomalaisen
Opettajayhdistyksen jk:n ptk. 26.11.19147;
Ikonen 2001, 25–26.
436 TKK 1946, 1950. 7: 26.
437 TKK 1947, 1950. 7: 2.
438 TKK 1948, 1951, 7: 2.

150

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

Snellmanin koulun opettajia lukuvuonna 1949–
1950. Pian tarvittiin runsaasti uusia opettajia, kun
koulua oli pakko käydä kahdessa vuorossa. (TKA)

keskikaupungin. Pääkatsomo oli varattu kokonaan laulajille ja soittajille. Yleisöä oli paikalla noin 8000 henkeä.439
Sotien jälkeisinä vuosina kesäsiirtoloihin oli pyrkijöitä enemmän kuin
niihin voitiin ottaa. Kesällä 1948 kansakouluilla oli yhteensä kuusi siirtolaa,
joihin pääsi yhteensä 340 lasta. Näin
lapsille tarjoutui mahdollisuus virkistyä luonnon keskellä. Siirtoloissa noudatettiin tiukkaa päiväohjelmaa. Ruokaa saatiin ilmeisesti riittävästi, kuten
käy ilmi kunnalliskertomuksesta:

”

Lapsia kesäsiirtoloihin sijoitettaessa otettiin huomioon lasten terveydentila ja kotien varallisuus sekä
kotiolot. Lasten punnitseminen ennen heidän lähtöään ja heidän palattuaan kotiin osoitti, että tyttöjen keskimääräinen painonlisäys oli 1,36 kg
ja poikien 1,16 kg. 440

”

439 TKK 1947, 1950, 7: 14–16.
440 TKK 1947, 1950, 7: 19–21.

Sotavuosien jälkeen kaupunki kuhisi lapsia. Suurten ikäluokkien myötä
edessä oli melkoisia haasteita. Millainen oppivelvollisuuskoulujen tilanne
oli Turussa 1940-luvun lopulla?
Keskikaupungin kouluissa oli runsaasti oppilaita. Vuonna 1949 alakoulujen luokissa oli keskimäärin 32
oppilasta. Pahin tilanne oli suomenkielisten yläkansakoulujen luokissa, joissa oli keskimäärin 35,4 oppilasta.441 Lisäksi valtion rahatilanne oli kehno ja
menojen kasvua pyrittiin hillitsemään.
Siksi maan hallitus esitti keväällä 1950,
että uusia rakennushankkeita ei saanut
ryhtyä toteuttamaan ilman kouluhalli441 TKK 1948, 1951, 7: 2.

tuksen lupaa, paitsi jos työt oli aloitettu
ennen lain voimaantuloa.442
Miltä koulujen oppilasmäärät näyttivät esikaupunkialueilla vuonna 1949
ennen vilkkaan lähiörakentamisen aikaa? Vuoden 1927 jälkeen Turkuun ei
valmistunut yhtään uutta koulurakennusta. Kaupungin vanhan asemakaava-alueen ulkopuolella toimi seitsemän kansakoulua. Tosin ne olivat Kaarinan ja Maarian kunnan entisiä oppilaitoksia. Niistä oppilasmääriltään suurimpia olivat Raunistulan ja Nummenmäen koulut, jotka olivat valmistuneet
1930-luvulla.443
442 Salmela 1966, 95.
443 Laisaari 1952, 121.

TURUN ESIKAUPUNKIALUEEN KANSAKOULUT VUONNA 1949
Nimi

Luokkia

Opettajia

Oppilaita

Vähäheikkilän koulu

12

16

392

Raunistulan koulu

21

27

704

Nummenmäen ala- ja yläkoulu

14

17

Kähärin koulu

Hirvensalon koulu
Kärsämäen koulu
Ristimäen koulu

Vuosikymmenen vaihteessa Pansioon
oli ryhdytty rakentamaan 14-luokkaista noin 420-oppilaan kansakoulua. Rakennuksen piirustukset oli hyväksytty
marraskuussa 1948. Kerttulin koulussa oli valtava tungos, vaikka käytössä

5
6

6

4

6
7

6

4

162

199
191
476

128

oli vuoroluku. Laskelmien mukaan tilanne tulisi vain heikkenemään, ellei
sen toimialueelle saataisi uutta koulua. Lisäksi monet lapset asuivat kaukana opinahjostaan, ja pimeään aikaan
koulumatka oli iltavuorolaisille muu-
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tenkin ikävän tuntuinen. Kerttulin oppilaista noin 450 oli Vasaramäen suunnalta. Siksi Vasaramäkeen olisi saatava suurehko ajanmukainen koulutalo.
Kun nämä uudet koulut olisivat toiminnassa, niin Turun yleiskaavan laatineen arkkitehti Olavi Laisaaren mukaan esikaupunkialueiden kouluasioiden arveltiin olevan kunnossa.444
Kansakoulujen johtokunta esitti tosin Vasaramäen koulutalon lisäksi uuden koulun rakentamista Kuninkaanojan alueelle, lisärakennusta Hirvensalon koululle ja koulutaloa myös Snellmanin piiriä varten. Keskikaupungin
oppilastilanne oli kehittymässä todella hankalaan suuntaan, sillä johtokun-

ta ei pitänyt vanhaa Cygnaeuksen koulutaloa enää koulutarkoituksiin sopivana.445
Millainen oli kaikkien oppivelvollisten lasten koulunkäyntitilanne Turussa vuosikymmenen päättyessä? Suomenkielisiä oppivelvollisia kaupungissa oli 9030 ja ruotsinkielisiä 1286. Suomenkielisistä oli kansakouluissa 65,7
prosenttia ja ruotsinkielisistä 54,2 prosenttia. Ruotsissa ja Tanskassa oleskeli
177 kouluikäistä lasta. Kaikkien oppivelvollisikäisten koulutilanne käy ilmi
seuraavasta taulukosta:446
445 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 20.5.1949; TKK 1948, 1951, 7:
22–22.
446 TKK 1949, 1952, 7: 22.

444 Laisaari 1952, 121.

OPPIVELVOLLISUUSIKÄISET TURUSSA LUKUVUONNA 1949–1950

Kaupungin kansakouluissa

Suomenkieliset

Ruotsinkieliset

435

29

Toisten kuntain kansakouluissa tai
jatkokouluissa

Valmistavassa koulussa

5932

697

45

75

4

1

Oppikoulussa

1986

471

Oppivelvollisuuden suorittaneita

186

7

Yhteensä

9030

1286

Ammattikoulussa tai muussa vastaavassa

327

Kasvatuslaitoksessa

21

Kuuromykkäin koulussa
Kotiopetuksessa

Sellaisia, jotka eivät nauttineet opetusta
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10
84

-

-

-

6

Esikaupunkialueen kouluista oppilasmäärältään
suurin oli maisemaa hallitsevalla paikalla sijaitseva
Raunistulan koulu, jossa 1940-luvun oli lopulla yli
700 oppilasta. Arkkitehti Hinderssonin suunnittelema Raunistulan koulun rakennus oli valmistunut
vuonna 1932. (Lauri Tiikasalo.)

Oppikoulujen suosio
kasvaa hitaasti
Sodan ajan poikkeusjärjestelyt koskivat myös oppikouluja. Joukko ylimpien luokkien oppilaita oli isänmaan
palveluksessa, ja vain osa luokasta oli
mukana koulutyössä. Välirauhan kaudella olot olivat kohentuneet joksikin
aikaa. Jopa huvittelukielto kumottiin.
Niinpä oppikouluissakin voitiin järjestää tanssiaisia. Virallisia oppiennätyksiä oli mahdoton noudattaa. Pelkät
oppilastilaston luvut eivät kerro koko
totuutta sota-ajan oloista. Esimerkiksi eräällä Turun lyseon lukion päättävällä luokalla oli jonkin aikaa kouluopetuksessa mukana vain yksi oppilas.
Vuosina 1940 ja 1942 ei järjestetty ylioppilaskirjoituksia lainkaan, vaan valkolakin saivat kaikki koulujen ylimpien
luokkien oppilaat opettajakunnan harkinnan mukaan. Vuonna 1941 ja 1943

ylioppilaaksi pääsivät ilman kirjoituksia ne viimeisen luokan oppilaat, jotka
olivat asepalveluksessa. Todistuksen
he saivat vasta juhannuksena.447
Kevättalven 1944 suurpommitusten johdosta esimerkiksi klassinen lyseo toimi jonkin aikaa Marttilassa ja
suomalainen yhteiskoulu ns. siirtokouluissa Aurassa sekä Paimiossa. Moni
turkulainen katsoi parhaimmaksi opiskella Naantalin yhteiskoulussa.448
Sodan seurauksena Turku sai myös
yhden uuden oppikoulun. Käkisalmesta evakuoitu yhteiskoulu aloitti toimintansa kaupungissa vuonna 1944
nimellä Turun yhteislyseo. Se sijoitettiin aluksi tyttökoulun ylimpään kerrokseen. Oppikoulujen määrä ei tosin
lisääntynyt, sillä vuonna 1945 Svenska
reallyceum yhdistettiin Svenska klassiska lyceumiin.
Oppikouluissa kaikki koulutarvikkeet oli sotavuosinakin hankittava itse.
Muutamat yrittivät käyttää sisarustensa vanhoja kirjoja, mutta usein oli hankittava teoksen uusin painos tai kokonaan toinen oppikirja. Pakollisiin tehtäviin kuului kasvien keräily. Kouluruokailua ei ollut.
1930-luvulla oppikoulun suosio
kasvoi hitaasti. Tytöt valitsivat edelleen uudeksi opiskelupaikakseen mieluummin oppikoulun kuin pojat. Jatko447 Kiuasmaa 1982, 341; Setälä 1993 49–50;
Kunttu 2003, 214–215; TS 14.6.2003
Sattumaylioppilailla poikkeukselliset ajat.
448 Hovi 2003, 39; Kunttu 2003, 215–216.
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sodan alussa on jo havaittavissa selvä
muutos: oppikouluun haki ja pääsi entistä enemmän oppilaita kuin ennen.
Turun ruotsinkielisiin kouluihin ei ollut mitään tungosta. Sodan alkupuolella niiden oppilasmäärissä tapahtui
pientä vähenemistä. Keväällä 1945 alkoi entistä selvemmin näkyä, että kaikki sisäänpääsytutkinnossa hyväksytyt
eivät päässeetkään suomenkieliseen
oppikouluun. Keväällä 1949 hakijoita oli jo 817, joista hyväksyttiin 691.
Suomenkielisistä oppilaista melkoinen
joukko jäi oppikoulun ovien ulkopuolelle, mutta kaikista ruotsinkielisistä
tuli oppikoululaisia.

Svenska Lyceum i Åbo toimi vuodesta 1891 lopettamiseensa saakka Puutarhakadun alkupäähän
rakennetussa uusrenssanssityylisessä koulutalossa. Tämän jälkeen siihen sijoittui Turun II lyseo eli
Puolalan yhteislyseo. (Turun kasvatus- ja opetusvirasto.)

OPPIKOULUUN PYRKINEET JA PÄÄSSEET TURUSSA 1939–1950449
Lukukausi
1938–1939

1939–1940

1940–1941

Poikia
164

123
93

1941–1942

223

1943–1944

157

1942–1943

1944–1945

1945–1946

1946–1947

1947–1948

1948–1949

1949–1950

211

206

238

255

280

338

336

Pyrkineet
Tyttöjä

Yhteensä

Poikia

183

306

123

217

203

255

235

229

282

347

364

330

479

407

381

296

158
76

478

190

386

144

446

488

585

619

610

817

743

182

169

207

164

223

259

266

Päässeet
Tyttöjä

Yhteensä

183

306

209

178

237

209

213

228

297

269

246

387

360

367

254

427

391

357

397

504

433

469

646

626

449 TTVK 1944, 1944, 62. – Luvut ilmoittavat kyseisen lukukauden päättyessä oppikouluihin pyrkineet
ja niihin päässeet oppilaat.
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Syksystä 1945 lähtien kaupungin uusi
yhteislyseo siirtyi Turun II lyseon käytöstä poistuneeseen vanhan postitoimiston taloon. Tilat kävivät pian ahtaiksi, vaikka opinahjossa oli turvauduttu vuorolukuun ja osa luokista oli
sijoitettu tyttökoulun rakennukseen.
Svenska reallyceumin entisiin tiloihin
Puutarhakadulle kotiutui Turun II lyseo. Vasta lukuvuosi 1945–1946 oli
kouluissa ensimmäinen säännöllinen
lukuvuosi sitten syksyn 1939.450
Millaista opiskelu oli sodan jälkeisessä poikakoulussa? Kauppakorkeakoulun rehtorina toiminut Reino Kanerva kuului siihen joukkoon, jonka oppikouluaika osui näihin vuosiin.
Hän on kertonut oppilaiden opintiestä
ja menestyksestä Turun lyseossa:

”

Koulunkäynti oli kuin eräänlaista
’survival gamea’. Luokalle oli helpompi jäädä kuin siitä päästä. Ehtoja saaneiden ja luokallejääneiden luku kun
vaihteli 40–60 prosentin välillä. Kun
itse aloitin v. 1945, meitä oli luokalla
42 oppilasta, ylioppilaskirjoituksissa
meitä oli jäljellä 7, joista keväällä sai
lakin ainoastaan 4 poikaa. 451

”

Ajan olot näkyivät myös oppikoulujen
opetusohjelmassa. Vuonna 1946 opetusministeriö antoi määräyksen, jonka mukaan englanti ja venäjä saivat
saman aseman ensimmäisenä vieraa450 Perälä, 1977. 1–2; Kunttu 2003, 39.
451 Kanerva 1993, 64–65.

na kielenä kuin saksa. Esimerkiksi Turun lyseossa II luokalla alkoi venäjän
tai englannin opiskelu ja saksa siirtyi
lukion kieliohjelmaan.452
Sodan jälkeisinä vuosina suomalaisessa yhteiskoulussa järjestettiin yksityisoppilaille iltaisin keskikoulu- ja
lukiokursseja. Tunnetuin yksityisoppilas on vuonna 1949 hyvin arvosanoin
ylioppilaaksi kirjoittanut Mauno Koivisto.453
Turussa ryhdyttiin pohtimaan myös
kunnallisen keskikoulun perustamista
kaupunkiin. Vuonna 1947 kansakoulujen johtokunnassa oli esillä ajatus sijoittaa oppilaitos Topeliuksen kouluun.
Keskikouluhankkeeseen suhtauduttiin
yleensä myötämielisesti. Klassillisen
lyseon rehtori A. Koskinen totesi kuitenkin johtokunnan kokouksessa, että tilanne voitaisiin ratkaista perustamalla kaupungissa jo oleviin oppikouluihin lisää rinnakkaisluokkia. Hänen
mielestään vain suomalaiseen yhteiskouluun oli aivan liikaa pyrkijöitä.454
Kouluhanke kariutui tässä vaiheessa,
mutta se nousi uudelleen esiin kansakoulujen johtokunnassa 1950-luvun
puolivälin jälkeen.
Ruotsinkielisten oppikoululaisten
määrässä tapahtuu pientä vähenemistä 1940-luvun loppupuolella. Heidän
452 Kiuasmaa 1982, 396–397.
453 Hovi 2003, 39.
454 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 21.12.1945, 14.2.1947, 7.3.1947,
11.4.1947, 10.10.1947, 24.10.1947,
12.3.1948 ja 21.1.1949.
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suhteellinen osuutensa, yli 20 prosenttia, kaikista oppikoululaisista on kuitenkin edelleen melko suuri. Opetta-

jia Turun oppikouluissa oli lukuvuonna
1949–1950 yhteensä 250.

TURUN OPPIKOULUT LUKUVUOSINA 1939–1950455

Lukuvuosi
.

Luokkia

Opettajia

1940–1941

117

116

205

1939–1940

1941–1942

1942–1943

1943–1944

1944–1945

1946–1947

1947–1948

1948–1949

1949–1950

117

128

130

131

144

140

151

147

212

229

223

222

222

240

259

252

250

Suomenk

määrä
2525

2728

2728

2850

3061

3297

3528

3534

3446

3495

Oppilaita

Ruotsink.

%

määrä

77,3

803

75,8

78,3

79,3

79,4

81,1

80,4

79,4

79,1

79,5

807

754

746

793

770

861

916

909

903

%

24,2

22,7

21,7

20,7

20,6

18,9

19,6

20,6

20,9

20,5

Yhteensä
3332

3531

3482

3596

3854

4067

4389

4450

4355

4398

455 TTVK 1944, 1944, 68.

Mistään ylioppilastulvasta ei sotien
jälkeisellä kaudella voida puhua. Viimeisenä sotavuonna 1944–1945 uusien ylioppilaiden määrä oli lähes samalla tasolla kuin 1930-luvun loppupuolella. Keväällä 1948 hylättiin peräti
81 kirjoittajaa. Lisäksi järjestettiin sodasta palanneille omia ylioppilaskokei-
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ta. Pakollisia aineita oli vain kolme: äidinkieli, vieras kieli sekä matematiikka
tai reaalikoe. Vuonna 1944 valkolakin
sai ns. sotilaskirjoituksissa 20 kokelasta ja seuraavana vuonna peräti 129
kirjoittajaa. Tuolloin uusia ylioppilaita
hyväksyttiin ensimmäisen kerran kaikkiaan yli 300.

YLIOPPILASKIRJOITUKSET POIKKEUSOLOISSA 1940–1949456

Lukuvuosi

Kokelaita

1941

285

1940

1942

1943

1944
1945
1946
1947
1948
1949

279

284

208

145
226
236
290
294
265

Kevät

Hyväksyttyjä
Syksy

Yht.

Kokel.

Hyväksyttyjä

240

29

269

-

-

186

21

178

38

235

270

113
202
239
213
203

-

235

-

270

207

20

133

26
60
44

Työväenopistot sotavuosina ja
jälleenrakentamisen kaudella
Syksyn 1939 alkupuolella Turun suomenkielisen opiston toiminta hiljeni. Sen tilat otettiin marraskuussa sotasairaalaan käyttöön, ja työskentely
loppui lähes kokonaan. Tammikuun
lopulla opiston huoneisto kärsi vaurioita ilmapommituksessa. Alkuvuodesta 1940 toiminta oli pysähdyksissä kokonaan.457
Ruotsinkielisen opiston toiminta
omassa huoneistossa pysähtyi lokakuun puolivälissä. Siellä hoidettu opetus oli pakko lopettaa, mutta Åbo Akademin tiloissa pidetyt kurssit voitiin
pitää normaalisti. Omassa huoneistossa ei voitu enää koskaan järjestää ope-

-

-

-

22

-

-

-

20

216

156

129

278

19

6

228

39

273

456 TTVK 1947–1948, 1949, 68 ja 1950–1951, 1952, 49.

457 Tauriainen 2000, 82.

Sotilaskirjoitukset

247

85
10
8

71
-

1

tusta, sillä se tuhoutui tammikuun lopun pommituksissa.458 Suomenkielisen
opiston tilanne ei ollut yhtään parempi. Se ei saanut keväällä 1940 huoneistoaan käyttöönsä. Muitakaan tiloja ei
löytynyt, sillä sotaväki tarvitsi edelleen
kaupungin koulutaloja.459
Syksyllä 1939 suomenkielisen opiston kirjoissa oli ollut 871 opiskelijaa ja
ruotsinkielisessä opistossa 106. Sodan
luomasta poikkeustilasta johtuen kevätlukukauden opiskelijamäärästä ei
ole tilastoituja tietoja.460
Lukuvuonna 1940–1941opistojen
toiminta elpyi. Syksyllä suomenkielisen opiston kirjoissa oli noin 750 opis458 Åbo svenska arbetarinstitut 2008, 20
459 Tauriainen 2000, 82.
460 TTVK 1944, 1944, 75.
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kelijaa ja keväällä hieman vähemmän.
Välirauhan kauden uutuus oli mm. kotiseuduntutkimuksen opintopiiri, jonka toiminnasta vastasi professori Juhani Rinne.461
Åbo Akademi tarjosi ruotsinkieliselle opistolle uudet tilat Henrikinkadun varrella sijainneesta rakennuksesta. Opiskelijoita oli syksyllä 1940

enemmän kuin muina poikkeusaikojen lukukausina. Myös keväällä 1941
ilmoittautuneita oli ilahduttavan runsaasti. Tässäkin tilanteessa näkyy aikuisopistoille hyvin omaleimainen
piirre. Valtaosa opiskelijoista oli naisia.462
462 Åbo svenska arbetarinstitut 2008, 21 ja
38–40.

461 Tauriainen 2000, 82–83.

TURUN TYÖVÄENOPISTOJEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1939–1950463
Lukuvuosi

1939–1940

1940–1941

1941–1942

1942–1943

1943–1944

1944–1945

Suomenkielinen opisto

Syksy

Kevät

Syksy

Kevät

749

659

225

160

871

358

499

696

653

-

388

492

626

444

364

1409

1462

1495

1595

138

139

1225

1947–1948

1949–1950

111

165

111

290

1470

1948–1949

130

-

290

1268

1610

166

858

1945–1946

1946–1947

Ruotsinkielinen opisto

490

436

272

436

408

442

276
373

117
80

463 TTVK 1944, 1944, 75, 1945–1946, 1947, 69 ja 1950–1951, 1952, 55.

Kun Suomi joutui uudelleen sotaan
vuonna 1941, lakkasi opistojen opetustyö sen jälkeen lähes kokonaan.
Marraskuun puolivälissä toiminta
pääsi jotenkin käyntiin. Jatkosodan alkuvaiheessa lukuvuonna 1941–1942
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opistoissa oli ennätyksellisen vähän
opiskelijoita.
Keväällä 1942 suomenkielisen
opiston opetustarjontaa laajennettiin
hieman. Varsin suosituksi muodostui
luento- ja keskustelupiiri, jossa alus-

tuksen jälkeen keskusteltiin esillä olleesta teemasta. Kun opettajia ja kouluja oli sotatilasta johtuen siirtynyt pois
kaupungista, oli hankala saada luennoitsijoita.464
Ruotsinkielistä opistoa kauan johtanut rehtori Törnudd jäi eläkkeelle
elokuussa 1943. Hänen työtään jatkamaan valittiin maisteri Werner A. Nordström, mutta uusi johtaja siirtyi varsin
pian toiselle paikkakunnalle. Syksystä
1944 opistoa ryhtyi luotsaamaan maisteri Carl-Eric Sundman.465 Näinä aikoina – kun opistojen toiminta oli hiljaista
ja varoja oli niukalti – heräsi taas esiin
ajatus yhdistää suomenkielisen ja ruotsinkielisen opiston toiminta. Mm. johtaja Ikonen vastusti hanketta, ja suunnitelma ei ryhdytty toteuttamaan.466
Keväällä 1945 suomenkielisen opiston apulaisjohtajaksi valittiin maisteri
Urho Verho. Kun johtaja ja taloudenhoitaja Ikonen siirtyi eläkkeelle, virka tuli haettavaksi. Uudeksi johtajaksi
valittiin Verho, ja hänen tilalleen apulaisjohtajaksi maisteri Kerttu Innamaa.
Ensimmäisenä rauhan ajan lukuvuonna luennoitsijoina toimivat mm. kaupunginjohtaja Eero Mantere, maisteri
Juhani Paasivirta, professori J. E. Salomaa, professori Paavo Ravila, taiteilija
T. Schalin, professori V. A. Koskenniemi,
professori T. Olin ja päätoimittaja Ra-

fael Paasio. Syksyllä 1946 suomenkielisessä opistossa oli jo 1610 opiskelijaa.
Näinä vuosina tuli vahvasti esiin toinen
vapaalle opistotoiminalle omaleimainen piirre. Keväällä monen harrastus
hiipui, ja innolla aloitetut opinnot jäivät kesken.467 Ruotsinkielisen opiston
opetusohjelmassa oli monia käytännön aineita: konekirjoitusta, pikakirjoitusta, kirjanpitoa, kodin taloutta ja
konepiirustusta. Kielillä oli opetuksessa vankka asema. Aikakaudelle tyypillinen ilmiö oli, että englannin ja venäjän harrastus lisääntyivät, mutta saksan opiskelu taantui.468
Yleinen koulutuksen ja opiskeluinnostuksen lisääntyminen näkyi myös
opistojen toiminnassa. 1940-luvun lopulla suomenkieliseen opistoon perustettiin alaosastot Pansioon ja Kärsämäkeen. Niiden toiminnasta vastasi
apulaisjohtoja.469 Syksyllä 1949 suomenkielisen opiston kirjoissa oli lähes
1600 ja ruotsinkielisessä opistossa oli
noin 450 opiskelijaa.
467 TKK 1945, 1948, 8: 48–50; Tauriainen 2000,
91–93.
468 Åbo svenska arbetarinstitut 2008, 80–81.
469 Tauriainen 2000, 88.

464 Tauriainen 2000, 83–84.
465 Åbo svenska arbetarinstitut 2008, 2008,
45–47.
466 Tauriainen 2000, 86; Åbo svenska
arbetarinstitut 2008, 20.
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SUURTEN
IKÄLUOKKIEN
KAUSI

S

uomen talous kasvoi 1950-luvulta lähtien ripeästi. Suotuisa kehitys jatkui pari vuosikymmentä. Korean sodan aikana koettiin todellisen huippusuhdanteen vaikutukset. Vienti lisääntyi ja samalla tuonti.
Kulutustarvikkeiden saanti helpottui.
Vuoden 1952 olympiakisojen päivinä
Suomeen saatiin tuulahdus kansainvälisyyttä, jollaista ei aikaisemmin ollut
koettu.

Oppilasmäärien raju kasvu
Suurten ikäluokkien myötä oppilasmäärät kasvoivat rajusti kaikkialla
Suomessa. Sotien jälkeisinä vuosina
myös koulutuksen arvostus lisääntyi.
Uskottiin, että panostus koulutukseen
antaisi mahdollisuuden sosiaaliseen

160

nousuun.470 Sodan muistot olivat vielä
läsnä monen koulun elämässä. Esimerkiksi marraskuussa 1953 Turun Lyseossa paljastettiin muistotaulu, johon
on kultakirjaimin kaiverrettu lyseon
190 sankarivainajan nimet.471
Turun kansakoulujen tarkastaja,
kouluneuvos Otto Viitanen jäi eläkkeelle elokuun alussa 1951. Hänen työtään jatkamaan valittiin kansakoulujen johtokunnan sihteeri, maisteri Allan T. Koskimies. Uudeksi sihteeriksi
tuli kansakoulunopettaja Matti Linnaluoto. Rehtori Armas Ensiö toimi kansakoulujen johtokunnan puheenjohtajana kevääseen 1956 saakka. Puheenjohtajana ja johtokunnan jäsenenä hän
ehti olla 30 vuotta. Ensiön kuoleman
jälkeen puheenjohtajana toimi rehto-
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470 Antikainen – Rinne – Koski 2000, 95.
471 Karivaara 1993, 8–9.

ri Aarne Honka. Koulujen taloudesta
vastasi vuoteen 1953 asti tarkastaja
Kaarlo Tamminen. Koulunkäynnin valvojana oli Kerttu Wester. Lisäksi kansakoulujen kansliassa työskenteli kaksi
toimistoapulaista, vanhempi kanslisti Ester Lehtinen ja nuorempi kanslisti
Margit Tulonen.472
Tammikuussa 1952 kaupunginvaltuusto päätti perustaa ruotsinkielisiä
kansakouluja varten oman johtokunnan. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin lehtori J. Tengström ja
sihteeriksi maisteri C. O. Tallgren. Vuosikymmenen loppupuolella ruotsinkielisen johtokunnan puheenjohtajana toimi maisteri Carl-Erik Sundman.
Vuonna 1959 kaupungin ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajaksi valittiin maisteri Paul Jansson.473
1950-luvun alkupuolella kansakoulujen johtokunnassa oli taas esillä kunnallisen keskikoulun perustaminen. Hanke kariutui, kun todettiin, ettei asia kuulunut oppivelvollisuuslain
piiriin. Johtokunta ei siis voinut tehdä
siitä päätöstä.474
472 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 20.3.1953, 8.5.1953,
1.7.1953, 10.4.1956 ja 2.5.1956; TKK 1950,
1953, 7: 2 ja 1951, 1954, 7; 1-2; Uusitalo
1982, 301.
473 TKA, kansakoulujen arkisto, ruotsinkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 30.1.1952 ja
suomenkielisten kansakoulujen jk:n ptk.
25.1.1952 ja 9.5.1952; TKK 1951, 1954, 7:
3–4, 1958, 1962, 7: 2–3.
474 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
ptk. 1.8.1951 ja suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 6.3.1952.

Vuonna 1950 valmistunut Pansion koulu oli ensimmäinen Turun esikaupunkialueille sodan jälkeen rakennettu kansakoulu. (Turun kansakoulut.)

Suomenkieliset kansakoulut käyttivät syksystä 1955 lähtien uutta opetussuunnitelmaa, jonka tarkastaja oli
vahvistanut saman vuoden elokuussa. Ruotsinkieliset koulut noudattivat
syyskuussa 1954 vahvistettua opetussuunnitelmaa. Sen mukaan V ja VI luokalla oli mahdollisuus opiskella vapaaehtoisena aineena kaksi tuntia viikossa
suomen kieltä.475
Turun kansakoulujen opettajien
ammattiyhdistystoiminta oli aktiivista ja menestyksellistä 1950-luvulla.
Järjestäytymisaste oli lähes 100 prosenttia. Vuonna 1959 Turun opettajat
siirtyivät ns. kunnanpalkkajärjestelmään. Sen mukaan eri luokka-asteiden opettajille maksettiin valtion palkasta laskettu ns. kuntakohtainen lisä,
mikä merkitsi 9–22 prosentin palkan475 TKK 1955, 1959, 7: 19 ja 25.
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korotusta. Kaikki kaupungin kansakoulunopettajat siirtyivät uuteen palkkajärjestelmään. Lähes samantapainen
kuntakohtainen järjestelmä saatiin aikaan myös Helsingissä, Lahdessa ja
Tampereella. Muutaman vuoden kuluttua turkulaisten onnistui neuvotella kuntakohtaiseen lisään vielä tuntuva korotus.476

rän kasvu jatkui rajuna. Neljä vuotta
myöhemmin kaupungin kansakouluissa oli jo 10 000 oppilasta.477 Oppilasmäärien kasvu jatkui vuosikymmenen
loppuun saakka. Lukuvuonna 1959–
1960 määrä oli suurimmillaan. Tilaston mukaan Turun kaupungin opinahjojen kirjoissa oli tuolloin 12 135 lasta.
Koko 1950-luvun ajan koulua jouduttiin käymään kahdessa vuorossa. Samalla oli pakko rakentaa uusia kouluja
ja laajentaa vanhoja opinahjoja.

VUOROLUKUA
Syksyllä 1950 Turun kansakouluissa oli
yli 7000 oppilasta, mutta oppilasmää-

477 Esim. UA 3.9.1954 Turun kansakouluissa yli
10 000 oppilasta.

476 Ikonen 2001, 28–31.

TURUN KANSAKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄT 1950–1960478
Lukuvuosi

Luokat
I – II

Luokat
III – VI

Kansalaiskoulu

Tarkkailuokat

Apukoulu

Huonokuuloisten luokka

Yhteensä

1951–1952

3105

3856

433

52

121

-

7567

1950–1951
1952–1953
1953–1954
1954–1955

1955–1956

1956–1957

1957–1958

1958–1959

1959–1960

1960–1961

1961–1962

2653
3688
4198
4493

4383

4026

3836

3780

3806

3848

3839

3799
3959
4303
4950

5849

6657

7015

6807

6501

6187

6092

478 TTVK 1960–1961, 1962, 56.
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387
502
499
649

679

629

854

1215

1581

1836

1947
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53
53
55
63

62

73

84

81

117

108

102

120
124
131
119

113

111

116

124

130

134

132

-

-

-

-

-

-

7

7

7012
8326
9186

10274

11086

11490

11905

12007

12135

12120

12119

1950-luvun alussa Turun kaupungin
kansakouluissa vallitsi valtava tilanahtaus. Oppivelvollisia lapsia oli paljon.
Vuonna 1951 Ristimäen koulun oppilaita oli vain 139, mutta se oli pienin
kaupungin suomenkielisistä kansakouluista, kun taas Kerttulin koulua kävi 1162 oppilasta.479 Ristimäen koulua
1950-luvulla käynyt oppilas muistaa,
ettei pienissäkään kouluissa ollut tilaa
liikaa. Luokassa saattoi olla lähes 40
oppilasta. Ensimmäisellä luokalla puiset pulpetit olivat kiinni toisissaan niin,
ettei käytäviä varten ollut lainkaan tilaa. Jotenkin pienet oppilaat pääsivät
puikkelehtimaan omille paikoilleen.480

Kaupungin väkiluku kasvoi, ja oppilaita kouluissa oli
runsaasti. Myös autoilu lisääntyi. Kansakouluilla oli
jopa omat liikenteen ohjaajat 1950-luvulla. (TKA)

479 TKK 1951, 1954, 7: 7.
480 Hanski, Kirsti, Turkulaisessa kansakoulussa,
muistelmatietoa 2013.

KESKIMÄÄRÄISET LUOKKAKOOT TURUN KANSAKOULUISSA 1950 ja 1955481

Koulut

Suomenkielinen alakoulu

Ruotsinkielinen alakoulu

Suomenkielinen yläkoulu

Ruotsinkielinen yläkoulu

Suomenkielinen jatkokoulu

Ruotsinkielinen jatkokoulu

Suomenkielinen apukoulu

Ruotsinkielinen apukoulu

Suomenkieliset tarkkailuluokat

481 TKK 1950, 1953, 3 ja 1955, 1959, 7: 15.

Oppilaita luokassa keskimäärin

1950

1955

29,0

30,1

31,4

34,2

29,0

26,4

27,3

32,2

35.5

32,2

29,4

19,5

13,7

12,8

10,6

12,8

18,0

8,0
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Oppilasmäärien raju kasvu kohdistui kaupungin suomenkielisiin kansakouluihin. Lukuvuoden 1950–1951
alussa niissä oli 198 luokkaa, mutta
1970-luvun puolivälissä luokkia oli yh-

teensä 472. Saman ajanjakson kuluessa ruotsinkielisten koulujen luokkaja opettajamäärä väheni. Lukuvuonna
1975–1976 luokkia oli vain 18.

TURUN KAUPUNGIN KANSAKOULUT LUKUVUONNA 1960–1975482

Lukuvuosi

1950–1951

1955–1956

1960–1961

1965–1966

1970–1971

1975–1976

Suomenkieliset koulut

Ruotsinkieliset koulut

Luokkia

Opettajia

Oppilaita

Luokkia

Opettajia

Oppilaita

316

361

10 355

25

28

731

198

368

377

361

472

224

432

439

435

594

6 325

24

11 520

21

11 235

19

11 314

15

12 653

482 TKK 1950, 1953, 7: 7 ja 10; TTVK 1978–1979, 1980, 114.

Koulun aloitus on lapselle jännittävä hetki. 1950-luvulla opintien alkuvaiheisiin liittyi oppilaan ja huoltajan
kannalta tärkeä kysymys: aamu- vai il-

18

30

26

24

21

20

687

600

515

415

494

tavuoro. Se selvisi vasta syksyllä, kun
luokat oli saatu muodostettua. Aamupäivävuoroa pidettiin parempana vaihtoehtona, kuten käy ilmi syksyllä 1954
tehdystä haastattelusta:

”

Voi, kunpa Mariana nyt pääsisi
aamuvuoroon – huokaisi peukkuja
pystyssä pitäen Marianan äiti. Kaikki olisivat tietysti halunneet lapsensa
aamuvuoroon, jotta iltapäivisin jäisi
paremmin aikaa muihinkin harrastuksiin kuin läksyjen tekoon. 483

Suurten ikäluokkien kaudella kouluissa oli runsaasti oppilaita. Kuvassa Raunistulan kansakoulun
3e-luokka lukuvuonna 1953–1954. (TKA)
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”

483 UA 2.9.1954, ”Minusta tulee varmasti
ylioppilas.” Määrätietoisia askeleita opin
alkutiellä.

1950-luvun alkupuolella yhä enemmän varsinkin suomenkielisen alakoulun luokkia joutui käymään iltapäivävuorossa. Tilanne oli hankalin
lukuvuosina 1952–1955. Tuolloin 47–
51 alakansakoulun luokkaa opiskeli iltavuorossa. Lukuvuonna 1954–1955
Turun kaikissa muissa kansakouluissa työskenneltiin kahdessa vuorossa,
paitsi oppilasmääriltään pienissä Ristimäen ja Pansion kouluissa. Pian paine kohdistui yläkansakouluihin. Lukuvuonna 1955–1956 yläkansakouluissa
oli 155 luokkaa, ja niistä iltavuorossa
opiskeli 44.484
Ruotsinkielisten luokkien sijoittelu Cygnaeuksen, Sirkkalan ja Topeliuksen kouluun 1950-luvun alussa ei ollut
oikein sujuva ratkaisu ja asiasta käytiin keskustelua myös julkisen sanan
484 TKK 1955, 1959, 7: 15.

palstoilla. Syksyllä 1952 ruotsinkieliset jatkoluokat siirrettiin Cygnaeuksen
koulusta Topeliuksen kouluun. Näin aivan keskikaupungilla toimivaan kouluun voitiin sijoittaa ruotsinkielisen
kansakoulun kaikkien luokka-asteiden luokkia. Alakansakoulun luokkia
oli myös Sirkkalan ja Topeliuksen kouluissa. Vuonna 1953 johtokunta tuki
ehdotusta, jonka mukaan kaikki ruotsinkieliset luokat keskitettäisiin Snellmanin kouluun sen jälkeen, kun kansakouluille oli saatu rakennettua uusia
tiloja. Syksyllä 1955 voitiin ottaa käyttöön Sirkkalan koulun uusi ja ajanmukainen lisärakennus. 485 Lukuvuodesta
1957–1958 lähtien kaupungin ruotsinkielisissä kansakouluissa ei ollut enää
iltapäivävuoroa.486
485 TKK 1951, 1954, 7: 3–4 ja 7, 1952, 1955, 7: 3
ja 6 ja 1955, 1959, 7: 3.
486 TKK 1957, 1961, 7: 13–14

AAMU- JA ILTAPÄIVÄVUOROT TURUN KANSAKOULUISSA 1950–1959
Lukuvuosi

Aamuvuoro

Iltapäivävuoro

Yhteensä

1951–1952

190

47

237

1950–1951

1952–1953

1953–1954

1954–1955

1955–1956

1957–1958

1958–1959

186

181

211

220

254

261

308

35

82

77

99

87

109
68

221

263

298

319

341

370

376
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UUSIA KANSA- JA
KANSALAISKOULUJA
1950-luvun alkupuolella laaditun Turun yleiskaavan mukaan asumalähiö oli sellainen asemaakaavayksikkö, ”jonka piirissä kaupunkilainen voi
elää ja toimittaa melkein kaikki asiansa tarvitsematta käydä kaupungin keskuksessa muulloin kuin virastoasioissa”. Yksi asumalähiö voisi muodostaa
yhden koulupiirin. Se muodostuisi sellaisesta asumalähiöstä, jossa asui noin
420 kansakoululasta ja johon rakennettaisiin 14-luokkainen kansakoulu.
Yleiskaavan mukaan koulutalo tuli sijoittaa sellaiselle paikalle, ettei mikään
seudun pääteistä kulkisi koulupiirin läpi. Opinahjo rakennettaisiin puistoon,
joka olisi samalla lähiön virkistys- ja
kulttuurikeskus. Sieltä löytyisivät mm.
urheilukenttä, ulkoilmakylpylä, kirjasto, seurakuntatalo, kokoushuoneisto.
Liha-, maito- ja sekatavarakaupat tulisi rakentaa niin lähelle asutusta, ettei
kenenkään päivittäinen kauppamatka
ylittäisi 400 metriä. Tämän noin 6 000
asukkaan lähiön koulu pitäisi sijoittaa niin, ettei yhdenkään lapsen matka opinahjoonsa olisi pidempi kuin 1,2
kilometriä.487
1950-luvun alkupuolella Turku sai
uusia esikaupunkialueiden kouluja.
Ensimmäisenä valmistui Pansion koulu, joka otettiin käyttöön vuonna 1950.
Vasaramäen lapset oli sijoitettu Kerttu487 Laisaari 1952, 104–105.
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lin kouluun, jossa oli yli 1000 oppilasta. Vaikka koulua käytiin kahdessa vuorossa, niin opetustiloja kaivattiin lisää.
Vasaramäkeen ryhdyttiin suunnittelemaan isohkoa kansakoulua
1950-luvun alussa. Rakentaminen
päästiin aloittamaan heinäkuussa
1952. Kouluun tuli 16 luokkahuonetta ja monia erikoistiloja, mm. ruokailuhuone. Johtokunta oli jopa esittänyt, että uuteen koulutaloon saataisiin
myös uima-allas, mutta tästä ei tullut
mitään. Vasaramäen alueen oma opinahjo valmistui vuonna 1953.
Lisää opetustiloja tarvittiin varsinkin keskikaupungin alueella, mutta myös sen ulkopuolella, sillä oppilasmäärät kasvoivat edelleen. Lukuvuoden 1953–1954 päättyessä Turussa oli jo kolme yli 1000 oppilaan kansakoulua: Martin koulussa oli 1 113,
Snellmanin koulussa 1097 ja Raunistulan koulussa 1 031 oppilasta.
Joulukuun 1952 lopulla kansakoulujen johtokunta oli tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen, että keskikaupungille olisi saatava uusi iso koulutalo syyslukukauden 1956 alkuun
mennessä. Samalla todettiin jatkokoulun oppilasmäärän kasvavan räjähdysmäisesti. Vuonna 1960 jatkokoululaisia laskettiin olevan noin 1000. Snellmanin koulun piirin koulutalon sijoituspaikkaa ei vielä määritelty tarkemmin, mutta marraskuussa 1953 johtokunta antoi kaupunginhallitukselle
lausunnon Tornikadun ja Kauppias-

Suurten ikäluokkien aikana koulua käytiin kahdessa vuorossa. Aurajoen itäiselle puolelle kaivattiin uutta
koulutaloa. Tilanne kohentui hieman, kun Vasaramäen saatiin kansakoulu syksyllä 1953. (Lauri Tiikasalo.)

kadun kulmatontille rakennettavasta
keskuskansakoulusta. Piirustukset hyväksyttiin syksyllä 1954. Näin kaupungin vanhalle ruutukaava-alueelle saatiin syyskuun 1955 alkuun mennessä
isohko opinahjo, jota ryhdyttiin kutsumaan Puolalan kansakouluksi. Jo ensimmäisenä lukuvuonna opinahjossa
oli yli 1100 oppilasta.488 Lisäksi muutamiin vanhoihin kansakouluihin saatiin
järjestettyä uusia luokkatiloja.489 Kouluja syntyi myös esikaupunkialueille.
Lokakuun lopulla 1953 kansakoulujen
johtokunta oli esittänyt koulun rakentamista Teräsrautelaan. Vuosikymmen
lopulla Hirvensaloon valmistui uusi
koulu, jolle annettiin paikkakuntalaisten toivomusten mukaan nimeksi Särkilahden koulu.490

488 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 17.12.1952,
10.10.1953, 13.11.1953, 1.4.1954,
29.4.1954, 3.7.1954, 20.8.1954, 17.9.1954
ja 15.10.1954; TKK 1951, 1954, 7: 2, 1952,
1955, 7: 2 ja 1953, 1957, 7: 6 ja 12; UA,
6.11.1954 Puolalan kouluun ensi syksynä jo
toistatuhatta oppilasta.
489 TKK 1951, 1954, 7: 3.
490 TKK 1957, 1961, 7: 2.

Marraskuussa 1954 suomenkielisten kansakoulujen johtokunta kiinnitti uudelleen huomiota jatkokoulujen hankalaksi kehittyvään tilakysymykseen. Tuolloin jatkoluokkia toimi
Martin, Topeliuksen ja Nummen koulutaloissa. Oppilasmäärän arvioitiin
muutaman vuoden kuluttua olevan jo
1500, vaikka melkoinen osa ikäluokista siirtyi oppikouluihin ja ammatillisten opintojen pariin. Mistään ei löytyisi
tiloja jatkokoulun alati kasvavalle oppilasjoukolle.491
1950-luvun alkupuolella Kupittaankadun eteläpuolella oli vielä avoin
alue, missä sijaitsivat kansakoulujen
kasvitarhat. Marraskuussa 1955 kansakoulujen johtokunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että paikka oli
sopiva jatkokoulun sijoituskohteeksi.
Syyslukukauden 1958 alkuun mennessä tälle Kupittaan- ja Sepänkadun
491 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 19.11.1954.
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kulmatontille valmistui keskusjatkokoulu eli Itäinen kansalaiskoulu, jonka nimeksi myöhemmin tuli Puropellon koulu. Lukuvuonna 1958–1959
opinahjossa oli jo 1215 oppilasta ja 56
opettajaa. Se oli tuolloin Suomen suurin kansalaiskoulu ja myös oppilasmäärältään suurin koulu Turussa.492
492 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 9.2.1955, 2.6.1955,
18.11.1955 ja 7.12.1955; TKK 1955, 1959, 7:
2–3 ja 1957, 1961, 7: 2.

JATKOKOULUN LUOKKAMÄÄRÄT
VUOSINA 1950–1960493
1950–1951

14

1952–1953

16

1951–1952
1953–1954
1954–1955
1955–1956
1956–1957
1957–1958
1958–1959
1959–1960
1960–1961

493 TTVK 1960–1961, 1962, 56.

14
16
20
23
22
27
38
48
56

Tämän koulutalon valmistumiseen jälkeen kansalaiskoulu tarvitsi edelleen
lisää tiloja. Lukuvuonna 1960–1961
kaupungin kansalaiskouluissa oli kaikkiaan 1836 oppilasta. Aurajoen länsi-
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Oppilasmäärät lisääntyivät myös jatkoluokilla. Keskusjatkokoulu eli Itäinen kansalaiskoulu valmistui
vuonna 1958. Se oli aikanaan oppilasmäärältään
Suomen suurin kansalaiskoulu. (Lauri Tiikasalo.)

puolelle ryhdyttiin suunnittelemaan
vuosikymmenen vaihteessa isohkoa
koulua, jota tässä vaiheessa kutsuttiin
II kansalaiskouluksi. Koulutalo valmistui vuonna 1964 Rieskalähteen alueelle, ja sen nimeksi annettiin Läntinen
kansalaiskoulu. Luokkatiloja koulussa
oli kaikkiaan 44.
Syyslukukauden alussa 1961 aloitti toimintansa Pääskyvuoren koulu.
1960-luvun puolivälissä Kerttulin kouluun valmistui siipirakennus, johon sijoitettiin ruokala ja voimistelusali. Torin laidalla sijainnut Cygnaeuksen koulun talo, jossa Turun kansakoulut olivat
aloittaneet toimintansa tammikuussa
1872, sai purkutuomion. Vuonna 1968
rakennus katosi historian hämärään.
Cygnaeuksen koulu siirtyi ruotsinkielisen tyttökoulun entisiin tiloihin.494
494 Uusitalo 1982, 314.

TURUN UUDET KANSA- JA
KANSALAISKOULUT
Nimi

Pansion koulu

Vasaramäen koulu
Puolalan koulu

Teräsrautelan koulu
Särkilahden koulu
Keskusjatkokoulu
Pallivahan koulu

Pääskyvuoren koulu

Läntinen kansalaiskoulu
Luolavuoren koulu

Samppalinnan koulu

Valmistumisvuosi
1950
1953
1955
1956
1957
1958
1959
1961

1964

1964
1969

1960-luvulla Turussa elettiin vilkkaan lähiörakentamisen aikaa. Kaupunki kasvoi ulos vanhalta ruutukaava-alueelta. Vuosikymmenen puolivälistä alkaen Kuralan kaupunginosaan
alkoi syntyä aivan uutta asutusta. Vuosittain Hannunniitun alueelle rakennettiin lähes kaksisataa uutta kerrostaloasuntoa. Samoin Pääskyvuoren,
Kastun ja Uittamon kaupunginosissa
sekä Jaanintien alueelle nousi uusia
kerrostaloja. 1960-luvun loppupuolella rakentaminen oli vilkasta Suikkilassa, Nättinummessa, Ilpoisissa ja Lausteella.495
Vuonna 1967 Maarian kunta liitettiin Turkuun, ja kaupungin koululaitokseen liitettiin mm. jo vuonna 1904
toimintansa aloittanut Paimalan koulu
495 Laakso 1980, 176–178 ja 193–196.

1950-luvun loppupuolella myös Teräsrautela sai
oman kansakoulun. (TKA.)

ja vuonna 1955 valmistunut Moision
kansakoulu. Kuntaliitossopimuksen
mukaan Turku lupasi säilyttää Maarian kunnan koulupalvelut. Vuonna
1968 alueliitoksen myötä kansakoulujen lukumäärä lisääntyi taas yhdellä.
Turku sai tuolloin Kakskerran kansakoulun.496
Turun esikaupunkialueille rakennettiin tiiviissä tahdissa uusia koulurakennuksia. Vasta vuonna 1970 kaikki lapset saattoivat käydä kansakoulua
yhdessä vuorossa, mutta alati laajenevilla esikaupunkialueilla asui runsaasti
lapsiperheitä, joten koulurakennuksia
tarvittiin jatkuvasti lisää.497
Huhtikuussa 1970 kouluhallitus
vahvisti Turun kansakoulujen ohjesäännön muutoksen, jolla kaupungin
kansakoulujen nimiluetteloon lisättiin
Aunelan, Iso-Heikkilän, Jäkärlän, Kakskerran, Moision ja Paimalan koulut se496 Uusitalo 1982, 314–315; Turun Tienoo
25.11.2004 Kehärummun kumina vaihtunut
koulussakin aerobicin rytmeihin, 9.12.2004
Voimavarat pitäisi suunnata opetustyöhön.
497 Uusitalo 1982, 314–315.
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kä Tarkkailukoulun nimi muutettiin
Mikaelin kouluksi. Joulukuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjesäännön
muutoksen, jolla koulujen nimiluetteloon lisättiin Hannunniitun ja Ilpoisten koulut ja samalla siitä poistettiin
Vartiovuoren koulu. Kaupunginhallitus
antoi samoihin aikoihin luvan Mikaelin
koulun käytössä olleen vuonna 1874
valmistuneen puurakenteisen koulutalon purkamiseen ja paikan kunnostamisesta piha-alueeksi.498
Oppivelvollisuuttaan laiminlyövien
lasten määrässä tapahtui tasaista laskua. Syksyllä 1950 tapauksia oli ollut
498 TKK 1970, 1972, 46 ja 212–213.

noin 300. Erityisesti sellaiset lapset,
jotka olivat käyneet vuoden pari oppikoulua, mutta eivät olleet siellä menestyneet, olivat haluttomia jatkamaan
koulunkäyntiään kansakouluissa. Jatkoluokilla oli myös aina silloin tällöin
”pinnareita”. Muutamissa tapauksissa
asetettiin lasten huoltajia syytteeseen
raastuvanoikeudessa, jossa heidät tuomittiin sakkoihin.499 Vuosikymmenen
loppupuolella oppivelvollisuuttaan laiminlyövien lasten määrä väheni jatkuvasti. Epäselvissä koulunkäyntiasioissa
puututtiin tilanteeseen, ja äärimmäisissä tapauksessa juttu annettiin edelleen yleiselle syyttäjälle.500
499 TKK 1950, 1953, 20–21.
500 TKK 1959, 1962, 7: 35–36.

OPPIVELVOLLISUUSIKÄISET TURUSSA LUKUVUONNA 1960501

Turun kansakouluissa

Kansalaiskouluissa

Tarkkailukoulussa ja huonokuuloisten luokalla

Apukoulussa

Kansakoulussa muualla

Oppikoulussa

Ammattikoulussa tai muussa vastaavassa

Aistivialliskoulussa

Suomenkieliset

Ruotsinkieliset

1766

53

9492
103

533
-

112

10

4644

607

9

-

158

644

4
-

Koulukodissa

22

Oppivelvollisuus suoritettu

748

33

Oppivelvollisuus laiminlyöty

7

1

Kotona johtokunnan valvonnan alaisena
Oppivelvollisuudesta vapautettu

Yhteensä

501 TTVK 1962–1963, 1964, 70
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5

46

17549

-

1

1

1294

Tyttöjen voimistelutunti Vasaramäen koulussa 1950-luvulla. (TKA)

OPPIMISTA JA RAVINTOA
Aikakauden suuri muutos näkyy myös
kansakoulujen opetusohjelmassa. Ensimmäisenä koko Suomessa Turussa aloitettiin syksyllä 1957 englannin kielen kokeilumuotoinen opiskelu
Kerttulin ja Puolalan kouluissa yhdellä ns. kielilinjan luokalla. Ratkaisu oli
oikeaan osunut. Kun pyrkijöitä näille
luokille oli paljon enemmän kuin niille
voitiin ottaa, niin opetusta päätettiin lisätä. Syyslukukauden 1958 alusta lähtien englantia opiskeltiin myös Martin,
Raunistulan ja Vasaramäen kouluissa.
Muutaman vuoden kuluttua puolet Turun kansakoulujen oppilaista opiskeli
ns. kielilinjalla. Vuonna 1967 englan-

nin opiskelu tuli pakolliseksi III luokalta lähtien. Ruotsia saattoi opiskella vapaaehtoisena aineena VI luokalla. Suomenkielisissä kansakouluissa ja
kansalaiskouluissa noudatettiin toukokuussa 1968 vahvistettua tuntijakoa.
Ruotsinkielisissä kouluissa uutta tuntijakoa ryhdyttiin noudattamaan seuraavan vuoden syksystä lähtien.502

502 TKK 1957, 1961, 7: 2, 1968, 1970, 154 ja
1969, 1971, 171 ja 183; Uusitalo 1982, 305.
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VIIKKOTUNTIMÄÄRÄT JA OPPIAINEET TURUN
SUOMENKIELISISSÄ KANSAKOULUISSA 1969–1970503
I

II

III

IV

3

3

1

1

Uskonto tai uskontojen historia ja
siveysoppi

2

Äidinkieli ja kirjoitus

9

Ympäristöoppi

Laskento ja mittausoppi
Historia

Maantieto/Luonnontieto
Kansalaistaito

2

9

4

4

-

-

-

2

6

5
-

2

-

2
-

6

6

-

2

2

5

3

3

1

2

VI

6

-

V

1

4
4
1

4
4
1

Piirustus

1

1

2

2

2

2

Voimistelu ja urheilu

1,5

1,5

2

2

3

3

Englanninkieli

-

-

2

2

3

3

Käsityö
Laulu

2

2

1,5

1,5

2

2

Yhteensä

24 24

28 28

31 31

Ruotsinkieli (vapaaehtoinen)

-

-

-

Oppilaanohjaus

503 TKK 1970, 1972, 226.

-

Suurten ikäluokkien aikana opettajia tarvittiin lisää.
Kuvassa uuden Teräsrautelan koulun opettajakunta lukuvuona 1957–1958.Takarivissä mm. opettaja
Voitto Ranne, josta myöhemmin tuli AKAVAn puheenjohtaja. (Lauri Tiikasalo.)

1

1

2

2

1
-

2

2

1
-

2

2

1

2

Uutta oli jatkoluokkalaisille suunnattu ammatinvalinnanohjauksen työharjoittelukokeilu, jonka Ruotsista saamiensa esikuvien mukaan käynnisti
kaupungin ammatinvalinnan ohjaaja,
filosofian lisensiaatti Mauno Koivisto.
Keväällä 1955 aloitetussa toiminnassa oli aluksi mukana joukko Nummen
koulun oppilaita.504 Turun Sanomissa
julkaistussa artikkelissa Koivisto totesi ammatinvalinnanohjauksen uusista
lähtökohdista:
504 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk.n ptk. 19.11.1954,
18.2.1955 4.3.1955 ja 30.3.1955.
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”

Ensimmäisenä tehtävä oli aikaansaada kansakoulujen opetussuunnitelmassa ammatinvalinnan tarvitsemat muutokset. Käyntejä tuotantolaitoksiin ryhdyttiin järjestämään jo
syksyllä, jolloin kansakoulujen jatkoluokat tekivät yhteensä 35 retkeä. Keväällä retkeilyä on jatkettu ja niiden
lukumäärä nousee syksyistä suuremmaksi.
Näillä retkillä oppilaiden huomio
koetetaan kiinnittää suunnittelemamme kyselylomakkeen avulla eri
ammattien oleellisiin piirteisiin.
Ammatinvalinnan merkeissä järjestettiin syksyllä neljä vanhempien
kokousta ja aikomuksena on järjestää niitä jälleen toukokuussa. Helmi-maaliskuussa annettiin kaikille
kansakoulujen 6. luokkalaisille psykometriset kokeet, joita käytetään
ensi sijassa ammattikoulun oppilaita
valittaessa.

”

Työpaikkoihin tutustumisen lisäksi
ohjelmaan liittyi työharjoittelukokeilu. Nummen koulun 8. luokan oppilaat
olivat joka toisena lauantaina sellaisessa työpaikassa, josta he olivat kiinnostuneita ja johon he myös opettajan arvion mukaan sopivat.505
505 TS 1.5.1955 Laajaa ja monipuolista
ammatinvalinnan ohjausta annetaan Turun
kansakouluissa.

Tarkkailukoulussa oli vuosina 1960
ja 1970 lähes 100 lasta. Tämä oli noin
prosentti kansakoulujen oppilasmäärästä. Tarkkailuluokkien oppilaista yli
90 prosenttia oli poikia.506
Kuria ja järjestystä pidettiin yllä ajan hengen mukaisesti tiukalla otteella. Monet opettajat olivat viettäneet
vuosia isänmaan palveluksessa. Tämä
näkyi väistämättä myös tuntitilanteissa. Erään turkulaisen kansakoulun
johtajaopettaja opetti mm. maantietoa
kolmannen luokan oppilaille:

”

Sodan käyneenä miehenä hän
usein elävöitti tunteja isänmaallisilla ja sota-aiheisilla muisteloilla. Kartalle meille näytettiin Suomen luonnolliset rajat ja aika usein hän myös
kertoi meille lapsille enemmän tai vähemmän sopivia sotamuistoja. 507

”

Aina kaikki ei mennyt kouluissa täsmälleen opetussuunnitelman ja didaktisten ohjeiden mukaisesti. Oppilaan
veistossa tekemä työ saattoi saada erikoisen ”loppuarvostelun”. Pelkkä todistukseen annettu numero ei kerro koko
totuutta, ja seuraava oppilaan muistikuva sanoo paljon:

”

Salkku oli hiukan äkäisen oloinen
opettaja, joka joskus tuomitsi pieleen
mennen työn poltettavaksi. Tämä ta-

506 Uusitalo 1982, 309.
507 Varis, Juha, Turkulaisessa kansakoulussa,
muistelmatietoa 2013.
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pahtui dramaattisesti, työ katkaistiin
polvea vasten palasiksi ja heitettiin
suoraan polttouunin kitaan – puillahan Risturia lämmitettiin 1960-luvulla.

”

Musiikkiluokkatoiminta Turussa alkoi
vuonna 1968 Puolalan koulusta. Pyrkijöitä oli noin 50, joista opettaja Anna-Maija Sillanpään musiikkiluokalle
otettiin kolmisenkymmentä. Opetuksen tavoitteena oli luoda oppilaista
monipuolisia musiikin harrastajia, sillä vain muutamista harvoista tuli musiikin ammattilaisia.508 Musiikkiluok508 Sävelvuo 1988, 5 Pitkän linjan uranuurtaja
Anna-Maija Sillanpää.

Mikko Hirvoila puhuu keskusradion välityksellä Vasaramäen koulussa 1950-luvulla. (TKA)
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katoiminta ja ns. harvinaisten kielten
opiskelumahdollisuus vaikuttivat vähitellen koko koulun yleisilmeeseen.509
Kansakoululaisten käytös oli yleensä hyvä, mutta kaikki ei aina sujunut
kunnolla. Esimerkiksi lukuvuonna
1950–1951 ”erinäisten rikkomusten
johdosta siirrettiin 1 alakansakoulun,
1 yläkansakoulun ja 1 apukoulun oppilas sekä 2 jatkokoulun oppilasta Kulhon poikakotiin”.510
Suurissa kansakouluissa oli keskusradiot ja sähköiset soittokellot, jotka
tunnista tuntiin rytmittivät koulupäivän. Koulupihalla oli tungosta aamusta iltaan, kun jopa yli tuhat oppilasta
yritti virkistyä keskikaupungin opinahjon välituntialueen karun tuntuisessa
miljöössä. Pienessä esikaupunkialueen
kansakoulussa tilanne saattoi olla aivan toinen. Oppitunnin alkamisen ja
päättymisen merkiksi opettaja helisti metallista soittokelloa. Välitunneilla
lapset leikkivät pihalla innolla vanhoja leikkejä. Puiden ja pensaiden ympäröimältä alueelta löytyi myös hyviä piilopaikkoja. Joskus opettaja totesi, että leikki oli vielä kesken, ja katsoi parhaaksi odottaa sen päättymistä.511
Välitunti tuo lyhyen, mutta useimmiten rattoisan tauon koululaisen arkiseen aherrukseen. Pientä turkulaista
509 Sävelvuo 1988, 20 Jouko Kerrola –
musiikkiluokkien ensimmäinen esimies.
510 TKK 1950, 1953, 7: 14.
511 Hanski, Kirsti, Turkulaisessa kansakoulussa,
muistelmatietoa 2013.

kansakoulua 1960-luvulla käynyt oppilas muistaa edelleen elävästi näitä koulupäivän kohokohtia:

”

Kun talvi saapui, niin välituntien
ehdoton viettopaikka oli pulkkamäki, joka johti koululta alas Aurajoelle.
Mäki alkoi heti koulun pihalta, vessarakennuksen vasemmalta puolelta, pihalta katsoen. Mäki oli pitkä ja
kohtalaisen jyrkkä. Vauhtia tuli hyvin
– parhaimmillaan pulkka liukui jään
yli ja nousi jopa hiukan ylös joen vastapäistä töyrästä. Käytössä oli perinteisiä puisia kelkkoja, muoviahkioitakin oli jo jollain onnellisilla. Tunneille
tultiin sitten aivan lumisina ja sitten
se suli vaatteisiin, että aika likomärkiä usein oltiin. 512

”

Keskikaupungin koulupihat olivat varsin ankeita,
mutta se ei estänyt lasten iloisia välituntileikkejä.
Kuva vuodelta 1962. (TKA)

Eräissä kouluissa oli vielä puulämmitys. Vaihtelua opetustilanteeseen saatiin, kun talonmies ilmestyi kesken oppitunnin lisäämään uuniin polttopuita.513
Kouluruokailun järjestämiseen ja
ruuan laatuun oli kansakoulujen johtokunnassa kiinnitetty huomiota jo
1940-luvun lopulla ja aikaisemminkin.
Asiaan palattiin 1950-luvun alkupuolella useita kertoja. Johtokunnan pöytäkirjoista käy selville, että tilanne oli
epätyydyttävä. Kun monissa muissa

kaupungeissa ja maaseudunkin kouluilla oli erityiset ruokasalit, niin Turun kouluissa oli tapana, että ruoka
kuljetettiin astioissa luokan oven eteen
käytävälle. Pieni parannus olisi, jos se
toimitettaisiin suoraan luokkaan. Koululääkäri toivoi aterioiden olevan laadukkaampia ja hän halusi ruokalistaan
vaihtelua. Vuonna 1952 Martin koulussa ryhdyttiin kokeilemaan kahden viikon jakson kattavaa ruokalistaa. Ratkaisu todettiin hyväksi, ja uusi järjestys
otettiin käyttöön Martin koulun lisäksi myös Pansion koulussa.514 Erityis-

512 Varis, Juha, Turkulaisessa kansakoulussa,
muistelmatietoa 2013.
513 Hanski, Kirsti, Turkulaisessa kansakoulussa,
muistelmatietoa 2013.

514 TKA, kansakoulujen arkisto, kansakoulujen
jk:n ptk. 11.4.1951, 23.5.1951,15.2.1952,
5.6.1952, 30.6.1952; TKK 1951, 1954, 7:
2–3.
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tä ruokasalia ei kouluissa siis juuri ollut, vaan ruokailu tapahtui luokkahuoneissa. Ruokavalio pysyi edelleen melko yksipuolisena, koska monissa Turun
kansakouluissa oli ruuan valmistusta
varten vain yksi muuripata.515
Tilanne vaihteli suuresti kaupungin
eri kouluissa. 1950-luvulla Ristimäen
koulua käynyt oppilas muistaa edelleen hyvin, kuinka ruoka tehtiin vanhan koulurakennuksen kellarikerroksessa. Siellä sijaitsi iso pata, joka oli samanlainen kuin oppilaan kotitalon saunan vesipata. Aina ruoka ei ollut kovin
herkullista. Joka maanantai oli makaronivelliä, joka Kirsti-tytön muistikuvan mukaan maistui pohjaanpalaneelta. Torstaisin oli kuitenkin hernekettoa, ja se oli oikein hyvää. Ruoka tuotiin
keittiöstä luokkahuoneisiin, ja opettaja
joutui jakamaan sen oppilaiden lautasille.516
Johtokunnassa tilanne tunnettiin
kyllä hyvin. Tarkastaja Koskimies totesi koulujen keittoloista Turun Sanomille syksyllä 1954:

”

Emme ole Turussa pyrkineet yhteiseen keskuskeittolaan, mutta yritämme kuitenkin, sitä mukaa kun
uusia kouluja valmistuu, pääsemään
eroon vanhoista, alkeellisissa oloissa
toimivista keittoloista. 517

”

515 TKK 1951, 1954, 7: 53.
516 Hanski, Kirsti, Turkulaisessa kansakoulussa,
muistelmatietoa, 2013.
517 TS 10.9.1954 Lämpimän aterian kannalla
ovat Turun kouluviranomaiset jatkuvasti.
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Snellmanin koulun keittiöhenkilökuntaa 1950-luvun puolivälissä. Suurten ikäluokkien kaudella kouluruokailuun kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Ruuan laatu parani, kouluihin saatiin ruokasaleja ja henkilökunnan ammattitaitokin koheni. (TKA)

Vuoden 1956 alussa valtuusto perusti kansakouluihin erityisen koulukeittiöiden yliemännän viran. Vähitellen
alkoi ruuan laadussa näkyä muutosta
parempaan suuntaan. Ruokavaliota pyrittiin monipuolistamaan tarjoamalla
lapsille myös kasvisruokaa, omenoita
ja jopa appelsiineja. Eräissä kouluissa
ruokalistalla oli lihapyöryköitä ja tillilihaa. Puolalan ja Vasaramäen kouluissa,
joissa oli mahdollista tehdä uuniruokia, valmistettiin jopa erilaisia laatikoita ja kastiketta. Aterioiden laadun parantaminen lisäsi kuluja, sillä päivässä kansakouluissa valmistettiin noin
13 000 annosta. Hintojen nousun takia lapsille ei voitu enää lukuvuonna
1957–1958 tarjota tuoreita hedelmiä,
mutta ruokavalio oli entistä kasvisvoittoisempaa. Niissä kouluissa, joissa oli
omat keittolat, ruoka oli jo verraten
monipuolista. Muissa kouluissa, joihin
se täytyi kuljettaa muualta, ruoka oli

kuljetusvaikeuksien johtuen yksinkertaisempaa: puuroa ja keittoja.518
Lukuvuonna 1960–1961 lasten ateriaan kuului leipää ja maitoa joka päivä, mutta nyt kokeiltiin voin tarjoilua
seuraavaa lukuvuotta varten. Lukuvuodesta 1961–1962 lähtien ruokalistalla
oli herne- ja lihakeittoa, perunoita ja
kastiketta sekä laatikkoruokia. Yhtenä
päivänä viikossa puuro korvattiin kaalipadalla.519 Seuraavasta lukuvuodesta
alkaen maanantaisin tarjotun puuron
tilalla oli perunamuhennosta ja kastiketta. Puuron tai vellin osuus ruokalistalla väheni, sillä sitä tarjoiltiin lukuvuodesta 1963–1964 lähtien vain lauantaisin.520
Läntisen kansalaiskoulun ja Nummen koulun keittolat toimivat 1960-luvun puolivälissä keskuskeittiöinä, joista toimitettiin ruokaa useaan kouluun.
Kun kaikissa koulutaloissa ei ollut
omaa keittiötä, niin vuonna 1965 eräissä kouluissa kokeiltiin pakasteruokien
käyttöä, mutta tästä luovuttiin kevätlukukaudella 1966. Niiden laatuun ei
oltu aivan tyytyväisiä. Pakasteista valmistettu ruoka tuli taas käyttöön lukukaudella 1966–1967. Lisäksi oppilaille
tarjottiin raakaraastetta, juureksia tai
marjahilloa.521
518 TKK 1955, 1959, 7: 2, 1956, 1960, 7: 34 ja
1957, 1961, 7: 31.
519 TKK 1960, 1964, 7: 31 ja 1961, 1965. 7: 32.
520 TKK 1962, 1966, 7: 30 ja 1963, 1966, 7: 33.
521 TKK 1964, 1967, 5: 33–34, 1965, 1967, 5:
32–33ja 1966, 1968, 290–291.

Ruokalista suunniteltiin neljäksi
viikoksi kerrallaan. Vuonna 1970 ruokavalioon kuului leivän, maidon ja voin
lisäksi lihasta, kalasta, verestä tai maksasta valmistettuja ruokia sekä vihanneksia. Pakasteruokien valikoima oli
sama kuin koulun keittolan. Silloin tällöin oppilaat saivat jälkiruuaksi omenan.522
MUSIIKKIA, URHEILUA
SEKÄ KESÄVIRKISTYSTÄ
Kansakoulujen koululaisorkesteri perustettiin syksyllä 1953. Sen johtajaksi
valittiin taiteilija R. Nienstedt. Esiintymisiä alkoi olla runsaasti. Lukuvuonna
1957–1958 orkesteri hoiti ansiokkaasti tehtävänsä konserttisalissa esitetyssä Mozartin pikkuoopperassa Bastien
ja Bastienne.523 Seuraavana lukuvuonna orkesteri vastasi orkesteriosuudesta Popelkan lapsioopperasta Matka maailman ympäri. Esityksessä – orkesteri, kuoro, tanssiryhmä ja solistit
– oli mukana 170 esiintyjää.524 Keväällä 1962 saatiin valmiiksi lapsiooppera Kukkaro, ja se esitettiin hyvällä menestyksellä kaksi kertaa Konserttisalissa.525
522 TKK 1968, 1970, 167 ja 1970, 1972, 238.
523 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 21.11.1952 ja
17.12.1952; TKK 1952, 1955, 7: 3 ja 1957,
1961, 7: 29–30.
524 TKK 1958, 1962, 7: 28.
525 TKK 1961, 1965, 7: 30.
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si. Samalla ennen kilpailuohjelmassa
olleet jääpallo-ottelut jäivät pois.
TURUN KANSAKOULULAISTEN
KILPAILUTOIMINTA
LUKUVUONNA 1953–1954528
Viestinjuoksukilpailut

Koulujen syyslukukausi päättyy perinteisesti todistusten jakoon ja joulujuhlaan. Kuvasta juhlatunnelmaa pienessä Ristimäen koulussa joulukuussa
1955. (Unnukka Mäki.)

Varsinaisen opetussuunnitelmaan
kuulumattomana vapaaehtoisena aineena kansakoulujen oppilassoittokunta harjoitteli soittoa ja musiikkioppia edelleen tiiviisti Kerttulin ja
Raunistulan kouluissa. Lukuvuonna
1959–1960soittokunta esiintyi mm.
Kansalaiskoulun ja Pallivahan koulun
vihkiäisjuhlissa.526
Omaa uimahallia kansakouluihin
ei rakennettu, mutta 1950-luvun loppupuolella kansakoulujen III–IV luokkien oppilaat kävivät lukuvuoden aikana uimahallissa kolme kertaa ja muut
luokat vain yhden kerran. Uimahallissa
oli oman opettajan lisäksi aina uimaopettaja.527
1950-luvun loppupuolella kansakoulujen urheilutoiminta vilkastui.
Talvella 1957 jääkiekko otettiin ensimmäisen kerran koulujenväliseksi lajik526 TKK 1959, 1963, 7: 26.
527 Vuosikertomus 1957–1958, Turun
kaupungin kansakoulut, 1958, 25.
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Koulujenväliset jalkapallo-ottelut
Pikaluistelukilpailut
Hiihtokilpailut
Pesäpallosarja

60 m:n pikajuoksukilpailu

Turun kansakouluissa pyrittiin tukemaan oppilaiden urheiluharrastusta.
Kaupunkiin perustettiin kaksi koulujen liikunnanohjaajan virkaa. Syyslukukauden 1956 ohjelmaan kuuluivat
koulujen väliset viestinjuoksukilpailut,
kotirataottelu yleisurheilussa ja jalkapallo. Kevätlukukaudella 1957 kilpailukalenterissa olivat jääkiekko, luistelu, hiihto, voimistelu ja pesäpallo. Talvisin hiihto oli varsin suosittu urheilulaji. Esimerkiksi talvella 1957 järjestetyissä kansakoulujen hiihtokilpailuissa oli mukana noin 900 ja seuraavana
talvena noin 850 osanottajaa. Lisäksi
suoritettiin koulujen välinen kilpailu
kansanhiihdossa. Talvella 1958 suorituksia kertyi yli 10 000. Monissa kouluissa osanottoprosentti oli 100! Massavoimistelukilpailuihin osallistui kevätlukukaudella 1957 yli 2000 ja seuraavana kevätlukukautena noin 1000
528 TKK 1953, 1957, 7: 25.

oppilasta. Kilpailujen järjestämisestä
ja koulujen urheiluneuvonnasta huolehtivat liikunnanohjaajat: voimistelunopettaja Marjatta Perilä ja aikansa
tunnetun suomalainen pikajuoksija, liikunnanneuvoja Voitto Hellsten.529
Talviurheilulajeista hiihto säilytti
suosionsa koko 1960-luvun ajan. Esimerkiksi talven 1966 urheilupäivänä järjestettiin poikien hiihtokilpailut
Ristimäen koulun laduilla. Paikalla oli
melkoinen vilske ja todellisen urheilujuhlan tuntua, sillä osanottajia oli kaikkiaan 379.530
Suurten ikäluokkien aika näkyy
vahvasti myös kansakoulujen kesäsiirtoloiden toiminnassa. Vuonna 1950
siirtoloissa oli alle 500 lasta. Kymmenen vuotta myöhemmin lähes 1800
lasta anoi pääsyä siirtoloihin, ja niihin
529 TKK 1956, 1960, 7: 28–29 ja 1957, 1961, 7:
26–27.
530 TKK 1961, 1965, 7: 28, 1962, 1966, 7: 21,
1963, 1966, 7: 24 ja 1965, 1967, 5: 24.

voitiin ottaa 1 331. Tämä oli toistaiseksi korkein määrä, mitä siirtoloihin oli
niiden toiminnan aikana pystytty sijoittamaan. Hoitopäiviä kerääntyi ennätysmäärä eli 38 663. Keväällä 1959
kansakoulujen johtokunta sai hallintaansa Ulapan entisen lastenkodin,
johon varustettiin noin 90 lapsen kesäsiirtola. Kun siirtoloiden keittiöihin
oli otettu lisää ammattitaitoista henkilökuntaa, niin ruuan laatu parani ja
monipuolistui. Lasten päivät kuluivat
tarkan järjestyksen mukaan rattoisasti leikkien, askartelun ja urheilun merkeissä. Aamupäivällä olleen työtunnin
aikana mm. kannettiin vettä ja puita
keittiöön sekä saunaan. Lapset huolehtivat myös pihan ja lähiympäristön
siivouksesta sekä kuorivat perunoita ja
kuivasivat astioita. Lisäksi suoritettiin
retkiä ja kerättiin marjoja sekä sieniä.
Vaihtelua ohjelmaan toivat iltanuotiot,
juhannuksen vietto ja muut juhlat. 531
KANSAKOULUJEN KESÄSIIRTOLAT 1960
Siirtola

Lapsia

Meritorppa

170

Hiekkaranta
Pensalo

Kauppila

Pukinniemi
Pukinsalmi
Ulappa

Yhteensä

Talviurheilulajeista hiihto oli suosituin 1950- ja
1960-luvulla. (Turun kansakoulut.)

259
158
181
151
136
276

1331

531 TKK 1958, 1962, 7: 31–34 ja 1959, 1963, 7:
34–37.
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Aikanaan varsin suosittu kasvitarhatoiminta hiipui 1960-luvun alkupuolella. Kesällä 1960 kansa- ja kansalaiskoulujen Nummen, Raunistulan ja
Vähä-Heikkilän kasvitarhoissa ahersi
vielä 371 oppilasta. Kesäkautena 1963
käytössä oli enää Vähä-Heikkilän koulukasvitarha. Mukana oli 152 oppilasta.532 Keväällä 1964 kansakoulujen johtokunta totesi, ettei toiminnalle löytynyt enää kasvatuksellista eikä sosiaalista tarvetta.533

Oppikoulujen suosion kasvu
Sama suurten ikäluokkien aiheuttama kehityskulku, joka oli muuttanut
monin tavoin Turun kansakoulujen
elämää, havaittiin pian myös kaupungin oppikouluissa. Esimerkiksi Einari
Joutsamon ryhtyessä johtamaan Turun
suomalaista yhteiskoulua sen kirjoissa oli yli 1100 oppilasta, ja se oli tuolloin Suomen suurin oppikoulu. Koulurakennuksessa vallitsi ankara tilanahtaus. Keskimäärin luokissa oli 42 oppilasta.534 Sama tilanne vallitsi myös esimerkiksi Turun Lyseossa, jossa jouduttiin jopa turvautumaan vuorolukuun.
Poikakoulun suuret keskikoululuokat
olivat niin opetuksen kuin kasvatuksen kannalta hankalia. Samalla luokal532 TKK 1959, 1963, 7: 26–27 ja 1962, 1966, 7:
29.
533 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 8.4.1964.
534 Hovi 2003, 38.
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la saattoi olla jopa 48 oppilasta. Tästä
joutuivat viime kädessä kärsimään oppilaat. Lyseon rehtorina toimi syksyyn
1959 saakka Elias Levanto ja hänen jälkeensä Ilmari Nieminen.535
1950-luvun puolivälistä lähtien yli
50 prosenttia Turun kansakoulun neljännen luokan oppilaista pyrki oppikouluun. Lisäksi vielä viidenneltä luokalta melkoinen joukko yritti tehdä
samoin. Aikaisemmin muutama kolmannenkin luokan oppilas halusi jatkaa opintojaan oppikoulussa, mutta
tämä päättyi 1960-luvun alkuun mennessä. Oppilaan äidinkieli vaikutti ratkaisevasti oppikouluun pääsyyn. Esimerkiksi keväällä 1953 ruotsinkielisiin
oppikouluihin pyrki vain 57 poikaa ja
59 tyttöä. Kaikki hyväksyttiin pääsykokeessa, ja koko joukko voitiin ottaa
vastaan. Suomenkielisiin kouluihin
pyrkijöitä sen sijaan karsittiin melkoisesti.536
Aikanaan opintie oli ollut poikien
etuoikeus, mutta tilanne oli muuttunut vuosikymmenten kuluessa. Rinnakkaiskoulujärjestelmä jakoi jyrkästi ikäluokan kahteen leiriin, ja se jakoi
myös pojat ja tytöt epätasaisesti eri
oppimispoluille. 1950-luvulla kansakoulujen oppilaista enemmistö oli poikia. Oppikouluissa heitä oli määrällisesti vähemmän kuin tyttöjä. Kehitykseen vaikuttivat monet eri syyt. Kaikil535 Karivaara 1993, 9–10.
536 TKK 1952, 1955, 7: 8.

Juhana Herttuan yhteiskoulu perustettiin suurten ikäluokkien oppikouluksi. (Lauri Tiikasalo.)

la ei ollut edes taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa oppikouluissa.537
Syksyllä 1955 turkulaisten oppikoulujen ovien ulkopuolelle joutui jäämään noin 400 pyrkijän joukko, mutta
jo pari vuotta myöhemmin pyrkineitä
oli yli 1600, ja vain hieman yli puolet
saattoi jatkaa opiskeluaan oppikoulussa. 1950-luvun lopulla oppikouluihin pyrkineiden määrä oli vähentynyt
huippuvuosien tasosta, ja niihin pääsi
suhteellisesti suurempi joukko kuin aikaisemmin. Oppikoulujen hakeutuvien
lisääntyi uudelleen 1960-luvun alkupuolelta lähtien. Vuonna 1967 heitä oli
yli 2000. Ruotsinkielisiin oppikoului537 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 29.3.1965.

hin pyrkineiden määrä jopa laski hieman näinä vuosina.
Turussa, kuten muissakin suurissa
kaupungeissa, siis vain osa halukkaista
pääsi jatkamaan opiskeluaan oppikouluissa. Lisäksi kaupungin kouluihin tuli
vanhan perinteen mukaisesti oppilaita
lähikunnista. 1950-luvun alussa oppikoululaisista 80 prosenttia oli turkulaisia. Heidän suhteellisen osuutensa oppilasmäärästä lisääntyi hitaasti. Vuonna 1960 turkulaisia oli 86 prosenttia
kaikista oppikoululaisista, mutta vain
80 prosenttia turkulaisista pääsykokeissa hyväksytyistä saattoi jatkaa oppikouluissa.538 Kun turkulaisissa kou538 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 29.3.1965; TTVK
1952–1953, 1954, 62 ja 1960–1961, 1962
64.
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luissa ei ollut tilaa, niin melkoinen
joukko siirtyi Naantalin ja Raision oppikouluihin tai palasi kansakouluun.539
539 Artukka – Salmi 1976, 17.

OPPIKOULUIHIN PYRKINEET JA PÄÄSSEET TURUN KAUPUNGIN
KANSAKOULUJEN OPPILAAT 1953–1975540

Lukuvuosi

1952–1953

1953–1954

1954–1955

1955–1956

1956–1957

1957–1958

1958–1959

1959–1960

1960–1961

1961–1962

1962–1963

1963–1964

1964–1965

1965–1966

Pojat
461

469

561

721

805

940

864

629

746

675

708

768

873

855

Pyrkineet
Tytöt

Yhteensä

Pojat

547

1016

308

726

1447

446

552

801

878

894

728

815

797

776

828

857

875

1966–1967

1015

1009

1968–1969

893

1028

1967–1968

1969–1970

1970–1971

1971–1972

1972–1973

1973–1974

1974–1975

936

887

672

665

683

646

687

1073
926

696

660

686

701

707

907

1113

1606

1818

1758

1357

1561

1472

1484

1596

1730

1730

2024

2009

1921

1813

1368

1325

1360

1347

1394

347

362

462

444

582

554

392

487

472

511

546

530

575

662

Päässeet
Tytöt

Yhteensä

408

716

355

363

508

451

610

577

508

614

642

1131
900

1093

593

589

665

619

626

562

895

1192

582

576

592

560

970

1000

1028

511

725

513

893

641

702

693

582

618

638

655

689

1048

1139

1119

1240

1281

1291

1334

1218

1093

1178

1200

1269

1331

540 TTVK 1962–1963, 1964, 73, 1964–1965, 1966, 83 ja 1966–1967, 1967, 57, 1970–1971, 1972, 80 ja
1974–1975, 1976, 123.
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Aurajoen yhteiskoulu aloitti toimintansa vuonna 1960. Oma koulutalo valmistui pari vuotta myöhemmin
Nummen kaupunginosaan. (Lauri Tiikasalo.)

Vuonna 1950 Turun toinen Suomalainen lyseo muutettiin 8-luokkaiseksi
yhteislyseoksi. Koulun nimeksi tuli Turun toinen yhteislyseo, ja parin vuoden
kuluttua oppilaitos sai nimen Puolalan
yhteislyseo. Oppilaitosta johti vuodesta
1928 lähtien aina vuoteen 1956 saakka
Heikki Halme.541
1950-luvun puolivälissä suomenkielisten oppikoulujen tilakysymys oli
kehittynyt todella hankalaksi. Kaupunki ei uusia kouluja ryhtynyt perustamaan. Suurten ikäluokkien pääsy oppikouluun helpottui vuosikymmenen
puolivälistä lähtien. Aloite kouluasiassa siirtyi yksityisten henkilöiden suuntaan. Ensimmäisenä ehti aloittaa toimintansa Turun uusi yhteiskoulu eli
Kupittaan yhteiskoulu, mutta kaikkia
pääsykokeissa hyväksyttyjä ei voitu
ottaa koulun oppilaiksi. Seuraava yk541 Uusitalo 1982, 327.

sityiskoulu oli Turun toinen yhteiskoulu eli Juhana Herttuan Yhteiskoulu, joka tosin toimi aluksi Vasaramäessä Kupittaan yhteiskoulun tiloissa. Lisäksi Puolalan yhteislyseolle valmistui lisärakennus vuonna 1959.Vuonna 1960 Turkuun perustettiin järjestyksessä kolmas suurten ikäluokkien
kauden yksityinen oppikoulu: Aurajoen yhteiskoulu. Tämän jälkeen aloitti toimintansa vielä Pansion yhteiskoulu. Muutamassa vuodessa eri puolille
kaupunkia oli saatu yksityisten henkilöiden toimesta neljä uutta oppikoulua. Valtionapu korvasi 75 % yksityisen oppikoulujen menoista. Kaupunki
tuki uusia kouluja luovuttamalla niille tontteja. Lisäksi valtion toimesta perustettiin yksi oppikoulu: Raunistulan
yhteislyseo.542
542 Artukka – Salmi 1976, 17; Juhana Herttua
Yhteiskoulu 1976, 4–5; Uusitalo 1982, 329.
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TURUN UUDET OPPIKOULUT
1950–1960-LUVULLA
Perustamisvuosi
1956

1959
1960
1962
1963
1964

Oppilaitoksen nimi

Turun uusi yhteiskoulu
(Kupittaan yhteiskoulu)

Turun toinen yhteiskoulu
(Juhana Herttuan Yhteiskoulu)
Aurajoen yhteiskoulu
Pansion yhteiskoulu

Raunistulan yhteislyseo
Turun iltaoppikoulu

Käkisalmesta sodan seurauksena Turkuun sijoitettu yhteislyseo lakkautettiin vuonna 1957, ja sen tilalle perustettiin valtion ylläpitämä normaalilyseo. Koulun ensimmäisenä rehtorina
toimi Sampo Haahtela. Oppilaitos sai
uudet tilat Kuninkaankartanon kadun
varrelle rakennetusta koulutalosta.
Suomalaiselle yhteiskoululle valmistui
1960-luvun alkupuolella Kauppiaskadun ja Tuureporinkadun kulmatontille
lisärakennus. Suurten ikäluokkien kaudella klassikon vanha koulutalo oli varsin huonossa kunnossa. Vuonna 1964
sen piha-alueelle nousi ajanmukainen
koulurakennus. Samalla monia vaiheita vuosikymmenten kuluessa nähnyt
spinhuusi katosi kokonaan kaupungin
katukuvasta. Opinahjo oli 1960-luvun
lopulla Suomen ainut oppikoulu, jossa
kaikki oppilaat opiskelivat latinaa. Aurajoen yhteiskoulu kotiutui muutaman
vuoden kiertolaiselämän jälkeen Nummen kaupunginosaan. Raunistulan yhteiskoululle valmistui vuonna 1969
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koulutalo Kastuun. Vuosikymmenen
loppuun mennessä kaikki uudet oppikoulut olivat saaneet oman koulutalon
vanhan ruutukaava-alueen ulkopuolelle.543
Vuonna 1960 Turun tyttölyseossa
oli 1051 ja suomalaisessa yhteiskoulussa 1038 oppilasta. Uusien oppikoulujen toiminta laajeni lukuvuosi lukuvuodelta, mutta tämä ei vielä vaikuttanut juuri kaupungin vanhojen oppikoulujen tilanahtauteen. Vuonna 1965
yhteiskoulussa oli yhtä paljon oppilaita
kuin viisi vuotta aiemmin. Tyttölyseossa oli tuolloin 971 ja Puolalan yhteislyseossa 878 oppilasta.
Vuonna 1954 valtio otti haltuunsa
talousvaikeuksissa olleen Heurlinin
koulun. 1960-luvulla Turussa toimi
vielä kolme ruotsinkielistä oppikoulua: Svenska klassiska lyceum i Åbo,
Åbo svenska flicklyceum ja Åbo svenska samskola. Vuonna 1971 Turun koulujen historiassa tapahtui merkittävä muutos, kun kaupungissa toimivat
ruotsinkieliset oppikoulut sulautettiin
yhteen. Vanhan suurtorin laidassa sijaitseva oppilaitos sai perinteitä kunnioittaen nimekseen Katedralskolan i
Åbo.544

543 Uusitalo 1982, 328–329; Hovi 2003, 45.
544 Uusitalo 1982, 329.

TURUN OPPIKOULUT – LUOKAT SEKÄ OPPILASMÄÄRÄT
LUKUVUONNA 1960–1961 ja 1965–1966545
Valtion koulut

1960–1961

Luokkia

Poikia

Tyttöjä

Turun klassillinen lyseo

21

614

Turun tyttölyseo

30

Suomenkieliset
Turun lyseo

Turun tyttökoulu

Turun normaalilyseo
Puolalan yhteislyseo

Raunistulan yhteislyseo

Opp.

1965–1966

Opp.

yht.

Luokkia

Poikia

Tyttöjä

-

614

18

603

-

603

-

1051

1051

29

-

971

971

28

370

443

813

28

401

-

-

-

-

6

115

25
15

27

900
-

388

-

570

579

900

570

967

21

14

24

761

-

yht.

761

-

498

498

370

508

878

473

126

874

241

Yhteensä

146

2272

2643

4915

140

2250

2576

4826

Svenska klassiska lyceum
i Äbo

13

341

-

341

12

346

-

346

Yhteensä

26

341

346

Ruotsinkieliset

Åbo svenska flicklyceum
Yksityiset koulut
Suomenkieliset

13

335

335

13

-

335

676

25

296

296

296

642

Suomalainen yhteiskoulu

27

436

602

1038

28

434

604

1038

Juhana Herttuan
yhteiskoulu

11

192

250

442

22

374

469

834

Kupittaan yhteiskoulu
Aurajoen yhteiskoulu
Pansion yhteiskoulu
Turun iltaoppikoulu

17
2
-

317
23
-

353
51
-

670
74
-

23

15
9

10

400

214

173
83

435

335

181
179

835

549

354
262

Yhteensä

57

968

1256

2224

107

1678

2194

3872

Åbo svenska samskola

10

133

165

298

9

98

193

291

Kaikki koulut yhteensä

239

Ruotsinkieliset

Yksityiskoulut yhteensä

67

1101

3714

1421

4399

2522

8113

116

281

1776

4372

2387

5259

4163

9631

545 TTVK 1960–1961, 1962, 64 ja 1966–1967, 1967, 58.
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Oppikouluihin pyrkineiden määrä väheni 1970-luvun alkupuolella osittain
siksi, että syksyllä 1971 Turussa aloitti
toimintansa kunnallisen kokeiluperuskoulun yläaste.
Vielä 1950-luvun alkupuolella yli
kolmannes oppikouluun päässeistä
keskeytti opintonsa ennen keskikoulukurssin suorittamista. Kun oppikouluun pääsy vaikeutui, niin osaltaan tä-

mä vaikutti siihen, että opiskelua jatkettiin niin pitkälle kuin mahdollista.546
Oppilasmäärien lisäys selittää myös
uusien ylioppilaiden määrien lisääntymistä. Vuonna 1964 valkolakin saaneita oli ensimmäisen kerran yli 500.
Tuhannen uuden ylioppilaan raja rikkoutui vuonna 1973.
546 Iisalo 1993, 29–30.

YLIOPPILASKIRJOITUKSET VUOSINA 1950–1970547

Vuosi

Kokelaita

1951

269

1950

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

324

257

273

250

269

263

306

371

413

418

431

486

502

563

663

696

767

820

814

806

Hyväksyttyjä

Keväällä

Syksyllä

234

22

273

194

218

216

233

224

271

284

300

327

370

412

420

498

580

594

658

704

714

752

41

50

41

28

27

33

28

67

82

69

51

58

63

47

66

72

78

92

85

44

Yhteensä
314

256

244

259

244

260

257

299

351

382

396

421

470

483

546

646

666

736

796

799

796

547 TTVK 1954–1955, 1956, 60, 1960–1961, 1962, 66, 1962–1963, 1964, 78, 1964–1965, 1966, 87,
1966– 1967, 1967, 61, 1968–1969, 1970, 79, 1970–1971, 1972, 85.
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Työväenopistojen
voimakkaan kasvun kausi
Toisen maailmansodan jälkeisistä vuosista oli alkanut työväenopistojen toiminnan voimakas kasvu, joka jatkui
edelleen seuraavina vuosikymmeninä.
Lukuvuonna 1950–1951 suomenkielistä opetusta annettiin opiston omassa huoneistossa ja Snellmanin kansakoulutalossa. Lisäksi toimintaa oli
mm. Martin, Raunistulan, Kärsämäen
ja Pansion kansakouluissa.548
Syksyllä 1952 suomenkielinen opisto sai uudet tilat konserttitalosta. Osa
opetuksesta tapahtui edelleen Snellmanin koululla. Eräitä elokuvakerhon
tilaisuuksia järjestettiin Kinopalatsissa. Alaosastoja opistolla oli Pansiossa ja Kärsämäessä. 1960-luvun alussa
toimintaa oli oman huoneiston lisäksi
mm. Puolalan kansakoulussa, ammattiopiston suojissa ja kansalaiskoulussa.
Lukuvuosi 1963–1964 oli käännekohta
opiston historiassa, sillä kevätlukukaudella voitiin aloittaa siirtyminen Kaskenmäelle rakennettuun uuteen opistotaloon.549
Kansakoulunopettaja Valde Lundelin oli suomenkielisen työväenopiston johtokunnan puheenjohtajana 1954–1972. Vuoden 1964 alussa
opistoa ryhtyi johtamaan maisteri Usko Puustinen, ja Kerttu Innamaa toimi
548 TKK 1950, 1953, 8: 60–61.
549 TKK 1952, 1955, 8: 61–62, 1960, 1964, 8: 37
ja 1963, 1966, 8: 56; Uusitalo 1982, 423.

oppilaitoksen varajohtajana vuoteen
1967 saakka. Ruotsinkielisen opiston johtokunnan johdossa oli maisteri Ludvig Lindström vuodesta 1922 aina vuoteen 1953 saakka. Lähes vuosikymmenen opistoa johtaneen Sundmanin jälkeen opiston rehtoreina ovat
toimineet maisteri Kristofer Gräsbeck
(1953–1963) ja filosofian lisensiaatti
Nils Storå (1964–1966). Kandidaatti
Aili Nummenmaa oli tullut opiston palvelukseen jo 1950-luvulla, ja vuonna
1966 hän ryhtyi luotsaamaan sitä uuden kasvun tielle.550
Oppilasmäärän lisääntyessä ruotsinkielisen opiston toiminta siirtyi keväällä 1951 Heurlinin tyttökoulun taloon. Luennot pidettiin edelleen Åbo
Akademin tiloissa. Vuonna 1960 opisto sai uudet tilat Aurakadun varrelta
Svenska Gårdenista.551
Suomenkielisen opiston ohjelmaan
kuului luentoja, tuntiopetusta ja opintopiiritoimintaa. Ainevalikoima monipuolistui jatkuvasti. Vuonna 1953
opistossa ryhdyttiin järjestämään keskikoulutodistukseen valmentavaa opetusta. Varsinkin kielten opiskelun suosio oli vahvassa nousussa. 1950-luvun
puolimaissa opistossa saattoi opiskella englantia, ruotsia, ranskaa, venäjää,
saksaa ja espanjaa. Eniten opiskelijoita oli ruotsin ja englannin ryhmis550 Uusitalo 1982, 422; Åbo svenska
arbetarinstitut 2008, 47–48.
551 TKK 1950, 1953, 77; Åbo svenska
arbetarinstitut 2008, 41.
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sä. Samoin ruotsinkielisessä opistossa oli tarjolla laaja kielivalikoima. Suomenkielisessä opistossa järjestettiin
opetusta myös kesäkaudella.552 Lisäksi opistossa suoritettiin auskultointia. Samalla saatiin lisävoimia opetukseen. Lukuvuonna 1953–1954 auskultoimassa oli lisensiaatti Mauno Koivisto.553 Opiston Ruissalossa sijainnut kesäkoti Tenhola oli entiseen tapaan vilkkaassa käytössä.554
1950-luvun lopussa suomenkielisen opiston opiskelijamäärissä tapahtui yllättäen vähenemistä. Lukuvuonna
1958–1959 ilmoittautuneita oli ollut
552 TKK 1953, 1957, 8: 73–75; 1958, 1962, 8:
43–44 ja 46; Åbo svenska arbetarinstitut
2008, 32–34.
553 Tauriainen 2000, 102–103.
554 Esim. TKK 5: 1965, 1967, 96.

3847, mutta sitten määrä väheni aina
vuoteen 1962 saakka. Asia askarrutti myös opiston johtoa. Syynä saattoi
olla opintomaksun korotus, hyvä työllisyystilanne ja ajan uusi ilmiö eli ”television tuijotus”. Ruotsinkielisessä
opistossa oppilasmäärien väheneminen oli havaittavissa 1960-luvun alkuvuosina.555 Muutaman vuoden laskusuhdanteen jälkeen opistojen suosio
alkoi kääntyä nousuun. Luvut kertovat
aikuisopiskelun kehityksen suunnan.
Vuonna 1950 suomenkielisen opiston
kirjoissa oli 1741 opiskelijaa, mutta
vuonna 1975 määrä jo lähes 7400.
555 TKK 1960, 1964, 8: 51.

TYÖVÄENEOPISTOJEN OPETTAJAT JA OPPILAAT 1950–1975556
Lukuvuosi

Suomenkielinen opisto

Ruotsinkielinen opisto

Opettajia

Oppilaita

Opettajia

Oppilaita

1955–1956

29

2850

32

691

1965–1966

26

4503

11

1950–1951

1960–1961
1970–1971

1975–1976

24

35
33

158

1761

3127
6462

7376

29

23
7

37

560
848
675

830

938

556 TTVK 1952–1953, 1954, 67, 1962–1963, 1964, 82, 1966–1967, 1967 64, 1970–1971, 1972, 81,
1974–1975, 1976, 125 ja 1978–1979, 1980, 118.
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PERUSKOULUN
TULO
KAUPUNKIIN

S

uomen oppivelvollisuuskoulun
yleiset puitteet pysyivät melko
muuttumattomina 1920-luvulta aina 1970-luvun alkupuolelle saakka. Heti sotavuosien jälkeen koulujärjestelmän kehittämiseen oli puututtu
eduskunnassa, mutta hanke ei lähtenyt
toteutumaan.
Laki kunnallisista keskikouluista
tuli voimaan jo vuonna 1945, ja näitä uusia oppilaitoksia oli perustettu
runsaasti maaseudulle. Turussa eniten muutoksia oli tapahtunut jatkokoulun ja sen uudistetussa muodossa eli
kansalaiskoulun toiminnassa. Koulujen opetusohjelmaan oli tehty tiettyjä
ajan vaatimusten mukaisia reformeja.
Turun kansakouluissa luettiin esimerkiksi vieraana kielenä englantia.

Rinnakkaiskoulujärjestelmä oli toiminut Suomessa kansakoulujen alkuajoista lähtien. Oppikoulun kohtaloksi
muodostui tavallaan sen suosion kasvu. Siitä oli tullut nuorison enemmistön koulu, vaikka monen opintie keskikoulussa ja lukiossa eteni kangerrellen. Jatkokoulua ja kansalaiskoulua oli
kehitetty, mutta niistä ei muodostunut
koulutuksen menestystarinaa.
Turun kaupungin koululaitosta
vuosia johtanut Allan T. Koskimies totesi kansakoulun olleen aikanaan sääty-yhteiskunnan tuote. Uno Gygnaeuksen alkuperäisenä tavoitteena oli ollut koko kansan koulu. Kansakoulun
ja kansakoululaisten osa rinnakkaiskoulujärjestelmässä ei ollut koskaan
kehuttava. Edessä oli välttämätön reformi:
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”

Pedagogisesta kehityksestään
huolimatta on kansakoulu polkenut
vuosisadan paikallaan sosiaalisen
rakenteensa osalta. Täten on syntynyt probleemi, johon ei ole löydetty
muuta ratkaisua kuin kansakoulun
toiminnan lopettaminen. Samalla lopetetaan rinnakkaisetkin koulumuodot ja uudistetaan paljon sellaista, joka on tähän asti hyväksytty useinkin
asiaa lähemmin ajattelematta. Näin
suoritetaan todellinen kaskeaminen
kouluorganisaatiomme sekametsässä. 557

”

Kesällä 1959 oli valmistunut kouluhallituksen pääjohtaja R. H. Oittisen johtaman kouluohjelmakomitean mietintö. Perusajatus oli, että koulutuksen
tuli kehittyä yhteiskunnan muutoksen
myötä. Tavoitteena oli yleissivistyksen
tason kohottaminen. Tämä tapahtuisi
luomalla Suomeen yhteiskunnan ylläpitämä yhdeksänvuotinen yläasteeltaan linjajakoinen kunnallinen oppivelvollisuuskoulu.558
Kansakouluväki oli aluksi rinnakkaiskoulujärjestelmän kannalla, mutta
1950-luvun alkupuolella kansakouluopettajien järjestö ryhtyi kannattamaan
uudistushanketta. Oppikouluväki sen

Kansakoulujen tarkastaja Allan T. Koskimies johti
Turun koululaitosta 1950-luvun alkupuolelta peruskoulun siirtymiseen saakka. Hän oli myös kaupungin ensimmäinen koulutoimenjohtaja. (Lauri
Tiikasalo.)

sijaan suhtautui mietinnössä esitettyyn malliin varsin varauksellisesti.559
Syksyllä 1963 eduskunta oli asettunut lähinnä vasemmiston ja Maalaisliiton tukemana yhtenäiskoulu-uudistuksen kannalle. Samoihin aikoihin pääjohtaja Oittinen oli noussut opetusministeriksi. Näin hän pääsi viemään peruskouluhanketta tehokkaasti eteenpäin.560
1960-luvun loppupuoli oli Suomessa voimakasta koulu-uudistuksen ja
-keskustelun aikaa. Reformin puolesta

557 Koskimies 1972, 12.
558 Oittinen 1966, 281–283; Kettunen – Jalava –
Simola – Varjo 2012, 37.
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559 Kuuskoski 1969, 152–153; Heikkinen 1989,
34.
560 Kuuskoski 1969, 153–154; Ahonen 2012,
151.

ja sitä vastaan esitettiin monia mielipiteitä. Tulisihan uudistus koskemaan
kaikkia oppivelvollisuusikäisiä lapsia.
Koulutuskysymykset saivat vahvasti
poliittista väriä, ja tilanne pani eri puolueet laatimaan omia koulutuspoliittisia ohjelmia.561
Ruotsissa oli siirrytty yhtenäiskouluun ennen Suomea. Pohjanlahden länsipuolelta kantautui monia uudistusta puoltavia, mutta myös sitä kritisoivia kannanottoja. Lisäksi mielipiteisiin
vaikutti perehtyminen Yhdysvaltain
sekä Neuvostoliiton kouluoloihin.562
Suomessa siirtyminen uuteen koulujärjestelmään tapahtui vuosina
1972–1977. Myös Ranskassa ja Italiassa oli yhtenäiskoulu, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa jatkettiin
rinnakkaiskouluperiaatteen mukaan.
Uuden koulujärjestelmän runkona
tuli olemaan kunnan ylläpitämä koululaitos, mutta elinkelpoinen yksityiskoulu saattoi jäädä ns. korvaavaksi
kouluksi. Niiden oli tosin noudatettava peruskoulun opetussuunnitelmaa
ja otettava oppilaansa tarkkaan määrätystä omasta koulupiiristä, kun aikaisemmin oppikouluihin hakeuduttiin laajalta alueelta – jopa monesta eri
kunnasta – valintamenettelyn myötä.
Peruskoulujärjestelmään siirtyminen aloitettiin vuonna 1972 Lapin läänin kunnista. Peruskoulun varsinaisena tavoitteena oli kohottaa koko kan561 Halila 1982, 115–116.
562 Oittinen 1966, 281.

san sivistystasoa sekä lisätä kansalaisten yhteiskunnallista ja alueellista tasa-arvoa. Kansakoulun ja oppikoulun
yhteenliittymä oli rakenteellisesti kaikille oppilaille yhtenäinen. Uudistuksen aikoina esitettiin radikaaleja muutosehdotuksia, mutta käytännössä peruskouluun tulivat kansa-, kansalais- ja
keskikoulun oppiaineet. Peruskoulun
opetussuunnitelmakomitean viimeisenä sihteerinä toimi silloinen apulaisprofessori Erkki Lahdes.563
Täysin tasa-arvoinen uusi järjestelmä ei ollut, sillä se toi mukanaan tasokurssit matematiikan, pitkän vieraan
kielen ja toisen kotimaisen kielen opiskeluun. Opetusministerinä tässä koululaitoksen murrosvaiheessa oli Ulf
Sundqvist ja kouluhallituksen pääjohtajana toimi Erkki Aho.

Turun yleissivistävät koulut
1970-luvun alussa
Suomenkielisten kansakoulujen viimeisenä tarkastajana toimi huhtikuun
1970 alkuun saakka Allan T. Koskimies
ja ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajana Paul Jansson, jonka jälkeen
tehtävät siirtyivät lääninhallituksen
kouluosastolle.564
Lainsäädännön muutoksen myötä
kunnallisten keskikoulujen perusta563 Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean
mietintö 1, 1970, 4–6; Ahonen 2012, 153–
156.
564 TKK 1970, 1972, 212.
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minen lisääntyi 1960-luvulla. Itäisessä
kansalaiskoulussa oli aloittanut syksyllä 1966 toimintansa Kunnallinen kokeilukeskikoulu. Toukokuun alussa pidetyn kansakoulujen johtokunnan pöytäkirjasta käy ilmi uuden opinahjon yllättävä liikkeelle lähtö:

”

Merkittiin, että sanomalehti ja
puhelintietojen mukaan Turulle on
myönnetty lupa perustaa kansakouluun kuuluva kokeiluperuskoulu. 565

”

Oppilaat kokeilukouluun valittiin kansakoulun kuudensilta luokilta. Pyrki565 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 9.5.1966; Oittinen
1966, 279 ja 284.

jöiden taso oli korkea. Kaikki olivat
opiskelleet jo englantia muutaman
vuoden. Ensimmäisenä lukuvuonna
koulussa oli kaksi aloittavaa luokkaa.566
Turun kansakouluissa oli vuonna
1970 yli 11 600 oppilasta. Kouluja oli
32, joista viiden opetuskielenä oli ruotsi. Molemmissa kansalaiskouluissa oli
yli 800 oppilasta. Muutamissa kansakouluissa oli varsin vähän oppilaita,
mutta Puolalan, Luolavuoren ja Pansion kouluja kävi yli 700 oppivelvollista.
Lisäksi kaupunkiin rakennettiin koko
ajan uusia asumalähiöitä, joille muutti
varsinkin lapsiperheitä.
566 TKA, kansakoulujen arkisto, suomenkielisten
kansakoulujen jk:n ptk. 9.5.1966 ja
26.5.1966.

Turun molemmissa kansalaiskouluissa oli 1970-luvun alussa yli 800 oppilasta. Kuvassa Läntisen kansalaiskoulun 7c-luokan oppilaita lukuvuonna 1970–1971. (TKA)

192

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

TURUN KANSAKOULUJEN LUOKAT, OPPILAAT JA JOHTAJAT 1970567
Suomenkieliset koulut

Luokkia

Oppilaita

Kerttulin koulu

21

666

Luolavuoren koulu

22

Nummen koulu

20

Jäkärlän koulu

Kakskerran koulu
Kähärin koulu

Kärsämäen koulu
Martin koulu

Moision koulu

Paimalan koulu

Pallivahan koulu

4
3

8
5

19
5

3

9

Pansion koulu

20

Raunistulan koulu

14

Puolalan koulu

Pääskyvuoren koulu
Ristimäen koulu

Snellmanin koulu

Särkilahden koulu

Teräsrautelan koulu

23
15
5

12
3

10

127
67

255
153

751
650

146

629
86

292

148
392
58

344

5

119

Itäinen kansalaiskoulu

26

Mikaelin koulu

13

CP-luokka

1

Läntinen kansalaiskoulu
Samppalinan koulu
Kokeilukeskikoulu

Huonokuuloisten luokka
Yhteensä

Ruotsinkieliset koulut
Cygnaeuksen koulu
Sirkkalan koulu

Sirkkalan kansalaiskoulu

Sirkkalanmäen koulu
Yhteensä

Koko kaupunki
Yhteensä

567 TKK 1970, 1972, 220.

25
14

Friman, Reino
Hernala, Kai

Salonen, Timo
Hautala, Sauli
Ryyppö, Emil
Laakso, Åke

Hannula, Matti

151

126

381

Kerrola, Jouko

113

813

4
1

Sirén, Jukka

Rönnemaa, Erkki

11 230

15

Mattila, Seppo

834

386

366

2

Tikka, Teuvo

Kalske, Pertti

Vähä-Mäkilä, Markku

290

8

Nikander, Erik

662

8

1

Niemi, Turkka

Jaakkola, Erik

492

Wäinö Aaltosen koulu

12

Kyyrö, Heikki

Nousiainen, Eva

456

784

636

Vähä-Heikkilän koulu

Kallakivi, Unto

Pajanto, Pekka

19
21

Rautio, Markus

706

Topeliuksen koulu

Vasaramäen koulu

Koulun johtaja

Nieminen, Unto

11
13

262
36
8

432

Lempinen, Turjo
Lehtinen, Antti
Rinne, Jouko

Vuorio, Reijo

Kalske, Tauno

Vanharanta, Aune
Ahola, Esko

Karlsson, Henry

Wikström, Birgitta
Bergstöm, Otto

Ristola, Rose-Marie

11 662
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1970-luvun alkupuolella rakennettiin
useita kansakouluja kaupungin uusiin
lähiöihin. Näin Runosmäkeen, Suikkilaan, Aunelaan, Hepokultaan, Uittamolle, Ilpoisiin, Lausteelle, Nunnavuorelle
ja Hannunniittuun saatiin omat koulutalot. Pääskyvuoren koulua laajennettiin ja eräiden alueiden kouluongelmat
ratkaistiin ainakin tilapäisesti siirtokelpoisilla koulurakennuksilla.568
Lukuvuoden 1971–1972 alusta alkaen Ruskon kunta liittyi Turun kokeiluperuskoulun yläasteen piiriin.569
Parin vuoden kuluttua Paattisten kunta liitettiin valtioneuvoston päätöksen
mukaan Turkuun. Samalla Kirkonkylän, Paavolan ja Tortinmäen kansakoulut siirtyivät osaksi kaupungin kansakoululaitosta.570
568 Turun kaupungin kansakoulut.
Vuosikertomus 1971, 1972, 5–6, 1972,
1974, 5–6, 1973, 1975, 6, 1974, 1976, 5 ja
1975, 1977, 5–6.
569 Turun kaupungin kansakoulut.
Vuosikertomus 1972, 1973, 6.
570 Turun kaupungin kansakoulut.
Vuosikertomus 1971, 1972, 9.

Kansakoulut siirtyivät viisipäiväiseen työviikkoon, ja syyslukukauden
1973 alusta alkaen kaupungin kansakouluissa noudatettiin 10-päiväistä lukujärjestystä.571
Turku oli vanha oppikoulukaupunki, johon oli aikojen kuluessa matkannut myös moni lähiseudun opinhaluinen nuori saamaan opetusta. Kouluja
oli perustettu eri aikoina ja ne kehittäneet omia erityispiirteitään. Suurin
muutos oppikoulujärjestelmässä tapahtui suurten ikäluokkien myötä, kun
kaupunkiin oli saatu 1950–1960-luvulla useita uusia suomenkielisiä yhteiskouluja. Ruotsinkieliset koulujen kehitys oli edennyt yhdistymisten tietä, ja
ennen peruskoulu-uudistusta Turussa
oli vain yksi ruotsinkielinen oppikoulu, vuonna 1972 toimintansa aloittanut
Katedralskolan. Oppikoulujen muutoksista kertoo oheinen koululuettelo.
571 Turun kaupungin kansakoulut.
Vuosikertomus 1973, 1975, 19–23.

1970-luvulla alkupuolella Paattisten kunta liitettiin
Turkuun. Samalla kaupungin koululaitoksen koulujen lukumäärä lisääntyi kolmella. Näistä yksi oli
pieni Paavolan koulu. (Lauri Tiikasalo.)
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TURUN OPPIKOULUT 1900–1976572
1976

Suomenkieliset oppikoulut
Aurajoen yhteiskoulu
1960–1976

Edeltäjä(t)

Juhana Herttuan yhteiskoulu
1960–1976

Turun toinen yhteiskoulu
1959–1960

Kupittaan yhteiskoulu
1957–1976

Turun uusi yhteiskoulu
1956–1957

Raunistulan yhteiskoulu
1963–1976

Luostarivuoren yhteislyseo
1974–1976

Turun tyttölyseo
1957–1974

Turun suomalainen tyttökoulu
1882–1957

Puolalan yhteislyseo
1957–1976

Turun toinen yhteislyseo
1951–1957

Turun II Suomalainen Lyseo
1922–1951

Turun klassillinen yhteiskoulu
1972–1976

Turun klassillinen lyseo
1950–1972

Turun suomalainen
klassillinen lyseo (1879)
1903–1950

Turun normaalilyseo
1957–1976

Turun yhteislyseo
1944–1957

Pansion yhteiskoulu
1962–1976
Turun iltaoppikoulu
1964–1980

Turun lyseo
1950–1976

Turun suomalainen yhteiskoulu
1903–1976

Turun suomalainen lyseo
1914–1950

Turun suomalainen
reaalilyseo
1903–1913

Turun tyttökoulu
1926–1976

Ruotsinkieliset oppikoulut
Katedralskolan i Åbo
1972–1976

Åbo svenska flicklyceum
1955–1971
Svenska klassiska lyceum i Åbo
1872–1972

Flickskolan i Åbo
(1847) 1919–1955
Heurlinska skola
1861–1955

Åbo svenska samskola
1888–1972

572 Jalonen 2011, 10.
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Siirtyminen
peruskoulujärjestelmään
– oppikoulut osaksi
kunnan koululaitosta
Miten ja milloin peruskoulu-uudistus
tapahtui Suomen vanhimmassa koulukaupungissa? Syksyllä 1969 Läntisessä
kansalaiskoulussa järjestettiin kaikille turkulaisille opettajille kokous, jossa kuultiin kaksi ajankohtaista esitelmää. Lehtori Jaakko Lavasteen aiheena
oli Lounais-Suomen alueellisen koulusuunnittelun nykyvaihe, ja tutkija Jukka
Lehtisen teemana oli Kaupungin koulusuunnittelu maakunnan koulusuunnittelun osana.573
Kaupungin yleissivistävien koulujen hallinnossa oli välttämätöntä tehdä
merkittäviä uudistuksia. Kansakoulujen hallinnossa tapahtui jo 1970-luvun alkupuolella tiettyjä muutoksia,
jotka ennakoivat peruskoulun tuloa.
Suomenkielisten kansakoulujen pitkäaikaisena ja arvovaltaisena tarkastajana toiminut kouluneuvos Allan T.
Koskimies jatkoi ensimmäisenä koulutoimenjohtajana. Suomenkielisten
kansakoulujen opetustoimenohjaajana aloitti syksyllä 1971 Pentti Lahti, joka oli ehtinyt jo tutustua uuteen koulujärjestelmään käytännössä. Hän oli
toiminut tätä ennen Liedon kokeiluperuskoulun johtajana. Kaupungin ruotsinkielisten kansakoulujen opetustoi573 TKK 1969, 1971, 179.
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menohjaajan virkaa hoiti maisteri Paul
Jansson. Kansakoulujen toimistopäällikkönä oli Mikko Hirvoila. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan sihteerinä toimi opettaja Yrjö Laaksonen
ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan sihteerinä oli Holger Ahlberg.
Liikunnanohjaajana oli edelleen tunnettu urheilumies Voitto Hellsten. Entisen Bell-Lancasterkoulun tiloissa toimineen kansakoulujen kansliassa työskenteli yhteensä 18 henkilöä.574
Turku oli mukana kouluorganisaation muutoksessa alusta alkaen. Uudistusta valmisteleva koulusuunnittelutoimikunta aloitti työnsä vuoden
1970 alkupuolella. Toimikunta rinnastettiin juridisesti lautakuntaan, ja siihen valittiin uudet edustajat uuden valtuustokauden alussa. Suunnittelijoita
luotsasi apulaiskaupunginjohtaja Johannes Koikkalainen, ja se teki erittäin
perusteellisen selvityksen kaupungin
kouluoloista. Alkuvaiheessa kaikki turkulaiset yksityisoppikoulut ilmoittivat
jäävänsä peruskoulua korvaaviksi kouluiksi.
Kunnalliseen koululaitokseen siirtymisen yhteydessä nousi esille myös
kansakoulujen kanslian kehittäminen.
Siitä muodostettiin kaupungin kouluvirasto Kaupunkiliiton suosituksen
mukaisen organisaatiomallin pohjalta.
Kansakoulujen kanslia, oppimateriaalitoimisto ja kasvatusneuvola siirtyi574 Turun kaupungin kunnalliskalenteri 1971,
1971, 93–94.

Läntinen kansalaiskoulu eli Rieskalähteen koulu valmistui 1960-luvun alkupuolella. Vuonna 1971 molemmista kansalaiskouluista tuli kokeiluperuskoulun yläasteen kouluja. (Lauri Tiikasalo.)

vät Linnankadun vanhasta koulutalosta vuonna 1973 Käsityöläis- ja Puutarhakadun kulmaukseen valmistuneeseen asuin- ja toimistorakennukseen.
Elokuun alussa 1976 kansakoulujen
kanslia muuttui kouluvirastoksi, jossa
oli hallinto-osasto, koulu- ja opetusosasto sekä talousosasto.575
Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnön mukainen opetussuunnitelma otettiin käyttöön Turussa syksyllä 1970 suomenkielisten kansakoulujen I–VI luokilla. Käytännössä
tämä tarkoitti sitä, että vanha rinnakkaiskoulujärjestelmä tuli jäämään historiaan, ja vähitellen koko ikäluokka
575 TKA, koulutoimen arkisto,
koulusuunnittelutoimikunta, ptk. 4.10.1971;
Vuosikertomus 1976, Turun kaupungin
kansakoulut 1978, 7.

jatkoi samassa koulussa aina VI luokan loppuun saakka. Ruotsinkielisissä
kouluissa peruskoulun opetussuunnitelmaa ryhdyttiin noudattamaan I–IV
luokilla lukuvuodesta 1970–1971 alkaen.576
Tämän jälkeen otettiin ratkaiseva
askel peruskouluun, kun vuonna 1971
yhdistettiin kansalaiskoulu ja kunnallinen kokeilukeskikoulu. Kaupungissa
toimi valtioneuvoston luvalla sitten lukuvuodesta 1971–1972 lähtien kaksi
kunnan omistamaa suurta kokeiluperuskoulun yläasteen yksikköä, kun Itäisestä ja Läntisestä kansalaiskoulusta
tehtiin uuden lain edellyttämä oppilaitos. Keväällä 1974 Turussa voitiin antaa ensimmäiset peruskoulun päättö576 TKK 1970, 1972, 214–215.
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todistukset. Oppilaitokset olivat saaneet myös uuden nimen. Kansalaiskoulut olivat hävinneet historiaan. Kokeiluperuskoulun yläasteet olivat nyt
nimeltään Puropellon ja Rieskalähteen
koulu.577
Turku anoi vuoden 1973 lopulla
kouluhallitukselta, että kaupunki voisi siirtyä peruskoulujärjestelmään jo
1.8.1974, mutta se ei saanut tähän lupaa. Anomuksen jättöaikana esimerkiksi neuvottelut yksityisten oppikoulujen asemasta kunnan koululaitoksessa olivat vielä kesken.
Turun yksityiset oppikoulut, joiden
taloudellinen tilanne ei ollut kovin kehuttava, tekivät joulukuussa 1973 kaupungin kanssa sopimuksen siirtymisestä varoineen ja velkoineen kunnan
koululaitokseen yläasteen ja lukiotason oppilaitoksina. Vain suomalainen
yhteiskoulu valitsi toisen ratkaisun.
Joulukuun lopulla 1973 se teki kaupungin kanssa esisopimuksen, jonka
perusteella oppilaitos olisi jäänyt ns.
korvaavaksi kouluksi. Yhteiskoulun oppilasalueeksi oli merkitty Pääskyvuoren koulupiiri. Tämän jälkeen tilanne
muuttui radikaalisti, sillä kaupunki irtisanoi sopimuksen huhtikuussa 1975.
Yhteiskoulun kannatusyhdistys ei kuitenkaan suostunut luovuttamaan koulua varoineen ja velkoineen kaupungin
haltuun.578

Vuonna 1976 kaupungin koululaitokseen siirtyneet
oppikoulut saivat uuden nimen. Raunistulan yhteislyseosta tuli Kastun koulu ja lukio. (Turun kasvatusja opetusvirasto.)

Monien kokousten ja pitkällisten
neuvottelujen jälkeen juristit löysivät ratkaisun tilanteeseen. Helmikuun
alussa 1976 oppilaitoksen kannatusyhdistys päätti vuokrata Turun Suomalaisen Yhteiskoulun tilat kaupungille.579
Lopputulos oli, että kaupungin kaikki yksityiset oppikoulut – Aurajoen yhteiskoulu, Turun suomalainen yhteiskoulu, Juhana Herttuan yhteiskoulu ja
Kupittaan yhteiskoulu – siirtyivät kunnan koulujärjestelmän osaksi. Turun
Suomalaisen Yhteiskoulun ylläpito-oikeus siirtyi kaupungille. Valtioneuvosto hyväksyi yksityiskoulut kaupungin
koululaitoksen kouluiksi 6. toukokuuta ja 15. heinäkuuta. Valtion oppikoulut
– lukuun ottamatta normaalikoulua –
muuttuivat myös kaupungin kouluiksi.

577 Lahti 1972, 20–21.
578 TKA, koulutoimen arkisto,
koulusuunnittelutoimikunta, ptk. 7.1.1976,
5.4.1976 ja 29.4.1976; Joutsamo 1978,
115–116 ja 165; Jantunen 2003, 60.
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579 TOAY, hallituksen ptk. 14.1.1976, Joutsamo
1978, 166; Teperi 1995, 286; Jantunen
2003, 60–61.

Valtioneuvosto hyväksyi ratkaisun 22.
heinäkuuta. Lääninhallitus vahvisti 7.
joulukuuta 1976 suomenkielisen peruskoulun opetussuunnitelman.580
Koulunuudistustoimikunnassa tehtiin runsaasti erilaista suunnittelu- ja
valmistelutyötä. Tämä oli laajin ja perusteellisimmin suoritettu koulutoimen alan reformi Turun koulujen toiminnassa. Reformia ohjattiin äärimmäisen tarkasti opetushallituksen ja
lääninhallituksen kouluosastojen taholta. Esimerkiksi melkoinen urakka
oli opettajien sijoittelu kunnan uuteen
koululaitokseen. Lukuvuonna 1975–
1976 Turun suomenkielisissä kansakouluissa oli 594ja ruotsinkielisissä 20
opettajaa. Oppikouluväkeä oli hieman
vähemmän. Kaupungin suomenkielisissä yksityisoppikouluissa työskenteli
234 ja valtion oppikouluissa 295 opettajaa.581
Valtion ylläpitämä kuurojenkoulu
lakkautettiin, ja sen tilalle perustettiin
vuonna 1974 Turun koululaitokseen
kuuluva kunnallinen kuulovammaisten
koulu. Oppilaita siihen otettiin Turusta ja sen 32 lähikunnasta. Koulu jatkoi
toimintaansa entisissä tiloissa vuoteen
1980 asti.582
Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt
toukokuussa 1976 Turun kaupungin
580 Vuosikertomus 1976–1977, Turun
kaupungin koululaitos 1980, 4 ja 7.
581 TTVK, 1978–1979, 1980, 114.
582 Wallvik 2012, 57–58.

kouluohjesäännön. Sen mukaan kunnan koululaitokseen kuuluivat:583

6-vuotinen suomenkielinen peruskoulun ala-aste,
3-vuotinen suomenkielinen peruskoulun yläaste, jonka Maarian koulupiiri oli yhteinen Turun ja Ruskon
kunnan kanssa, 9-vuotinen Hakamaan erityiskoulu,
9-vuotinen suomenkielinen apukoulu, jonka koulupiiri oli yhteinen
Turun ja Ruskon kunnan kanssa,
9-vuotinen suomenkielinen tarkkailukoulu, jonka koulupiiri oli yhteinen Turun ja Ruskon kunnan kanssa,
6-vuotinen ruotsinkielinen peruskoulun ala-aste, jonka koulupiiri
oli yhteinen Turun, Naantalin, Raision kaupunkien ja Kaarinan kunnan kanssa,
3-vuotinen ruotsinkielinen peruskoulun yläaste, jonka koulupiiri oli
Turun, Naantalin ja Raision kaupunkien sekä Kaarinan kunnan yhteinen,
9-vuotinen ruotsinkielinen apukoulu, jonka koulupiiri oli yhteinen Turun, Naantalin ja Raision kaupunkien sekä Kaarinan kunnan kanssa,
9-vuotinen suomenkielinen kuulovammaisten koulu,
3-vuotinen suomenkielinen lukio ja
3-vuotinen ruotsinkielinen lukio.

583 Vuosikertomus 1.6.1976–31.12.1977, Turun
kaupungin koululaitos 1980, 11–12.
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Turussa peruskoulujärjestelmään siirryttiin elokuun alussa 1976. Kaupungissa oli toiminut yhteensä 36 kansatai kansalaiskoulua.584 Kansakoulujen
578 opettajanvirkaa lakkautettiin ja
suomenkielisiin kouluihin perustettiin 919 ja ruotsinkielisiin kouluihin
47 opettajanvirkaa. Lisäksi kouluihin
tuli 53 muun henkilökunnan virkaa.585
Reformin jälkeen kaupungin suomenkielisten koulujen palkkalistoilla
oli lähes 1 000 opettajaa. Opettajien
ammattiyhdistys valvoi tarkasti, ettei
opettajien työllisyystilanne heikentynyt muutosvaiheessa. Oppikoulujen
opettajat siirtyivät tarkan sijoitussuunnitelman mukaisesti kunnan koululaitoksen palvelukseen.
Yksityinen iltaoppikoulu jäi tässä
vaiheessa järjestelmän ulkopuolelle.
Turun normaalilyseo – normaalikoulu
– pysyi edelleen valtion kouluna. Sen
harjoittelukoulun sijoittelusta esitettiin erilaisia suunnitelmia. Mm. Martin
koulu mainittiin oppilaitoksen yhtenä
toimipisteenä. Kaupunki oli puolestaan valmis sijoittamaan sen johonkin
muuhunkin turkulaiseen koulutaloon.
Lopputulos oli, että toimintaa jatkettiin Nummen koulussa ja entisen normaalilyseon tiloissa. Ilmeisesti Pentti
Lahden aloitteesta oppilaitoksen sijoituspaikaksi tuli Varissuon alue. Maalis-

Linnankadun varrella ollut Turun klassillisen lyseon
vanha rakennus siirtyi historiaan 1960-luvun puolivälissä, ja samalle tontille nousi uusi koulutalo.
Vuonna 1976 katosi myös oppilaitoksen perinteikäs nimi menneisyyden hämärään. Siitä tuli Eskelin
koulu ja lukio rakennuksen viereisen kadun mukaan. Nimi johtuu Turun piispa Eskil Petraeuksesta.
(Turun kasvatus- ja opetusvirasto.)

kuussa 1977 kaupunginvaltuusto hyväksyi esisopimuksen laatimisen asiasta, joka koski tonttialueen ja sille kaupungin toimesta rakennettavan Varissuon normaalikoulun luovuttamisesta
valtiolle ja kaikkien Turussa toimineiden valtion oppikoulujen kiinteistöjen
luovuttamisesta kaupungille.586
586 TKK 1977, 1978, 4; TS 22.12.1980
Katedraalikoulusta 80-luvun Norssiksi.

584 Laakso 1984, 294–295.
585 Vuosikertomus 1976–1977, Turun
kaupungin koululaitos 1980, 1; TKA,
koulutoimen arkisto, opetuslautakunnan
ptk. 15.9.1976.
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Koulujen uudet nimet 1976
Vanha nimi

Uusi nimi

Aurajoen yhteiskoulu

Aurajoen koulu ja
lukio

Luostarivuoren
yhteiskoulu

Luostarivuoren koulu
ja lukio

Turun lyseo

Museomäen koulu ja
lukio

Juhana Herttuan
yhteiskoulu

Turun tyttökoulu
Puolalan yhteiskoulu
Raunistulan
yhteislyseo

Pansion yhteiskoulu
Turun klassillinen
yhteislyseo

Turun Suomalainen
Yhteiskoulu

Juhana Herttuan
koulu ja lukio

Aurakadun koulu

Puolanmäen koulu ja
lukio

Kastun koulu ja lukio

Pernon koulu ja lukio

Eskelin koulu ja lukio
Tuureporin koulu ja
lukio

Suuria rakenteellisia muutoksia kaupungin koululaitoksessa ei tämän jälkeen tapahtunut. Kesäkuussa 1980
kouluhallitus hyväksyi Turun iltaoppikoulun ylläpitämisen luovuttamisen kaupungille. Joulukuussa 1979
valtioneuvosto hyväksyi alueellisten
toimeenpanosuunnitelmien muuttamisen siten, että Iniön kunta liitettiin
Turun ruotsinkielisen yläasteen koulupiiriin.587
Uudistuksen myötä kansakoulujen
johtokunta siirtyi historiaan. Tilalle tuli yleissivistävästä kunnallisesta koululaitoksesta vastannut koululautakunta,
jossa oli kaupungin kielioloista johtuen

sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen osasto.
Uutta koululaitosta Koskimies ei
ehtinyt johtaa juuri lainkaan, sillä hän
jäi eläkkeelle lokakuun alussa 1976.588
Suomenkielisen koulutoimen johtajan
virkaa ryhtyi hoitamaan tämän jälkeen
Pentti Lahti. Hän toimi samalla kouluviraston päällikkönä. Ruotsinkielisiä
kouluja varten perustettiin oma koulutoimenjohtajan virka, jonka vt. hoitajana oli Hans Johansson.589
Turussa keskusteltiin näinä vuosina paljon erilaisista koulujärjestelmään liittyvistä ratkaisuista, mutta
lopputulos oli, että kaikki kaupungissa
toimineet yksityiset oppikoulut siirtyivät kunnan koulujärjestelmän osaksi.
OAJ:n turkulainen puheenjohtaja Voitto Ranne on todennut tilanteesta myöhemmin:

”

Kului muutama vuosi ennen kuin
entisten kansakoulu- ja oppikoulunopettajien vanhakantaiset tunteet
laantuivat yhteismitalliseksi ajatteluksi. Tarvittiin monenlaiset kädenväännöt monissa tarpeettomissa
asioissa. 590

”

588 TKK 1970, 1972, 212 ja 214–215;
589 Vuosikertomus 1976–1977, Turun
kaupungin koululaitos 1980, 9.
590 TOAY, Ranne, Voitto, juhlapuhe Turun OAJ:n
100-vuotisjuhlassa.

587 Vuosikertomus 1980, Turun kaupungin
koululaitos 1981, 3, 6 ja 8.
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UUDEN
KOULUJÄRJESTELMÄN
KEHITYKSEN JA
MUUTOKSEN
ALKUVAIHEET

T

urun yleisen kehityksen kannalta oli hieman erikoista, että sen
väkiluku alkoi vähetä 1970-luvun lopulla. Esimerkiksi vuonna 1978
kaupungista muutti pois yli 1400 henkeä. Tämä jatkui kehitys aina vuoteen
1990 saakka, vaikka esimerkiksi Varissuolle nousi aivan uusi kaupunginosa,
jossa asui yli 10 000 henkeä. Omakotitontteja ja rivitaloasuntoja olisi kuitenkin kaivattu lisää. Ajanjakson aikana kaupungin asukkaiden määrä väheni yli kuudella tuhannella hengellä.
Monet nuoret lapsiperheet muuttivat
lähikuntiin. Vuonna 1970 alle 15-vuotiaita Turussa asui 31 781, mutta kaksi vuosikymmentä myöhemmin vastaavaan ikäryhmään kuuluvia oli enää
24 995. Sen sijaan eläkeläisten määrä
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lisääntyi jatkuvasti. Opiskelijoita Turussa oli kyllä runsaasti, mutta heitä ei
laskettu kaupungin henkikirjoitettuun
väestöön. Ruotsinkielistä väestöä oli yli
8 000 henkeä. Muunkielisiä asukkaita
oli 1970-luvun alkupuolella vain parisataa ja seuraavan vuosikymmenen lopulla noin tuhat.
TURKUN ASUKASLUKU 1970–1990591
Vuosi

Määrä

1970

155 069

1980

163 933

1975
1985
1990

164 857
162 379
159 539

591 TTVK 1990–1991, 1992, 18–19
(henkikirjoitettu väestö).

Vuonna 1979 Turun 750-vuotisjuhlallisuudet näkyivät monin tavoin kaupungin elämässä. Maan vanhimman
koulukaupungin juhlavuoteen osallistuivat myös koulut omalla panoksellaan. Toukokuun toisen viikon aikana
koulusta toiseen kulki historiallisaiheinen viesti. Se lähetettiin liikkeelle perinteikkäästä Katedralskolanista. Juhlaviikko päättyi Kupittaan urheiluhallissa järjestettyyn suurtapahtumaan.592

Uuden koulun ensimmäinen
vuosikymmen
Pentti Lahti siirtyi varsin pian Turun
koulutoimenjohtajan virkaan. Hän vastasi koko viraston toiminnasta. Lahden periaate oli, että vältettiin kaikkea virastokankeutta ja tehtävät hoidettiin mahdollisimman nopeasti. Mitään asioita ei pitänyt jättää pöydälle
makaamaan. Tammikuusta 1977 lähtien kaupungin opetustoimen pedagogisena johtajana toimi maisteri Jaakko
Lavaste, jolla oli kokemusta sekä opetustyöstä että kouluhallinnosta. Hän
oli alusta alkaen peruskoulun kannattaja ja oli ollut jo vuonna 1966 kouluhallituksen suunnitteluosastossa vt.
ylitarkastajana sekä laatinut 1966–
592 TS 16.12.1978 Turun kouluilla oma
juhlaviikko ja 12.5.1979 Vanhan Turun
nuorten juhla; ÅU 30.3.1979 Åboskolor firar
jubileumsvecka,8.5.1978 En annorlunda
skoldag i Åbo ja12.5.1978Meatig fest punkt
för skolornas Åbo-jubileum; TKK 1979,
1980, 1, 3 ja 17.

Uuteen koulujärjestelmään siirryttäessä koulutoimenjohtajaksi tuli peruskoulun toimintaan käytännössäkin perehtynyt Pentti Lahti. Myöhemmin hänet valittiin opetus- ja sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajaksi. (Lauri Tiikasalo.)

1971 Lounais-Suomen seutukaavaliiton toimeksiannosta alueen toisen asteen koulusuunnitelman yhdessä Eero Teerijoen ja Pentti Rauhalan kanssa.
Lavaste on todennut, että ”jos lapsille
annetaan samat lähtökohdat, he pärjäävät suunnilleen yhtä hyvin”. Eroja
yksilöiden välillä tietysti oli, mutta ne
johtuivat paljolti sosiaalisista tekijöistä. Hän oli vastannut vuodesta 1971
lähtien Raision koulutoimesta. Raisio
oli kokeilukuntana ehtinyt siirtyä peruskoulujärjestelmään vuonna 1972.
Lavasteen tullessa Turkuun kouluvirastossa työskenteli 40 henkeä. Virasto jakaantui kolmeen eri osastoon, jot-
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ka vastasivat opetuksesta, taloudesta
ja hallinnosta. Opettajia kaupungin peruskouluissa ja lukioissa oli noin 1200
ja muuta henkilökuntaa 400. Oppilaita
oli yhteensä 22 000. ”Raisioon verrattuna luvut olivat kymmenkertaiset. Turussa koululautakunnan vuosibudjetti
oli tuolloin n. 400 milj. markkaa, mikä
oli samaa suuruusluokkaa kuin Raision
kaupungin koko budjetti.”593
Millaista työskentely oli Turun kouluvirastossa 1970-luvun lopulla ja seuraavan vuosikymmen alussa? Lavaste
on muistellut elävästi aikakauden hallintokäytäntöjä:

”

Kouluhallinnon pyöritys silloin
uudessa peruskoulussa tapahtui niin
suurissa kuin pienissä kunnissa saman peruskaavan mukaan. Alkuun
ylimmiltä portailta (koulu- ja lääninhallitus) pidettiin kunnissa suitset kireällä. Joka lukuvuoden alussa
piti lähettää lääninhallitukseen koulukohtainen vuositarkiste, joista tehtiin kouluvirastossa kaikkia kouluja
koskeva yhteenveto, kooste. Lääninhallituksen tarkastajat syynäsivät
lomakkeiden tiedot, joista ilmenivät
kunkin luokan viikkotunnit, kerhot,
oppikirjat, opettajat ja heidän tuntimääränsä. Niiden perusteella mak-

593 TKA, koulutoimen arkisto, koululautakunnan
ptk. 3.11.1976; Turun kaupungin
kunnalliskalenteri 1977, 1977, 125–126;
TS 10.2.1990 Peruskoulu rakentaa nyt
yksilöllisyyttä; Suomen Turku 1991: 1, 1991,
10; Lavaste, Jaakko, Muistelmia, 103.
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settiin palkkoihin tulevat valtionavut – pirullinen paperi – . Jos virheitä
löytyi, lääninhallitus palautti tarkisteen. 594

”

Heinäkuussa 1979 Lavaste ryhtyi hoitamaan koulutoimenjohtaja Lahden
virkaa, kun tämä siirtyi opetus- ja sivistystointa johtaneen apulaiskaupunginjohtaja Koikkalaisen viransijaiseksi.595 Opetustoimen vt. johtajaksi tuli
erityisopettaja Turkka Hietanen. Näin
jatkettiin 1980-luvun alkuun saakka,
jolloin virkojen vakinaisiksi hoitajiksi
tulivat Lahti, Lavaste ja Hietanen.596
Johansson hoiti ruotsinkielisen koulutoimenjohtajan virkaa aina
1980-luvun puoliväliin saakka. Keväällä 1986 viran vakinaiseksi haltijaksi
valittiin Cygnaeuksen koulun varajohtaja Bo Rosenberg.597Lavaste ja Rosenberg ovat korostaneet yhteistoiminnan
vanhassa kaksikielisessä kaupungissa
suomen- ja ruotsinkielisten ryhmien
välinen olleen koulutuksen alalla rakentavaa ja kitkatonta.598 1970-luvun
puolivälistä lähtien talouspäällikkönä
toimi Walde Lahti. Hänen tehtäväkent594 Lavaste, Jaakko, Muistelmia, 104.
595 TKA, koulutoimen arkisto, koululautakunnan
ptk. 20.6.1979.
596 Toimintakertomus 1979 ja 1982, Turun
kaupungin koululaitos.
597 TS 20.5.1986 Rosenberg ruotsalaisten
koulutoimenjohtajaksi.
598 Tkl 23.8.1987 Vietnamilaislapset aloittivat
opintien Pääskyvuoren koulussa; Turun
koulutoimi kohti kahdeksatta vuosisataa,
1990, 4.

täänsä kuului monia sellaisia asioita,
joita 2000-luvun alkupuolella hoidetaan keskitetysti. Talouspäällikkö Lahti vaikutti paljon koulujen arkeen, sillä hänen alaisuudessaan toimivat mm.
ruokahuolto henkilöstöineen, koulujen
talonmiehet, koulupuusepät, palkanlaskenta, hankintatoimi, kirjanpito.
OPPILASMÄÄRIEN KEHITYS
JA LISÄÄ KOULUJA
Elokuun alussa 1976 aloittivat toimintansa Lausteen ja Härkämäen ala-asteen koulut. Vuonna 1977 Turussa
otettiin käyttöön uudet Nunnavuoren koulun tilat. Hepokullan ja Lausteen koululle saatiin lisärakennukset.
Kesäkuussa Wäinö Aaltosen 95-vuotias puurakenteinen koulu paloi korjauskelvottomaksi, ja koululle hankittiin väliaikaiset opetustilat Hirvensalon seurakuntakeskuksesta. Syksyllä saatiin ruotsinkielisen lukion käyttöön peruskorjattu Katedraalikoulun
perinteistä rikas rakennus.599
Seuraava merkittävä hanke oli Pernon lukion ja yläasteen koulun lisärakennuksen laajennus- ja peruskorjaustyö. Uudet ja uusitut tilat valmistuivat syksyksi 1979. Lisäksi aloitettiin 20
vuotta suunnitteilla ollut Raunistulan
koulun saneeraus- ja lisärakennushanke. Syksyllä 1979 päästiin aloittamaan
599 Vuosikertomus 1976–1977, Turun
kaupungin koululaitos 1980, 1; TKK 1977,
1978, 13; Lehtinen 1984, 38.

Wäinö Aaltosen koulun siirtokelpoisen
koulutalon rakentaminen. Uusi rakennus voitiin ottaa käyttöön seuraavan
vuoden keväällä.600
Vuonna 1980 Turun kuulovammaisten koulu pääsi siirtymään vanhasta Kuurojenkoulun rakennuksesta
Mestarikadun kouluun ja myös Kupittaan lukio toimi oman koulutalon rakennustyön aikana Mestarikadun koulurakennuksen tiloissa.601
Ikäluokkien pienentyminen alkoi
näkyä Turun kouluissa jo 1970-luvun lopulla. Taitekohta osui vuoteen
1977. Tuolloin kaupungin kouluissa oli
23 780 oppilasta. Väheneminen kohdistui peruskouluihin. Sen sijaan lukioissa oli entistä enemmän opiskelijoita.602
Oppilasmäärien arvioitiin vähenevän 1980-luvulla sekä peruskouluissa
että lukioissa, mutta vanhojen koulukiinteistöjen sopimattomuudesta peruskoulujen käyttöön johtui, että jouduttiin rakentamaan uusia kouluja.
Lainsäädännön muutoksen myötä oppilasmäärä 1.–2. luokilla tulisi vähenemään 32:sta 25:een.603
Vuodesta 1977 lähtien oppilasmäärät Turun kouluissa pienenivät jatku600 TKK 1978, 1979, 14 ja 22 ja 1979, 1980, 17
ja 32; Lehtinen 1984, 39–41.
601 Vuosikertomus 1980, Turun kaupungin
koululaitos 1981, 4 ja 6.
602 TKK 1978, 1979, 14.
603 Turun kaupunkisuunnitelman
toteutusohjelma vuosille 1981–1986, 1986,
64–65.
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vasti. Sama kehitys näkyi luokkien
määrässä vuoden 1980 jälkeen. Opettajien määrä sen sijaan lisääntyi. Turkulaiset nuoret jatkoivat mielellään
opintojaan lukioissa. Vuonna 1984 peräti 58 prosenttia 16-vuotiaiden turkulaisten määrästä oli aloittanut valkolakin tavoittelun oman kaupungin lukioissa. Oppilasikäluokat pienenivät,
mutta eräissä Turun lukioissa oli vielä
yli 40 oppilaan luokkia.604
TURUN PERUSKOULUT JA
LUKIOT 1976–1990605

Vuosi

Perusopetusluokkia

Oppilasmäärä

Opettajia

1977

837

23 780

1189

1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

783
823
831
852
842
841
823
824
828
813
793
796
786
787

23 193
23 457
22 874
22 228
21 869
21 528
20 945
20 855
20 590
20 110
19 804
19 674
19 755
19 571

1102
1113
1044
1071
1105
1104
1173
1124
1325
1358
1358
1397
1351
1434

604 TKK 1984, 1985, 19.
605 TTVK 1990–1991, 1992, 154 ja 1998–1999,
2000, 144. – Luvuissa on kaikkien Turussa
toimivien yleissivistävien oppilasten
oppilasmäärät. Vuodesta 1985 lähtien koko
opettajakunta.
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1970–1980-luvulla Turun varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolelle syntyi Varissuon lähiö. Sinne muutti paljon lapsiperheitä. Asukkaita lähiössä
oli pian yli 10 000. Valtio tarvitsi myös
uuden koulukompleksin, johon siirtyisivät peruskoulun ala- ja yläaste sekä
lukio. Hanke oli noussut esille jo vuonna 1975–1976 peruskoulun siirtymävaiheen aikana. Opetusministeriö hyväksyi tammikuussa 1978 Varissuon
harjoittelukoulun perustamissuunnitelman ja koululautakunta huhtikuussa
koulun uudisrakennuksen esisuunnitelman. Laajamittaisen asuntotuotannon painopiste siirtyi sitten 1980-luvun alkupuolella Varissuolta Koivulan
ja Jäkärlän alueille.606 Nummen koulu aloitti toimintansa elokuun alussa 1980, kun valtion omistama Turun
normaalikoulu muutti vanhasta koulutalosta Varissuolle.607
Kaupunki oli aloittanut normaalikoulun rakennushankkeen jo vuoden
1978 aikana. Käkisalmen yhteislyseon perinteitä jatkava Turun Normaalikoulu siirtyi Varissuolle vuonna 1980.
Opinahjossa oli pian yli 700 oppilasta, mutta alueella tarvittiin kipeästi lisää koulutiloja. Osa oppivelvollisista
joutui käymään Vasaramäen ja Pääskyvuoren koulussa. Normaalikoulua
vastapäätä ryhdyttiin suunnittele-
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606 TKA, koulusuunnittelutoimikunta, ptk.
1975 ja 1976; TKK 1977, 1978, 4 ja 1983,
1984, 2; Vuosikertomus. Turun kaupungin
koululaitos 1978, 1979, 3.
607 Vuosikertomus 1980, Turun kaupungin
koululaitos 1981, 3.

Varissuon alueelle syntyi muutamassa vuodessa
kokonainen kaupunginosa. Normaalikoulun viereen valmistui vuonna 1984 arkkitehti F. Schaumanin piirtämän Varissuon koulun rakennus. (Lauri
Tiikasalo.)

maan uutta ala-asteen koulutaloa. Ennen sen valmistumista alaluokkaisille
saatiin kaksi pienehköä koulua: vuonna 1981 noin 150 oppilaan Majanummi ja 1982 kuusiluokkainen Orminkuja. Lisäksi erään alueella sijaitsevan
uuden kerrostalon alakerrasta vuokrattiin neljä luokkahuonetta. Myös
muutamat muut lähiökoulut joutuivat käyttämään edelleen vuokratiloja.
Varissuon uusi ala-asteen koulu pääsi
aloittamaan toimintansa syyslukukauden alussa 1984. Tammikuussa 1983
kaupunginhallitus otti vastaan Sirkkalan ja Sirkkalabackenin koulut niissä
suoritettujen muutos-, korjaus- ja lisärakennustöiden jälkeen. Kesäkuussa valtuusto hyväksyi St. Olofsskolanin
rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen. Koulun peruskorjaus aloitettiin
seuraavana vuonna.608
608 TKK 1978, 1979, 22 ja 1984, 1985, 19 ja
35: Tkl 17.9.1981 Taas käyttöön uusi koulu,
silti etsitään vuokratiloja; Vuosikertomus
1983 ja 1984, Turun kaupungin kouluvirasto
1984, 7 ja 1985, 3 ja 5; Lavaste, Jaakko,
Muistelmia, 149.

1980-luvun puolimaissa Turun
kaupungilla oli kuusikymmentä koulutaloa. Korjaus- ja uudistusrakentaminen kärsi kireästä rahatilanteesta.
Koko kaupungin koulukiinteistöjen
ensimmäinen hoitaja, rakennusmestari Kalevi Rissanen totesi Turun Sanomille, että peruskoulujen myötä koulut
joutuivat heti keskelle rahaongelmia.
Valtio jätti kaupungille joukon huonokuntoisia vanhoja koulurakennuksia,
jotka oli saatava kuntoon. Koulu-uudistuksen myötä kaupunki sai vastuulleen myös neljä yksityistä oppikoulua,
joiden velkakierteen katkaiseminen jäi
kunnan tehtäväksi. Monet koulujen tilaongelmat johtuivat paljolti siitä, että
lapsiperheet eivät yleensä asuneet lähellä vanhoja kouluja.609
Vuonna 1983 Steiner-koulu aloitti toimintansa Turussa entisessä normaalikoulun rakennuksessa.610 Koulu
toimi 1990-luvulle saakka täysin yksityiskouluina. Peruskoululaki ja -asetus
eivät tunteneet lainkaan koulumuotoa.
Oppilaiden vanhemmat joutuivat eri
tavoin keräämään varoja koululleen
ja maksamaan isot lukukausimaksut.
Vähitellen kaupunki ryhtyi tukemaan
Steiner-koulua taloudellisesti.611
Aivan yksinkertaista tämä ei tosin
ollut. Vuonna 1986 oli syntynyt pieni koulukiista Steiner-opetuksen järjestämisestä. Kaupunginhallitus päät609 TS 1.2.1986 Kyllä koulut pystyssä pysyvät.
610 Vuosikertomus 1983, Turun kaupungin
koululaitos 1984, 6.
611 Lavaste, Jaakko, Muistelmia, 143–144.
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ti Pentti Lahden esityksestä anoa kokeilulupaa omalle Steiner-koululle.
Vastaava yksityinen oppilaitos oli ehtinyt toimia Turussa jo kolme vuotta,
ja se halusi laajentua suunnitelmien
mukaan 12-luokkaiseksi. Jos Lahden
esittämä hanke olisi lähtenyt liikkeelle, niin kaupungissa olisi sen jälkeen
kaksi Steiner-koulua. Valtio ei tukenut
taloudellisesti Turun yksityistä Steiner-koulua. Perusteellisen harkinnan
jälkeen oppilaitokselle luvattiin kaupungin avustus vielä lukuvuodeksi
1986–1987.612 Steiner-koulun tuesta
riideltiin myöhemminkin.613
OPETUSTA, KERHOTOIMINTAA
JA OPETTAJALAKKO
Peruskoulu toi mukanaan viisipäiväisen lukujärjestyksen, tasokurssit ja tukiopetuksen. Siirtymävaiheessa keskikoululuokkalaisten arvosteluasteikkoa
muutettiin peruskoululuokkien asteikkoa vastaavaksi, koska pyrkiessään jatko-opintoihin yhteisvalinnassa eri koulumuodoista tulevia oppilaita kohdeltiin samojen kriteerien perusteella.614
612 Vuosikertomus 1983, Turun kaupungin
kouluvirasto 1984, 6; TP 21.5.1986 Turkuun
kaksi Steiner-koulua?; TS 21.5.1986 Turku
nappaa Steiner-koulun ja 21.8.1986 Steinerkoululle rahaa vuodeksi.
613 TS 1.9.1988 Ministeriön ehdotus miellyttää
Turkua, 6.9.1988 Steiner-koulun avustus
taas pöydälle valtuustossa, 13.9.1988
Turun Steiner-koulu saanee avustuksensa,
20.9.1988 Turun Steiner-koulu sai
avustuksensa.
614 Vuosikertomus 1980, Turun kaupungin
koululaitos 1981, 3.
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Yläasteella muutos tapahtui vaiheittain keskikoulusta peruskouluksi.
Lukuvuonna 1978–1979 peruskoulujen seitsemänsillä luokilla opiskeltiin
ensimmäisen kerran uuden opetussuunnitelman mukaan. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla monissa kouluissa vielä oli käytössä vanha
keskikoulun opetussuunnitelma. Seitsemänsien luokkien oppilaat sopeutuivat uuteen koulujärjestelmään melko hyvin. Vasta keväällä 1981 vanhoissa oppikouluissa jaettiin ensimmäiset
päättötodistukset peruskoulun opetussuunnitelman mukaan opiskelleelle ikäluokalle. Peruskoulun opetuksen
yhtenäistämistä linjasivat eri aineiden
ohjaavat opettajat.615
Miten oppilaat menestyivät uudessa koulussa? Taulukosta käy hyvin ilmi,
että ehtoja annettiin lähinnä peruskoulujen yläasteiden kouluissa. Luokalle
jääneitä oli eniten yläasteen luokilla 8
ja 9. Päättötodistuksen sai lukuvuoden
1981 päättyessä 1966 suomenkielisten ja 91 ruotsinkielisten peruskoulujen oppilasta. Lisäksi 17 oppilasta
erosi suomenkielisistä peruskouluista
saamatta päättötodistusta. Muutaman
vuoden kuluttua kävi ilmi, että luokalle
jääneiden määrä oli vähentynyt yläasteen kouluissa tuntuvasti. Esimerkiksi
lukuvuoden 1985 päättyessä yksikään
4.–7. luokilla ehtoja saaneista ei jäänyt
luokalle.616
615 TKK 1978, 1979, 14.
616 Vuosikertomus 1984 ja 1985, Turun
kaupungin koululaitos 1985, 19 ja 1986, 21.

OPPILAIDEN OPISKELUN TULOS SUOMENKIELISISSÄ (s) JA
RUOTSINKIELISISSÄ (r) PERUSKOULUISSA 31.5.1981617
Luokka-aste
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Oppilasmäärä

s

1481

1570

1596

1680

1742

1837

1964

2064

2068

r

Ehtoja saaneita

s

r

8

-

81

3

66

8

68

14

68

81

89

72

89

91

-

8

59

618 TS 12.3.1988 Musiikkiluokilla juhlaa
koko viikko; Föriviesti 1988: 7, 12–13
Instrumenttina musiikkiluokka – 20 vuotta
musiikin tekemisen riemua.
619 Vuosikertomus 1982, Turun kaupungin
kouluvirasto 1982,6.

-

16

7

5
-

617 Vuosikertomus 1981, Turun kaupungin koululaitos 1982, 21.

Musiikkiluokkatoiminta oli aloitettu jo
1960-luvun lopulla Puolalan koulussa
opettaja Anna-Maija Sillanpään johdolla, ja parissa vuosikymmenessä musiikkiluokkalaisten määrä nousi 30:stä
noin 800:aan. Vuosittain luokille otettiin lähes 100 uutta oppilasta. Heidät
sijoitettiin Puolalan, Kerttulin tai Nunnavuoren ala-asteen kouluihin. Musiikkiluokilla toimi yli kymmenen kuoroa
ja orkesteria. Joulukonsertteja on pidetty vuodesta 1981 lähtien, ja ne on
järjestetty usein Mikaelin kirkossa.618
Kouluhallitus antoi luvan toukokuussa 1982 peruskoulun lisäluokan
perustamiseksi Aurajoen, Puropellon ja Rieskalähteen kouluihin.619
Nuorten syrjäytymistä yritettiin es-

11

-

1

55

r

12

-

83

s

-

-

8

Luokalle jääneitä

7

6

-

-

-

-

-

14

1

35

-

30

-

tää jo 1980-luvulla. Peruskoulun jälkeen kaikki eivät päässeet haluamaansa opiskelupaikkaan. Kymppiluokan
eduista kertoi eräs tyttöoppilas Föriviestin palstoilla keväällä 1986:

”

Mielestäni kymppiluokka voi olla
hyväkin ratkaisu, jos ei pääse lukioon
tai muuhun haluamaansa opiskelupaikkaan. Jos jaksaa lukea ja yrittää
seurata tunneilla, niin varmasti pystyy nostamaan numeroita. Ei kannata ajatella, että koulussa vain istutaan eikä tehdä mitään. Kymppiluokan käyneillä on paljon paremmat
mahdollisuudet päästä esimerkiksi
ammattikouluun. 620

”

620 Föriviesti 1986: 3, 13 Kymppiluokan käynti
kannattaa.
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Loppuvuodesta 1977 Turun Opettajien Ammattiyhdistys sai oman huoneiston Ursininkadun varrelta.Tuolloin yhdistykseen kuului yli 1100 jäsentä.Toimiston avajaiset pidettiin seuraavan vuoden huhtikuussa. Pentti Lahti, Jaakko Lavaste ja Tapio Holvitie toivat tilaisuuteen koulutoimen tervehdyksen. (Turun Opettajien
Ammattiyhdistys.)

Lisäluokalla oppilaalla oli aikaa pohtia tulevaisuuden suunnitelmiaan ja
kohottaa numeroitaan. 1980-luvulla suurin osa peruskoulun lisäluokan
käynneistä oppilaista hakeutui ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa opintojaan jatkoi noin 10 prosenttia, mutta
ilman opiskelupaikkaa jäi vielä melkoinen joukko.621
1970-luvun lopulla ja seuraavan
vuosikymmenen alussa Suomessa keskusteltiin paljon koulujen työrauhasta.
Monet opettajat, oppilaat ja huoltajat
kokivat oppilaitosten tilanteen hankalana. Kouluneuvostot ja politiikan tulo
oppilaitosten arkeen saivat aikaan val621 Föriviesti 1994: 18, 3 Lisäpotkua kympiltä.
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tavasti huomiota julkisen sanan palstoilla. Ruotsissa koulujen työrauhan
järkkyminen oli jo tuttu ilmiö. Jaakko
Itälä ja Kalevi Kivistö myönsivät suoraan, että Suomessa siirtyminen uuteen koulujärjestelmään tapahtui sellaisessa vaiheessa, ”jolloin nuorten levottomuus ja työrauhavaikeudet koulussa lisääntyivät”. Monissa länsimaissa yhteiskunnan koko arvo- ja asennemaailma sekä nuorisokulttuuri olivat
rajussa murroksessa.
Asia oli monin tavoin ajankohtainen myös Turussa. Vanhoihin oppikouluihin oli tullut oppilaiksi vain osa ikäluokasta. Koulu-uudistuksen jälkeen
kaikki oppivelvolliset opiskelivat ensimmäisen kerran samassa koulussa.

Seuraukset ilmenivät monella tavalla.
Varsinkin tiukasti normitettu opiskelutahti peruskoulun yläasteella aiheutti
sen, että opettajat kokivat työnsä vaikeutuneen. Työrauhatilanteen kohentamista pohdittiin sekä koulujen että
lääninhallituksen toimesta. OAJ:n puheenjohtaja Voitto Ranne korosti Turussa pidetyillä Varsinais-Suomen
opettajapäivillä, että peruskoulua oli
kehitettävä siten, että taataan työrauha
niin oppilaille kuin opettajille.622 Tietysti tilanteeseen vaikutti olennaisesti
se, että koulureformi osui yhteiskunnallisesti hankalaan vaiheeseen. Ranne arvioi koulumaailman kehitystä ja
opetustyön arvostusta vuonna 1987:

”

Peruskoulun lopultakin alkaessa
toteutua 1970-luvun alussa opettajien tieto ja taito asetettiin korkeimman kouluhallinnon taholta kyseenalaiseksi. Opettajat piti kasvattaa oppilasylivaltaiseen ideologiaan.

”

Ylioppilastutkinnon hyväksyttävästi
suorittaneiden määrissä ei tapahtunut
suuria muutoksia vuodesta 1976 vuoteen 1990. Vuonna 1983 kirjoituksissa
hyväksyttäjä oli eniten eli 1303, mutta
sitten määrissä tapahtui lievää vähenemistä. Vuonna 1976 ja vuonna 1990
uusia ylioppilaita valmistui lähes yhtä
paljon.
622 TS 28.1.1980 Kouluhäiriöt poistettava
yhteistyöllä: Vuosikertomus 1980, Turun
kaupungin koululaitos s.a., 5.

YLIOPPILASTUTKINNON SUORITTANEET
VUOSINA 1971–1990623

Vuosi
1971
1972

Hyväksyttyjä
886
916

1973

1001

1975

1037

1974
1976
1977
1978

1039
1026
1015
975

1979

1032

1981

1111

1980
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1007
1073
1303
1167
1169
1126
1127
1041
1029
1056

Taloudellinen kehitys oli Suomessa
1980-luvun puolivälissä melko suotuisa. Työttömyys ja inflaatio alenivat.
Vuonna 1984 veroäyrin hinta oli Turussa 15 penniä, kun se Suomen kaikissa kunnissa oli keskimäärin 15,94
penniä.624
623 TTVK 1972–1973, 1974, 120–121, 1974–
1975, 1976, 126, 1976–1977, 1978, 113 ja
1990–1991, 1992, 156.
624 TKK 1983, 1984, 3 ja 1984, 1985, 3–4.
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Elokuussa 1984 Turussa järjestettiin ensimmäisen kerran pohjoismainen opettajakonferenssi.Tilaisuudessa
mm. Thomas Rehula piti esitelmän kevään opettajalakosta. Vasemmalla Voitto Ranne sekä Bo Rosenberg,
takana Rehula ja oikealla Seppo Okko. Keskellä kokouksessa puheenjohtajina toimineet Bergenin ja Göteborgin edustajat. (Turun Opettajien Ammattiyhdistys.)

Peruskoulu oli tuonut opetusalalle
yhtenäisen palkkajärjestelmän, mutta
akavalaiset ryhmät eivät olleet tyytyväisiä ansioidensa kehitykseen. Lakko
on ollut opettajien työkentällä melko
harvinainen edunvalvontamenetelmä.
Jo vuonna 1983 palkkaneuvottelujen
aikana tilanne oli kärjistynyt.
Kevätlukukaudella 1984 Turussakin koettiin koulumaailmassa melko
poikkeuksellinen tapahtuma: opettajat ryhtyivät avoimeen työtaisteluun.
Edellisestä lakosta oli kulunut yli kolmekymmentä vuotta.
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Uutta työehtosopimusta ei saatu aikaan kevättalvella 1984, ja Opettajien
ammattijärjestö hylkäsi valtakunnansovittelija Teuvo Kallion laatiman peruskouluja koskeneen välitysehdotuksen 1. huhtikuuta. Samana päivänä Helsingin, Vantaan ja Vaasan peruskoulujen opettajat aloittivat lakon.
Turussa paikallinen opettajayhdistys oli varautunut hyvin työtaistelun
laajenemiseen. Opettajalakon toinen
vaihe alkoi 15. huhtikuuta. Pääluottamusmies Reijo Rauhala mainitsi Turun
Päivälehdelle antamassaan haastatte-

lussa, että opetustyö tulisi keskeytymään totaalisesti lähes kaikissa Turun
peruskouluissa. Lakossa oli noin 900
opettajaa. Koulutyö pysähtyi kaupungin 55 suomenkielisessä ja kolmessa
ruotsinkielisessä peruskoulussa. Suomen vanhimmassa koulukaupungissa
työtaistelu kesti pari viikkoa. Pääjohtaja Erkki Aho väläytti menetettyjen
koulupäivien korvaamista kesällä. Turun VPK:n talolla järjestettiin suuri lakkojuhla, johon osallistui noin 700 henkeä. Opettajien ammattijärjestön puheenjohtaja Ranne selvitteli syntynyttä tilannetta. Hän tyrmäsi ajatuksen,
että menetettyjä työpäiviä korvattaisiin lauantaisin tai jatkamalla koulunkäyntiä kesällä. Lakkopäällikkö Seppo
Okko ja varalakkopäällikkö Reijo Rauhala vakuuttelivat lehdistölle, että turkulaisten opettajien keskuudessa vallitsi innokas ja iloinen työtaisteluhenki. Työnantaja julisti puolestaan koko
maan oppivelvollisuuskouluihin työsulun. Torstaina 26. huhtikuuta Turun
kauppatorilla pidettiin opettajien lakkokokous, jossa puhuivat lakkopäällikkö Okko ja varalakkopäällikkö Rauhala.
Hän totesi, että ”näyttää siltä, ettei tietoa, taitoa ja vastuuta arvosteta ilman
suurimittaisia työtaisteluja”.625
Kaupungissa toimivien lukioiden
toimintaan lakko ei vaikuttanut. Työtaistelu päättyi toukokuun alussa. Menettelyjä työpäiviä ei ryhdytty korvaa625 TS 27.4.1984 Turun opettajat marssilla.

maan. Lakko ei laajentunut koko maata käsittäväksi, mutta sen piirissä oli
runsaasti opettajia ja oppilaita. Lakon
toisen vaiheen johdosta noin 140 000
peruskoulun oppilaan normaali koulutyö oli keskeytynyt tai häiriintynyt.
Myös kouluhallinnon virkamiehet olivat lakossa. He jatkoivat omaa työtaisteluaan vielä viikon verran toukokuun
alkupuolella.626
Toukokuussa 1985 Turussa järjestettiin koulun XV Suurjuhlat. Järjestelyt aloitettiin jo edellisen lukuvuoden
aikana. Kouluissa valmistauduttiin monin tavoin tapahtumaan. Kaupunki tuki myös taloudellisesti juhlien järjestelyjä.627
Suurjuhlien aikana eri puolilla Turkua oli korkeatasoisia esityksiä, tapahtumia, näyttelyjä ja kilpailuja. Juhlien
päätoimikunnan puheenjohtajana toimi Jaakko Lavaste ja pääsihteerinä Reijo Rauhala. Erilaisissa järjestelytehtävissä oli mukana lukuisa joukko turkulaisia opettajia. Osanottajia ja yleisöä
Suomen Turkuun saapui ympäri maata. Juhlille kerääntyi kaikkiaan 15 941
osanottomaksun maksanutta lasta,
nuorta ja heidän ohjaajaansa. Koulutoimenjohtaja Lavaste oli kaikin puolin
tyytyväinen kevään suurtapahtumaan.
Vain muutamia monista tilaisuuksista itse kukin ehti seuraamaan, mutta
kaikki ”se, minkä näimme ja koimme,
626 Lavaste, Jaakko, muistitietoa 2014.
627 Vuosikertomus 1984, Turun kaupungin
koululaitos 1985, 4.
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yli 3300 oppilasta. Yläasteen kouluissa
oli tuolloin 116 kerhoa ja erityiskouluissa 16. Lisäksi koulunsa päättäneille tarkoitettuja nuorisokerhoja toimi
yhteensä 35.629
KERHOT HARRASTUSALOITTAIN
TURUN KAUPUNGIN PERUSKOULUISSA
SYKSYLLÄ 1985630

Koulujen kerhotoiminta on antanut mahdollisuuden harrastaa sekä kehittää erilaisia tietoja ja taitoja. Kuvassa Hannunniitun koulun innokkaita ja
kilpailuissakin menestyneitä shakin pelaajia. Kerhoissa on harrastettu myös musiikkia, liikuntaa, kotitaloutta, käsitöiden tekemistä, tietotekniikkaa ja
kieliä. (Päiviö Kallio.)

ilahdutti meitä”. Pääjuhla pidettiin kauniin aurinkoisen sään vallitessa urheilupuistossa. Vaikuttavaan voimistelun
yhteisohjelmaan osallistui noin 1000
poikaa, joista 700 oli Turun ala-asteen
kouluista. Liikunnan kenttäohjelmissa esiintyi kaikkiaan lähes 2300 turkulaista koululaista.628
Turussa oppilaiden vapaaehtoinen kerhotoiminta oli varsin vilkasta
1980-luvun puolivälissä. Innokkaimpia
kerholaisia olivat ala-asteen oppilaat.
Syksyllä 1985 ala-asteen kouluissa toimi yhteensä 223 kerhoa, ja niissä kävi
628 TKK 1984, 1985, 19; Vuosikertomus 1985,
Turun kaupungin koululaitos 1986 34;
Föriviesti 1985: 1, 8–9 Tervetuloa XV koulun
suurjuhlille Turkuun 17.–19.5.1985 ja
1985: 2, 2 Lavaste, Jaakko, Juhla menivät
– muistot jäivät ja Koulujen XV suurjuhlat
keväällä. Kerhotoiminnan ja osaamisen
tasokas näyttö; Suomen Turku 1985: 4,
Rauhala, Reijo, XV Koulun Suurjuhlat
Turussa 17–19.5.1985.
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Kerho

Lukumäärä

Liikuntakerhot

64

Yleiskerhot

Musiikkikerhot
Käsityökerhot
ATK-kerhot

Näytelmäkerhot

Kuvaamataitokerhot
Askartelukerhot
Muut

127
47
24
20
15
13
11
69

”Harrastukset ovat elämän mauste”, totesi Lavaste keväällä 1987 Turun peruskoululaisten omassa lehdessä Föriviestissä. Hän tähdensi lisäksi niiden
monipuolista merkitystä:

”

Ansiotyössä käyvälle aikuiselle ja koulutyötä tekevälle lapselle ja
nuorelle ne antavat vaihtelua, virikkeitä ja elämäniloa. Moni nuori on
myös löytänyt harrastuksensa kautta myöhemmin itselleen elämäntehtävän. 631

”

629 Vuosikertomus 1985, Turun kaupungin
koululaitos 1986, 68.
630 Vuosikertomus 1985, Turun kaupungin
koululaitos 1986, 68.
631 Föriviesti 1987: 5, 2 Lavaste, Jaakko,
Harrastukset – elämän mauste.

Vuonna 1988 leirikouluryhmä vieraili Turun ystävyyskaupungissa Bratislavassa, jossa samaan aikaan oli tasavallan presidentti Mauno Koivisto valtiovierailulla. Ryhmä meni seuraamaan kunniakäyntiä muistomerkillä. Kun presidentti sai tiedon, että turkulaisia oppilaita oli kadun toisella puolella, hän käveli kadun yli
tervehtimään isäntien ja turvamiesten seuraamana. (Jaakko Lavaste.)

Normaalin koulutyön ohella oppilailla
on ollut Turussa mahdollisuus kerhojen puitteissa harrastaa mm. musiikkia, liikuntaa, näyttelemistä, käsitöiden
tekemistä, kieliä, shakkia ja kotitaloutta. ATK-kerhot olivat ajan uutuus. Toiminta perustui vapaaehtoisuuteen. Keväällä 1987 Suomen kouluissa oli tehty
kerhotyötä 40 vuotta. Turun kaupungin kouluissa oli tuolloin kaikkiaan
noin 420 kerhoa ja niissä kävi viikon
aikana noin 6000 osanottajaa. Hannunniitun koulun johtaja Veikko Repo,
joka oli toiminut vuodesta 1968 lähtien koululaitoksen kerhotyönohjaajana, totesi Föriviestissä oppilasker-

hotyön pyörivän kaupungin kouluissa
täydellä lakisääteisellä kapasiteetilla
eikä kerhojen määrää voinut enää lisätä. Oli ryhdytty myös kokeilemaan
sellaisia nuorisokerhoja, joiden toiminnasta vastasi jokin paikallinen urheiluseura.632
Kerhotyön 40-vuotisjuhlaa Turussa vietettiin huhtikuun lopulla 1987
Hannunniitun koulussa. Tilaisuudessa
esiintyi koululaitoksen puhallinorkesteri Reijo Bormannin johdolla ja kuultiin Hannunniitun koulun opettajien
Marianne Plitin sekä Marketta Salmi632 Föriviesti 1987: 5, 13 Repo, Veikko, Mietteitä
kerhotyöstä Turun koululaitoksessa.
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sen ohjaama pienoisooppera ”Häjyt”.
Avajaispuheessaan koululautakunnan
puheenjohtaja Eeva-Liisa Makkonen
korosti kerhotyön merkitystä ”koulun
ME-hengen luojana”, mutta myös ”yksityisen oppilaan itsetunnon kohottajana”. Koulun kerhokeskuksen ja lääninhallituksen tervehdyksen juhlaan
toi koulutoimentarkastaja Heikki Isolauri.633
Koulujen leirikoulutoiminta on ollut Turussa laajaa ja monipuolista.
Pohjoismainen yhteistyö korostui kansainvälisissä yhteyksissä. Ala-asteen
luokkien leirikoulutoiminta oli aloitettu jo 1970-luvun lopulla.Lokakuussa
1978 yksi Sirkkalan ja yksi Nunnavuoren koulun luokka oli viettänyt viikon
kokeilumielessä leirikoulussa Dragsfjärdin Högsårassa.634 ”Leirikoulu saaristossa oli loistojuttu”, kertoi Turun
Sanomat tästä uutuudesta. Käytiin
koulumuseossa, suomenkieliset oppilaat oppivat ruotsia ja saatiin tietoja
viikinkien elämästä. Opiskeltiin luonnon keskellä. Monet olivat ensimmäistä kertaa Turun saaristossa.635
Paikallisia leirikouluja ryhdyttiin
sitten järjestämään säännöllisesti Turun saaristossa sijaitsevissa kaupungin kesäsiirtoloissa. Alan kansainvälinen yhteistyö on ollut alallaan laajin-

ta Suomessa. Pohjoismaiseen leirikoulutoimintaan Turku on osallistunut
1970-luvun alkupuolelta lähtien yhdessä ystävyyskaupunkien Göteborgin, Århusin ja Bergenin kanssa. Itämeren piirin leirikouluhanke lähti käyntiin vuonna 1979. Ensimmäisen kerran
tämä Turun ja Leningradin leirikoulu
pidettiin Kakskerran Heinänokassa.
Toimintaa päätettiin jatkaa. Seuraavana vuonna se järjestettiin Neuvostoliitossa. Kaksi päivää oppilaat olivat Leningradissa ja neljä päivää he viettivät
Karjalan kannaksella luonnonkauniilla paikalla sijaitsevassa kurssikeskuksessa. Vuonna 1980 aloitettiin opettajavaihtotoiminta pohjoismaisten ystävyyskaupunkien välillä. Turun ja Göteborgin välinen ystävyyskoulutoiminta
lähti liikkeelle toukokuussa 1983.636
1980-luvulla jopa julkisen sanan
palstoilla käytiin paljon keskustelua
muutamista lautakunnan suorittamista virkavalinnoista ja koulun johdon tehtävistä. Syksyllä 1980 Nummen koulun rehtorinvaali herätti vilkasta mielenkiintoa lehdistössäkin.637
Nunnavuoren ja varsinkin Raunistulan
koulun tiimoilta tilanteesta kehkeytyi
pitkä ja hankala riita. Syytöksiä sekä
selvityksiä ilmaantui jatkuvasti lisää.

633 Föriviesti 1987: 5, 2 ja 15 Koulun
kerhokeskus toiminut 40 vuotta.
634 TKK 1978, 1979, 14; Vuosikertomus 1978,
Turun kaupungin koululaitos 1980, 3 ja 26.
635 TS 15.10.1978 Leirikoulu saaristossa oli
loistojuttu.
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636 TKA, koulutoimen arkisto, koululautakunnan
ptk. 14.5.1979; Vuosikertomus 1979, 1980
ja 1983, Turun kaupungin kouluvirasto 1980,
32, 1981, 5 ja 37–38 ja 1984, 30–31.
637 Esim. TS 31.8.1980 Opettajia ei kuultu
rehtorinvaalissa, 2.9.1980 Nummen
koulun rehtorikiista kärjistynyt ja 5.9.1980
Opettajan ääntä ei kuultu.

Raunistulaan liittyvä asia siirtyi lääninhallituksen ja lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehen käsiteltäväksi.638

638 Esim. HS 16.6.1990 Koulunjohtajan
viranhoito tutkittiin asianmukaisesti; TP
14.1.1989 Jääviys ei huoleta opettajia,
21.1.1989 Raunistulasta ei nyt juuri muuteta
muualle, 16.2.1989 Raunistulan kouluun
ei rehtoria?, 17.2.1989 ”Valitus poliittinen
kosto”, 22.2.1989 Raunistulan koulun
perusopetustilannetta koskeva keskustelu,
12.5.1989 Kiista jatkuu, 18.1.1990 Marja
Holvitie pian entinen koulunjohtaja?,
10.2.1990 Aika on suhteellista Raunistulan
koulussakin, 22.2.1990 Holvitie saa uutta
lisäaikaa, 23.2.1990 Holvitie saanut jo
6 viikkoa lykkäystä ja 15.3.1990 Tapaus
Holvien käsittely venyi ja venyi, 18.4.1990
Holvitien valituksesta lausunto, 12.6.1990
Holvitie valitti väärään paikkaan, 19.6.1990
Holvitien usko oikeuskäytäntöön palasi
ja 22.6.1990 Raaskan kantelu aiheeton;
TS 15.2.1989 Holvitietä epäillään
virkavirheestä, 16.2.1989 Raunistulan
koulun oppilasmäärä syyniin, 28.5.1989
Ryhmässä rytisee, 17.8.1989 Raunistulan
virat säädösten mukaiset, 3.11.1989
Raunistulan koulututkimus aiheutti
kantelun; 6.12.1989 Raunistulan virat
säädösten mukaan, 22.12.1989 Raunistulan
koulun sotkuista esitys kurinpitotoimiksi,
17.1.1990 Koululautakunta puree kiinni
Raunistulan koulukonfliktiin, 26.1.1990
Marja Holvitie vetoaa opettajien
tukeen, 8.2.1990 Holvitie sai lisäaikaa
vastineelleen, 15.3.1990 Koulun johtajuus
pois Holvitieltä, 16.3.1990 Holvitie-ratkaisu
kaupunginhallitukselle, 7.6.1990 Holvitielle
jälleen vastinepyyntö, 15.6.1990 Holvitiejupakan tutkimuksissa ei rikottu säännöksiä
ja 27.9.1990 Holvitie sai varoituksen; Tkl
8.11.1989 Raunistulan koulu suurennuslasin
alla ja 18.11.1990 Syytösryöppyyn joutunut
Marja Holvitie.

Peruskoulun ja lukion
kehittäminen
Suomessa 1970-lukua on nimitetty
koulutuksen vuosikymmeneksi. Elettiin voimakkaan koulutusoptimismin
aikaa. Peruskoulun kehityksessä ensimmäinen vaihe saatiin toteutettua
1980-luvun alkuun mennessä.
Peruskoulun uudistamisessa
1980-luvulla keskeiseksi tavoitteeksi
asetettiin koulun sisäinen kehittäminen. Tässäkin seurattiin Pohjanlahden
länsipuolen esikuvia, sillä lähtökohtana oli Ruotsissa edellisen vuosikymmen alussa aloitettu koulun sisäinen
kehitystyö.
Samaan tavoitteeseen tähtäsi myös
Suomen uusi koululainsäädäntö. Päätösvaltaa haluttiin siirtää hallinnon
ylätasolta alaspäin. Aikaisemmin koko
maan koululaitosta oli kehitetty antamalla jopa kiusallisen tarkat toteuttamisohjeet.639 Jaakko Lavaste totesi keväällä 1985 muutoksesta Föriviestin
palstoilla: ”Uudet koululait ja asetukset
tulevat voimaan elokuun alussa 1985.
Kouluvirastoa ne ovat täystyöllistäneet
syksystä lähtien, koska kuntatason
päätökset on saatava aikaan ennen lukuvuoden alkua. On johtokuntia, lukion virkajärjestelyjä, tuntikehystä, kieliohjelmaa, lisää kouluja koululaitokseen, johtokunnan valintojen valmistelua ja muuta asiaankuuluvaa järjes639 Hämäläinen – Lonkila 1985, 9.
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telyä.” Apulaiskaupunginjohtaja Lahti
ja koulutoimenjohtaja Lavaste toivoivat, että johtokuntiin valittaisiin lähinnä oppilaiden vanhempia. Turkka Hietanen tähdensi päävastuun kaupungin
koululaitoksen kehittämisessä kuuluvan kuitenkin koululautakunnalle.640
Muutokset koulumaailmassa tapahtuvat yleensä hitaasti. Käytännön
koulutyöhön peruskoulujen yläasteella ja lukioissa vaikutti eniten siirtyminen tuntikehysjärjestelmään. Turussa tuntikehysjärjestelmää oli ryhdytty kokeilemaan jo 1980-luvun alussa
Juhana Herttuan koulussa. Tasokurssit poistettiin, ja ryhmiä muodostettiin
koulun oman tarpeen mukaan.641 Parin vuoden kuluttua tuntikehyskokeilu
aloitettiin myös Topeliuksen, Snellmanin ja Vasaramäen kouluissa.642 Kurssimuotoisen lukion lukusuunnitelmaa
ryhdyttiin kokeilemaan aluksi Kastun
lukiossa.643
Uudet koululait ja asetukset tulivat voimaan elokuun alussa 1985. Tavoitteena oli luopua yhtenäisestä valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta
ja antaa kunnille mahdollisuus kehittää omaa koululaitostaan. Tasokurs640 Föriviesti 1985: 1, 3 Koulu saa uudet lait.
641 TS 7.8.1980 Turussa monta koulukokeilua
ja 1.9.1980 Koulujärjestelmää kehitettävä
lapsen tarpeiden mukaisesti; Vuosikertomus
1980, Turun kaupungin kouluvirasto 1981,
52.
642 Vuosikertomus 1982, Turun kaupungin
kouluvirasto 1983, 63.
643 Vuosikertomus 1983, Turun kaupungin
kouluvirasto 1984, 59.
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sit, joille yläasteen oppilaita oli jaettu
opintomenestyksen ja lahjakkuuden
perusteella, eivät kuuluneet peruskoulun alkuperäiseen ”henkeen”. Niiden
katsottiin kuvastavan vanhaa rinnakkaiskoulujärjestelmää. Samaan aikaan
monet kantoivat huolta lahjakkaiden
lasten koulutuksesta. Väitettiin, että
huippuoppilaat oli unohdettu. Julkisesti esitettiin myös, että Suomen koulujärjestelmä tulisi jäämään pahasti jalkoihin yhdentyvän Euroopan ”koulukilpailussa”.644
Koululautakunnan puheenjohtaja Reijo Rauhala korosti, että koulun
johto ja johtokunnat pääsivät nyt vaikuttamaan entistä tehokkaammin itse opetustapahtumiin. Kuntatasolla
oli laadittava uusi opetussuunnitelma.
Rauhala totesi myös, että paljon keskustelua herättäneiden kouluneuvostojen toiminta oli loppumassa. Samoin
kouluneuvostovaaleja ei järjestettäisi
enää.645 Hän piti uudistusta edistysaskeleena verrattuna kouluneuvostojen
aikaan. Tavoitteena ei ollut byrokratian lisääminen. Jaakko Lavaste korosti
muutosta koulun näkökulmasta: ”Tärkeintä on kehittää omaa koulua kasvuympäristönä. Tässä tarvitaan henkeä
enemmän kuin lain kirjainta”.646 Saman
644 Esim. TS 17.11.1988 Suomen koulu ei pärjää
yhdentyvässä Euroopassa; Ahonen 2012,
156–157.
645 TS 11.10.1984 Kouluneuvostot hautaan,
opetusryhmät pienenevät.
646 TS 12.5.1986 Koulun ja kodin yhteistyöhön
Turussa 740 000 markkaa. Johtokunnat
harjoitelleet lukuvuoden.

näkemyksen hieman eri painotuksella
toi esille myös Turkka Hietanen: ”Koulun hallinnossa tulisi aina muistaa, että koululainen – lapsi – on tärkein asia.
Lapsen parhaaksi teemme kaikki työtä.” Johtokunnat olivat lähidemokratian oiva ilmenemismuoto.647
Turussa kuntakohtaista opetussuunnitelmaa oli laatimassa noin sata opettajaa. Ainakin tietyissä aineissa, kuten historiassa, maantiedossa ja
biologiassa, oli mahdollista tuoda esille kotiseudun omaleimaisia piirteitä.648
Paljon keskustelua herättäneet tasokurssit poistuivat aluksi peruskoulun seitsemänsiltä luokilta, mutta oppilaitos saattoi tilanteen ja resurssien mukaan muodostaa tuntikehyksen
puitteissa entistä pienempiä opetusryhmiä. Opetussuunnitelman mukaan
”tuntikehyksen käyttö tulee suunnitella oppilaan näkökulmasta siten, että
opetuksen järjestämisellä kokonaisuudessaan voidaan mahdollisimman hyvin tukea oppilaan tasapainoista kehitystä ja edistymistä oppiaineissa”. Tuntikehyksen käyttöön vaikutti tietysti,
miten paljon siihen haluttiin antaa taloudellisia resursseja. Uusi järjestelmä
vähensi monia kasvatuksellisia ja opetuksellisia ongelmia, joita yläasteilla
oli esiintynyt. Opetusministeriön selvityksen mukaan tuntikehyksen myötä
647 Föriviesti 1986: 3, 2 Johtokunnat – uusi
voima koulujen hallintoon; Hietanen,
Turkka, haastattelutieto, 2013.
648 Aam 4.9.1986 Leirikoulut jo osa
kouluelämää. Kahvivieraana Jaakko Lavaste.

opetusryhmien koko pieneni yläasteen
kouluissa. Turussa peruskoulun uudet
opetussuunnitelmat otettiin käyttöön
1. ja 2. vuosiluokilla lukuvuonna 1986–
1987.649
Esimerkiksi Klassikon lukiossa oppilaiden kielivalintoihin saattaisi rehtori Anna-Liisa Silvolan arvion mukaa
tulla vaikeuksia tuntikehyksen takia.
Koulussa oli annettu opetusta ranskan, latinan, saksan ja venäjän kielissä
mutta tuolloin suunniteltiin, että oppilas saisi ottaa opinto-ohjelmaansa vain
kaksi lyhyttä kieltä.650 Opetusvirastossa oltiin lisäksi huolestuneita siitä, että
1980-luvun puolivälissä peruskoulun
yläasteella ja lukiossa esimerkiksi venäjän lukijoiden määrä oli jatkuvasti
vähenemässä.651
Peruskoulun yhtenä tavoitteena oli
oppilaiden tutustuttaminen yhteiskuntaan, työelämään ja ammatinvalintaan.
Puropellon koulussa työelämään tutustuttamisohjelma oli aloitettu 1970-luvun lopulla. Opetustoimenjohtaja Lavaste korosti Turun Päivälehdelle, ettei
tämä sinänsä ollut vallankumouksellinen uutuus, sillä jo kansalaiskouluissa
oli toteutettu samaa periaatetta, mutta
siitä luovuttiin peruskoulu-uudistuk649 Turun kaupungin peruskoulujen
yleisopetuksen opetussuunnitelma 1986, 3
ja 567.
650 Tkl 21.11.1984 Tuntikehys rutistaa latinan
ulos lukiosta.
651 TS 29.10.1987 Venäjän kielen suosio
laskenut Turun kouluissa, ÅU 30.10.1987
Minskat ryskaintresse oroar Skolverket.
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sen aikoina.652 Yhdeksäsluokkalaisten
urasuunnitelmia ja jatko-opintoratkaisuja palvelivat vierailukäynnit työpaikoille ja työelämään tutustumisjaksot.
Turussa työelämään tutustuttaminen
toteutettiin sekä peruskouluissa että
lukioissa yhteistyönä siten, että toiminnassa olivat mukana koulut, kouluvirasto, elinkeinoelämä ja työvoimahallinnon ja työsuojelun edustajat.653
Lukioissa kurssimuotoinen lukusuunnitelma otettiin käyttöön vuonna 1982. Lukuvuonna 1984–1985 esimerkiksi Aurajoen lukiossa opiskeltiin
6-jaksojärjestelmän mukaisesti. Rehtori Rainer Seeston käsityksen mukaan
jaksojen vaihtuminen koettiin virkistävänä ja työmotivaatiota lisäävänä tekijänä, mutta kurssien laajuus toi kiireen tuntua opiskeluun. Lehtori Okko
totesi Turun Sanomille tammikuussa
1985, että kurssit olivat liian laajoja.
Lukiolaiset oli hänen mielestään laitettu ”liian aikaisin liian koville”. Suomalainen lukio oli Okon arvion mukaan jo
ennen uudistusta hyvä koulu:

”

Meillä on pyritty nostamaan koulutustasoa. Suomalainen lukio on
erittäin korkeatasoinen, yleissivistävä oppilaitos. Ruotsissa peruskoulu-uudistuksen jälkeen myös lukion

652 Vuosikertomus 1978, Turun kaupungin
koululaitos 1980, 4 ja 27: TP 16.1.1980
Työharjoittelua vain Puropellon koulussa
Turussa.
653 TKK 1978, 1979, 14; Föriviesti 1986: 3, 13
Koululaiset työelämään tutustumassa.
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taso laski. Ruotsalaisilla ylioppilailla ei ollut enää perinteisiä ylioppilaiden tietoja ja taitoja. Sen sijaan tämän päivän suomalainen ylioppilas
on tiedoiltaan ja taidoiltaan aiempia
ylioppilaitamme parempi. 654

”

Keskiasteen kolmannen kehittämisohjelman mukaan lukion aloittavien luokkien määrää oli vähennettävä ikäluokkien pienenemisen takia. Oppilasmäärien väheneminen vaikeutti opettajien
työllisyystilannetta Turun lukioissa.
Syksyllä 1986 lukioiden alkavia luokkia oli 29. Määrä oli vähentynyt edellisestä lukuvuodesta kahdella, kun valtiolta ei saatu lupaa perustaa luokkia
enemmän. Vuonna 1988 Turussa olisi
vain 28 lukion aloittavaa luokkaa, kun
syksyllä 1985 niitä oli vielä 37. Kaupunki ei enää suostunut antamaan lisäresursseja tilanteen korjaamiseksi.
Opettajien ammattiyhdistyksen turkulainen varapuheenjohtaja, lehtori Okko
totesi Turun Sanomille tammikuussa
1985, että päättäjien olisi ymmärrettävä, että vanhemmat halusivat antaa
lapsilleen hyvän yleissivistyksen. Sellaisen tarjosi juuri lukio. Lisäksi hän
mainitsi, että lukio oli kustannuksiltaan halvin koulumuoto Suomessa.655
Vuonna 1989 koko maassa päivälukion
jätti kesken noin 18 prosenttia sen op-
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654 Toimintakertomus 1982, Turun kaupungin
koululaitos; TS 26.1.1985 Lukio hiostaa
numerojahtiin.
655 TP 15.8.1986 Koulun alkaminen muuttaa
elämän; TS 26.1.1986 Lukio hiostaa
numerojahtiin.

pilaista. Turkka Hietanen korosti antamassaan haastattelussa, että 1980-luvun loppupuolella Turussa keskeytti
lukion 1. ja 2. luokan oppilaista noin
seitsemän prosenttia opiskelunsa,
mutta viimeisellä luokalla keskeyttäneitä oli selvästi vähemmän.656
1980-luvulla oppilashuoltoon kiinnitettiin entistä enemmän huomiota ja
Turun peruskouluihin ilmestyivät ensimmäiset koulukuraattorit. Aikaisemmin oppilaiden asioita hoitivat lähinnä luokanvalvojat ja terveydenhoitajat.
Tavoitteena oli saada oma kuraattori
jokaiseen yläasteen koulupiiriin. Hän
oli oppilaitoksen sosiaalityön ammattilainen, jonka tavoitteena oli olla tukena
koulun opetus- ja kasvatustyössä sekä
auttaa yksityistä oppilasta tämän koulukäyntiin mahdollisesti liittyvissä vaikeuksissa. Kuraattorin kanssa käydyt
keskustelut olivat aina luottamuksellisia. Hän oli myös yhdyshenkilö koulun ja kodin välillä silloin, kun oppilaan
koulutyö ei sujunut niin kuin sen pitäisi. Lukuvuonna 1985–1986 Turussa toimi yhteensä seitsemän koulukuraattoria.657
Tekniikan kehittyminen on vaikuttanut monin tavoin opetustyöhön.
1960-luvulla kouluihin ilmestyivät ensimmäiset kelanauhurit. Sitä ennen oli
vain kuunneltu kouluradiota. Diapro-

jektorit antoivat jo häivähdyksen siitä,
mitä kuvan käyttö opetuksessa saattaisi olla. Sitten luokkiin ilmestyivät televisiot, videonauhurit ja piirtoheittimet. Turussa opettaja Olli Palon johtama oppimateriaalitoimisto palveli kaupungin koulutoimen ”viestikeskuksena”.658
Aivan uusia mahdollisuuksia myös
koulutoimeen ja opiskeluun on tuonut
tietotekniikan nopea kehittyminen.
Muutamiin Turun kouluihin perustettiin heti 1980-luvun alussa ATK-kerhoja. Uranuurtajana oli Puropellon koulu.659
Vuonna 1983 kouluvirastoon hankittiin tekstinkäsittelylaitteet. Lavaste
kertoo nähneensä ensimmäisen tietokoneluokan Ranskan matkallaan vuonna 1985. Turkulainen Visiotek-niminen yritys oli tosin järjestänyt kouluviraston johtoportaalle ATK-koulutusta jo edellisenä vuonna. Tietotekniikan
opetus aloitettiin samoihin aikoihin
vapaaehtoisena aineena peruskoulun
7. luokilla. Kesällä 1985 kaupunginhallitus teki periaatepäätöksen tietokoneopetuksen kehittämiskeskuksen
perustamisesta. Opetustoimen hallinnoima TOP-keskus aloitti toimintansa vuonna 1986. Tilat saatiin Tornikadun varrelta entisestä Samskolanin talosta. Se oli Suomen ensimmäinen tie-

656 TS 8.5.1990 Lukion keskeyttää entistä
useampi oppilas.
657 Föriviesti 1986: 3, 6 Koulukuraattorin
arkipäivää.

658 Föriviesti 1987: 6, 10–11
Oppimateriaalitoimisto.
659 Föriviesti 1989: 9, 8 Kujala, Jukka, ATKkerhot yläasteella.
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to- ja viestintätekniikan opetuskäytön
kehittämiseen ja siihen liittyvän opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen
tarpeisiin perustettu yksikkö. Keskuksen johtama toimi alusta alkaen Turkka Sinervo.660
Ensimmäiset tietotekniikan ja tietokoneavusteisen opetuksen käyttöön
tarkoitetut laitteet, AMC-100 tietokoneet, kouluihin hankittiin turkulaiselta
yritykseltä, mutta syksyllä 1987 päätettiin koneet ostaa Nokialta. Hankinnassa otettiin huomioon koneiden kotimaisuusaste ja tekninen taso. Tuolloin kaupungin koulujen käytössä oli
noin 150 tietokonetta.661
Puolalan koulussa aloitettiin tietotekniikan kokeilutoiminta ja Kastun lukiossa ATK-kokeilu syyslukukaudella
1985.662 Oppilaiden ensimmäiset arviot ATK:n hyötykäytöstä olivat yleensä
positiivisia: ”Työvälinekäyttö on opettanut oppilaille, että tietokone on muutakin kuin pelkkä ’pelilelu’.” Tosin esimerkiksi kuvioiden yhdistäminen tekstiin oli hankalaa. Esitelmien ja ryhmätöiden laatiminen tekstinkäsittelyn
avulla oli kuitenkin helppoa ja mukavaa.663 1980-luvun lopulla opettajilla ei
tosin ollut vielä tarpeeksi käytössään
660 Vuosikertomus 1983. Turun kaupungin
koululaitos 1984, 6; Lavaste, Jaakko,
Muistelmia, 144.
661 TS 23.10.1987 Turun opetustietokoneet
Nokialta.
662 TKK 1985, 1986, 21.
663 Föriviesti 1987: 5, 3 ATK:n hyötykäyttö
korostuu Varissuon koululla.
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Föriviesti 1987 on paketissa, ja lehden toimitussihteeri Anita Tiikasalo on kutsunut toimijoita kotiinsa juhlimaan tapausta. Oikealta Anita Tiikasalo,
Jaakko Lavaste, Heikki Knuuti, Aino Saaro ja Ilkka
Kulo. (Jaakko Lavaste.)

sopivia opetusohjelmia, mutta intoa ja
kokeilunhalua oli riittävästi.664
Uusien koululakien myötä yhä keskeisemmäksi tehtäväksi nousi opettajien tietotekniikan täydennyskoulutus. TOP-keskuksessa pyrittiin myös
hoitamaan jossain määrin lähikoulujen tietotekniikan opetusta. Tarkastaja Reijo Salmen arvion mukaan turkulaisten tietotekniikan opetuskeskus oli
”alkupiste sellaiselle toiminnalle, jonka jatkoa ja tulevaisuutta sillä hetkellä oli vaikea kuvitella. Sen vaikutus tulee kuitenkin lähivuosina ulottumaan
kaikkien oppilaiden opetukseen.”665
Välillä lamassa ollutta tukioppilastoimintaa viriteltiin käyntiin 1980-luvun loppupuolella. Turussa uranuurtajana oli aikanaan Puropellon koulu.
Arka ja kiusattu oppilas saattaa jäädä
664 Föriviesti 1987: 5, 3 Tietotekniikka valtaa
koulut.
665 Föriviesti 1986: 3, 17 Salmi, Reijo, Turun
TOP-keskus.

yksikseen ongelmiensa kanssa, mutta
tukioppilas voi olla tukena ja turvana
esimerkiksi monessa käytännön tilanteessa, jossa ei aina haluta tai tarvita
opettajan apua.666
Kansainvälisyys oli nousemassa ajan keskeiseksi ilmiöksi, mutta
vuoden 1985 koululaki velvoitti kiinnittämään huomiota myös oppilaiden omaan kotiseutuun. Helsingissä
ja Vantaalla oli jo laadittu koululaisten kotiseutukirjat. Turussa tähän oli
myös loistavat mahdollisuudet. Syksyllä 1986 valmistui opettajien aloitteesta
ja Lavasteen esityksestä liikkeelle saatu oppikirja Kotiseutuni Suomen Turku. Opettaja Heikki Knuutin, Liisa Merenkylän, Seija Nordlingin ja Arto Soilamon laatima teos antoi läpileikkauksen
kaupungin monivaiheisesta historiasta
ja nykyisyydestä. Siitä otettiin 10 000
kappaleen painos, ja kirjaa jaettiin kaikille 3. ja 4. luokkien oppilaille.667 Syksyllä 1991 painosta ilmestyi yläasteen
oppilaille tarkoitettu kotiseutukirja
Aijee, jonka tekijöinä olivat Jouko Lahtero, Juhani Merilahti, Pekka Paasio ja
Herkko Rautakorpi.668 Ruotsinkielisissä kouluissa käytettiin vuonna 1985 ilmestynyttä usean eri kirjoittajan laa666 TS 26.8.1989 Tukioppilas apuna elämän
opettelussa.
667 Aam 4.9.1986 Leirikoulut jo osa
kouluelämää. Kahvivieraana Jaakko
Lavaste; TP 3.10.1986 Turku kansien
välissä; Föriviesti, 1986: 4, 3 Suomen Turku
oppikirjan kansien välissä.
668 TP 28.9.1991 Aijee kertoo Turusta; Turun
Sanomat 25.9.1991 Apukirja yläasteelle.

timaa kotiseutukirjaa Boken om Åboland. Sen julkaisemisesta vastasi Åbolands kulturåd, jonka aloitteesta koko
hanke oli lähtenyt liikkeelle.
Kesäsiirtolat kuuluivat koululaisten lomanviettoon edelleen 1980-luvulla. Niiden ohjelmaa monipuolistettiin järjestämällä erilaisia teemapäiviä.
Esimerkiksi kesällä 1983 siirtoloihin
pyrki noin 1300 oppilasta, joista voitiin ottaa mukaan lähes 1000 lasta.
Vuosikymmen puolivälissä oli varsinaisten noin kolme viikkoa kestävien
siirtoloiden lisäksi viikkosiirtoloita ja
päiväsiirtoloita. Hakijoita riitti edelleen runsaasti. Kesällä 1989 oli kulunut tasan sata vuotta siitä, kun ensimmäiset Turun kansakoulujen oppilaat
lähtivät kesäsiirtolaan. Pelkästään laiva- tai venematka leirille saattoi olla
jo kokemus sinänsä. Aikanaan siirtola antoi kaupunkilapsille mahdollisuuden päästä kesäksi virkistymään terveelliseen ilmanalaan ja maaseudun
rauhaan. 1980-luvun lopulla tärkein
tehtävä oli tarjota koululapsille luonnonrauhaa, ulkoilmaa, liikuntamahdollisuuksia ja virikkeellistä toimintaa valvotusta ympäristössä. Koulutoimenjohtaja Lavaste mainitsi ajan uutuutena tiettyihin teemoihin keskittyvän toiminnan. Esimerkiksi Hiekkarannassa
kokeiltiin kesällä 1989 musiikkileiriä,
josta saatiin hyviä kokemuksia. Oppilailla oli yleensä vain mukavia muistoja kesäsiirtoloista: syötiin, uimassa
käytiin usein, pelattiin pesäpalloa, is-
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tuttiin iltanuotiolla ja harrastettiin jopa yösuunnistusta.669 Ruotsinkielisillä
kouluilla oli 1980-luvulla kesäsiirtolatoimintaa Nauvossa. Sitä järjestettiin
yhdessä Folkhälsan i Åbolandin kanssa.

Turun koulujen tilakysymykset
1980-luvulla
1980-luvulla Suomessa elettiin taloudellisesti suotuisissa oloissa. Vuosikymmenen lopulla valtion menot lisääntyivät noin 10 prosenttia vuodessa. Koulutusasenteet olivat varsin
myönteisiä. Aivan yleisesti uskottiin,
että vuosien 1929–1932 kaltainen syvä ja pitkä lamakausi ei enää toistuisi.
Nousukauden arveltiin jatkuvan, mutta
vuosikymmenen lopulla taloudellisen
kehityksen suunta muuttui yllättäen.670
1970-luvun lopulla pohdittiin jo
Turun koulujen hankalaa sijaintikysymystä. Keskikaupungilla muutaman
sadan metrin etäisyydellä toisistaan sijaitsi useita vanhoja koulurakennuksia,
mutta niiden oppilasalueet olivat lähiöissä. Vain Puolalanmäen koulu sai virallisesti oppilaansa lähialueelta. Tavoitteena oli siirtää ensinnä Museomäen koulu pois keskustasta. Ala-asteen koulujen tilanne oli Turussa suu669 Vuosikertomus 1983, Turun kaupungin
koululaitos 1984, 68–70; Föriviesti 1986;
3, 16 Kesäsiirtolat 1986 ja 1989: 10, 18–19
Kesäsiirtola 100v., Siirtolavene kulkee,
Kesäsiirtolassa tapahtuu ja Sata vuotta
sitten; TP 2.8.1989 Kesäsiirtoloista tulee
teemaleirejä; TS 2.8.1989 Siirtola kuuluu
yhä koululaisten kesään.
670 Lehtisalo 1997, 213–214.
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Kolme koulutoimenjohtajaa Turun Opettajien Ammattiyhdistyksen 100-vuotisjuhlassa Turun linnassa
keväällä 1987. Kuvassa keskellä pitkäaikainen kansakouluntarkastaja ja ensimmäinen koulutoimenjohtaja Allan T. Koskimies, oikealla hänen seuraajansa apulaiskaupunginjohtaja Pentti Lahti ja vasemmalla Lahden seuraaja Jaakko Lavaste. Kaikki
saivat aikanaan kouluneuvoksen arvonimen. (Turun
Opettajien Ammattiyhdistys.)

rin piirtein järjestyksessä. 1970-luvulla oli rakennettu toistakymmentä uutta
koulua. Jos oppilasmäärissä tapahtui
nopeaa kasvua, niin alueelle voitiin sijoittaa viipalekoulu. Väestöennusteet
saattoivat antaa aivan väärän kuvan kehityksestä. Kun uudisrakentamista tapahtui lähinnä kaupungin reuna-alueilla, niin vuosikymmen lopulla Hepokullassa, Runosmäessä ja Härkämäessä oli kouluongelmiin saatu tilapäisratkaisuksi tarkoitettu viipalekoulu.671
Opetus- ja sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Lahti piti tärkeänä, että
Riihikallion koulun suunnittelu saataisiin valmiiksi. Kun tämä opinahjo olisi
671 TS 15.7.1979 Turun vanhat koulut joutavat
virastoiksi ja 22.7.1979 Puolalanmäen
koulun palvelut säilytetään.

käytössä, voitaisiin Aurakadun koulu
siirtää Museomäen koulun tiloihin.672
Turussa taloudellinen tilanne oli
hyvä. Kaupungin tulot olivat suuremmat kuin menot. Vuonna 1985 veroäyri oli vain 15 penniä. Työttömyysaste
oli 5,2 prosenttia, ja se oli alhaisempi
kuin keskimäärin muualla Suomessa.
Toukokuussa 1984 kaupunginhallitus päätti siirtää Turun harjaantumiskoulun kaupungin hallintaan elokuun
1985 alusta alkaen. Syyslukukauden
alussa myös Turun yliopistollisen keskussairaalan erityiskoulu tuli osaksi
kaupungin koululaitosta. Varissuon ja
Jäkärlän koulut joutuivat käyttämään
vuokrattuja lisätiloja.673
Koulumenot olivat kuitenkin kasvaneet Suomessa valtiovallan mielestä
liian nopeasti. Vuoden 1987 loppupuolella opetusministeriö ja kuntien keskusjärjestöt olivat tehneet sopimuksen, jonka mukaan seuraavana vuonna kuntien koulumenoja leikattaisiin
2 prosenttia. Turussa talousarvio oli
jo valmis, ja Jaakko Lavasteen käsityksen mukaan säästökohteita oli vaikea
löytää. Ainoa mahdollisuus olisi karsia
käyttömenoja.674
Lukuvuodesta 1980–1981 lukuvuoteen 1989–1990 oppilasmäärä väheni
ala-asteen koulussa 15,5 prosenttia ja
672 TS 23.8.1987 Rahahuolet leimaavat Turun
päätöksentekoa.
673 TKK 1985, 1986, 3 ja 21.
674 TS 2.11.1987 Koulumenoja hillittävä, mutta
säästökohteita vaikea löytää. Valtio vaatii
mahdottomia.

Uusissa koulurakennuksissa oli enemmän valoa ja
liikkuminen oli vaivattomampaa kuin ennen. Monet koulutalot tehtiin nopeasti ja taloudellisesti
ajan elementtirakentamisen periaatteiden mukaan.
Sisätiloissa suosittiin lämpiä värejä. Tietotekniikka
teki tuloaan kouluihin, mutta kirjat olivat edelleen
tehokkaasti opetuskäytössä. (Irja Hiidensalo.)

yläasteen koulussa 18,9 prosenttia. Lukioissa kehitys oli samansuuntainen.
Ajanjakson päättyessä niissä oli 12,3
prosenttia vähemmän oppilaita kuin
sen alussa. Ruotsinkielisten peruskoulujen oppilasmäärä sen sijaan lisääntyi.
Ala-asteella kasvu oli 26,9 prosenttia
ja yläasteella 13,6 prosenttia. Lukiossa vähennystä tapahtui kyseisenä ajanjaksona 11,2 prosenttia. Bo Rosenberg
totesi julkisuudessa suoraan, että Turun ruotsinkielisissä ala-asteen kouluissa vallitsi vaikea tilanahtaus. Keskikaupungilla ei sijainnut riittävästi koulukiinteistöjä. Ruotsinkieliset oppilaat
tulivat laajalta alueelta eri kunnista, joten heidän oli liikenneyhteyksien takia
parasta käydä keskusta-alueen koulussa. Opetus rakentui suomenruotsalaisen kulttuurin pohjalle. Kouluvalintaa
tehtäessä monissa kodeissa haluttiin
panostaa ruotsin opiskeluun, sillä noin
TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ
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puolet oppilaista tuli kaksikielisistä
perheistä.675
Painopiste Turun kaupungin koululaitoksen kehittämistyössä siirtyi apulaiskaupunginjohtaja Lahden mukaan
keskiasteen koulutuksen alueelle. Tämä näkyi varsinkin uusien tilojen rakentamisessa ja vanhojen saneeraushankkeissa.676
Turun koulujen oppilasmäärä väheni tuntuvasti 1980-luvulla, mutta tämä
ei juuri vähentänyt koulujen tilantarvetta. Suotuisan talouskehityksen vallitessa ja tuntikehysjärjestelmästä johtuen käytettävissä ollut tuntimäärä lisääntyi ja opetusryhmät pienenivät,
mutta entistä pienempi oppilasjoukko
tarvitsi lähes samat verran opetustiloja, joihin 1970-luvun lopulla ja seuraavan vuosikymmenen alussa oli sijoitettu paljon suurempi määrä oppilaita.677
Koulujen tilakysymyksiin konkreettisesti vaikuttanut koulutoimenjohtaja
Lavaste on todennut Varissuon koulutilanteesta myöhemmin, että kaupungissa nähtiin sellainen kehityskulku,
mikä yleensä liittyy uusien ja suurien
lähiöiden syntyyn. Ne kasvavat aluk675 TS 6.2.1991 Kaksikieliset suosivat
ruotsinkielistä koulua; ÅU 22.5.1986 Två
skoldistrikt ger mer resurser , 2.2.1989
”Visst vill vi ha elever även om det är
trångt” , 6.5.1989 Tvåspråkliga med
svensk indentitet, 26.5.1989 Snudd på
tre ettor också i Sirkkala ja 10.8.1990
Utrymmesbristen gav oss tvålärarklassen!
676 TS 24.10.1986 Lahti, Pentti, Turun
koulutoimi keskushallinnon näkökulmasta.
677 Koulujen tilankäyttö ja tilantarve
1990-luvulla, 1990 2–3.
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si asukasmäärältään nopeasti ja lapsiperheitä niihin tulee runsaasti. Tarvitaan erilaisia palveluja, mutta noin 15
vuoden kuluttua huomataan, että oppivelvollisten lasten määrä putoaa rajusti. Kouluissa on tilaa, ja osa niistä on jo
muussa kuin koulukäytössä.678
1980-luvulla koulutalojen arkkitehtuurissa alkoi näkyä uusia piirteitä.
1960-ja 1970-luvulla pyrittiin tehokkuuteen suosimalla nopeaa elementtirakentamista. Rakennukset olivat matalia ja liikkuminen niissä oli helppoa.
Turhia koristuksia tasakattoisissa koulutaloissa ei tarvittu, vaan suorat linjat
ja nauhamaiset ikkunarivit olivat niiden olennaisina piirteitä. 1980-luvulla
tapahtui siirtyminen postmoderniin aikaan. Kouluissa otettiin entistä paremmin huomioon sen käyttäjät, ja rakennuksissa pyrittiin välttämään ison laitoksen tuntua. Tätä suuntausta edustaa esimerkiksi arkkitehti Markku Roinisen piirtämä Hannunniitun koulun
moderni lisärakennus ja siihen liittyvä
Turun kuulovammaisten koulun uudisrakennus. Ne valmistuivat syyskuussa
1988. Koulutalon julkisivuun oli sijoitettu paljon värikkäitä keramiikkalaattoja. Rakennusta rytmittivät kreikkalaistyyliset pylväät ja lasiset tornit.
Arkkitehti kutsui torneja valolyhdyiksi. Uudessa kuurojenkoulussa opiskeli sekä kuurojen että heikkokuuloisten
oppilaiden ryhmiä. Nykyaikaista tek678 Lavaste, Jaakko, Muistelmia, 149–150.

Hannunniitun koulu valmistui kesällä 1975 ja sen
lisärakennus syksyllä 1988.Vanhemman osan suunnittelussa periaatteena olivat viivasuorat linjat,
nauhamainen ikkunarivi ja tasakatto, mutta uudemmassa on pyritty erilaisilla postmodernille kaudelle ominaisilla ratkaisuilla elävöittämään rakennusta
ja vähentämään sen laitosmaista vaikutusta. (Lauri
Tiikasalo.)

niikkaa oli käytetty hyväksi monin eri
tavoin ja enemmän kuin ajan tavallisissa kouluissa. Keskusradion lisäksi uudessa opinahjossa oli keskusvideojärjestelmä. Sen välityksellä voitiin välittää niin kirjoitetut kuin viitotut viestit
luokkiin. Videokameroita opetuksessa
käytettiin paljon, ja kaikki oppilaiden
viittomat otettiin kuvanauhalle. Akustiikka ja äänieristys oli suunniteltu
erityisesti kuulovammaisten oppilaiden opetusta varten. Välituntipiha oli
sopuisasti yhteinen molemmille kouluille, ja tiettyjä luokkia käyttivät sekä kuulevat että kuurot oppilaat. Hannunniitun koulun rehtori Veikko Repo
totesi yhteistyön kahden koulun välillä
toimineen kitkattomasti. Erityiskoulun
ja tavallisen koulun läheisestä rinnakkainelosta oli hyöytä molemmille opinahjoille.679
679 TS 13.1.1990 130-vuotias kuurojenkoulu
sai modernin uudisrakennuksen; HS
17.1.1990 Kansanopetusta jo ennen
kansakoululaitosta.

Syksyllä 1988 aloitettiin vanhan
Nummen koulun peruskorjaus- ja
muutostyöt. Samalla koululle rakennettiin uusi liikuntasali. Työt valmistuivat vuoden 1990 aikana. Nummelle
sijoittui myös Luolavuoren koulutalosta siirtynyt Hakamaan koulu, joka sai
samalla uuden nimen. Siitä tuli seudun
historiaa kunnioittaen Katariinan koulu. Riihikallion koulun rakentaminen
oli sen sijaan suurhanke, jonka toteuttamisen tulisi vaatimaan runsaasti varoja.680
1980-luvun lopulla kävi entistä vakuuttavammin selväksi, että kaupungin keskustassa oli liikaa kouluja, mutta uusilla asuinalueilla niitä tarvittiin
lisää. Osastopäällikkö Tapio Alapaattikoski totesi, että tämän takia tehtiin
päätös siirtää keskustasta Museomäen
koulu ja Turun lyseon lukio Runosmäkeen vuonna 1991 valmistuvaan Riihikallion kouluun.681 Lisäksi suunniteltiin Cygnaeuksen koulun muuttoa Aurakadun koulun vanhaan kiinteistöön.
Paremmaksi ratkaisuksi todettiin kuitenkin, että oppilaitos ottaisi käyttöön
Museomäen koulun tilat.682
680 TP 28.10.1988 Jos lukio jätetään pois.
Riihikallion kouluhanke siirtyy taas; TS
11.11.1988 Riihikallion uuden koulun
miljoonahanke käynnistyy; Ahola 1999, 9.
681 TS 1.2.1989 Museomäen koulu ja Turun
lyseon lukio siirtyvät Runosmäkeen.
682 ÅU 23.3.1989 Cygnaeus till Auragatan?,
18.5.1989 Auragatan bäst anser föräldrar
ja 25.10.1989 Skolpaketet bereds vidare ja
31.10.1990 Sirkkala söker separat lösning på
utrymmensfrågan.
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Koulumuseohanke oli noussut esille aika ajoin, mutta 1980-luvun lopulla
idea oli taas ajankohtainen. Vanha Ristimäen koulu poistui opetuskäytöstä
syksyllä 1988.Museotoiminnanjohtaja
Knut Drake katsoi, että Ristimäki lähellä Kuralan Kylämäkeä soveltuisi hyvin
museoksi. Samoin koulutoiminnanjohtaja Lavaste tuki hanketta lämpimästi:

”

Hanketta aiotaan perustella sillä, että rakennukseen ja sen ympäristöön ei pitänyt puuttua. Museo ei
vaadi perustamiskustannuksia, koska vanhempi rakennus kelpaisi maakuntamuseon mukaan sellaisenaan
museoksi.

”

Lavaste uskoi, että museoon riittäisi
kävijöitä. Itse rakennus oli 1900-luvun
alun tyypillinen kyläkoulu, johon ei aikojen saatosta ollut tehty kovin suuria
muutoksia. Koulun ympäristökin oli
hyvin viehättävä, joten siihen ei pitäisi
puuttua millään tavoin. Alueen kaivuukiellon takia – koulutalon vieressä on
800-luvulta peräisin oleva muinaiskalmisto – rakennuksen käyttö muuhun
tarkoitukseen oli hankalaa. Museohanke oli esillä vielä syksyllä 1990. Tavoitteena oli, että Ristimäen vanhimmasta
koulurakennuksesta varattaisiin kaksi
luokkaa museota varten. Opinahjossa
oli valmiina hyvä esinevalikoima koulun eri vuosikymmeniltä: pulpetteja,
harmoneja, opetustauluja, episkooppeja jne. Rakennuksen sisustus oli säi-
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lynyt 1950-luvun hengen mukaisena,
vaikka toiminta päättyi vasta 1980-luvun loppupuolella.683
Ristimäen koulun silloiset opettajat ja oppilaat olivat samalla kannalla.
Tilanne oli kuitenkin hieman epäselvä.
Hanke oli jopa kaupunginhallituksen
käsittelyssä, mutta se ei edennyt suotuisasti. Lamakausi ja viime kädessä
rahapula 1990-luvulla kaatoivat koulumuseohankkeen lopullisesti.

Kaikkien turkulaisten
omat työväenopistot
Työväenopistot olivat enenevässä
määrin turkulaisten suosiossa. Suomenkielisen opiston opiskelijamäärät
lisääntyivät tasaisesti 1960-luvun puolivälistä lähtien. Vuonna 1964 kirjoissa
oli 6000 opiskelijaa. Seuraavan vuosikymmenen lopulla heitä oli yli 8000.
Samalla oli palkattava lisää opettajia. Työkaudella 1974–1975 opistolla
oli jo 95 tuntiopettajaa. Vuonna 1972
opiston rehtoriksi valittiin maisteri
Antti Airamo. Varsinkin kielten opiskelun harrastus lisääntyi voimakkaasti 1970-luvulla, jolloin ryhdyttiin järjestämään englannin ja ruotsin kielistudiokursseja. Suosituiksi harrastusaineiksi Turussa nousivat esimerkiksi puutyö- ja kaappikellokurssit. Ehkä
tämä johtui siitä, että miehiä todella
kiinnostavia harrastusaineita oli ollut
683 TS 2.11.1988 Kouluväki haluaa Ristimäestä
museon.

melko vähän. Ylipuutarhuri Arno Kasvin luennot vetivät aina luontosalit täyteen kuulijoita. 1980-luvun alussa opetuksen painopistealueita olivat kielet,
käytännön taitoihin liittyvät kurssit ja
taideaineet.684
Aili Nummenmaan 22 vuotta kestäneen rehtorikauden jälkeen Turun
ruotsinkielisen työväenopiston johtoon valittiin maisteri Börje Lång. Hän
panosti erityisesti musiikin ja käytännöllisten aineiden opetuksen kehittämisen. Ruotsinkielisessä opistossa
kielten opiskelu oli jatkuvasti suosittua. Eniten väkeä keräsivät englannin
kurssit. Opistossa kielten opiskelun
huippukausi oli vuosina 1964–1973.
Myös erilaiset harrastusaineiden kurssit olivat saavuttaneet suuren suosion.
1970-luvun puolivälissä tietojenkäsittelyn kurssit ilmestyivät työväenopistojen opetusohjelmaan. 1980-luvun
alussa toimintaa haittasi valtion tiukentunut talouslinja. Se pakotti panostamaan erilaisiin lyhytkursseihin.685
1980-luvun alkupuolella suomenkielisellä opistolla oli toimintaa oman
opistotalon lisäksi eri puolilla kaupunkia: Puolalan osastossa, Pernon osastossa, Puropellon koululla, Mestarinkadun koulutalolla, Lehmusvalkaman
palvelutalolla, Runosmäen koululla,
Nunnavuoren koululla, Turun Normaa684 Tauriainen 2000, 122–123 ja 130–137; Tkl
2000, 122–125 ja 129–131.
685 Åbo svenska arbetarinstitut 2008, 34–36,
48–49 ja 87.

likoululla, Paattisten talolla, Maakunta-arkistossa, Ammattioppilaitoksessa, Temppelinkadun kerhohuoneessa,
Malminkadun Kortteliklubilla, Mikaelin koululla, Puolalan koululla ja Kuurojen yhdistyksen kerhohuoneistossa.686
Opiskelijamäärissä tapahtui jatkuvasti voimakasta kasvua. 1970-luvun
puolivälissä suomenkielisen opiston
piiriin oli ilmestynyt uusia väestöryhmiä, kuten eläkeläiset, joille voitiin järjestää opetusta myös päiväsaikaan. Lisäksi ohjelmaan vakiintui erilaisia ammatillisia kursseja ja avoimen yliopiston luentoja.687
Syksyn 1984 työkaudella suomenkielisen työväenopiston kirjoissa oli jo
yli 10 000 opiskelijaa. Ruotsinkielisessä työväenopistossa opiskeli tuolloin
noin 1000 henkilöä. Ilmoittautumisesta muodostui todellinen tapahtuma, joka huomioitiin jopa paikkakunnan sanomalehdissä. Jokaisen piti käydä henkilökohtaisesti varaamassa opiskelupaikka itselleen. Väkeä oli paikalla satamäärin. Innokkaimmat ilmestyivät
jonoon varhain aamulla tuolit ja eväät
mukanaan.688 Suomenkielisessä opistossa kielten opiskelun huippukausi
osui työkauteen 1984–1984, jolloin eri
kielten opiskelijoita oli lähes 4300.689
686 Tauriainen 2000, 120–121.
687 TKK 1975, 1976, 12.
688 TKK 1984, 1985, 25; Tauriainen 2000, 130–
131; Åbo svenska arbetarinstitut 2008, 51.
689 Tauriainen 2000, 124–126.
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LAMAN VARJOSSA
– TALOUDEN
ASETTAMAT
TIENVIITAT JA
KOULUJEN KEHITYS

S

yksyllä 1987 kouluviraston opetus- ja kouluosaston päälliköksi
oli valittu Tapio Alapaattikoski ja
hallinto-osaston johtoon Kaarina Mäkelä. Joulukuussa 1988 Jaakko Lavaste tuli Pentti Lahden kuoleman jälkeen
Turun väliaikaiseksi opetus- ja sivistystoiminen apulaiskaupunginjohtajaksi. Lavasteen virkaa kouluvirastossa ryhtyi hoitamaan opetustoimenjohtaja Turkka Hietanen. Opetus- ja sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajaksi
valittiin sitten Armas Lahoniitty.690
Vapaakuntakokeilun myötä kouluhallinnossa tapahtui suuri muutos
1990-luvun alussa. Eri tehtäviin aikaisemmin määrätty valtionapu annettai690 TKK 1989, 1990, 41.
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siin pääsääntöisesti yhtenä summana,
jonka jaosta kunta saisi päättää itsenäisesti. Valtuusto oli hyväksynyt kesäkuussa 1990 ehdotuksen kaupungin
koululaitoksen hallinnon kehittämisestä. Vapaakuntakokeilun puitteissa
rehtorit ja kouluviraston virkamiehet
saivat palvelujen kehittämiseksi entistä enemmän valtaa esimerkiksi taloudellisissa kysymyksissä.691
Uusi lukuvuosi 1990–1991 aloitettiin Turussa tavallista juhlavammin, sillä nyt julistettiin ensimmäisen
kerran valtakunnallinen koulurauha.
Tapahtuma järjestettiin Taidemuse691 ÅU 29.12.1989 Stor reform inom
skolförvaltningen; TKK 1989, 1990, 39 ja
1990, 1991, 6 ja 39; Ohjeet koululaitoksen
hallinnon kehittämisestä, Turun kaupunki,
14.9.1990.
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on mäellä. Historialliseen tilaisuuteen
oli kerääntynyt noin 4000 koululaista,
opettajaa ja rehtoria. Koulutoimenjohtaja Lavaste toivoi, että koulurauhan
julistuksesta muodostuisi uusi jokavuotinen perinne. Julistuksen lukivat
peruskoululaiset Rami Laine ja Nina
Rosas. Tapahtuma radioitiin ja huomioitiin myös television uutislähetyksissä.692 Koulurauhan julistamisesta syntyikin perinne. Nykyään se on jo kansallinen tapahtuma.
Koulutoimenjohtaja Lavaste jäi
eläkkeelle vuoden 1991 alkupuolella.
Antamassaan haastattelussa hän totesi olleensa alusta alkaen peruskoulun
kannattaja. Virkavuosia koulumaailman eri tehtävissä oli kertynyt jo 35.693
Hallinnon ylätasolla tehtiin tärkeät ratkaisut, mutta hän oli työnsä puolesta
vieraillut jokaisessa kaupungin koulussa ja joissakin varsin usein. Lavasteen mielestä parasta olikin ”ihmisten
parissa oleminen, vierailut kouluissa”:

”

Se on lämmittänyt paljon mieltäni, kun olen saanut olla mukana kehittämässä tätä koulumaailmaa. Lasten erilaiset harrastukset ovat kiinnostaneet. Siksi mm. musiikkiluokat
ovat olleet lähellä sydäntäni, samoin
liikuntalukio.

”

692 TS 16.8.1990 Suomen Turku julistaa
koulurauhan, 17.8.1990 Suomen Turku
julisti koulurauhan ja Lukuvuosi alkuun
Turun koulurauhanjulistuksella. ÅU
17.8.1990 Skolfred!
693 TS 10.2.1991 Peruskoulu rakentaa nyt
yksilöllisyyttä.

Jaakko Lavaste tuli Turun koululaitoksen palvelukseen vuonna 1977. Hän jäi eläkkeelle alkuvuodesta
1991. (Lauri Tiikasalo.)

Ikäviäkin puolia hallintomiehen näkökulmasta työtehtävistä löytyi: hallinnon arkirutiinit ja paperisota. Joskus
tunsi ”olevansa oravanpyörässä, määräajoin tulee vastaan samat jutut vuodesta toiseen.”694
Uudistettu koululainsäädäntö ja
-asetukset tulivat voimaan vuoden
1991 alussa. Aikaisemmin määräykset annettiin Helsingistä keskushallinnon taholta kuntien kouluvirastoihin
ja lopulta kouluihin. Nyt korostettiin
yksilöllisyyttä. Päätäntävaltaa siirrettiin keskushallinnosta kunnille, koululautakunnille ja kouluille. Lavasteen
mielestä muutoksessa oli ”keskeisenä
se ajatus, että hallinto on tarkoitettu
palvelemaan koulutyötä, mitä vähem694 TS 5.10.1990 Jaakko Lavaste lähtee
virastaan; Föriviesti 1990: 12, 2 Vähän
ennen.
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män hallinto tuntuu ja näkyy, sitä parempi”.695
Koulutoimenjohtajan virkaa ei julistettu haettavaksi tässä vaiheessa,
vaan sitä määrättiin hoitamaan väliaikaisesti suomenkielisen opetustoimen
johtaja Hietanen.Ruotsinkielisen opetustoimen johdossa oli edelleen Bo Rosenberg. Turkka Hietanen kertoili koulutoimen ajankohtaisista näkymistä
Turkulaisen haastattelijalle:

Syksyllä 1991 Turun koululaiset
saivat ensimmäisen kerran nauttia
syysloman ihanuuksista. Tämän mahdollisti uudistettu koululainsäädäntö, sillä sen mukaan koululautakunnat
saattoivat päättää osittain myös koulujen työajoista. Siksi myös syyslukukausi oli aloitettu tavallista aikaisemmin.698

”

Juuri nyt tehtäviä on todella paljon, kun kouluun on tulossa paljon
uudistuksia ja muutoksia. Aikamoinen määrä lainsäädäntöä puretaan,
sillä lakipykälien määrä pudotetaan
puoleen nykyisestä. Toteutumassa
olevat uudistukset tuovat yhä enemmän päätäntävaltaa kouluihin. Samalla myös vastuu lisääntyy. 696

”

Reformin myötä kunnat saivat itse määrätä mm. koulujen loma-ajoista. Samalla aloitettiin uuden opetussuunnitelman valmistelu. Hietanen totesi uudistuksesta, että nyt siirryttiin
kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan. Sen myötä koulut saattoivat
kehittää omaleimaisuuttaan. Opetushallitus antoi perusteet suunnitelmille, mutta kouluille jäi tietty vapaus rakentaa omaa toimintaansa.697
695 Turun Puolest 1991: 1, 10–11 Lehtimiesura
olisi ollut toinen vaihtoehto.
696 Tkl 9.1.1991 Koulun lakipykälistä
pudotetaan puolet pois.
697 Föriviesti 1992: 16, 2 Hietanen, Turkka,
Juhlaa ja arkea.
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Oppilasmäärien
muutokset 1990-luvulla
Turussa oppilasmäärät olivat vähentyneet tasaisesti 1980-luvun alkupuolelta lähtien.
Syksyllä 1990 tuli julkisuuteen oppilasmäärien kehittymistä ja koulujen
tilatarvetta Turussa selvittämään asetetun työryhmän muistio. Se luovutettiin lokakuun alussa kaupunginjohtaja Juhani Lepälle. Osastopäällikkö Alapaattikosken johtama työryhmä oli
aloittanut työnsä keväällä. Lähtökohtatilanteessa suomenkielisten oppilaiden määrä oli laskussa, mutta ruotsinkieliset koulut tarvitsivat lisätilaa. Sirkkalan koulussa oli ahdasta. Sen kirjoissa oli kaikkiaan 290 oppilasta, joista 50
oli kaarinalaisia.699
698 Aam 28.8.1991 Marraslomaa Turun
koululaisille; TP 29.8.1991 Syysloma
kouluun?; TS 2.8.1991 Uusi koululaki lisää
joustavuutta myös Turussa.
699 TS29.10.1990 Turussa neljä koulua
lakkautuslistalla ja Tyly yllätys Juhana
Herttualle. ÅU 21.11.1990 Långt kvar till
lösning av Cygnaeus` husfråga ja 5.2.1991
Svenskt lågstadium i St Karins inte aktuellt.

Miten oppilasmäärien arveltiin kehittyvän 1990-luvun aikana? Ennuste
perustui Turun yleiskaavan tarkistuksessa käytettyyn väestöennusteeseen,
jonka mukaan vuonna 2010 kaupungissa olisi 163 961 asukasta. Ala-asteilla oppilasmäärien arveltiin lisääntyvän
jatkuvasti. 1990-luvun alussa niillä oli
noin 8900 oppilasta ja kymmenen vuoden kuluttua oppilaita olisi yli 10 000.
Yläasteilla oppilasmäärät eivät juuri
muuttuisi vuosikymmenen kuluessa.
1990-luvun puolivälissä yläastelaisia
olisi tosin muutama sata vähemmän
kuin vuosikymmenen alussa ja lopussa. Erityisluokilla tapahtuisi pienehkö lisäys. Lukioissa kasvua tapahtuisi
muutaman sadan oppilaan verran.700
Koulusuunnittelun kannalta ongelmallista oli, etteivät oppilasmäärien
muutokset kohdistuneet tasaisesti koko kaupungin alueeseen. 1990-luvun
aikana oli ennakoitavissa erilaisia kehityskulkuja. Oppilasmääriltään taantuvia alueita olivat: Aunelan ja Härkämäen ala-asteen koulujen, Klassikon
yläasteen koulun sekä Pääskyvuoren
ala-asteen koulun, Juhana Herttuan
yläasteen koulun, Tuureporin yläasteen koulun sekä Varissuon ala-asteen
koulun koulupiirit. Kasvavien oppilasmäärien alueita olivat: Aurajoen yläasteen, Puropellon yläasteen, Luostarivuoren yläasteen ja Rieskalähteen yläasteen koulupiiri.
700 Koulujen tilankäyttö ja tilantarve
1990-luvulla, 1990, 5.

Alapaattikoski korosti, että tarkastelun suuntaviivoihin vaikutti kaupungin kiristynyt rahatilanne. Kouluviraston tekemien laskelmien mukaan Turussa voitaisiin 1990-luvulla lakkauttaa neljä koulua: Juhana Herttuan lukio, Aurakadun koulu, Majanummen
koulu ja Härkämäen koulu. Muistiossa ehdotettiin lisäksi iltalukion siirtämistä Juhana Herttuan koulun tiloihin.
Rehtori Paul Lembergiä ei ajatus ilahduttanut. Hänen mielestään iltalukion
sijainti kaupungin ydinkeskustassa oli
varsin perusteltua. Työryhmä ei ottanut kantaa mahdollisten muutosten sosiaalisiin tai pedagogisiin vaikutuksiin.
Asian jatkoselvittely oli kouluviraston,
koululautakunnan ja kaupunginhallituksen vastuulla. Opettajien ammattiyhdistyksen pääluottamusmies Reijo Rauhala totesi puolestaan, että jos
koulujen lakkauttaminen johtaisi ryhmäkokojen suurenemiseen, niin opetuksen taso tulisi varmasti kärsimään
syntyneestä tilanteesta.701
1990-luvun aikana Turun kaupungin ja samalla sen koulutoimen kehitykseen vaikutti talouskysymysten lisäksi muitakin tekijöitä, joiden ennakoiminen oli hankalaa. Kaupungin
väkiluku jopa aleni. Vuosikymmenen
puolivälistä alkoi kasvun kausi. Aivan
uusi ilmiö oli vieraskielisten asukkai701 TS 29.10.1990 Turussa neljä koulua
lakkautuslistalla ja Tyly yllätys Juhana
Herttualle. ÅU 21.11.1990 Långt kvar till
lösning av Cygnaeus` husfråga ja 5.2.1991
Svenskt lågstadium i St Karins inte aktuellt.
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den ja samalla oppilaiden osuuden lisääntyminen. Vuoden 1998 lopulla vieraskielisiä oppilaita oli peruskoulujen
yläasteilla jo noin 6 prosenttia koko
oppilasmäärästä. Muutamissa kouluissa määrä oli paljon suurempi.702
Todellisuudessa perusopetuksen kouluissa oppilasmäärä pieneni 1990-luvun alkupuolella, mutta se
kääntyi nousuun vuosikymmenen lo702 TKK 1998, 1999, 15.

pulla. Ruotsinkielisissä kouluissa oppilasmäärä kasvoi jonkin verran. Erityiskoulujen oppilasmäärä lisääntyi tuntuvasti ennustetta enemmän. Samoin
kaupungin suomenkielisten lukioiden
oppilasmäärissä tapahtui melkoista lisäystä. Tämä selittyy osittain siitä, että monet naapurikuntien oppilaat hakeutuvat jatkamaan opintojaan Turun
lukioissa.

TURUN PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN OPPILASMÄÄRÄT
SYKSYLLÄ 1990, 1995 JA 2000703
Koulumuoto

1990

Peruskoulu

suomi

Ylä-aste

4776

Ala-aste

Erityiskoulut

8552
570

Opetuskieli
ruotsi

1995.

Yht.

suomi

5075

4315

602

9154

7

577

299

8024
592

Opetuskieli
ruotsi

2000

Yht.

suomi

4616

4025

611

8635

7

599

301

8404
943

Opetuskieli
ruotsi

Yht.

762

9166

13

956

305

4330

Yhteensä

13898

908

14806

12931

919

13850

13372

1080

14452

Yhteensä

16434

1 109

17573

16192

1155

17377

16898

1334

18232

Yhteensä

17417

1109

18526

17270

1155

18425

17816

1334

19150

Päivälukiot
Iltakoulu

2536
983

201
-

2737
983

3261

1078

236
-

3497

1078

3526
918

254
-

703 TTVK 1990–1991, 1992, 155, 1996–1997, 1999, 159 ja 2000–2004, 2006, 140.

Lisäksi Turussa toimi kaksi muuta
yleissivistävän alan koulua. Syksyllä 1990 Turun normaalikoulussa oli
kaikkiaan 838 oppilasta ja yksityisessä Turun Steiner-koulussa 207 oppilasta. Kaupungissa toimivissa yleissivistävän koulutuksen oppilaitoksissa
oli tuolloin yhteensä 19 563 oppilas-
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3780
918

ta. Viisi vuotta myöhemmin normaalikoululaisia oli 872 ja steinerkoululaisia 172. Koko oppilasmäärä oli vähentynyt hieman, sillä nyt se oli 19 469.
Vuosikymmen loppupuolella alkoi uusi kasvun kausi. Vuonna 1998 turkulaisissa yleissivistävissä kouluissa oli yli
20 000 oppilasta.

OPPILAAT, YLIOPPILAAT JA
OPETTAJAT TURUN PERUSKOULUISSA
JA LUKIOISSA 1990–1999704

Vuosi Oppilasmäärä Ylioppilaita
1990

19571

1057

1992

19780

981

1991
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

19804

932

19662

1164

19469

1231

19331
19453
19616
20025
20249

1248
1381
1350
1218

(1107)

Opettajia
1351
1344
1335
1326
1324
1329
1191
1181
1216

1990-luvun alussa ennen lamavuosia Turun kouluissa oli yhteensä 1351
opettajaa, joista suurin osa oli kaupungin palveluksessa. Tämän jälkeen määrä väheni aina vuoteen 1997 saakka.
Sama kehityssuunta näkyi myös kaikkien kaupungin palveluksessa olleiden
henkilöiden määrissä.705

Koulut ja opetus laman
synkkinä päivinä
Nopeita talouden muutoksia ja varsinkin sen käännekohtia on vaikea ennustaa. Tämä havaittiin Suomessa konkreettisesti 1990-luvun alussa. Vuosi
1990 oli pitkään jatkuneen suotuisan
talouskehityksen päättymisen aikaa.
Maan ulkomainen velka oli lisääntynyt
704 TTVK 1998–1999, 2000, 144 ja 146.
705 TKK 1990, 1991, 38; TTVK 1996–1997, 1989,
86.

rajusti, ja monista syistä johtuen suomalainen yhteiskunta oli vajoamassa
talouslamaan.
1990-luvulla Suomessa ryhdyttiin
keskustelemaan uudesta koulutuspolitiikasta, jonka keskeisiä termejä olivat
kansainvälistyminen, markkinavoimat,
laatu ja tehokkuus. Koulutuksen maailma ja opetustyö eroavat kuitenkin paljon liiketaloudellisen ajattelun perusteista. Kyse ei ollut koko koulutusjärjestelmän yhtäkkisestä mullistuksesta,
vaan ajan mittaan monet pienet uudistukset saattaisivat aiheuttaa suuriakin
muutoksia.706 Lisäksi Euroopan yhdentyminen oli tuonut uusia näkökulmia
suomalaiseen yhteiskuntaan, vaikka
koulutusjärjestelmän kehittäminen oli
edelleen kansallisvaltion tehtävä.707
Koulumaailmaan oli yllättäen nousemassa monia vaikeita haasteita, joita oli hankala havaita etukäteen. Tämä
koettiin vahvasti Turussakin. Kaupungin verotulot laskivat, mutta menot
vain lisääntyivät. Työttömyys lisääntyi rajusti. Koulumaailman asiantuntija Liekki Lehtisalo kuitenkin korostaa laman päivinä ilmestyneessä teoksessaan, että ”koulutus on aina työttömyyttä edullisempaa”.708
Turun iltalukio lisäsi suosiotaan
niin, että kaikkia halukkaita ei voitu ottaa vastaan. Tästä joukosta useat olivat
päivälukiossa luokalle jääneitä. Rehtori
706 Rinne 2001, 130–135.
707 Lehtisalo – Raivola 1999, 190–199.
708 Lehtisalo 1992, 39–41.
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Paul Lemberg kertoi, että tiettyjen kielten opiskelun harrastus oli lisääntynyt
voimakkaasti. Suurin yllätys oli ollut
saksan kielen suosion kasvu.709
Viisivuotiskaudella 1986–1990 Turussa oli investoitu todella paljon. Koulutoimen alalla oli rakennettu suuri
Peltolan ammattikoulu sekä Nummen–
Hakamaan koulukeskus ja oli ryhdytty Aninkaisten koulutalon peruskorjaustyöhön. Lisäksi kaupunginhallitus
hyväksyi Riihikallion yläasteen ja Turun Lyseon uudisrakennuksen toteuttamisohjelman II vaiheen. Osa rakennuskustannuksista arveltiin voitavan
kattaa myymällä kaupungin keskustasta eräitä heikkokuntoisia koulutaloja.
Teräsrautelan koulu sai uusia tiloja,
ja niiden valmistuttua ryhdyttiin koulun vanhan osan saneeraukseen. Osastopäällikkö Alapaattikosken mukaan
kaupungin koulujen kunto oli melko
tyydyttävä, mutta varojen puutteen takia eräiden koulujen kunnostus oli viivästynyt.710
Turun talouden tila heikkeni jo vuoden 1990 lopulla, mutta mitään radikaaleja toimenpiteitä ei toistaiseksi
toteutettu. Tulot ylittivät menot. Veroäyrin hinta oli vielä 16 penniä. Työttömyysaste oli Turussa vain 4,2 pro709 TS 28.8.1990 Turun iltalukio on tupaten
täynnä.
710 Tkl25.11.1990 Katariinan koulu juhli uusia
tiloja; TP 26.5.1990 Teräsrautelan koulu
saa lisäsiiven; TS 26.5.1990 Koulujen
rakentaminen ja kunnostus vilkasta Turussa.
Teräsrautelan koululle uudet tilat; TKK 1990,
1991, 2– 3, 5 ja 8.
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senttia. Suurten rakennushankkeiden
aloittaminen kohtasi tosin vaikeuksia.
Riihikallion yläasteen ja Turun lyseon
lukion uudisrakennuksen toteuttaminen joutui vaakalaudalle. Alapaattikoski totesi Turun Sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan, että hankkeen
kariutuminen saattaisi johtaa lopulta
Turun Lyseon lukion lakkauttamiseen.
Lyseon vanha rakennus kaipasi kipeästi korjausta. Lisäksi sieltä puuttuivat
nykyaikaisen koulut tarvitsemat tilat.
Myös Wäinö Aaltosen koulun rakennushanke joutui vastatuuleen.711
Lokakuun lopulla Riihikalliohankkeesta syntynyttä tilannetta selviteltiin
kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa
Nunnavuoren koululla. Arveltiin, että
kyse oli rahasta. Yleisön joukosta kuultiin kiusallinen kysymys: ”Onko kaupungin taloutta hoidettu todella niin
heikosti, että lapset pannaan maksamaan?” Kun Riihikallion kouluasia ei
näyttänyt edistyvän, niin runosmäkeläiset ryhtyivät puuhaamaan adressia uuden koulukeskuksensa puolesta. Marraskuun puolivälissä siihen oli
kerätty noin 1650 nimeä. Runosmä711 TP 26.5.1990 Teräsrautelan koulu
saa lisäsiiven; TS 26.5.1990 Koulujen
rakentaminen ja kunnostus vilkasta
Turussa. Teräsrautelan koululle uudet tilat,
20.10.1990 Tarvitaanko Runosmäessä
lukiota? ja 22.10.1990 Alapaattikoski, Tapio,
Riihikallion yläasteen ja Turun lyseon lukion
uudisrakennushankkeen toteuttaminen,
Riihikallion koulu tarvitaan, Riihikallion
koulu nyt tai ei koskaan; ÅU 10.10.1990
St Olof-huset slipper dålig luft och lukt
ja Sfp hoppas på stöd för St Olofs; Turun
kaupungin kunnalliskertomus 1990, 1991,
2–3, 5 ja 8.

Turkka Hietanen tuli opetustoimenjohtajaksi
1970-luvun lopulla, ja hän hoiti virkaa 2000-luvun
alkupuolelle saakka. (Lauri Tiikasalo.)

ki-seuran edustajat luovuttivat sitten
adressin opetustoimesta vastaavalle
apulaiskaupunginjohtaja Lahoniitylle. Valtuusto halusi lopulta toteuttaa
hankkeen, mutta aikaisempia suunnitelmia suppeampana. Sitkeiden neuvottelujen jälkeen valtuusto päätti, että
Riihikallion koulutalo rakennettaisiin,
mutta lukiota sinne ei sijoitettaisi.712
Opetustoimenjohtaja Hietanen oli
hieman yllättynyt ratkaisusta, sillä nyt
suunnitelmat oli laadittava uudelleen.
712 TP 23.10.1990 Riihikallion koulu nousee
vielä esille, 13.11.1990 Riihikallio pysyy
puheissa ja 17.11.1990 Riihikallion
koulupäätös saattaa murtua valtuustossa;
TS 30.10.1990 Runosmäkeläiset adressilla
Riihikallion koulun puolesta ja 20.11.1990
Sopu sitkeästi neuvotellen ja Riihikallion
koulu ja Pyhäjärvi-hanke läpi; ÅU
21.11.1990 Riihikalliobygget startar hösten
1991.

Lisäksi oli selvitettävä, minne Runosmäen lukiolaiset voitiin sijoittaa. Päätös saattoi merkitä kuoliniskua Turun
Lyseolle. Virkamiehet joutuivat tekemään Riihikallion koululle uudet rakennussuunnitelmat. Jaakko Lavaste
totesi tilanteesta opettajien ammattiyhdistyksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa, että yhdessä toimivat
yläaste ja lukio olisivat kasvatuksellisesti paras ratkaisu. Hän lisäsi tähän,
että joka tapauksessa yksi kaupungin
lukioista olisi lakkautettava noin vuosikymmenen kuluessa.713 Myös professori Aimo Hakanen, lyseon lukion johtokunnan puheenjohtaja, kannatti lukion ja yläasteen koulun sijoittamista
samaan rakennukseen, sillä yläasteen
yhteydessä toimiva ”oma” lukio motivoi oppilaita ja rauhoitti työskentelyä
kouluyhteisössä.714
Vuonna 1991 Suomen bruttokansantuote supistui 6,2 %. Koko maan
heikko talouskehitys heijastui myös
Turkuun. Verotuloja saatiin noin 80
milj. markkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupungin investointimenot laskivat jyrkästi vuodesta 1990,
mutta palkkamenot lisääntyivät. Koulujen peruskorjauksiin tarvittaisiin rahaa kymmeniä miljoonia markkoja.
Riihikallion koulun yhteyteen päätet713 Tkl 25.11.1990 Lakkautetaanko Turun
Lyseo?; TP 21.11.1990 Työt aloitettava jo
ensi keväänä ja TS 21.11.1990 Lopettiko
Turun valtuusto tietämättään Turun Lyseon;
Alapaattikoski, Tapio, muistitietoa 2015.
714 TS 6.12.1990 Hakanen, Aimo, Hyvä päätös
mutta huono kompromissi.
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tiin loppujen lopuksi rakentaa myös
lukio. Keväällä 1991 kouluvirasto ilmoitti, että käyttömenoja leikattaisiin
noin kaksi miljoonaa markkaa. Hieman
myöhemmin kaupunginhallitus päätti ryhtyä hillitsemään henkilöstömenojen kasvua. Koulutoimen alalla mm.
tuntikehystä jouduttiin leikkaamaan
ala-asteella yksi viikkotunti jokaista luokkaa kohden ja yläasteella kaksi
viikkotuntia jokaista luokkaa kohden.
Oppilaan viikkotuntimäärä pysyi kuitenkin ennallaan, mutta yläasteen kouluissa ratkaisu kasvatti jonkin verran
opetusryhmien kokoa. Turkka Hietanen vakuutti antamassaan haastattelussa, että koulutoimi tulisi selviämään
tilanteesta: ”Tarvike- ja hankintapuolen menojen leikkaukset eivät aiheuta katastrofia ja koulukirjoja on kierrätetty ennenkin. Kovin monta vuotta
emme kuitenkaan voi elää ilman uudishankintoja.” Käyttötaloutta pahemmat ongelmat olivat nousemassa esiin
investointien puolelta. Kaupungin monet koulut olivat kehnossa kunnossa,
mutta Hietanen totesi lisäksi, että kuntasuunnitelmaesitys ei juuri luvannut
kouluille peruskorjausvaroja.715
715 TP 13.12.1990 Turun koulut kauheassa
kunnossa, 15.1.1991 Vain yläaste
rakennetaan, 16.1.1991 Kysymyksiä ja
30.5.1991 Turun koulut ovat pimeitä ja
kurjia; TS 18.10.1990 Miljoonien markkojen
ja kymmenen vuoden suunnittelu hukkaan,
20.10.1990 Tarvitaanko Runosmäessä
lukiota?,16.3.1991 Tämän vuoden karsinnat
seuraavaan budjettiin, 19.3.1991 Riihikallion
kouluun sittenkin lukio, 30.5.1991 Turun
koulukiinteistöt surkeassa tilassa; ja
14.10.1991 Puolalan kouluun tulossa
kansainvälisiä luokkia; ÅU 31.5.1991
Cygnaeus-huset tredje sämst.
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Ruotsinkielisen koulutoimen johtaja Rosenberg oli pettynyt, että kaupungin huonosta taloustilanteesta johtuen St. Olofskolanin korjauksen aloitus näytti siirtyvän vuoteen 1994.716
Ruotsinkielisen opettajayhdistyksen
puheenjohtaja Carin Åminnen mielestä määrärahojen leikkaus oli käsittämätön toimenpide, sillä korjaus- sekä
laajennushanke olivat olleet esillä jo
kauan. Oppilaiden mukaan koulun tila
oli ”hirvittävä”. Seuraavan vuoden alkupuolella selvisi kuitenkin, että korjaustyöhön löytyi varoja.717
Syksyllä 1991 pidettiin Teräsrautelan sekä Vuorelan koulun vihkiäiset sekä päästiin aloittamaan lopultakin Riihikallion koulun ja lukion rakennustyöt. Haritun ekaluokkalaisille järjestettiin oma koulutalo Murkionkadun
päiväkodin viereen siirrettyyn viipalekouluun. Tosin tämä oli vain väliaikaisratkaisu.718
716 ÅU 8.10.1991 Nu står SOS` hopp till
politikerna ja 9.10.1991 Överenskommelsen
om SOS har brutits.
717 TP 31.10.1991 St. Olofsskolan
istumalakossa; TS 31.10.1991 St. Olofin
koulu osoitti mieltään Lepän leikkurille;
TS 10.3.1992 St. Olofskolan saa lisää
määrärahoja ja 17.3.1992 St. Olofsskolanin
saneeraus käynnistyy; ÅU 19.11.1991 Nytt
budgetmoment ger pengar åt St Olofs,
5.12.1991 800 000 mk till St Olofsskolan
ja 6.12.1991 SOS-pengarna fanns inte!,
8.2.1992 St Olofs fastnade i byråkratin ja
17.3.1992 Saneringen av St Olofs påbörjas.
718 TS 6.2.1991 Turun Haritun ekaluokkalaiset
viipalekouluun, 16.3.1991 Tämän vuoden
karsinnat seuraavaan budjettiin ja 1.11.1991
Turun Teräsrautelan koulun uudistus valmis;
Föriviesti 1991: 14, 2 Hietanen, Turkka,
Hyvät Föriviestin lukijat ja 11 Teräsrautelan
koulun vihkiäiset ja Vuorelan koulun
vihkiäiset.

Vahva merkki muutoksesta saatiin, kun entisessä tyttökoulun talossa toimineen Aurakadun koulun olomassaolo päättyi lukuvuoden 1991–
1992 lopussa. Aluksi opettajat vastustivat hanketta. Tämä oli ensimmäinen
peruskoulukauden aikana tapahtunut
koulun lakkauttaminen Turussa. Aurakadun koulun opettaja Aki Kaisalmi
tähdensi Turun Sanomille, että kaikki
tutkimukset tukivat sitä käsitystä, että pienemmissä kouluissa saadaan parempia kasvatustuloksia kuin suurissa.719
Vuonna 1992 Suomen talous kehittyi kaikilla tasoilla heikosti. Turussa työttömyysaste oli noin 18 prosenttia. Kaupungin hallinto joutui etsimään
erilaisia säästökohteita, joilla saatiinkin menoja leikattua, mutta myös investointien määrä väheni entisestään. Kaupungin työntekijöiden palkkamenoissa säästettiin jonkin verran.
Ala-asteen koulujen piirijakoa esitettiin muutettavaksi, jotta koulut saataisiin tehokkaampaan käyttöön. Ennen
piirejä oli 29, mutta uudistuksen jälkeen niitä jäisi jäljelle 17. Oppilasmäärän keskiarvon tosin arveltiin nousevan luokassa 23,4:sta 25,2:een. Asiaa
719 TS 18.11.1989 Koululaisetkin
rakennemuutoksen uhreiksi? , 18.1.1990
Aurakadun koulu kapinoi lakkautusuhkaa
vastaan ja 12.4.1990 Turun koululautakunta
puhui koulun lopettamisesta; TP 10.5.1990
Turun koululautakunta närkästyi kh:lle
ja 9.5.1991 Raha raakaa kouluidyllin;
ÅU 12.4.1990 Livlig diskussion på finska
skolsidan.

puitiin myös julkisen sanan palstoilla. Oppilaiden vanhemmat seurasivat
huolestuneina tilannetta. Apulaiskaupunginjohtaja Lahoniitty korosti toukokuun puolimaissa, että menoja oli
pakko karsia. Jo tässä vaiheessa heräsi
kysymys, onko Turulla varaa ylläpitää
kymmentä lukiota. Pienistä kouluista
lakkautuslistan kärjessä olivat Lahoniityn arvion mukaan Kärsämäen ja Paimalan koulut. Riihikallion koulun rakentaminen jatkui suunnitelmien mukaan. Keväällä aloitettiin St. Olofsskolanin perusparannustyöt. Turkka Hietanen totesi hieman myöhemmin, että
Aurakadun ja Härkämäen ala-asteen
koulut oli lakkautettu, mutta muiden
lopettamisesta ei ollut päätöksiä. Koulutoimen säästöt tulisivat vaikuttamaan kaikkeen toimintaan.720
Opetustyö Aurakadun koulussa
päättyi heinäkuun lopulla 1992. Oppilaat siirtyivät tutusta opinahjostaan
joko Rieskalähteen kouluun tai aivan
uuteen Ruskon kunnan yläasteen kou720 Tkl 11.3.1992 ”Lapsilla säästämisen
loputtava Turussa” ja 22.3.1992 Lahesmaa,
Petri, Koulupiirien yhdistäminen, TP
16.3.1990 Lupaus miljoonasta peruutti
koululakon, 18.3.1992 Jyrkkä EI
koulupiirimuutoksille vanhemmilta ja
’Tämä ei jää tähän’, 19.2.1992 Lähimmässä
koulussa alakoulu loppuun ja 10.6.1992
Vähemmän tunteja, oppilaille enemmän
läksyjä; TS 16.3.1990 St. Olofsskolan saattaa
saada rahansa, 17.3.1992 Koulupiiriuudistus
sai vanhemmat vastaansa ja 19.3.1992
Piirijakomuutos ei siirrätytä oppilaita ja
19.5.1992 Säästöpakko lopettamassa
kouluja Turussa ja Kouluväki uskoo itseensä;
TKK 1992, 1993, 2–5 ja 32–33
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Turun kaupungin koululaitos järjesti vuosittain
1990-luvun alkupuolelta lähtien toukokuussa tapahtumaviikon, jonka tunnuksena oli Koulu paras.
Siihen on liittynyt lukuisia tilaisuuksia eri puolilla
kaupunkia. Kuva toukokuun 1994 Toritapahtumasta. Koululaitoksen oma lippu otettiin nyt käyttöön
ensimmäisen kerran.

luun. Pääosa opettajista jatkoi työtään
Rieskalähteen koulussa.721
Halisten alueelle oli nousemassa
uusi asuma-alue, jonne muuttavien
perheiden kouluikäisille lapsille oli
järjestettävä opinkäyntimahdollisuudet. Halinen kuului Nummen koulupiiriin, mutta vanha Nummen koulu oli jo
täynnä oppilaita. Turkka Hietanen arveli, että jos alueen lapset voitaisiin sijoittaa vanhoihin kouluihin, niin sinne
ei tarvitsisi rakentaa omaa koulua.722
Lukuvuoden 1992–1993 alkaessa
Turun kaupungin peruskoulussa oppilaille jaettiin huomattavasti enemmän
käytettyjä oppikirjoja kuin aikaisemmin. Ruokalistalta karsittiin mm. mehuja, hedelmiä, jälkiruokia, leikkeleitä
ja kokoliha, kun taas makkaran ja jau-

helihan käyttöä lisättiin. Ryhmäkoot
kasvoivat lukioissa ja yläasteilla muutamalla oppilaalla. Laman vaikutukset
tuntuivat myös kouluvirastossa. Virkoja oli lakkautettu ja esimerkiksi koulutoimenjohtajan sekä talouspäällikön
virkoja ei ollut täytetty.723
Pahiten koulun arkea haittasivat
opettajien lomautukset. Tuntikehyksen leikkaus ei riittänyt, vaan syyslukukaudella 1993 Turussa turvauduttiin opettajien pakkolomautuksiin. Lomautetuille opettajille ei järjestetty sijaisia, vaan kollegat hoitivat oman opetustyönsä ohella ilman opettajaa olevia
luokkia. Koululaitoksen menot supistuivat vuonna 1993 säästötoimenpiteistä johtuen 5,7 prosenttia vuodesta 1991. Oppikirjahankinnat vähenivät
noin puolella ja elintarvikehankinnat
neljänneksellä.724

721 Föriviesti1992: 15 4 Väki lähtee – talo jää.
722 TS 3.12.1992 Lisää oppilaita lakkautusuhan
alaisiin kouluihin.
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Talous elpyy – päättyikö
koulutoimen säästölinja
Suomen kansantaloudessa alkoi vuoden 1994 aikana käänne parempaan,
mutta ongelmia oli vielä edessä. Turussa verotulot vähenivät hieman, mutta
723 TS 6.8.1992 Ryhmäkoot kasvavat Turun
lukioissa ja yläasteilla ja 12.8.1992
Niukkuus pakottaa koulut sopeuttamaan
toimintaansa; Aurajoen koulu – Aurajoen
lukio. Vuosikertomus 1992–1993, 1993,
4–5.
724 TS 17.12.1992 Opettajien lomautukset
uhkaavat Turun kouluja; Aurajoen koulu –
Aurajoen lukio. Vuosikertomus 1993–1994,
1994, 3–4; TKK 1993, 1994, 33.

myös valtionosuuksia leikattiin lähes
12 prosenttia edellisvuodesta.
Koulutoimen saralla lamakauden
negatiiviset ilmiöt oli koettu monin tavoin, mutta esille nousi myös projekteja ja ratkaisuja, joiden myötä haluttiin kehittää eri toimintoja. Kouluissa
ja opetusalalla tapahtui myös paljon
positiivisia uudistuksia.
Opetustoimenjohtaja Turkka Hietanen pohti koulumaailman haasteita ja
lähtökohtia syksyllä 1994 Föriviestin
palstoilla:

”

Miten opetustoimeen tuodaan
tulostietoisuus, laatuajattelu ja toiminnan arviointi? Vaikea kysymys.
Nyt kuitenkin opetushallitus on lähtenyt arvioimaan lukioiden tuloksellisuutta. Raportin mukaan suomalainen lukio on pääosin hyvä. On järkevää, ettei opetushallitus ole raportissaan päätynyt ainoastaan listaamaan ylioppilaskirjoitusten arvosanoja. Tavoitteiden kannalta on hyvä
nähdä myös koulujen kasvatukselliset periaatteet. Kovin vähin mittarein
koulujen paremmuutta ei voi todentaa. 725

”

Elokuussa 1995 opetuslautakunta
hyväksyi Turun kaupungin koululaitoksen tavoitesuunnitelman vuosille 1996–2000. Sen pedagogiset painopisteet olivat opetussuunnitelmien
725 Föriviesti 1994: 19, 2 Hietanen, Turkka,
8.12.1994.

kehittäminen, kansainvälistyminen ja
tietojärjestelmien kehittäminen. Koulujen tietoverkkojen rakentaminen oli
saatava valmiiksi vuoteen 2000 mennessä. Suunnitelmien toteuttamiseen
ei riittänyt pelkästään innostus, vaan
Alapaattikosken mukaan peruskoulujen ja lukioiden kehittämiseen tarvittiin lähivuosina myös rahaa ja entistä
enemmän.726
Syyslukukaudella 1994 käynnistyi
Akvaario-projekti, jonka tavoitteena oli
kehittää koulua vastoin vanhoja periaatteita alhaalta ylöspäin. Hankkeessa
oli mukana 80 kuntaa ja 400 koulua.
Turun vastuualueena oli arvioinnin kehittäminen. Turku liittyi vuonna 1995
myös Kuntaliiton Oppi- ja laatu -projektiin. Sen tavoitteena oli opetuksen
laatukriteeristön avulla kohottaa opetuksen ja koulutuksen laatua. Turusta
hankkeeseen osallistuivat Puropellon,
Uittamon ja Kastun koulut sekä Juhana Herttuan lukio. Kunnille ja oppilaitoksille haluttiin saada oikeat välineet
toiminnan arviointiin ja opetuksen
laadun kehittämiseen. Arviointiperusteet pohjautuivat kansainväliseen käsitteistöön ja laatujärjestelmään, jossa oli otettu huomioon suomalaisen
koulumaailman tarpeet. Koulujen ja
niiden ylläpitäjien oli seurattava kehitystä alati muuttuvassa työ- ja yhteiskuntaelämässä sekä arvioinnin myötä
uudistettava tarvittaessa toimintalin726 Föriviesti 1995: 21, 3 Kohti 2000-lukua.
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jojaan. Yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli asiakaspalautteen kerääminen ja
sen hyödyntäminen. Turussa asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin syksyllä 1995. Peruskouluissa se suunnattiin
oppilaiden vanhemmille ja lukioissa
oppilaille. Mukana oli yhteensä 13 koulua. Kyselyn tuloksista informoitiin sitten vanhempia ja opiskelijoita.727
Keväällä 1994 valmistui Runosmäen lähiöön Riihikallion eli Turun lyseon koulun ja lukion uusi koulutalo,
jolle oli saatu rakennuslupa elokuussa 1991. Työt oli aloitettu lokakuussa.
Koulussa on tilaa noin 730 oppilaalle,
42 luokkahuonetta, joista 19 oli erikoisluokkia, nykyaikainen kielistudio,
180 hengen auditorio ja ”näköalaravintola”, johon mahtui yhdellä kerralla
330 ruokailijaa. Sisätilat olivat avaran
tuntuiset. Valaisimia uudessa koulussa
oli yhteensä yli 2000 kappaletta. Sieltä
puuttui kokonaan vanhan lyseon hämäryys ja tunkkaisuus. Rakennus oli
saatu sijoitettua luontevasti rinneympäristöön. Uutta komeaa opinahjoa
kävivät ihailemassa monien kuntien
ja koulujen edustajat. Joidenkin arvioiden mukaan koulu oli yksi hienoimmista koko Suomessa. Keväällä 1994
saatiin vielä valmiiksi St. Olofsskolanin
saneeraustyö.728
727 TKK 1994, 1995, 33–36, 1995, 1996, 22
ja 1996, 1997, 7; Föriviesti 1996: 22, 3
Alapaattikoski, Tapio, Laatua koulutukselle.
728 Föriviesti 1994: 19, 11 Ressu sai uuden
kodin; TKK 1994, 1995, 37 ja 61.
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Kansakoulujen johtavana emäntänä toimi vuodesta
1974 lähtien Mirja Savola. Hän toimi sitten ruokahuoltopäällikkönä aina 1990-luvun puoliväliin saakka. Mirja Savolan läksiäistilaisuutta vietettiin kouluvirastossa vuonna 1996. (Bo Rosenberg.)

Vuosi 1995 oli kaupunginjohtaja Lahoniityn arvion mukaan Turulle
ja sen henkilöstölle raskas, mutta kaikesta huolimatta kunnallistaloudessa
saavutettiin hyvä tulos. Verotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 358
milj. markkaa. Kaupungin väkiluku oli
lisääntynyt, mikä johtui lähinnä kotikuntalain muutoksesta. Työttömiä oli
vielä peräti 21,3%, kun koko maassa
työttömyysaste oli hieman alhaisempi
eli 19,6%. Syksyllä 1995 aloitettiin kuitenkin Museomäen koulukiinteistön
saneeraus Cygnaeuksen koulua varten.
Loppuvuodesta käynnistettiin Hirvensalossa toimivan Wäinö Aaltosen koulun lisärakennus- ja muutostyöt.729
1990-luvun puolivälissä Turussa ja
muissakin Suomen suurissa kaupungeissa työttömyysaste oli edelleen korkea. Turussa verotulot olivat vuonna
729 TKK 1995, 1996, 2–5 ja 23; TTVK 1998–
1999, 2000, 75; Turun puolest 1996: 1, 3.

Turun lyseon entinen rakennus siirtyi 1990-luvun puolivälissä Cygnaeuksen koulun käyttöön. Peruskorjatun
talon vihkiäiset pidettiin marraskuussa 1997. Turkka Hietanen, Bo Rosenberg, Tapio Alapaattikoski, Armas
Lahoniitty, Kaarina Mäkelä, Georg Henrik Wrede ja Jouko Narvanmaa toivat tilaisuuteen Turun kaupungin
tervehdyksen. (Bo Rosenberg.)

1996 nousemassa, ja ne kattoivat jo 46
prosenttia kunnan tuloista. Tämä oli
ilahduttava suunta. Laman synkimpinä vuosina verotulot olivat vain 26 prosenttia kaupungin tuloista. Talouskasvua oli jatkunut kolme vuotta, mutta
laman jäljet näkyivät monilla sektoreilla. Tuntikehysleikkaukset jatkuivat. Peruskoulujen ja lukioiden käytettävissä
oli edelleen noin 2500 viikkotuntia vähemmän kuin säädösten mukaan oli ollut mahdollista. Turun Opettajien Ammattiyhdistyksen laskelmien mukaan
tämä merkitsi noin 100 opettajan vähennystä normaalitilaan verrattuna.730
730 TKK 1996, 1997, 3; TOAY, Toimintakertomus
1996, 9.

Koulusäästöjen katsotaan osaltaan vaikuttaneen mm. erityiskoulujen oppilasmäärien huimaan kasvuun 1990-luvun loppupuolella.731
Loppuvuonna 1996 valmistui
Wäinö Aaltosen koulun lisärakennus.
Tämä oli kaupungin talotoimen mittavin uudishanke. Lisäksi jatkettiin Museomäen koulun saneeraustyötä. Turun lyseon entinen rakennus muutettiin toimivaksi ja ajan vaatimuksia
vastaavaksi, mutta samalla haluttiin
korostaa sen vanhaa arkkitehtuuria.732
Talouden mittarit olivat osoittaneet kasvua jo pitkään, mutta työttö731 Kivirauma – Vuorio-Lehti 2001, 43
732 TKK 1996, 1997, 7, 16–17 ja 25.
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Koululautakunta on kunnallisen demokratian kentällä merkittävä valmistelu- ja asiantuntijaelin. Kuvassa
lautakunnan jäseniä ja esittelijöitä joulukuulta 1996 (kaupunginhallituksen edustaja, puheenjohtaja, sihteeri ja esittelijät mainittu erikseen). Vasemmalta eturivissä sihteeri Aivi Ojala, esittelijä Kaarina Mäkelä, Kai
Rekola, puheenjohtaja Seppo Järvinen ja Harriet Silius. Takarivissä vasemmalta Väinö Lindberg, Esko Laine,
esittelijä Matti Wendelin, Leena Grönroos, Kirsti Leivo, kaupunginhallituksen edustaja Leena Koikkalainen,
Antonio Casagrande, Mirja Hovirinta, Erkki Böhme, esittelijä Turkka Hietanen, Tahvo Suikkanen, esittelijä
Tapio Alapaattikoski, esittelijä Bo Rosenberg, Heli Paasio ja Jukka Alari.

myys vaivasi Turkua edelleen vuonna
1997. Työttömiä oli yli 18 %. Tiukka
säästölinja tuntui yhä konkreettisesti jokapäiväisessä koulutyössä. Suuria
uudistuksia ja rakennushankkeita ei
voitu toteuttaa.733
Vuonna 1997 opetuslautakunnan
käyttömenot laskivat 0,4 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna. Oppilaitosten lukumäärissä ei tapahtunut muutoksia. Vuoden alussa Turussa oli aloitettu opetushallituksen ja yleisradion kehittämä etäopetusprojekti, jossa
opetus tapahtui iltalukion opetussuunnitelman mukaisesti. Elokuun alussa
Pompon kouluyksikkö siirtyi opetuslautakunnan hallintokuntaan ja ruot733 TTVK 1998–1999, 2000. 75.
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sinkielinen Cygnaeuksen ala-asteen
koulu sai käyttöönsä Museomäen koulun saneeratut tilat. Virallisesti tämä
tapahtui 11. marraskuuta. Tilaisuus
oli tavallista merkittävämpi, sillä samaan aikaan vietettiin Turun koululaitoksen 125-vuotisjuhlia. Halisiin valmistui ala-asteen 1.–2. luokkia varten
oma koulu. Vuonna 1998 käynnistettiin vielä Sirkkalan koulun lisärakennus- ja saneeraushanke sekä jatkettiin
Wäinö Aaltosen koulun rakennushanketta.734 Hirvensalon vanhan Ylikylän
koulun viereen saatiin sitten kolme uudisrakennusta: luokka-, taide- ja liikun734 Aboa 28.9.1997 Från torghörnet via
Eriksgatan till Mariegatan; TKK 1997,
1998, 3 ja 15; Vuosikertomus 1998, Turun
kaupungin koululaitos 1999, 78

tarakennukset. Ainakin oppilaat olivat
innoissaan uusista liikunta- ja taidetiloista.735
Oppilasmäärien muutoksista johtuen 1990-luvun lopulla edessä saattoi
olla eräiden koulujen lakkauttaminen
tai hallinnollinen yhdistäminen. Ainakin Kähärin ja Snellmanin koulujen tulevaisuus olivat vaakalaudalla. Snellmanin koulun lakkauttamisella arvioitiin säästettävän noin 1,4 miljoonaa
markkaa. Oppilaitoksen puolesta kerättiin tukilista, johon saatiin 2600 nimeä. Opetuslautakunta perui koulun
lakkauttamisen, mutta säästöt oli etsittävä jostain muualta. Turkka Hietanen tähdensi kuitenkin, ettei tässä tilanteessa opettajia ryhdyttäisi lomauttamaan opettajia.736
1990-luvun laman vuosina tuntikehystä oli esimerkiksi perusopetuksen
vuosiluokilla 1.–6. jouduttu supistamaan 7–8 prosenttia. Monissa ala-asteen kouluissa oli yli 30 oppilaan opetusryhmiä. Lukioissa oli sekä pieniä että jopa yli 35 oppilaan ryhmiä.
1990-luvun lopulla säästölinjasta
voitiin luopua. Vuonna 1998 Turussa oli kirjoilla ensimmäisen kerran yli
170 000 asukasta, ja kaupungin talous
735 TS 27.5.1998 Wäinö Aaltosen uudessa
koulussa kelpaa nyt kiipeillä ja nikkaroida;
Turun kaupunki, opetuslautakunnan ptk.
26.1.2000.
736 Tkl 7.10.1998 Snellua emme jätä! Lapset
marssivat koulunsa puolesta. Kähärin koulu
sai jatkoajanja 11.10.1998 Snellu saa jatkaa.
Opetuslautakunta päätti säilyttää vanhan
opinahjon.

Wäinö Aaltosen koulutalo tuhoutui tulipalossa kesällä 1977. Uudet tilat saatiin käyttöön keväällä
1980. Koulua laajennettiin ja saneerattiin 1990-luvulla. (Lauri Tiikasalo.)

kasvoi ennakoitua paremmin. Kesälukiotoiminta oli aloitettu vuonna 1998.
Syksyllä käynnistettiin keskushallinnon antamien ohjeiden pohjalta koululaitoksen strategiasuunnitelman laatiminen. Mitään radikaaleja muutoksia
ei tosin ryhdytty toteuttamaan. Monissa kouluissa, kuten esimerkiksi Kakskerran koulussa, suoritettiin erilaisia
toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi.737
Oppilaskohtaisten kustannusten
kasvu ei vuodesta 1998–1999 ollut kovin voimakasta, mutta käänne oli selvästi havaittavissa. Tosin iltalukion oppilaskohtaiset menot jopa supistuivat
jonkin verran. Kustannukset olivat alle
opetuslautakunnan arvioiman tavoitetason, mutta seuraavana vuonna kustannukset nousivat perusopetuksessa,
lukiossa ja iltalukiossa.

737 TKK 1998, 1999, 3 ja 15: Vuosikertomus
1998, Turun kaupungin koululaitos 1999, 9,
11, 13, 16 ja 75.
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OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET TURUSSA 1998–1999738
1998
Perusopetus

Lukio

Iltalukio

mk

muutos %

21 920

2,4

26 467
9 647

1999

3,8

-0,7

mk

muutos %

22 448

3,0

27 468

2000

3,6

9 579

5,6

mk

28 458

23 131

10 116

738 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen arkisto, opetuslautakunnan ptk. 24.5.2000 ja 15.8.2001.

Työväenopistot 1990-luvulla
Suomenkielisen työväenopiston toiminnassa 1990-luku oli monien muutosten aikaa. Opistoon saatiin mm. uudet kielistudiot ja ATK-luokat, mutta
Pernon osaston tiloista jouduttiin luopumaan. Valtuusto päätti lakkauttaa
sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen opiston johtokunnan, ja oppilaitokset siirtyivät vuoden 1993 alusta lähtien ammattiopetuslautakunnan alaisuuteen. Suomenkielisen opiston rehtori Antti Airamo jäi eläkkeelle vuonna 1992, ja hänen työtään tuli jatkamaan maisteri Arto Kaarma. Opiston
uusi toimintasääntö vahvistettiin vuoden 1994 lopulla. Siinä todetaan opiston tehtävästä:739

”

Turun suomenkielinen työväenopisto on yleissivistävää aikuiskoulutusta antava oppilaitos. Opisto antaa mm. avointa yliopisto-opetusta
ja ikääntyneiden yliopisto-opetusta.
Opisto järjestää myös työllisyyskoulutusta yhteistyössä eri oppilaitos-

739 TKK 1992, 1993, 37; Tauriainen 2000, 146–
148 ja 152–153.
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ten kanssa, sekä harjoittaa kokeilutoimintaa ja antaa opetusta erityisryhmille.

”

Lama heijastui vahvasti työväenopistojen talouteen. Valtionavun osuus menoista väheni tuntuvasti, mutta omaa
tulonhankintaa oli lisättävä. Kurssimaksuja jouduttiin nostamaan, ja tämä aiheutti opiskelijamäärien vähenemistä.740
1990-luvun puolivälissä suomenkielisessä työväenopistossa aloitettiin laaja Työttömien aktivointihanke.
Syksyllä 1994 siihen ilmoittautui noin
1000 työtöntä. Ohjelmaan liittyi erillinen alle 25-vuotialle tarkoitettu Kisällihanke. Elokuussa 1994 opisto sai
opetushallitukselta oikeuden järjestää aikuisten kielitutkintoja. Toiminnan painopisteiden – taito- ja taideaineiden sekä kielten – opetus laajeni
edelleen.741 Luentoja pyrittiin tarjoamaan ajankohtaisista ja kiinnostavista erityisteemoista. Niitä pitivät alansa pätevät asiantuntijat.Luentosarjoja
740 Tauriainen 2000, 154–156.
741 TKK 1994, 1995, 42.

järjestettiin myös eri yhteistyökumppanien kanssa.742
Lukuvuonna 1991–1992 ruotsinkielisen opistossa oli jo 1180 opiskelijaa, mutta sitten seurasi käänne. Lamakauden opiskelijamäärän väheneminen johtui osittain opintomaksun korotuksesta ja koulutukseen kohdistuneista säästöpäätöksistä. Ruotsinkielisen
työväenopiston päätoimipaikka Aurakatu 1:ssa peruskorjattiin vuosikymmenen alussa, ja se vihittiin uudelleen
käyttöön helmikuussa 1992. Paikalla
oli suuri joukko opistolaisia ja opiston ystäviä kuulemassa mm. opetusministeri Ole Norrbackin juhlapuhetta.
Oma johtokunta lakkautettiin vuoden
1992 lopulla, ja välillä näytti oppilaitoksen itsenäinen toiminta uhatulta.
Ratkaisuksi tuli, että opisto siirrettiin
elokuussa 1993 opetuslautakunnan
742 Tauriainen 2000, 157–159.

ruotsinkielisen osaston alaisuuteen.
1990-luvulla opiston johdossa ehti olla kolme rehtoria: Börje Lång, Christine
Welander ja Gunnar Nyström.743
Merkittävin muutos suomenkielisen opiston hallinnon sektorilla oli,
kun elokuun alussa 1998 myös se siirrettiin opetuslautakunnan alaisuuteen.
Suomenkielisessä opistossa kielten
opiskelu oli suosituinta ja seuraavaksi eniten väkeä keräsivät taito- ja taideaineet. Ruotsinkielisessä työväenopistossa järjestys oli toinen: yli puolet
opetuksesta suuntautui taito- ja taideaineisiin. Vuosikymmen lopulla suomenkielisessä opistossa järjestettiin
yhä työvoimapoliittista koulutusta.744
743 TKK 1991, 1992, 38 ja 1994, 1995. 37; Åbo
svenska arbetarinstitut 2008, 26, 43. 48–49
ja 89–99.
744 Vuosikertomus 1998, Turun kaupungin
koululaitos 1999, 1 ja 94–96.

SUOSITUIMMAT KIELET TYÖVÄENOPISTOISSA 1999 (opiskelijamäärän mukaan)745
Suomenkielinen opisto

Kieli

Määrä (alkava ryhmä)

2. Ranska

448

1. Englanti
3. Espanja

891

313

Ruotsinkielinen opisto

Kieli

Määrä

2. Englanti

59

1. Espanja
3. Ranska

78

52

745 Kunnalliskertomus, Työväenopistot 1999, 2000, 8.2. ja 8.3.
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MUUTOKSEN
LINJOJA UUDEN
VUOSITUHANNEN
ALUSSA

S

uomen kansantalous kehittyi
vuonna 2000 suotuisasti. Tämä
näkyi myös Varsinais-Suomessa
ja Turussa. Työttömyys väheni merkittävästi. Kaupunginjohtaja Lahoniitty oli tyytyväinen kehityksen yleiseen
suuntaan. Turku saavutti kolme vuotta aikaisemmin asetetun tavoitteen
taloutensa tasapainottamiseksi. Tulevaisuuden näkymät olivat hyvät, ja
vuosi 2001 oli Turulle taloudellisesti
jo ennakoitua parempi. Kaupungin väestönkasvu tosin hidastui melkoisesti
2000-luvun alkupuolella.746
Vuonna 2000 yleisopetuksen taloudellisia resursseja ei pystytty lisäämään. Tämä aiheutti paljon keskustelua kouluissa. Opetustoimen taloussuunnitelmien keskeisenä tavoittee746 TKK 2000, 2001, 3–4 ja 31–32 ja 2001, 2002,
5.
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na oli korjata koulujen tilanne ainakin
osittain ja näin antaa niille lisää mahdollisuuksia selvitä alati vaikeutuvan,
heterogeenisen oppilasaineksen kanssa. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto
päättivät korottaa tuntikehystä lukuvuodelle 2000–2001. Perusopetuksen
luokilla 1–6 lisäys olisi 1 prosentti ja
luokilla 7–9 vain0,5 prosenttia. Tätä tavoitetta haluttiin toteuttaa seuraavinakin vuosina.747 Koulukohtaisesti päätös
merkitsi oppilaitoksen koosta riippuen noin 5–10 tunnin lisäystä viikossa
747 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 13.9.2000,
11.10.2000, 28.2.2001, 12.6.2001,
25.9.2001, 24.10.2001, 12.6.2002,
28.8.2002, 22.1.2003 ja 21.5.2003 ja
opetuslautakunnan suomenkielinen jaoston
ptk. 16.12.2002.

käytettävissä olevaan opetustuntimäärään.748
Vuodesta 1999 vuoteen 2000 opetuksen nettomenot olivat kasvaneet
5,7 prosenttia ja seuraavan vuoden aikana 5,9 prosenttia. Vuodelle 2002 esitettyjen nettomenojen kasvuksi oli tulossa 3,1 prosenttia.749
Vertailut Suomen eri kaupunkien
kesken antavat mielenkiintoisen kuvan siitä, miten paljon yleissivistävään
opetuksen annettiin varoja. Suurten
kaupunkien joukossa Turun oppilaskohtaiset menot perusopetuksessa
olivat vuonna 2000 alemmalla tasolla kuin Helsingissä ja Espoossa. Lukiokoulutuksessa sen kulut oppilasta kohden olivat pienemmät kuin Helsingissä,
Vantaalla ja Espoossa. Lisäksi on todettava, että kaksikielisellä paikkakunnalla koulutusmenot ovat yleensä keskimäärin suuremmat kuin yksikielisessä
kunnassa.

748 Toimintakertomus 2002, Turun kaupungin
koululaitos 2003, 13.
749 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 15.8.2001.

Suurten kaupunkien oppilaskohtaiset
käyttökustannukset 2000750

Espoo

Perusopetus

26 460 mk/opp.

Helsinki

28 722 mk/opp.

Turku

25 856 mk/opp.

Tampere
Vantaa
Espoo

Helsinki

Tampere
Turku

Vantaa

23 629 mk/opp.

24 521 mk/opp.

Lukiokoulutus

23 468 mk/opp.
24 286 mk/opp.

17 747 mk/opp.

19 384 mk/opp.
20 157 mk/opp.

Suotuisa talouskehitys ei jatkunut kovin kauan. Syksyllä 2002 esitetyn Turun kaupungin seuraavan vuoden talousarvion mukaan tuntikehystä oli
tarkoitus supistaa 2 prosenttia jo tammikuun alusta ja 6,7 prosenttia elokuusta lähtien.751 Peruskoulujen ja lukion tuntikehys säilyi vuonna 2003
kuitenkin syksyn 2002 tasolla. Vuonna 2003 voitiin vain todeta, että perusopetuksen ja lukion tuntikehystä ei voitu nostaa kaupungin strategiasuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen tuntimäärä oli edelleen al750 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 28.11.2001.
– Valtion rahoituksen perusteella olevat
käyttökustannukset oppilasta kohden.
751 Tkl 19.10.2002 Lasten ja nuorten
tulevaisuus uhattuna (63 turkulaista
peruskoulun ja lukion yhteysopettajaa) ja
26.10.2002 Turku tinkii opetuksesta.
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haisempi verrattuna tilanteeseen ennen 1990-luvun alkupuolen lamaa.752
Uusi perusopetuslaki, perusopetusasetus ja lukiolaki hyväksyttiin vuonna
1998, ja ne tulivat voimaan seuraavan
vuoden alussa. Merkittävä muutos oli,
että laki ei enää tuntenut jakoa ala- ja
yläasteen kouluihin, vaan siinä todettiin perusopetusta antavista kouluista. Tämä antoi mahdollisuuden organisoida uudelleen kunnan koulujen hallintoa.
Miten uuden lain kirjain ja henki toteutuivat käytännössä? Muutokset oli
otettava huomioon opetustoimen johtosäännössä. Kaksikielisessä kunnassa
opetuslautakunnan suomenkielisen ja
ruotsinkielisen osaston tilalle asetettiin suomenkielinen ja ruotsinkielinen
jaosto. Niiden asema tietyissä asioissa
oli heikompi kuin osastojen. Esimerkiksi Espoossa oli asetettu kaksi itsenäistä lautakuntaa kieliperusteen mukaan. Uudet toimintasäännöt otettiin
lautakunnan käsittelyyn syksyn 2000
aikana.753
Uusi koululainsääntö velvoitti opetuksen järjestäjää huolehtimaan opetuksen laadun seurannasta ja toiminnan arvioinnista. Syksyllä 1999 jatkettiin Kuntaliiton ylläpitämän KouluVertti -tietokannan tiedonkeruuta. Turusta
752 Toimintakertomus 2003, Turun kaupungin
koululaitos 2004, 13–14.
753 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 21.6.2000,
23.8.2000,11.10.2000., 1.11.2000. ja
22.11.2000
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tähän osallistui kaksitoista pilottikoulua ja koulutoimintakeskus. Tavoitteena oli saada kaikki kaupungin koulut
mukaan tietokantaan, mutta monilla
kouluilla ei ollut riittäviä resursseja
lähteä mukaan projektiin.754
Valtakunnallisesti merkittävä uudistus oli esiopetusta koskeva perusopetuslain muutos. Kuusivuotiaiden
lasten opetuksesta oli käyty 1990-luvulla ajoittain vilkastakin keskustelua. Esiopetusuudistus toteutui Turussa opetuslautakunnan ja sosiaalilautakunnan yhteistyönä. Maksuton perusopetuslain mukainen esiopetus alkoi
vanhassa koulukaupungissa elokuun
alusta 2000. Esi- ja alkuopetuksessa
tilojen joustavaa käyttöä oli toteutettu
esimerkiksi Uittamolla jo 1990-luvulta
lähtien. Ruotsinkielinen esiopetus siirtyi kuitenkin elokuun 2002 alussa opetuslautakunnan ja sen ruotsinkielisen
jaoston alaisuuteen.755
Vuoden 2001 alusta lukien Turun
koulutoimintakeskus sai vuokrattua
Käsityöläiskatu 10:stä tarpeellisia lisätiloja, joihin sijoittuivat hallintopalveluista sekä opetus- ja koulupalveluista vastaavat yksiköt. Lisäksi sinne sijoi754 Vuosikertomus 1999, Turun kaupungin
koululaitos 2000, 75.
755 Föriviesti 1997: 24, 12–14 Esiopetus
– alkuopetus; Turun kaupunki,
opetuspalvelukeskuksen arkisto,
opetuslautakunnan ptk. 1.3.2000,
24.5.2000, 13.6.2001, 23.1.2002,
27.2.2002, 8.5.2002, 22.5.2002 ja12.6.2002;
Vuosikertomus 2000, Turun kaupungin
koululaitos 2001, I.

tettiin kaupungin ruotsinkielinen koulutoimintayksikkö.756
Vuonna 2001 oli aloittanut toimintansa uusi hallintoelin: koululaitoksen johtoryhmä. Siihen kuului eri kouluasteiden sekä koulutoimintakeskuksen edustajia. Vuonna 2001 keskityttiin monin tavoin johtamisjärjestelmän
kehittämiseen. Tavoitteena oli mm. tehostaa tiedonkulkua viraston ja koulujen välillä.757

Koulujen kehittämisen linjat:
arviointia ja strategioita –
vahvuudet ja heikkoudet
Joulukuussa 1999 opetuslautakunta
hyväksyi ehdotuksen Turun kaupungin koululaitoksen strategia- ja arviointisuunnitelmaksi vuosiksi 2000–
2005.758 Koulujen ja lukioiden arviointisuunnitelmat tehtiin asetettujen tavoitteiden mukaan.759
Uuden vuosituhannen alussa Turussa käynnistettiin laaja opetussuunnitelmien kehittämisprosessi. Kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmatyö oli aloitettu lukuvuonna 2000–
2001. Sen jälkeen ryhdyttiin uudistamaan perusopetuksen 1.–2. luokkien
756 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 26.1.2000,
1.3.2000, 29.3.2000 ja 23.8.2000.
757 TKK 2001, 2002, 12; Toimintakertomus
2001, Turun kaupungin koululaitos 2002, 12.
758 Vuosikertomus 1999, Turun kaupungin
koululaitos 2000, 13.
759 TKK 2000, 2001, 14.

opetussuunnitelmia, jotka hyväksyttiin
kesäkuun alussa 2002.760Vuonna 2003
työ kohdistui koko perusopetukseen.
Valtakunnalliset suunnitelmat olivat
nyt sitovampia kuin aikaisemmin, mutta kunnan tasolla kehittämistyön kohteena olivat tietyt ydinkysymykset: oppimiskäsitys, tuntijako, kieliohjelma ja
arviointi.761
Opetushallitus hyväksyi vuoden
2004 alussa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta syntyi kuntakohtainen 1.–9. vuosiluokkien opetussuunnitelma. Turussa
sen suomenkielinen osio hyväksyttiin
maaliskuun lopussa ja ruotsinkielinen
osio toukokuun lopussa 2004. Koulujen johtokunnat hyväksyivät koulukohtaiset suunnitelmat kevään 2004
aikana.762 Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuosina 2004–2006. Lukiokohtaiset opetussuunnitelmat valmistuivat syksyllä
2004, ja niitä ryhdyttiin toteuttamaan
seuraavana vuonna.763
Kesäkuussa 2001 kaupunginvaltuusto hyväksyi Turku-strategian
2001–2004. Sen pohjalta sekä monien
760 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 28.2.2001
ja 18.4.2001 ja opetuslautakunnan
suomenkielinen jaoston ptk. 2.5.2001 ja
5.6.2002.
761 Toimintakertomus 2003, Turun kaupungin
koululaitos 2004, 3.
762 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 16.3.2005;
TKK 2004, 2005, 21.
763 Toimintakertomus 2004, Turun kaupungin
koululaitos 2005, 13.

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

251

seminaari- ja koulutustapahtumien jälkeen päätettiin tarkistaa koululaitoksen suunnitelmaa. Lokakuussa 2001
hyväksyttiin opetuslautakunnassa Turun kaupungin koululaitoksen strategia- ja arviointisuunnitelma vuosiksi
2001–2004. Yleistä toimintalinjaa kehitettäessä oli otettava huomioon koululaitoksen vahvuudet ja mahdollisuudet sekä heikkoudet ja uhat.Strategiaja arviointisuunnitelman mukaan vahvuudet ja heikkoudet olivat:
Vahvuudet
– laaja-alainen tietotaito
– pätevät opettajat
– tietojärjestelmät
– erityisopetus ja erityiskoulut
– tietotekniikan käyttö opetuksessa
– kielenopetus ja vieraskielinen
opetus
– hallintokuntien yhteistyö
– laaja-alainen aikuisopetus
Heikkoudet
– opetuksen tuntiresurssit
– tilojen huonokuntoisuus ja riittämättömyys
– välineistön laatu
– viestintä ja markkinointi
– koulujen yhteistyön riittämättömyys
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Tietotekniikan käyttö opetuksessa on edistynyt
koneiden määrän lisääntyessä sekä ohjelmien ja
laitteiden kehittymisen myötä. (Lauri Tiikasalo.)

Kehittämisen painopistealueiksi määriteltiin: yleisopetuksen resurssien
turvaaminen, elinikäinen oppiminen,
johtamisjärjestelmän ja organisaatiokulttuurin kehittäminen, syrjäytymisen ehkäisy, kansainvälistyminen sekä
tietojärjestelmän kehittäminen. Strategiset painopistealueet konkretisoitiin tarkasti. Niille asetettiin tietyt tavoitteet ja mittarit sekä samalla määriteltiin tavoitteiden seuranta. Erityistä huomiota haluttiin kiinnittää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Siksi oli
panostettava koulujen pienryhmätoimintaan ja erilaisiin tukitoimiin, kuten
psykologi- ja kuraattoripalveluihin.
Esimerkiksi vuonna 2000 oppilaita oli
tietokonetta kohden kaupungin kaikissa kouluissa 8,26. Luokilla 1.– 6. määrä oli 8,5 ja erityiskouluissa 8,5, mutta
yläasteella ja lukioissa oppilaita oli konetta kohden 7,7. Lisäksi määriteltiin
tarkat vuosisuunnitelmat strategian

toteuttamisesta syksystä 2001 kevääseen 2004.764
Koulutoimintakeskus konkretisoi
sitten alkuvuodesta 2002 keskushallinnon ohjeiden pohjalta koululaitoksen kriittiset menestystekijät. Niitä oli
yhdeksän, joista kaupunginvaltuuston seurannan kohteena olivat: laadukas opetus ja kasvatus, syrjäytymisen
ehkäisy, resurssit sekä monipuolinen
koulutustarjonta. Opetuslautakunnan
oli määriteltävä näille menestystekijöille talousarvioehdotuksen yhteydessä arviointitasot ja mittarit vuosille 2003–2005. Muut viisi – johtaminen
ja organisaatiorakenteet, opetussuunnitelmien ja ohjausjärjestelmien kehittäminen, tietotekniikan käyttö opetuksessa, rekrytointi sekä jatko- ja täydennyskoulutus – olivat hallintokuntatason menestystekijöitä, joiden toteutumista eri osa-alueilla arvioi ja seurasi opetuslautakunta. Vuoden 2003 talousarviota laadittaessa kävi selväksi,
että menoja oli karsittava. Syyskuun
alussa pitämässään kokouksessa opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto totesi, että budjetti ei huomioinut
kriittisiä menestystekijöitä ja silloisen
strategian kehittämissuunnitelmista
oli luovuttava. Toiminnan tason ylläpi-

tämiseksi olisi tarvittu lisää rahaa 2,5
milj. euroa. Joulukuun alussa valtuusto päätti kuitenkin korottaa opetuslautakunnan toimintamenojen määrärahaa lähes 2,3 milj. eurolla. Opetuslautakunnan oli tarkistettava kriittiset
menestystekijät mittareineen sekä tavoitearvoineen seuraavan vuoden alkuun mennessä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kouluverkostosta oli
laadittava väestömäärän kehitys huomioiden selvitys ja erilaisiin hankkeisiin liittyvä toimintasuunnitelma kesän
2003 alkuun mennessä.765
Turun yliopiston kasvatustieteen
laitoksella suoritetun tutkimuksen mukaan kaupungin koulut joutuivat työskentelemään sellaisilla oppilasalueilla,
jotka olivat profiloitumassa selkeästi
eri suuntiin. Koulut toimivat periaatteessa samojen edellytysten mukaan.
Opetuksen saralla kehitykseen voitiin
vaikuttaa antamalla lisäresursseja niille alueille ja kouluille, joiden alueelliset
toimintaedellytykset olivat vaikeimmat. Näin oli jo pyritty tekemään, mutta taloustilanteesta johtuen vaikutusmahdollisuudet olivat varsin rajalliset.
Esimerkiksi perusopetuksessa opetustuntien määrä oli vuoden 2002 alussa
vielä noin 7 prosenttia pienempi ver-

764 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk.
13.12.2000, 15.8.2001, 29.8.2001,
12.9.2001, 24.10.2001 ja 28.11.2001 ja
suomenkielinen jaoston ptk. 11.9.2001;
Turun kaupungin koululaitoksen strategia- ja
arviointisuunnitelma 2001–2004,

765 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 22.5.2002,
12.6.2002, 11.9.2002, 18.12.2002
ja 21.5.2003 ja opetuslautakunnan
suomenkielinen jaoston ptk. 10.9.2002.
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rattuna tilanteeseen ennen 1990-luvun lamakautta.766
Uuden vuosituhannen alkupuoli ei
tuonut suuria muutoksia Turun kaupungin koulujen elämään. Lähiöiden
opetuspalveluiden suunnittelussa ja
toteutuksessa pyrittiin ottamaan huomioon, että kaupungin kouluverkko oli
syntynyt pitkän historiallisen kehityksen tuloksena:

”

Koulujen sijainti ei 2000-luvun
alussa enää kaikilta osin vastannut
asutuksen muuttuneita painopistealueita. Väestömääriltään kasvavilla
alueilla, kuten Hirvensalossa, oli pulaa koulutiloista, mutta samanaikaisesti eräillä alueilla oppilasmäärä oli
laskemassa ja osasta koulutiloja oli
voitu luopua. 767

”

Oppilasmäärän kasvu oli hidastumassa, mutta tilaongelmia oli ala-asteen
kouluissa ja erityiskouluissa.768
Turun kouluverkon kehittämissuunnitelma vuosiksi 2003–2010 oli
opetuslautakunnan käsiteltävänä kesäkuussa 2003. Ennusteiden mukaan
alakoululaisten määrä tulisi kasvamaan voimakkaasti Jäkärlän, Moision,
Snellmanin ja Topeliuksen sekä Wäinö
766 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 23.1.2002
ja 22.5.2002; TKK 2001, 2002, 12.
767 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 28.2.2001.
768 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 16.5.2001.
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Tehtyjen kyselyjen mukaan vanhemmat ovat yleensä tyytyväisiä opetuksen laatuun. Sanomalehtiopetusta Lausteen koulussa vuonna 2002. (Lauri Tiikasalo.)

Aaltosen koulujen oppilasalueilla. Yläkouluikäisten kohdalla eniten kasvua
arvioitiin olevan Snellmanin ja Topeliuksen, Wäinö Aaltosen, Moision sekä
Jäkärlän koulujen oppilasalueilla. Tietyillä alueilla oppilasmäärien laskettiin
vähenevän, mutta todellisuudessa ei
voitu lähteä koulujen lakkauttamisen
tielle, sillä vuonna 2003 koulutilat olivat erittäin tehokkaassa käytössä. Suuria vaikeuksia oli aiheutunut varsinkin
erityiskoulujen oppilaiden sijoittelusta silloin käytössä olleisiin tiloihin. Lisäksi oli otettava huomioon, että monet koulut olivat huonossa kunnossa
ja ne vaativat korjausta.769
Oppilaiden opiskelun tulosten arviointi on olennainen osa koulutyötä. Kokeet ja todistukset kertovat tietyllä tavalla, miten asetetut tavoitteet
on saavutettu. Koulumaailmassa ryhdyttiin suorittamaan 2000-luvun alus769 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 18.6.2003.

sa yhä enemmän tutkimuksia, joiden
avulla hankittiin runsaasti erilaista tietoa opetustoiminnasta. Osa tuloksista
oli julkisia, mutta osa oli luottamuksellisia, joita ei esimerkiksi luovutettu
julkisen sanan käyttöön. Talvella 2000
Turun koululaitos järjesti asiakastyytyväisyyskyselyn, johon saatiin lähes
7 500 vastausta. Mukana oli 35 kaupungin 69:stä koulusta. Vastaaminen
oli vapaaehtoista. Perusopetuksessa
kysely tehtiin oppilaiden vanhemmille
ja lukioissa oppilaille. Tulokset kertoivat vastaajien mielipiteet asiasta. Perusopetuksen tilaan huoltajat olivat
melko tyytyväisiä, mutta koulutilojen
kuntoa ei pidetty kovin hyvänä. Tämä
oli kyllä havaittu opetuslautakunnassa
ja koulutoimintakeskuksessa monissa
yhteyksissä. Kaupungin koulujen välillä oli myös melkoisia eroja. Kyselyn
tulokset olivat aivan vastaavan suuntaisia jo vuonna 1995 suoritetussa tutkimuksessa. Tosin tilanne oli monissa
kohdin parantunut.770 Työolosuhteisiin
suhtauduttiin melko kriittisesti myös
vuosina 2002 ja 2004 suoritetuissa
työyhteisötutkimuksissa.771

770 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 21.6.2000
ja 11.10.2000; Toimintakertomus 2001,
Turun kaupungin koululaitos 2002, 13.
771 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 27.10.2004.

TURUN OPETUSLAITOKSESSA
SUORITETTUJA KYSELYTUTMUKSIA
2000–2004772
Asiakastyytyväisyyskysely 2000 ja 2002
(2003)

Oppimistulosten arviointi perusopetuksen 9.
luokalla 2002, 2003 ja 2004
Kouluterveys 2003–Turun kuntaraportti

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten
arviointi 9. vuosiluokilla 2003
Yhdeksäsluokkalaisten tieto- ja
viestintäteknisten taitojen kartoitus 2004
Työyhteisökysely 2002 ja 2004

Matematiikan oppimistulosten arviointi
perusopetuksen 9. luokalla 2004
Erityisopetuksen tila-tutkimus 2005

Lukuvuonna 2003–2004 perusopetuksen oppilaskohtainen tuntikehys
oli vielä noin 4–5 prosenttia pienempi kuin 1990-luvun alussa.773 Vuoden
2004 talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä opetuslautakunta esitti
kaupunginhallitukselle, että talousarvioehdotus olisi saatettava suhteellisesti vuoden 2001 tasolle. Rahaa olisi
tarvittu lisää 5,0 milj. euroa.774 Uuden
vuosituhannen alussa oppilaskohtaiset
menot olivat kuitenkin kasvaneet tuntuvasti. Eniten kustannuksia aiheutui
perusopetuksesta. Esimerkiksi vuonna 2005 perusopetuksen sekä iltalukion oppilaskohtaiset menot olivat kasvaneet 7 prosenttia ja lukiossa 5 prosenttia.
772 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 25.5.2005,
13.11.2006 ja 20.12.2006.
773 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 20.8.2003.
774 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 10.9.2003.
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OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET (EUROA) VUOSINA 2000–2005775
Kouluaste

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Lukiokoulutus

3890

4064

4337

4541

4765

4998

Perusopetus

Iltalukiokoulutus

4786

1701

5064

1723

5369

1928

5563

1978

5867

2037

6282

2182

775 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen arkisto, opetuslautakunnan ptk. 18.5.2004 ja 16.3.2005.

Keväällä 2004 isoja opetusryhmiä oli
edelleen varsinkin lukioissa, mutta
monissa aineissa oli myös pieniä alle 10 oppilaan ryhmiä. Eräissä aineissa, kuten elämänkatsomustiedossa, oli
ryhmiä, joissa oli vain muutama oppilas.776 Vuonna 2005 opetustoimella oli
taas edessään monia visaisia ratkaisuja, kun yritettiin sopeuttaa toiminta
kaupungin talouden tasapainotusvaatimukseen. Esimerkiksi henkilöstömenot olivat vuodesta 1999 lähtien olleet
budjetoitua suuremmat.777

Mihin suuntaan koulut
ja opetus kehittyivät
Elokuun alusta 2001 lukien yhdistettiin Topeliuksen ja Juhana Herttuan
koulut. Oppilaitoksen nimeksi tuli Topeliuksen koulu. Opinahjo oli kaupun776 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 7.4.2004.
777 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan, ptk. 16.6.2004,
13.9.2004,12.1.2005 ja 16.3.2005.
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gin ensimmäinen yhtenäiskoulu. Tämän jälkeen Turussa toimi suomenkielisiä perusopetuksen kouluja 45, päivälukioita 10 ja yksi iltalukio. Ruotsinkielisiä peruskouluja oli kolme ja lukioita
yksi. Erityiskouluja oli seitsemän. Niistä yksi oli ruotsinkielinen.778
Uuden vuosituhannen alussa vuosiluokkien 1.–6. oppilasmäärät vähenivät jatkuvasti, mutta peruskoulun
ylemmillä luokilla oli havaittavissa
jonkin verran oppilasmäärien kasvua.
Kokonaan uusi ryhmä oli esikoululaiset, mutta heitä oli toistaiseksi melko
vähän. Erityiskouluissa oli tuntuvasi enemmän oppilaita kuin edellisellä
vuosikymmenellä.

778 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan suomenkielinen
osaston ptk. 18.10.2000, 15.11.2000 ja
opetuslautakunnan ptk. 15.8.2001.

OPPILASMÄÄRÄT TURUN KAUPUNGIN KOULUISSA 2000–2005779
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Vuosiluokat 1.–6.

9166

9090

9087

9065

8830

8566

Erityiskoulut

956

1028

1078

1132

1127

1116

Esiopetus

Vuosiluokat 7.–9.

-

4330

Lukiot

3780

Yhteensä

19150

Iltalukio

918

-

4433

3876
850

19277

98

4459

3831
839

19392

83

4548

3719
791

19338

87

4585

3692
785

19106

86

4561

3701
532

18562

779 Vuosikertomus 2000 ja Toimintakertomus 2001, 2002, 2003 ja 2004, Turun kaupungin koululaitos
2001, 7, 2002, 12, 2003, 11, 2004, 11 ja 2005, 11; TKK 2005, 2006, Yhteenveto oppilastilanteesta
2005–2006, 7.1.

Kuntien välinen yhteistyö oli laajaa vammaisopetuksessa ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa. Vuonna
2000 Turun kaupungin kouluissa ja
lukioissa vieraskuntalaisia oli yhteensä 1407. Heistä perusopetuksen kouluissa opiskeli 553, suomenkielisissä
päivälukioissa 672, ruotsinkielisessä
päivälukiossa 68 ja iltalukiossa 115.780
Luostarivuoren koulussa oppilasmäärä
kasvoi rajusti. Lukuvuonna 1999–2000
koulussa oli 588 oppilasta, mutta syksyllä 2003 oppilasmäärä oli jo 626. Tämän takia jouduttiin hankkimaan lisätiloja koulun ulkopuolelta, sillä omaan
koulutaloon voitiin sijoittaa vain noin
500–520 oppilasta.781
780 Vuosikertomus 2000, Turun kaupungin
koululaitos 2001, 7; Turun kaupunki,
opetuslautakunnan ptk. 12.3.2003.
781 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 22.1.2003,
10.9.2003 ja 8.10.2003.

Vuosituhannen alussa kiinnitettiin
erityistä huomiota siihen, että Mikaelin eritysikoulun oppilasmäärä oli kasvussa. Kehityksen katsottiin olevan
selkeä merkki ”1990-luvun lamakauden seurauksista, jotka perheiden ongelmina heijastuvat kouluihin ja edellyttivät koululaitokselta voimakkaita
toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi”.
Yksi ratkaisu tähän oli, että koulujen
pienryhmien määrää päätettiin lisätä.782 Tätä linjaa jatkettiin seuraavinakin vuosina.783
Oppilaiden oppimisvaikeudet, käytösongelmat, tunne-elämän kysymykset sekä erityisopetussiirrot olivat sellaisia oppilashuollon asioita, joiden
782 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan suomenkielinen
osaston ptk. 16.8.2000 ja 15.5.2002 ja
opetuslautakunnan ptk. 13.9.2000.
783 TKK 2004, 2005, 21.
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selvittelyssä tarvittiin yhä enemmän
alan ammattilaisten apua. 1980-luvulla kaupungin kasvatusneuvolan kanssa tehtiin paljon yhteistyötä psykologitarpeen hoitamiseksi: ainakin yksi
kasvatusneuvolan psykologi oli päätoiminen koulupsykologi ja 1980-luvun
loppupuolella kasvatusneuvolan psykologeille oli nimetty omat koulunsa.
Uuden vuosituhannen alussa todettiin
kuitenkin konkreettisesti, että varsinkin peruskouluihin kaivattiin lisää psykologeja ja kuraattoreita. Asia oli esillä
kaupunginhallituksessa ja opetuslautakunnassa. Lukioissa ei ollut lainkaan
koulupsykologeja tai koulukuraattoreita. Tilanteeseen kiinnitettiin huomiota
myös julkisen sanan palstoilla. Vuonna
2002 Turun kouluissa oli vain kolme
määräaikaisessa virassa toimivaa alan
työntekijää. Espoossa koulupsykologeja oli 22 ja Tampereellakin 10.784 Uusia
virkoja pyrittiin perustamaan, mutta
muutamaa vuotta myöhemmin voitiin
todeta, että osa kouluista oli edelleen
ilman omia psykologi- ja kuraattoripalveluja. Turun Sanomat kirjoitti suoraan, että kuraattoreiden ja koulupsykologien määrää oli lisätty, mutta suurten kaupunkien kohdalla Turun tilanne
ei ollut kehuttava. Vuonna 2001 laaditun suunnitelman mukaan Turussa piti
784 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 1.11.2000,
28.2.2001, 21.3.2001, 16.5.2001 ja
28.8.2002; TKK 2001, 2002, 13; TS
30.12.2002 Koulupsykologeja on selvästi
tarvittua vähemmän.
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Ala-asteen kouluissa on saatu tukea erilaisiin kasvatuksellisiin tilanteisiin tukivaaritoiminnasta. Se
lähti liikkeelle Cygnaeuksen koulusta. Kuvassa vasemmalta Hannunniitun koulun tukivaarit Tauno
Huhtala, Aulis Paarala ja Antero Heikanen. (Tauno Huhtala.)

vuonna 2005 olla 15 koulupsykologia
ja 14 koulukuraattoria, mutta asetettu
tavoite ei toteutunut.785
Ainakin ala-asteen kouluissa oli tarvetta saada tukea erilaisiin kasvatuksellisiin tilanteisiin. Yksi ratkaisu tähän
oli tukivaaritoiminta. Tilastojen mukaan opetus oli kyllä kunnossa, mutta kasvatuksessa oli toivomisen varaa.
Kouluvaaritoiminta alkoi Cygnaeuksen
koulusta ja sen ”isähahmo” sekä Turussa että valtakunnallisesti oli eläkeläinen Börje Gorschelnik. Tavoitteena on
785 TS 13.10.2004 Turussa suurten kaupunkien
kurjin koulupsykologitilanne; Turun
kaupunki, opetuspalvelukeskuksen arkisto,
opetuslautakunnan ptk. 12.11.2003,
3.12.2003, 17.12.2003, 15.6.2005 ja
31.8.2005; TKK 2004, 2005, 21.

tuoda kasvatuksellista lisäarvoa oppilaitoksen arkeen ja jopa juhlaan. Myös
kaupungin suomenkielisissä kouluissa on havaittu toiminnan hyödyllisyys.
Tukivaarit ovat olleet mukana esimerkiksi luokkaretkillä ja välitunneilla. He
ovat järjestäneet teemapäiviä, auttaneet läksyjen kuulustelussa ja opastaneet hyvän käytöksen saloihin.786
1990-luvun lopulla keskimäärin
56,6 prosenttia perusopetuksen päättäneistä oppilaista siirtyi lukioiden
oppilaiksi. Turun päivälukioista ylioppilaiksi kirjoittaneista yliopistokoulutuksessa oli parin vuoden kuluttua
37,5 prosenttia. Luku oli Länsi-Suomen
läänin että valtakunnallista keskiarvoa
korkeampi. Tosin kaupungin lukioiden
välillä oli huomattavan suuria eroja.
Esimerkiksi Katedralskolanin ylioppilaista yli 60 prosenttia oli jatkamassa
opintojaan yliopistossa.787
Uuden vuosituhannen alussa lukioiden oppilasmäärän lisääntyminen
johtui osaksi neljännen vuoden opiskelijoiden määrän kasvusta. Samoin erityiskoulujen oppilasmäärä oli edelleen
lisääntymässä.788 Turun lukioverkko
oli toki riittävä, eikä ollut syytä lisätä
päivälukioiden oppilaspaikkamäärää.
786 Aam 11.2.2004 Tukivaaritoiminnalle kasvava
tarve – uudet vapaaehtoiset tervetulleita
ja 30.3.2005 Suikkilassa suhisee; Huhtala,
Tauno, Arkea ja juhlaa kouluvaarina, 2014;
Rosenberg, Bo, muistitietoa 2014.
787 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 28.11.2001.
788 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 15.8.2001.

Lukioiden suosio vaihteli melkoisesti
mm. niiden sijainnista johtuen. Pitkällä aikavälillä ei ollut välttämätöntä säilyttää niitä kaikkia.Lisäksi seudulla oli
peruskoulun päättäville oppilaille tarjolla runsaasti erilaisia muita opiskelumahdollisuuksia.789 Muutaman vuoden
kuluessa oppilasmäärissä alkoi kuitenkin tapahtua vähenemistä. Tämä kehitys näkyi peruskouluissa, lukioissa ja
iltalukiossa.
Vuonna 2000 turkulaisista 16–18
-vuotiasta opiskeli kaupungin päivälukioissa hieman yli 50 prosenttia. Lisäksi lukioiden kokonaisoppilasmäärästä
vieraskuntalaisia oli vuoden 2000 alussa lähes 27 prosenttia. Lukion aloittavien oppilaiden määrää ei ollut tarkoitus lisätä seuraavina vuosina. Turun
lukioverkon katsottiin olevan toimiva
ja oppilasmäärän riittävä. Useimmissa oppilaitoksissa uusia lukiolaisia oli
päätetty ottaa 115. Lisäksi kaupungissa toimi iltalukio, joka oli oppilasmäärältään Suomen toiseksi suurin aikuislukio.790
Turun lukioiden järjestys ylioppilaskirjoitusten tulosten mukaan säilyi
vuosia samana. Turun klassikon lukio,
Puolalanmäen lukio ja Luostarivuori
789 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 20.8.2003.
790 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan suomenkielinen
osaston ptk. 16.2.2000, 4.4.2001 ja
13.2.2002.
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Opetusryhmien koosta on käyty kiivastakin keskustelua.Vuosikymmenten saatossa luokissa on keskimäärin entistä vähemmän oppilaita, ja tuntikehysjärjestelmän myötä on mahdollista muodostaa joustavasti
erilaisia ryhmiä. Opettajan lisäksi luokassa voi olla avustaja. Kuvassa äidinkielen opiskelua opettaja Minna
Haaviston tunnilla. (Lauri Tiikasalo.)

loistivat valtakunnallisen vertailulistan kärjessä.791
Koulun ulkopuolisesta opetustoiminnasta – kuten paikallisista leirikouluista, ystävyyskoulutoiminnasta, yhteispohjoismaisista sekä Pietarin leirikouluista, joita tuettiin myös rahallisesti – opetustoiminnanjohtajat päättivät opetuslautakunnan hyväksymän
runkosuunnitelman puitteissa. Koululaitoksen järjestämiin paikallisiin leiri-

791 Tkl 12.6.2004 Klassikko kärjessä, Perno
perällä. Lukioiden paremmuusjärjestys
säilynyt ennallaan.
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kouluihin osallistui 2000-luvun alussa
vuosittain yli 1400 oppilasta.792
Koulujen kerhotoiminnan taloudelliset resurssit olivat kaventuneet, mutta sen edellytyksiä parannettiin mm.
lisärahoituksen turvin. Turussakin yli
sata vuotta toteutettu kesäsiirtolatoiminta ei kuulunut enää kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Kesäleirejä toteutettiin hieman muutetussa muodossa
uuden vuosituhannen alkupuolella.
Vuodesta 1999 lähtien leirit olivat tulleet maksullisiksi. Päivä- ja viikkolei792 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 8.5.2000,
16.4.2003, 18.5.2004 ja 14.6.2006.

rejä järjestettiin peruskoulujen ala-asteen oppilaille yhdessä nuorisotoimen
kanssa. Yksistään koulutoimi vastasi
kahdesta viikon kestävästä erityisleiristä. Kesällä 2003 hakijoita oli yhteensä 1108, joista leireille pääsi 463 lasta.
Tiukasta taloustilanteesta johtuen oli
esillä jo koko kesävirkistystoiminnasta
luopuminen, mutta tämä esitys kuitenkin kumottiin.793
Turun Sanomat tarkasteli marraskuussa 2004 näyttävästi kaupungin yleissivistävän koulutuksen tilaa
vuonna 2000 aloittaneen valtuuston
toimikauden päättyessä. Tuntikehys
oli laajentunut, mutta Turkua ei voinut syyttää tuhlailusta, jos asiaa verrattiin muiden suurten kaupunkien tilanteeseen. Opetusryhmien keskikoko
oli pienentynyt, mutta se oli edelleen
melko suuri. Alakouluissa luokkakoko
keskimäärin oli 20 – 24, yläkouluissa
22 ja lukiossa hieman yli 30 oppilasta.
Lukioiden kurssitarjotin oli myös melko niukka. Erityisopetuksen kohdalla
kehitys oli kaikissa maan suurissa kaupungeissa ollut saman suuntainen. Niiden oppilasmäärät olivat lisääntyneet
melkoisesti viimeisen neljän vuoden
kuluessa.794

793 TKK 2000, 2001, 14; Turun kaupunki,
opetuspalvelukeskuksen arkisto,
opetuslautakunnan ptk. 8.5.2002,
22.1.2003, 12.2.2003 ja 10.9.2003.
794 TS 13.10.2004 Valtuustokauden plussana
pienemmät luokkakoot ja laajentunut
tuntikehys.

Korjaus- ja
uudisrakentaminen elpyy
Vuonna 2000 opetuslautakunta piti kiireellisinä lisärakentamisen ja saneerauksen kohteina Sirkkalan koulua
sekä Aurajoen koulua ja lukiota. Ne oli
saatava alulle seuraavana vuonna. Katariinan koulun lisärakennus- ja laajennushanke, Moision koulun rakennushankkeen toinen vaihe ja Vähä-Heikkilän koulun peruskorjaus- ja laajennus
pyrittiin aloittamaan vuonna 2002.795
Keväällä 2001 opetuslautakunta
kiinnitti huomiota kaupungin liian pieniin korjaus- ja kunnostusmäärärahoihin. Jos tilanteeseen ei saataisi kohennusta, niin parin seuraavan vuosikymmenen aikana syntyisi ”huonokuntoisissa koulurakennuksissa katastrofitilanteita”. Sirkkalan lisärakennushanke
ja Katariinan koulun lisärakennuksen
1. vaihe valmistuivat elokuun alussa
2001.796
Kesäkuussa 2002 saatiin päätökseen Sirkkalan koulun rakennushankkeen viimeinen vaihe. 1960-luvun
alkupuolella valmistuneen Aurajoen koulutalon kauan odotettu laajennus- ja saneeraustyö aloitettiin vuonna 2001. Sen ensimmäinen vaihe valmistui kesäkuussa 2002. Sen jälkeen
795 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 24.5.2000,
16.5.2001 ja 13.6.2001.
796 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 18.4.2001
ja 12.9.2005; Toimintakertomus, Turun
kaupungin koululaitos 2002, 21.
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Hakamaan koulu siirtyi Luolavuoresta Nummelle.
Se sai uudella sijaintipaikallaan nimen Katariinan
koulu. Opinahjon peruskorjaus- ja laajennushanke
valmistui 2000-luvun alussa. (Lauri Tiikasalo.)

ryhdyttiin vanhan osan peruskorjaukseen. Uudisrakennus otettiin opetuskäyttöön elokuussa. Ensimmäisen vaiheen kokonaiskustannukset olivat 3,78
miljoonaa euroa. Vuoden aikana monissa muissakin koulukiinteistöissä
suoritettiin suurehkoja korjaustöitä.
Lisäksi opetuslautakunnassa todettiin
kesäkuun alussa huolestuneeseen sävyyn, että koulujen vuosittaiseen peruskorjaukseen ja kunnossapitoon oli
käytettävissä aivan liian vähän määrärahoja.797
Vuoden 2002 lopulla kaupunki
päätti luopua Majanummen koulukiinteistöstä ja Särkisalon leirikeskuksesta.798 Monien koulurakennusten olo797 Turun kaupunki. opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 12.6.2002
ja opetuslautakunnan suomenkielinen
osaston ptk. 15.3.2000, 10.5.2000 ja
15.11.2000; Toimintakertomus 2002, Turun
kaupungin koululaitos 2003, 19.
798 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan suomenkielinen
jaoston ptk. 16.12.2002; Toimintakertomus
2002, Turun kaupungin koululaitos 2003, 19.
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suhteisiin kiinnitettiin runsaasti huomiota julkisen sanan palstoilla. Pääskyvuoren koulun kosteus- ja homevaurioista lähti liikkeelle syksyllä 2002 laaja ja varsin värikäs keskustelu koulujen kunnosta ja korjaustarpeesta. Työsuojeluvaltuutetut katsoivat parhaaksi
sulkea pari luokkatilaa, mutta koulun
kunto ei tästä kohentunut. Oppilaiden
vanhemmat olivat myös huolestuneita
tilanteesta. Koulu olikin ensimmäisenä
korjauslistalla vuonna 2003.799
Keväällä 2003 tehdyn kouluverkon kehittämissuunnitelmassa todettiin suoraan, että monissa kouluissa oli
suoritettava niin pian kuin mahdollista
korjaustoimia. Siksi oli otettava huomioon, että oppilaita oli väliaikaisesti
sijoitettava toiseen kouluun ja oli myös
hankittava väliaikaisia koulutiloja. Lisäksi oli otettava huomioon mahdollisuus, ettei kaikkia kiinteistöjä ollut perusteltua pitää enää opetuskäytössä.
Kaupunginhallitus korosti, että suunnitelmaa toteutettaessa ja uusia koulutiloja hankittaessa oli suosittava yhteistyötä hallintokuntien välillä. Näin
799 Tkl 14.11.2002 Homekoulut kuntoon – heti,
27.11.2002 Kouluissa kosteaa, 30.11.2002
Mihin on varaa? , 4.12.2002 Homekoulut
menivät edelle ja 17.12.2002 ”Pääskyvuoren
koulu suljettava kokonaan”; TS 14.11.2002
Pääskyvuoren homekoulun oppilaat eivät
mene lakkoon, 12.12.2002 Pääskyvuoren
koulun opettajat eivät aio työskennellä
homekoulussa, 8.1.2003 Pääskyvuoren
koulun väki joutunee jatkamaan
maaliskuulle hometiloissa; Alapaattikoski,
Tapio, muistitietoa 2015.

voitaisiin saada monikäyttöisiä ja eri
tilanteiden mukaisia joustavia tilaratkaisuja.800 Kesällä 2003 valmistuneesta alakoulujen ja yläkoulujen asiakastyytyväiskyselyn raportista kävi myös
ilmi, että huoltajat eivät olleet aivan
tyytyväisiä lastensa koulujen tiloihin
ja varusteisiin.801
Pääskyvuoresta oli tulossa kallis
urakka, mutta koulutusjohtaja Alapaattikosken mukaan korjaus tuli miljoonia euroja halvemmaksi kuin kokonaan uuden koulun rakentaminen.802
Opetuslautakunnan puheenjohtaja
Henry Toivari totesi myöhemmin, että Pääskyvuoren koulusta tuli käännekohta: ”Sen ansioista saimme lisärahaa
kouluremonteille.”803 Samaa korosti
Alapaattikoski vuonna 2008, kun opetuslautakunnassa oli esillä yhteenveto
opetustoimen rakennuksiin tehdyistä
korjauksista vuosina 1997–2008:

”

Määrärahojen nousuun vuodesta 2002 vaikutti huomattavasti käyty keskustelu koulujen kosteus- ja
homeongelmista. Erityisesti Pääskyvuoren koulun kunto ja siihen liittyvä

800 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 18.6.2003
ja 3.12.2003,
801 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 20.8.2003.
802 TS 3.4.2003 Pääskyvuoren koulun
kosteusvaurioista kehkeytyi miljoonien
eurojen remontti.
803 Tkl 3.9.2005 Koulutilat harkintaan.

keskustelu toi selkeästi esille koulujen
korjaustarpeen. 804

”

Turun kaupungin koulukiinteistöjen
rakennustöihin tai korjauksiin oli pakko käyttää koko ajan yhä enemmän
varoja. Kunnossapito- ja peruskorjausmäärärahojen nousu taittui vasta
vuosikymmenen loppupuolella. Samalla tiivistyi kiinteistötoimen, terveysviranomaisten ja työsuojelun yhteistyö opetustoimen kanssa. Vuonna
2003 kaupungin tilalaitos suoritti erilaisia peruskorjauksia peräti 25 koulukiinteissä. Valtaosan tästä korjaustyöstä aiheuttivat joko kosteus- tai sisäilmaongelmat. Tuolloin oli menossa
lisäksi Aurajoen koulutalon saneeraustyöt, ja seuraavaksi ryhdyttiin suorittamaan korjausurakkaa Pääskyvuoren
koulussa. Keväällä 2003 valmistui Moision koulun liikuntarakennus.805
Vuonna 2004 Pääskyvuoren koulussa suoritettiin korjaustöitä ja oppilaat jouduttiin sijoittamaan väliaikaistiloihin. Kosteusongelmia ilmeni kouluissa jatkuvasti lisää. Syksyllä 2004
Haritun koulussa suoritettiin sisäilmatutkimuksia. Rakennus oli alun perin tarkoitettu vain väliaikaiskäyttöön,
ja koulun oppilaat siirrettiin vuoden
2006 alussa Ilpoisten kouluun, kun
804 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 15.10.2008.
805 Föriviesti 2003: 35, 15 Moision ylpeys;
TS 19.1.2003 Korjaustöitä lähes 30
turkulaiskoulussa; Alapaattikoski, Tapio,
muistitietoa 2015.
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omassa koulusta löytyi kosteusvaurioita.806
Kaupungin koulurakennusten korjauksiin käytetyt varat lisääntyivät
oleellisesti vuonna 2004 edellisen vuoden tasosta. Ylläpitoinsinööri Jarmo
Love totesi, että 1960- ja 1970-luvun
rakennuksista puuttuivat vesieristys ja
salaojitus. Suunnittelussa oli myös tapahtunut virheitä, sillä lattiat olivat aivan maanpinnan tasossa. Koulutilojen
uudisrakentaminen kohdistui Haarlan
kouluun ja Vähä-Heikkilän koulun lisärakennuksiin. Peruskorjauksista mittavin suoritettiin Pääskyvuoren koulussa. Kosteusvaurioiden korjaamiseen
käytettiin runsaasti määrärahoja.807
Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen taholta kiinnitettiin myös huomiota koulukiinteistöjen kuntoon.808
Monet turkulaiskoulujen rehtorit
toivoivat, että päättäjät tulisivat tutustumaan koulujen ankaraan arkeen.
Opettajainhuoneissa arveltiin, että kaikilla ei ollut oikea tietoa siitä, miten
vuosia tiukkana pysynyt opetusbudjetti vaikutti koulujen toimintaan.809
Terveyslautakunnan maaliskuussa
2005 esitetyssä laajassa raportissa oli
kyllä hyvin yksityiskohtaiset selvityk806 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 12.2.2004,
21.4.2004 ja 18.5.2004; Tkl 14.12.2005
Haritun koulu menee kiinni; TS 20.12.2005
Haritun koulusta paetaan hometta Ilpoisiin.
807 Toimintakertomus 2004, Turun kaupungin
koululaitos 2004, 20.
808 Aam 23.10.2004 Äidit koulujen puolesta.
809 Tkl 16.3.2005 Tervetuloa kouluun.
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Pääskyvuoreen saatiin oma koulu 1960-luvulla. Lamavuosina korjausmäärärahoja jouduttiin vähentämään, ja uuden vuosituhannen alussa monissa
opinahjoissa ilmeni kosteus- sekä sisäilmaongelmia. Varsinkin Pääskyvuoren koulutalon kunnostuksesta tuli kallis urakka. Rakennuksen korjaus oli
kuitenkin halvempi ratkaisu kuin kokonaan uuden
koulun rakentaminen. (Lauri Tiikasalo.)

set kaupungin eri koulujen kunnosta.
Vuonna 2004 ja 2005 oli korjauksia tosin suoritettu huomattavasti enemmän
kuin aiemmin.810
Kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Aila Harjanne esitti omana kantanaan, ettei kaupungin kannattanut
ottaa lainaa mihin tahansa tarkoitukseen. Hän oli vieraillut Turun kouluissa katsomassa niiden kuntoa. Valtuusto oli jo myöntänyt lisärahoitusta korjauksiin. Hänen mielestään koulut voitaisiin saada kuntoon lainarahalla kolmessa vuodessa.811
810 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 14.9.2005.
811 Tkl 1.10.2005 ”Koulut kuntoon
kertarysäyksellä”. Kiinteistölautakunnan
Aila Harjanne laittaisi lainarahalla koulut
kuntoon kolmessa vuodessa.

Turun koulutilojen kunto oli kuitenkin kohentumassa. Haarlan koulun tilat
otettiin käyttöön elokuun alussa 2005.
Vähä-Heikkilän koulun laajennus valmistui kesällä 2005, ja sitten ryhdyttiin peruskorjaamaan vanhoja koulutiloja. Uusien rakennusten vihkiäisjuhla
oli samalla opinahjon 100-vuotisjuhla.
Uutuuttaan hohtavat tilat vaikuttivat
todella hienoilta verrattuna 1900-luvun alkupuolella valmistuneisiin vanhoihin Vähä-Heikkilän koulun rakennuksiin. Juhlapuhujana oli opetushallituksen ylijohtaja Aslak Lindström. Kansainvälinen koulu sai käyttöönsä Varissuon nuorisotalosta peruskorjattuja tiloja. Monissa muissakin kouluissa tehtiin erilaisia peruskorjaus- ja kunnossapitotöitä.812
Vuoden 2006 aikana kaupunki
suoritti edelleen useiden koulurakennusten korjaustöitä. Pääosa suoritet812 Tkl 17.8.2005 Uusi koulu ja uudet hampaat;
Turun Sanomat 23.9.2005 Oppi on kulkenut
jo sata vuotta; Toimintakertomus 2005,
Turun kaupungin koululaitos 2006, 13.

tiin kesän aikana, mutta eräät kestivät
koko vuoden. Niistä merkittävimmät
olivat Vähä-Heikkilän, Luolavuoren ja
Vuorelan koulujen täydelliset peruskorjaukset.813

Työväenopiston uusia
painotuksia
Työväenopistojen perustavoitteeksi on
asetettu elinikäisen oppimisen periaatteen mukaan yksilön monipuolisen kehittymisen tukeminen. Toiminnassaan
ne seuraavat kaupungin koululaitoksen strategiatyön periaatteita.814 Suomenkielisessä työväenopistossa pääpaino oli varsinaisessa työväenopisto-opetuksessa, mutta ohjelmassa oli
edelleen työvoimapoliittista koulutusta. Lisäksi järjestettiin avoimen yliopiston ja työnantajan tilaamia kursseja.
813 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 10.5.2006.
814 Toimintakertomus 2003, Turun kaupungin
koululaitos 2004, 11.

TURUN TYÖVÄENOPISTO VUONNA 2000815
Tunteja

Opiskelijoita eri kursseilla

18 164

13 331

Työvoimapoliittinen koulutus

2009

79

Yhteensä

20 711

13 632

3867

1633

Työväenopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus

Työnantajan tilaamat kurssit

Yhteensä

Suomenkielinen työväenopisto
346
192

Ruotsinkielinen työväenopisto

815 Vuosikertomus 2000, Turun kaupungin koululaitos 2001, 50–52.
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Suomenkielisessä työväenopistossa
eniten opiskelijoita osallistui eri kielten opiskeluun. Myös taito- ja taideaineet olivat varsin suosittuja. Vuonna
2000 rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi opistossa työskenteli viisi vakinaista ja 135 tuntiopettajaa. Opistossa
opiskeli tuolloin yli 7000 henkeä, joista enemmistö oli naisia. Varsinais-Suo-

men TE-keskuksen tilaama työvoimakoulutus oli tarkoitettu 17–25-vuotiaille nuorille työttömille henkilöille.816
Vuonna 2005 opiston kirjoissa oli lähes 7900 opiskelijaa. Ruotsinkielisessä
työväenopistossa opiskeli 2000-luvun
alkupuolella noin 700–800 henkeä.
816 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan suomenkielinen
osaston ptk. 7.12.2000.

TURUN TYÖVÄENOPISTOJEN OPPILASMÄÄRÄT 2000–2005817
Suomenkielinen työväenopisto

Opiskelijoita kaikkiaan
Naisia

Miehiä

Miehiä

2001

2002

2003

2004

2005

5442

4705

4686

5535

5512

6307

7063

1621

Opiskelijoita kaikkiaan
Naisia

2000

6014

1309

6130

1444

Ruotsinkielinen työväenopisto

856

643
212

7176

1641

7397

1885

7884

1577

744

859

748

705

769

193

194

179

155

192

551

665

569

550

577

817 TTVK2005–2006, 2007, 137.

Aikuiskoulutuksen opetusta supistettiin suomenkielisessä työväenopistossa vuoden 2003 alussa 2 prosenttia ja
syksyllä 2003 peräti 6,7 prosenttia.
Opiskelijoista enemmistö oli edelleen
naisia. Opisto tavoitti erityisen hyvin
varttuneemman väen. Sekä miehistä
että naisista yli 70-vuotiaiden määrä
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oli suurempi kuin alle 20-vuotiaiden
määrä.818
Vuonna 2004 suomenkielisessä
työväenopistossa järjestettiin opetusta
yhteensä 25 eri toimipisteessä. Opettajia ja luennoitsijoita oli kaikkiaan yli
300. Opisto koordinoi myös useita koulutus- ja kehittämishankkeita, joita to818 Toimintakertomus 2003, Turun kaupungin
koululaitos 2004, 12–13.

teutettiin yhdessä muiden kansalais- ja
työväenopistojen kanssa. 819
Suomenkielisen työväenopiston
uusi rehtori Ilkka Virta totesi tammikuussa 2005 Turun Sanomille, että
opiston tavoitteena oli lyhytkurssien
lisääminen. Samalla on pyritty kehittämään niiden sisältöä vastaaman entistä paremmin opiskelijoiden tavoitteita. Pitkiä ja raskaita koko vuoden
kestäviä kursseja tultaisiin jakamaan
useammaksi osaksi. Eniten koulutusta
tarjottiin kielissä, käden taidoissa, taideaineissa ja liikunnassa. Opiskelijoita vuonna 2004 oli lähes 7400 henkeä,
ja erilaisilla kursseilla oli 14 500 oppilasta. Koulutustarjonnassa aiottiin panostaa erityisasiakkaisiin. Iäkkäiden,
työttömien ja vähän koulutusta saaneiden henkilöiden kursseja pyrittiin lisäämään.820
Pääosa työväenopiston opiskelijoista oli turkulaisia, mutta vuosittain
useampi tuhat tuli muista kunnista.
Ilkka Virta kertoi lisäksi, että viikonloppuseminaareihin saavuttiin jopa satojen kilometrien päästä. Ikääntyvien
ihmisten yliopistotoiminta oli lähtenyt
liikkeelle jo rehtori Arto Kaarman aikana.821

Työväenopistojen kustannukset
opetustuntia kohden kasvoivat hieman
uuden vuosituhannen alussa vuosina
2001–2002, mutta vuonna 2004 ne olivat jo hieman alemmalla tasolla kuin
vuonna 2000.822
TYÖVÄENOPISTOJEN OPETUSTUNNIT
JA OPETUSTUNTIKOHTAISET
KUSTANNUKSET 2000–2004823
Vuosi
2000
2001
2002
2003
2004

Opetustunnit

€/
opetustunti

23505

95

22538
23705
25057
24571

92
95
90
91

822 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 18.5.2004.
823 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 16.3.2005.

819 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 12.6.2002;
TKK 2004, 2005, 25.
820 TS 11.1.2005 Virran mukana kohti tulevia
haasteita. Työväenopiston tavoitteena
lyhytkurssitarjonnan lisääminen; TKK 2004,
25.
821 Tkl 17.8.2005 Turun työväenopistossa on
”ILO OPPIA”.
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PANOSTUS
ERIKOISTUMISEEN –
MONIKULTTUURISUUS JA
KANSAINVÄLISTYMINEN
KOULUJEN ARJESSA

1980

-ja 1990-luvulla monet
Turun lukiot
ja peruskoulut erikoistuivat. Tämän
mahdollisti vapaakuntakokeilu. Peruskoulu-uudistuksen aikoina korostettiin vahvasti kaikkien koulujen toimivan saman valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaiden
erityisharrastuksia ja -lahjakkuuksia ei
opetuksessa tuotu korostuneesti esille.

Uusia suuntaviivoja
erikoistumisesta
Jaakko Lavaste oli tähdentänyt
1980-luvun lopulla, että kouluvirasto
tuki koulujen itsenäistä ja uusia painotuksia luovaa kehittymistä. Edellisen
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vuosikymmen alussa hankkeita oli paljon esillä, mutta sitten seurasi hiljaisempi kausi. Tavoitteena oli myös perustaa Turkuun kansainvälinen koulu. Kun opetusministeriö ei myöntänyt kaikkia kokeilulupia, niin Turkka
Hietasen mukaan toimittiin niiden rajojen puitteissa, joissa se oli laillista
ilman ylimmän hallintotason päätöksiä. Turussa tavoitteena oli lisätä oppilaitosten erikoistumista myös ala-asteen kouluissa. Esimerkkinä Hietanen
mainitsi Martin koulun kuvataideluokan ja Aunelan koulun painotetun musiikkiliikunnan opetuksen. Erityisesti
lukioiden oli pakko miettiä omaa toimintaansa, sillä ne kilpailivat jo tuolloin keskiasteen oppilaitosten kanssa.
Koulujen johtokuntien toivottiin ole-

van aktiivisesti mukana oppilaitosten
kehitystyössä.824
1990-luvun alkupuolella Puolalanmäen lukiossa jatkettiin menestyksellä musiikkipainotteiseen opetussuunnitelmaan perustuvaa erityistehtävää.
Kansainvälistyminen oli myös otettu
huomioon Puolalan koulussa, jossa yhdellä luokalla osa opiskelusta tapahtui
vain englanniksi. Puolalassa oli lisäksi aloitettu myös tietokonetta opetuksessa apuna käyttävä kokeilu. Aurajoen lukio toimi luokattomana urheilulukiona, jossa oli mahdollisuus yhdistää normaali koulutyö ja urheilun lajivalmennus. Kastun lukiossa jatkettiin
syksyllä 1990 aloitettua luonnontiedelukiokokeilua. Oppilailla oli mahdollisuus valita joka biologian ja kemian tai
fysiikan ja kemian opetussuunnitelman mukainen opiskelu. Lukuvuonna
1990–1991 Katedralskolanissa ryhdyttiin kokeilemaan luokattoman lukion kurssijärjestelmää ja lisäksi vähennettiin pakollisten kurssien määrää.
Sekä oppilaat että opettajat katsoivat
tämän lisäävän oppilaiden motivaatiota opiskeluun. Rehtori Bertel Wahlströmin mukaan uudenlainen lukio antoi
oppilaille valinnanvapautta ja se oli entistä enemmän yliopistoon valmistava
oppilaitos. Iltaoppikoululla oli yhteis824 TS 1.10.1989 Kylähullu synnytti
kuvataideluokan, 4.12.1989 Johtokuntia
patistetaan kehittämään koulujaan ja
15.12.1989 kokeiluilla kehitetään Turun
kouluja; TP 15.12.1989 Turkuun lisää
erikoiskouluja.

työtä ammattikoulun kanssa. Syksyllä 1991 Turun normaalikoulussa aloitettiin kansainvälisen lukiotutkinnon
opetuskokeilu. Seuraavana vuonna Juhana Herttuan lukiossa käynnistettiin
taideviestintälukiokokeilu.825
Koulun kehittäminen on usein prosessi, johon ottavat osaa eri tahot. Mukaan tarvitaan kuitenkin tarmokkaita
ja asiasta todella kiinnostuneita henkilöitä. Musiikin tulosta Puolalanmäen
lukioon Jaakko Lavaste on kertonut:

”

Musiikkitoiminnasta tuli suuri
menestys. Varsinkin, kun opettajaksi saatiin Jarmo Kokkonen, kuuluisan säveltäjän Joonas Kokkosen poika. Hän ilmestyi keväällä 1987 puheilleni ja tarjoutui musiikin lehtoriksi lukioon. Hän selvitteli laajasti
suunnitelmiaan: kuoroja, orkesteri,
jazzyhtye. Ajattelin, että onpa suuret
puheet, mutta kesällä hänet valittiin
mainittuun virkaan väliaikaisesti. Oli
näet niin, ettei hänellä ollut pätevyyttä musiikin lehtoriksi, sillä hän oli
suorittanut Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkilinjan. Muodollisesta epäpätevyydestä huolimatta hän osoittautui erittäin päteväksi musiikkilukion opettajaksi. Tunnetuksi tulivat

825 TKK 1990, 1991, 38–39 ja 1991, 1992, 33,
35 36; TS 19.5.1990 Valinnanvapaus säilyy
Katedralskolanissa, 23.8.1990 Kansain
välinen koulu alullaan Turussa ja 17.3.1992
Uusi lukio painottaa matemaattisia aineita;
ÅU 14.8.1990 Tryggt lärarläge ja 17.3.1992
Katedralskolans abin pionjärer.
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etenkin Mikaelin kirkossa järjestetyt
joulukonsertit.

”

Lavasteen tavoitteena oli perustaa Turkuun musiikkilukio, mutta valtioneuvosto ei antanut siihen lupaa. Seuraavan hakemuksen läpimenoon keväällä
1988 panostettiin paljon työtä ja taustavaikuttajia. Niinpä Harri Holkerin
hallitus, jonka opetusministerinä oli
Christoffer Taxell, teki myönteisin päätöksen.826 Jarmo Kokkonen toivoi, että
”musiikki merkitsee oppilaille jotakin
koulun jälkeenkin”. Hän halusi kasvattaa oppilaista musiikin kuluttajia. Kun
Puolalanmäen musiikkiluokkien vuosibudjetti oli vuonna 1992 noin 600 000
markkaa vuodessa, niin varoja oli kerättävä julkisin esiintymisin ja oppilaiden vanhempien muodostaman Musiikkiluokkien Tuki ry:n toimesta.827
Urheilulukiotoimintaa kokeiltiin
Suomessa monella paikkakunnalla
1980-luvun loppupuolella muutaman
vuoden ajan. Myös Turkuun oli puuhattu liikuntalukiota, mutta aluksi oppilaitokset keskitettiin urheiluopistopaikkakunnille. Olympiakomitean valmennuspäällikkö Kalevi Tuominen totesi
syksyllä 1989 Turun Sanomille antamassaan haastattelussa, että kiinnos826 Sävelvuo 1988, 8 Tavoitteena musiikkilukio;
Lavaste, Jaakko, Muistelmia, 142 ja
muistitietoa 2015.
827 Tkl 12.6.1991 Jarmo Kokkonen ja
Puolalanmäen musiikkilinja juhlivat;
TS 21.10.1992 Kaupungin varoin ei
musiikkiluokkia pyöritetä.
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Liikunta ja urheilu ilmestyivät koulujen opetusohjelmaan vasta Suomen itsenäisyyden aikana. Myös
Turusta kehittyi urheilukaupunki. Urheilupuiston
hiilimurskalla oman kaupungin poika Paavo Nurmi
saavutti useita komeita voittoja. Kouluissa kilpailutoiminta vilkastui 1950-luvulta lähtien. 1990-luvun
alussa Aurajoen lukiosta tuli urheilulukio ja Pääskyvuoren koulussa aloitettiin liikuntapainotteinen
opetus. (Vesa Mustikkamaa.)

tus uusien urheilulukioiden perustamiseen oli nousussa. Varsinais-Suomessa ei vielä ollut yhtään alan oppilaitosta, mutta Tuomisen mukaan turkulaisten kannattaisi viedä omaa hankettaan ripeästi eteenpäin, ennen kuin
se oli myöhäistä.828
Opetustoimenjohtaja Lavaste oli
myös suopea ajatukselle. 1980-luvun
alkupuolelta lähtien Luostarivuoren ja
Aurajoen lukiot olivat jo opetusohjelmassaan panostaneet urheiluun. Turussa edellytykset urheilulukion perustamiselle olivat hyvät. Lajeina saat828 TS 25.10.1986 Valinnainen liikunta
luo liikuntakipinää. Luostarivuoren ja
Aurajoen lukiot urheiluasialla, 2.11.1989
Luokattomien urheilulukioiden kokeilu
kiinnostaa kuntia. Turkukin saa kun pistää
töpinäksi.

taisivat tulla kysymykseen yleisurheilu, jääkiekko, koripallo, soutu ja ammunta.829
Aluksi esillä oli ajatus saada urheilulukio Luostarivuoren lukioon. Varsin
pian selvisi, että toiminta lähtisi käyntiin Aurajoen lukiossa. Kokeilu alkaisi
lukuvuonna 1990–1991 ensimmäiseltä luokalta lähtien luokattomana urheilulukiona.830 Opetusministeri Taxell ja
ministeriö olivat suopeita hankkeelle.
Lupa kokeilulle saatiin toukokuussa.
Päätös saatiin valtioneuvostolta varsin
ripeästi, sillä SUL oli urheilulukioitten
perustamista vahvasti ajamassa. Urheilijoita lukioon otettaisiin 36 eli puolet uusien oppilaiden määrästä. Suurin
osa urheilulukion oppilaista tuli Turun
ulkopuolelta.831
Aurajoen lukio oli 1990-luvun alussa kaupungin ainut suomenkielinen lukio, jossa opiskeltiin luokattoman lukion järjestelmän mukaan. Urheilijoille tämä takasi mahdollisuuden edetä
oman kilpailu- ja valmennusohjelman
mukaisesti. Oppilaan lukion suoritusaika saattoi vaihdella paljonkin. Eräissä
829 TS 8.1.1988 Urheilukerhotoiminta
herätetään henkiin. Turkuun luokaton
urheilulukio jo ensi syksynä, 9.11.1989
Urheilulukio ehdolla. Turku selvittää
kiinnostuksen.
830 TS 23.11.1989 Aurajoen lukiosta
urheilulukio.
831 Tkl 11.2.1990 Aurajoen urheilulukiosta
päätös huhtikuussa; TS 19.5.1990 Aurajoen
lukio urheilulukioksi; Lavaste, Jaakko,
muistitietoa 2015.

tapauksissa se oli 2,5 ja erityisluvalla
peräti 5 vuotta.832
Lavaste on todennut Aurajoen lukioon perustetun urheilulukion alkuvaiheista:

”

Parempaa koulua ja rehtoria en
olisi voinut valita, sillä Seesto hoiti ja
organisoi kaiken itsenäisesti ja täsmällisesti. Ensiksi urheilulukio otti lajeikseen jääkiekon, jalkapallon ja koripallon, mutta vuosien mittaan valikoima laajeni Seppo Okon ollessa rehtorina. Opettajiksi saatiin eri lajien
kärkivalmentajia. Lukion tunnetuimpia oppilaita ovat olleet NHL-jääkiekkoilijat Saku ja Mikko Koivu, tennistähti Jarkko Nieminen ja koripalloilija Teemu Rannikko. 833

”

Aurajoen lukion päävalmentajan Hannu Rautalan mielestä ratkaisu oli onnistunut: ”Oppilaiden motivaatio oli
hyvä, ja tällainen järjestelmä antoi
erinomaiset puitteet huolehtia sekä urheilun että opiskelun velvoitteista.”834
Myös ala-asteen kouluilla tapahtui
samantapaista kehitystä. Syyslukukauden 1991 alussa Pääskyvuoren koulussa aloitti toimintansa liikuntapainotteinen opetus 3. vuosiluokalla. Oppilaat tosin valittiin oman koulun pii832 Aurajoen koulu ja lukio. Vuosikertomus
1994–1995, 7–9.
833 Lavaste, Jaakko, Muistelmia, 143.
834 TS 2.12.1992 Lujaa menee ja tulosta syntyy.
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Vuonna 2000 kymmenessä turkulaisissa yläkoulussa oli vähintään yksi jonkin oppiaineen painotetun opetuksen luokka. Luostarinvuoren koulussa toimii mm. ruotsin kielikylpyluokka. (Lauri Tiikasalo.)

ristä. Tämä oli Suomen ensimmäinen
ala-asteen liikuntaluokka.835
Syksystä 1992 lähtien Juhana Herttuan lukio toimi taideviestintäpainotteisena lukiona ja Turun Lyseon lukio
yrityspainotteisena lukiona.836 Saksasta alkunsa saanut Steiner-koulu toteutti myös omaleimaista oppimisideaansa. Turussa Steiner-koulu oli toiminut
jo niin kauan, että edessä oli oman lukion perustaminen. Kyseinen yksityinen oppilaitos oli saanut keväällä 1990
valtioneuvostolta luvan toimia peruskoulua korvaavana kouluna. Tämän jäl835 Tkl 30.12.1990 Turkuun maamme
ensimmäinen ala-asteen liikuntaluokka.
836 TKK 1992, 1993, 32.
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keen kaupunginvaltuusto päätti tehdä
sopimuksen Steiner-koulun kanssa sen
hyväksymisestä peruskoulua korvaavaksi kouluksi.837
Peruskoulujen ja lukioiden erikoistuminen jatkui uuden vuosituhannen
alkupuolella. Tuolloin Turun peruskouluissa toimivat jo musiikki-, kuvataide-, liikunta- ja matematiikkaluokat, joiden oppilasalueena oli koko kaupunki. Lisäksi eräissä kouluissa oli vieraskielisen tai kaksikielisen
opetuksen luokkia. Vuosittain perusopetuksen kieliluokille ilmoittautuu
noin sata oppilasta. Vieraalla kielellä
837 Aam 2.10.1991 Turun Steinerkoulu toivoo
lukiolupaa ensi keväänä.

annettava opetus on vakiintunut osaksi perusopetusta. Vuonna 2000 kymmenessä turkulaisessa yläkoulussa oli
vähintään yksi jonkin aineen painotetun opetuksen luokka. Kaikkiaan näitä
erikoisluokkia oli 19. Tämä vaikuttaa
osaltaan oppilaiden hakeutumiseen
tiettyihin kouluihin.838
Keväällä 2000 opetuslautakunnan
suomenkielinen osasto päätti myöntää Kupittaan lukiolle luvan aloittaa
informaatioteknologian ja median linjan, mutta opetusministeriö suhtautui
kielteisesti kaikkiin uusiin erityistehtävähakemuksiin. Tämä ei tosin estänyt toiminnan aloittamista. Koululla
oli valmius käynnistää linjan mukainen
opetus lukuvuoden 2000–2001 alusta alkaen, ja lautakunnan suomenkielinen osasto antoi tähän luvan. Lisäksi
kaupungissa toimivat edelleen Aurajoen urheilupainotteisen, Juhana Herttuan taideviestintäpainotteisen, Kastun luonnontiedepainotteisen, Pernon
teknologia- ja teollisuuspainotteisen
ja Puolalanmäen musiikkipainotteisen
opetuksen lukiot.839
Oppilaitoksen erikoistuminen voi
luoda edellytykset toiminnan tehostamiselle ja laajentamiselle aivan uudella tavalla. Nuorten eri oppilaitoksissa
838 Vuosikertomus 2000, Turun
kaupungin koululaitos 2001, 42–43 ja
Toimintakertomus 2004, Turun kaupungin
koululaitos 2005, 14; Seppänen, 2006, 150
ja 170–180.
839 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan suomenkielinen
osasto, ptk. 20.10, 1999 ja 19.4.2000.

opiskelevien urheilijoiden tukeminen
heidän ”kaksoisurallaan” käynnistyi
Turussa Aurajoen urheilulukiosta. Sen
piirissä käynnistyi vuonna 2002 urheiluakatemiahankkeen selvitys- ja kehitystyö. Urheiluakatemia on verkosto,
jossa yhteistyötä lähtivät aluksi toteuttamaan urheilulukio, Turun Ammatti-instituutti ja Turun Ammattikorkeakoulu. Virallisesti toiminta alkoi vuoden 2004 alussa.840

Pakolaisia ja maahanmuuttajia
1900-luvun lopulla Suomen suurimmissa kaupungeissa alkoi näkyä ilmiö,
joka oli osittain odotettavissa, mutta
kuitenkin yllättävä. Se oli tuttu Yhdysvalloista ja monista Euroopan maista.
Niihin oli saapunut eri syistä johtuen
vieraista kulttuureista kotoisin olevaa
väkeä. Suursodan jäljet oli siivottu Euroopasta, mutta maailman kriisialueilla pakolaiset ja pakolaisleirit olivat arkipäivää. Tiettyjä kulttuurieroja oppilaiden joukossa oli tosin nähty jo aikaisemminkin.
Jo 1980-luvulla kiinnitettiin Turussa huomiota kahteen pieneen oppilasryhmään: ortodoksi- ja romanioppilaat. Ortodoksien opetusta vaikeutti se, että he olivat hajallaan eri kouluissa. Selvityksen jälkeen heidät koottiin kolmeksi eri opetusryhmäksi, joil840 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 18.5.2004;
Aurajoen koulu ja lukio 2002–2003, 2003, 7.
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le ortodoksinen opettaja antoi uskonnonopetusta tiettyinä aikoina, jolloin
kaikki ryhmään kuuluvat pääsivät tulemaan kouluistaan. Ortodoksinen kirkko oli tyytyväinen tähän järjestelyyn,
joka levisi myös muihin sellaisiin kuntiin, joissa oli suurehko määrä ortodoksioppilaita.
Romaanioppilaiden koulunkäynti oli hajanaista, kaikkia ei saatu oppivelvollisuuden piiriin. Turussa tehtiin
näistä oppilaista selvitys, jossa aloitteentekijänä oli Vapaakirkon pastori
Väinö Lindberg. Myös lääninhallitus otti asiakseen tehdä vastaava selvitys koko läänin alueella ja Lindberg otettiin
järjestämään sitä. Kouluhallitus toteutti selvityksen Turun esimerkin pohjalta koko maassa.841
Turussa ulkomaalaisia oli kirjoilla
1980-luvun lopulla noin 1000. Tuolloin määrässä ei ollut havaittavissa kovin suurta kasvua. Chilen tapahtumat
herättivät aikanaan suurta huomiota
myös Suomessa, ja kaukaisesta maasta ilmestyi pakolaisia jopa Turkuun.
Tästä alkoi kehitys, joka on jatkunut ja
muuttanut monin tavoin myös koulujen elämää.
Talvella 1987 valtion viranomaisten
toimesta ryhdyttiin selvittämään mahdollisuutta sijoittaa pakolaisia pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Asia oli sitten esillä Turun kaupunginhallituksessa. Yhtenä vaihtoehtona oli esitet-

ty ”vähäisen pakolaisryhmän” sijoittamista Turkuun. Kaupunkiin oli saapunut aikaisemmin muutamia kymmeniä
pakolaisia, ja he olivat sopeutuneet hyvin uusiin olosuhteisiinsa. Valtiovalta
lupasi korvata kunnalle ryhmästä aiheutuvat kustannukset ensimmäisen
vuoden ajalta. Kaupunginhallitus huomautti lisäksi, että ”myös koululaitoksen piirissä on tarpeen valmistautua
mahdolliseen pakolaisryhmän tuloon”.
Muutama kymmenen vietnamilaista,
ensimmäiset kiintiöpakolaiset, saapuivat Turkuun pian tämän jälkeen. Ryhmässä oli kahdeksan peruskouluikäistä lasta. Heille järjestettiin jo kesällä
opetusta Varissuon Orminkujan koulussa. Syyslukukaudella pakolaisopetus siirtyi Pääskyvuoren kouluun.842
Pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottovaiheessa tehtiin yhteistyötä
eri viranomaisten kanssa.843
Turussa pakolaislapset aloittivat
koulunkäyntinsä pienessä ryhmässä.
Ns. alkuvaiheen opetus kesti yhden
vuoden. Tämän jälkeen oppilas siirrettiin suomalaisluokkaan, jos hän oli
saavuttanut riittävät oppimisvalmiudet. Ruotsinkieliset koulut saivat vuosien mittaan myös maahanmuuttajaoppilaita, mutta tällöin he olivat aloittaneet koulunkäyntinsä sellaisella seudulla, jossa enemmistökielenä oli ruotsi. Vuonna 1989 Turun koululaitokses-

841 Lavaste, Jaakko, muistitietoa 2015.
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842 Turun kaupunginhallitus, ote ptk. 16.2.1987;
TKK 1987, 1988, 36
843 TKK 1994, 1994, 34.

sa oli yhteensä 27 pakolaislaista. Alkuvaiheen ryhmät toimivat Pääskyvuoren ja Vasaramäen kouluissa. Siirtymävaiheen luokkia oli ainakin Jäkärlän,
Pansion, Pääskyvuoren, Runosmäen ja
Vasaramäen ala-asteen kouluissa. Opetuksen kannalta ongelmia aiheuttivat
sopivan oppimateriaalin puute ja pakolaislasten haasteellinen lähtökohtatilanne: alkuvaiheen ryhmät koostuivat
iältään, elämänkokemuksiltaan, koulutaustaltaan ja kieleltään hyvin erilaisista lapsista. Kaiken kaikkiaan oppilaat
olivat yleensä innostuneita ja oppivat
nopeasti.844
Föriviestissäkin löytyi artikkeli Turun koulujen kansainvälistymisestä.
Afrikasta Turkuun saapuneet oppilaat
kertoivat entisistä kouluoloistaan:

”

Meidän koulumme oli suurehko,
oppilaita oli noin 300. Kouluaineemme olivat muuten samat, mutta meillä Somaliassa ei opiskeltu käsitöitä,
musiikkia eikä kuvaamataitoa. Vieraana kielenä oli arabia. Luokassamme oli 60 oppilasta, jotka oli jaettu
ryhmiin. Koulupäivät alkoivat kello
7.00 ja päättyivät kello 12.00. Koulupäivässä oli vain yksi välitunti. Koulupäivät loppuivat jo kello 12.00, koska sen jälkeen aurinko paistoi liian
kuumasti. Vapaapäivä oli perjantai.
Opettajat olivat paljon ankarampia
kuin Suomessa. 845

”

844 Föriviesti 1990: 11, 14 Pakolaislapset käyvät
koulua. Opetusta Turussa.
845 Föriviesti 1990: 2, Kansainvälistä väriä.

Monissa kouluissa monikulttuurisuus on osa arjen
koulupäivää. Oppilailla on samalla mahdollisuus
oppia suvaitsevaisuutta ja kansainvälisyyttä. Suomalaiseen koulupäivään kuuluu olennaisena osana
ilmainen ateria. Kouluruokailua Lausteen koulussa
vuonna 2004. (Lauri Tiikasalo.)

Vuonna 1990 Turussa oli vieraskielistä väkeä 0,8 % koko väestöstä. Määrä
lisääntyi yllättävän nopeasti. Vuosikymmenen puolivälissä Turussa asui
yli 3000 ulkomaan kansalaista ja noin
970 pakolaista. Maahanmuuttajien valtavirta tuli Inkeristä. Vuosittain kaupunki oli sitoutunut ottamaan vastaan
150 kiintiöpakolaista.846
1990-luvun puolivälissä puoli vuotta kestävä vieraskielisten oppilaiden
valmistava opetus tapahtui erillisryhmissä Pääskyvuoren ja Vasaramäen
kouluissa. Monissa Turun ala-asteen
kouluissa, kuten Aunelassa, Lausteella, Majanummessa ja Varissuolla, monikulttuurisuus kuului jo opinahjon
arkeen. Koulut olivat alati yhteydessä
vieraisiin kulttuureihin maahanmuuttajaoppilaittensa välityksellä. Oman
846 TKK 1994, 1995, 34.
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äidinkielen opetusta heille annettiin
11 kielellä. Yläasteen maahanmuuttaja-oppilaiden suomen kielen opetus
oli keskitetty suomalaiseen yhteiskouluun.847
Vuosikymmenen lopulla Turun peruskouluissa ja lukioissa oli jo yli 1000
vieraskielistä oppilasta. Heitä tuettiin
mm. omakielisellä tuki- ja samanaikaisopetuksella. Tehtävään sopivia henkilöitä oli hankala löytää, mutta Turun
peruskouluissa oli opetusta omalla äidinkielellä venäjäksi, arabiaksi, somaliaksi, albaniaksi, bosniaksi, kurdiksi ja
vietnamiksi.848 Monikulttuurisuus alkoi olla koulun jokapäiväistä elämää
yhä useammassa opinahjossa. Samassa
luokassa saattoi olla oppilaita Libanonista, Pakistanista, Englannista, Kosovosta, Venäjältä, Vietnamista ja tietysti
myös Suomesta. Koulun arkeen vaikuttaneet kulttuurierot kasvattivat oppilaita suvaitsevaisuuteen.
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan toukokuussa
1999. Maahanmuuttajien asioita käsiteltäessä oli otettava huomioon ryhmän heterogeenisyys. Suomeen ja samalla myös Turkuun on saapunut maahanmuuttajia monista eri syistä johtuen. Joidenkin on ollut pakko lähteä kotiseudultaan, jotkut ovat siirtyneet toi847 Kansainvälistyminen Turun kouluissa, 1994,
11; TKK 1994, 1995, 35.
848 TKK 1989, 1990, 38; Vuosikertomus 1999,
Turun kaupungin koululaitos 2000, 45–46.
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seen maahan työnsaannin takia. Paluumuutto Suomeen itärajan toiselta puolen oli muutaman vuoden aikana vilkasta. Tietyillä ryhmillä ei ole mahdollisuutta palata takaisin kotimaahansa.
Suomessa perusopetus tapahtuu
suomeksi, ruotsiksi, saameksi tai viittomakielellä, mutta maahanmuuttajien
ja vieraskielisten myötä opetuskielten
määrää on laajennettu rajusti. Kouluissa pyritään antamaan oppilaille myös
heidän kotikielensä opetusta. Aivan
helppoa tämä ei ole, sillä uuden vuosituhannen alussa erilaisia kotikieliä
Suomessa oli jo yli 100.
Turun kouluissa monikulttuurisuuden haasteisiin oli pyritty vastaamaan jo 1980-luvun lopulta lähtien.849
1990-luvun aikana oli tapahtunut paljon positiivista kehitystä. Maahanmuuttajaopetus oli vuonna 2000 yksi koulutoimen painopistealue. Oppivelvollisuus koskee myös kouluikäisiä maahanmuuttajaperheiden lapsia.
Perusopetuksessa tavoitteena oli, että vieraskielinen oppilas saisi koulusta päättötodistuksen, joka antaisi mahdollisuuden jatko-opintoihin Suomessa. Turun kaupungin peruskouluissa ja
lukioissa opiskeli vuonna 2000 äidinkieleltään muun kuin suomen tai ruotsinkielisiä lapsia yli 1200.He edustivat
yli 50 eri kieltä. Perusopetuksen oppilaista vieraskielisten osuus oli 7.5 %
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849 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 23.8.2000
ja 17.12.2003.

Monikulttuurisen ryhmän opettaminen voi olla todella haastavaa. Luokanopettajan työtä tukemaan on
saatu avustajia ja oman kielen opettajia. Monet opettajat ovat ottaneet uuden oppilasryhmän opetukselle
tuoman haasteen vastaan kehittämällä omaa ammattitaitoaan. Kuvassa Nummenpakan eli entisen Nummen koulun opettajia, avustajia ja oman kielen opettajia. Koulun opettajista sekä Outi että Arto Soilamo
ovat perehtyneet monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajaoppilaan ongelmiin aihepiiristä laatimillaan kasvatustieteellisillä väitöskirjoillaan.

koko oppilasmäärästä, mutta eräiden
alueiden kouluissa heidän osuutensa
oli noin kolmannes koko oppilasjoukosta. Opettajan työ saattoi olla varsin haastavaa monikulttuurisessa ryhmässä, ja lapsen oli hankala menestyä opinnoissaan, ellei hän ymmärtänyt oman koulunsa opetuskieltä. Vasta Turkuun muuttaneille ja turvapaikanhakijoille oli erityisiä valmistavan
opetuksen ryhmiä viidessä eri koulussa. Koulutoimi toteutti omalta osaltaan
maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotouttamisohjelmaa.850
850 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 1.11.2000
ja 8.5.2002; Vuosikertomus 2000. Turun
kaupungin koululaitos 2001, 21.

TUKITOIMET VIERASKIELISILLE
OPPILAILLE851

–
–
–
–

–
–
–

valmistava opetus
suomi toisena kielenä –opetus
omakielinen opetus
oman äidinkielen (kotikielen)
opetus
tukiopetus
koulunkäyntiavustajat
tuettu opetus

Esimerkiksi syksyllä 2000 Lausteen
koulussa opintietään aloittavista oppi851 Rosenqvist, Satu, Vieraskielisten opetus
ja vieraskielinen opetus. Turun kaupungin
koululaitos.
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laista lähes puolet oli vieraskielisiä.852
Koko koulun oppilasmäärästä jo kolmannes puhui äidinkielenään jotain
muuta kieltä kuin suomea. Koululautakunta oli myös kiinnittänyt huomiota tilanteeseen. Sen mukaan ”vieraskielisten oppilaiden integroinnin kannalta toivottavaa olisi, että yksittäisen
koulun oppilaista enintään viidennes
olisi vieraskielisiä”. Maahanmuuttajaopetuksen resursseja pystyttiin kuitenkin lisäämään, mikä helpotti opetustyötä monissa kouluissa.853Vuonna 2000 kaupungin talousarviossa oli
vieraskielisten oppilaiden edellyttämiä
erilaisia tukitoimia varten varattu 5,0
milj. markkaa ja seuraavana vuonna
6,0 milj. markkaa.854
Vieraskielisten oppilaiden määrä
lisääntyi Turussa hieman 2000-luvun
alussa.Perusopetuksessa heidän osuutensa oppilasmäärästä oli 8,3 prosenttia. Tilanne vaihteli koulukohtaisesti, ja
eräissä kouluissa vieraskielisiä oppilaita oli 60 prosenttia. Eri kieliryhmiä oli
lähes 60, joista suurimmat olivat venäjä, arabia, kurdi ja albania. Tämä kaikki
edellytti erilaisten tukitoimien tehostamista kouluissa.855
852 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan suomenkielinen
osaston ptk. 19.4.2000.
853 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 28.2.2001.
854 TKK 2000, 2001, 15 ja 2001, 2002, 13.
855 Toimintakertomus 2004 ja 2005, Turun
kaupungin koululaitos 2005 14 ja 2006, 11.
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VIERASKIELISET OPPILAAT TURUN
PERUSOPETUKSESSA 1998–2010856
Vuosi
1998

1999

Määrä

Kieliä

985

45

873

2000

1083

2002

1249

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
2010

1143

1266

1220

1183

1245

1238

1210

1228

44

52

55

58

62

58

56

56

59

59

1219

Turun koulujen toimintaan ja omaleimaisuuteen vaikutti vahvasti vieraskielisen väestön epätasainen jakautuminen eri puolille kaupunkia. Varissuolla, Lausteella ja Halisissa asui
suhteellisesti eniten muun kuin suomen- tai ruotsinkielistä väkeä. Vuoden
2009 lopulla vieraskielisten osuus Turussa oli 7,1 prosenttia koko asukasmäärästä. Eräillä kaupungin alueilla he
muodostivat enemmistön nuorimmissa ikäluokissa.857 Varsinkin Varissuon
koulun vaiheissa on korostunut monikulttuurisuuden voimakas lisääntyminen. Rehtori Outi Rinne tähdensi kou856 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 25.1.2006
Liite Opetustoimen monikulttuurisuuden
strategia vuosille 2006–2008.
857 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 21.4.2010.

lun täyttäessä 20 vuotta, että opetuksessa on pyritty ottamaan huomioon
oppilaiden yksilölliset tarpeet ja erilaiset lähtökohdat.858
Keväällä 2006 hyväksyttiin opetustoimen monikulttuurisuuden strategia
vuosille 2006–2008. Sen perusajatuksena oli, että ”monikulttuurisuus on
pysyvä, entisestään kasvava osa turkulaisten koulujen arkipäivää”. Tällaista suunnitelmaa tarvittiin, koska monikulttuurisuuteen liittyi monia sellaisia
asioita, jotka eivät tulleet esille opetustoimen elokuussa 2005 hyväksytyssä
opetustoimen strategiassa.859
SUURIMMAT KIELIRYHMÄT
VIERASKIELISSÄ 2000 JA 2005860

Kieli

2000

2005

Venäjä

21,30

16,11

Albania

11,33

12,35

Arabia
Kurdi

12,14
8,52

Viro

7,23

Vietnam

6,19

Somali

6,03

14,34
13,34
4,12

8,37

5,18

Vuonna 2010 vieraskielisiä oppilaita
Turun alaluokkien kouluissa oli varsinkin Varissuolla, Lausteella, Pansiossa
ja Halisissa. Yläkouluista heitä oli eni858 Aam 10.11.2004 Monikulttuurinen
Varissuon koulu täyttää 20 vuotta.
859 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 25.1.2006.
860 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 25.1.2006
Liite Opetustoimen monikulttuurisuuden
strategia vuosille 2006–2008.

Koululla on keskeinen tehtävä maahanmuuttajataustaisten lasten kotouttamisessa. Päätöksentekoon voi perehtyä esimerkiksi osallistumalla oppilasparlamentin työskentelyyn. Kuvassa lähidemokratian harjoittelua Runosmäen koulussa. (Lauri
Tiikasalo.)

ten Turun Suomalaisessa Yhteiskoulussa, Kupittaan ja Aurajoen kouluissa.
Perusopetuksessa vieraskielisiä oli yli
1200. Lukioissa heidän osuutensa oli
melko vähäinen.861

Kansainvälistyminen
kehityslinjoja
Suomen ja Ruotsin ystävyyskaupunkiliike oli alkanut jo vuonna 1940. Sii861 Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 21.
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tä oli kehittynyt myös Turun ja Göteborgin koulujen välinen oppilasvaihto
ja vähitellen pohjoismainen leirikoulutoiminta. Leningrad tuli mukaan tähän työhön 1970-luvun lopulla. Muuten koulujen yhteydet Pohjoismaiden
ulkopuolelle olivat 1990-luvun alkuun
saakka melko vähäiset. Vuodesta 1980
lähtien Turku on osallistunut opettajainvaihtoon Göteborgin, Århusin ja
Bergenin kanssa. Ruotsista saapui Turkuun kokonaisia luokkia, mutta vastavierailulle pääsivät vain ne, joilla oli hyvä kielitaito. Samalla oli mahdollisuus
tutustua, millaista opetus ja ilmapiiri
todellisuudessa olivat naapurimaiden
kouluissa. Turussa toukokuussa 1990
vierailleiden ruotsalaisopettajien mielestä suomalaisopettajien auktoriteetti
oli vahva ja oppilaat istuivat tunneilla
aivan hiljaa. Läksyjä annettiin paljon
enemmän kuin Ruotsissa ja kokeitakin
oli kovin usein. Osa erilaisesta kansainvälisestä toiminnasta tapahtui kaupungin taloudellisella tuella, mutta paljon
ulkomaanmatkoja tehtiin oppilaiden
itse hankkimin varoin. Vähitellen kansainväliset suhteet laajenivat, ja avustustoiminnan myötä yhteyksiä on ollut
aina Afrikkaan asti.862
862 Föriviesti 1985, 2, 10–11
Ystävyyskoulutoiminta – uusia tuulia
pohjoismaisessa yhteistyössä ja 1986; 3, 2
Lavaste, Jaakko, Yhteistoimintaa yli rajojenja
6–7 Käytännön kansainvälisyyskasvatusta –
Suikkilan koulun kummilapsi; TS 18.5.1990
Kansainvälisyys on kivaa.
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Koulujen monipuolinen kielivalikoima on osa aikamme kansainvälistymistä. Kielten suosio on
vaihdellut vuosikymmenten kuluessa. Ohjelmaan
on tullut myös uusia kieliä kuten espanja. Kuvassa espanjan opiskelua Puropellon koulussa. (Lauri
Tiikasalo.)

Syksyllä 1991 turkulaisia kansainvälisiä leirikouluja pidettiin mm. Göteborgissa, Århusissa, Kölnissä ja Pietarissa. Yhteistyön kehittymiseen vaikutti paljolti kouluissa harrastettu kieltenopetus. Turusta kansainvälisiin leirikouluihin osallistuneet olivat yleensä
9. luokkien oppilaita.863
Turun kaupungin oppilaitosten
kansainvälistymisen runkosuunnitelma valmistui vuoden 1994 loppupuolella. Opetuksessa kansainvälistyminen on otettu huomioon panostamalla monipuoliseen kieliohjelmaan ja
vieraskieliseen opetukseen. Koulujen
kansainvälisen toiminnan painopiste
on ollut pohjoismaisessa yhteistyössä,
vaikka linkkejä ja projekteja oli saatu
aikaan yhä laajemmalle alueelle.864
863 TS 12.10.1991 Turku ylläpitää myös
kansainvälisiä yhteyksiä.
864 TKK 1994, 1995, 35; Kansainvälistyminen
Turun kaupungin kouluissa. Suunnitteluosa,
1995, 1–5.

Kansainvälisiä leirikouluja 2000-luvun alussa järjestettiin vakiintuneen
tavan mukaan Bergenissä, Göteborgissa ja Århusissa. Erilaisia EU-hankkeita oli kaikkiaan parisenkymmentä. Lisäksi koululaitoksen ja Pietarin koulu
204:n kanssa on kehittynyt pitkä yhteistyöperinne, johon on liittynyt mm.
oppilas- ja opettajainvaihtoa sekä koulutustoimintaa.865
Suomenkielisille oppilaille annettu vieraskielinen opetus – englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi – on vakiintunut osaksi Turun
kaupungin peruskoulujen toimintaa.
2000-luvun alussa näille peruskoulun
alkaville luokille tuli noin 100 uutta
oppilasta vuodessa.866
Kansainvälistä koulua Turkuun oli
puuhattu jo 1990-luvun alkupuolella,
ja sitä ryhdyttiin suunnittelemaan vakavasti uuden vuosituhannen alussa.
Hanketta pohti työryhmä, johon kuului
lähinnä koulutoimen virkamiehiä. Se
tutustui selvitystyönsä aikana Helsingin, Tukholman, Brysselin ja Lontoon
kansainvälisiin kouluihin. Turkuun tulevan uuden koulun oli tarkoitus aloittaa toimintansa syksyllä 2003. Ongelmallisena pidettiin oppilaitoksen rahoitusta, sillä kansainvälisen koulun
ylläpidon arvioitiin tulevan 30 prosenttia kalliimmaksi kuin tavallisen
865 Vuosikertomus 2000, Turun kaupungin
koululaitos 2001, 41 ja 2002, 2003, 14.
866 Toimintakertomus 2002, Turun kaupungin
koululaitos 2003, 13.

koulun. Sopivia tiloja oli tarkoitus ryhtyä etsimään välittömästi.867
Suomen seitsemäs kansainvälinen
koulu – Turku International School –
pääsi aloittamaan toimintansa elokuussa 2003. Se perustettiin vastaamaan niihin koulutustarpeisiin, joita
seudun kansainvälistyminen ja alati laajeneva kansainvälinen toiminta
edellyttävät. Oppilaita uuteen opinahjoon oli tulossa yli 70. Opetuskielenä
oli englanti ja oppilailla tuli olla riittävä
kielitaito. Osa koulusta aiottiin sijoittaa
väliaikaisesti Aurajoen koulun tiloihin
ja osa Varissuolle normaalikouluun.
Vuonna 2004 kansainvälisessä koulussa oli noin sata oppilasta. Elokuun
2005 alussa opinahjo siirtyi Varissuon
nuorisotaloon. Koulussa annetaan peruskoulu- ja lukio-opetusta englanniksi.868 Opetus on tilattu ostopalveluna
Turun yliopistolta. Nykyisin oppilaitos sijaitsee Varissuon nuorisotalon tiloissa, mutta osa opetuksesta tapahtuu
normaalikoulussa. Vieraskielisten op867 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 11.10.2000,
12.2.2003 ja 16.4.2003; TS 21.8.1990
Kansainvälinen koulu tarpeen myös Turussa,
23.8.1990 Kansainvälinen koulu alullaan
Turussa ja Kansainvälistä koulua tarvitaan
Turussa ja 2.3.2001 Turun kansainvälinen
koulu voisi aloittaa syksyllä 2003.
868 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 23.4.2003,
21.5.2003, 18.6.2003, 16.6.2004 ja.
13.10.2004; Tkl 12.2.2003 Kansainvälinen
koulu käyntiin syksyllä; TS 11.4.2003
Päivänsalo, Pentti, Kansainvälinen koulu
etsii yhä kotia; Toimintakertomus 2003 ja
2004, Turun kaupungin koululaitos 2004, 15
ja 2005, 14.
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pilaiden osuus on yli 50 prosenttia.869
Lokakuussa 2010 koulussa oli yli 200
oppilasta, joista suurin osa asui Turussa. Vieraskielisten ryhmässä eniten on
ollut englantia puhuvia oppilaita.870
Rehtori Pentti Päivänsalon mukaan
kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus ovat olleet vahvasti esillä varsinkin Varissuolla toimivassa Turun normaalikoulussa. Oppilaitoksen lukiossa
voidaan suorittaa IB-tutkinto. Lisäksi
normaalikoulun oppilaista noin 25–30
prosenttia on ollut maahanmuuttajataustaisia.871
Kansainvälinen toiminta laajeni
Turussa nopeasti 2000-luvun alussa.
Vuonna 2002 erilaisissa EU-hankkeissa oli mukana 19 koulua ja lukiota. Lisäksi 26 koululla ja lukiolla oli muuta
kansainvälistä yhteistoimintaa.872
Turun koulut ovat olleet aktiivisia toimijoita varsinkin Itämeren piirin kulttuuriin ja Itämeren tilaan liittyvissä opetuksen kehittämisverkostoissa. Koulujen kieliohjelman monipuolisuutta on pyritty pitämään yllä tar-

joamalla harvinaisempien kielten etäopetusta.873
Puolalan lukiolla on Kölnissä partneri koulu, Schiller-Gymnasium, jonka kanssa on ollut monipuolista yhteistyötä parin vuosikymmenen ajan.
Toimintaan kuuluvat mm. noin viikon
mittaiset oppilasvaihtomatkat. Syksyllä 2007 aloitettiin yhteistyö myös musiikin saralla. Lukion kamarikuoro Camis teki esiintymismatkan Kölniin ja
esiintyi myös Kölner Domissa.874
Vuonna 2008 Turussa aloitettiin
koulukohtaisten globaalikasvatuksen
kehittämissuunnitelmien laadinta.
Kansainvälistymisen sijaan ryhdyttiin
puhumaan globalisaatiosta. Uusi käsite
globaalikasvatus siirtää kansainvälisen
toiminnan painopisteitä kehitysyhteistyöhön, rauhankasvatukseen, kestävään kehitykseen, monikulttuurisuustaitoihin ja ihmisoikeuskysymyksiin.875
Kasvatuksen kansainvälisyyteen tulee
olla kokonaisvaltaista ja liittyä kiinteästi koulun toimintakulttuuriin. Vuonna 2009 lisättiin tuntuvasti opetustoimen henkilöstön monikulttuurisia val-

869 Toimintakertomus 2008, Turun kaupungin
opetustoimi 2009, 23.
870 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 15.12.2010;
Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 25.
871 Kulmakunta 31.8.2005 Kansainvälisyys on
Turun normaalikoulun peruspilari.
872 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 23.1.2002.

873 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 10.6.2009.
874 Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 41.
875 Toimintakertomus 2008, Turun kaupungin
opetustoimi 2009, 22.
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miuksia ja globaalikasvatustaitoja kehittävää täydennyskoulutusta.876
Turun iltalukiossa on järjestetty
opetusta vieraskielisille ”yli-ikäisille”
nuorille. Painopiste on ollut suomen
kielen opiskelussa. Kielitaidon kehittyessä opetusta on annettu myös matematiikassa, ympäristö- ja luonnontiedossa, historiassa, yhteiskuntatiedossa
ja ATK:ssa.877
Suomenkielisessä työväenopistossa on ryhdytty järjestämään opetusta
entistä enemmän mm. syrjäytymisuhan alaisina oleville nuorille ja maahanmuuttajille. Opistojen monikulttuurisen osaston opetustarjontaa on
monipuolistettu. Jo vuonna 1993 suomenkielinen opisto järjesti kristillisen
opiston kanssa aikuisille ulkomaalaisille maahanmuuttajien täydentäviä
yleissivistäviä opintoja. Varsin suosittuja ovat olleet maahanmuuttajille tarkoitetut suomenkielen kurssit.
Syksyllä 2010 Turun työväenopistoon perustettiin opistojen yhteinen
opetusyksikkö Luuppi, joka toteuttaa
erityisesti maahanmuuttajille ja muille
kansainvälisille opiskelijaryhmille tarkoitettua opetusta. Vuonna 2012 opis-

tojen yhteisen monikulttuurisen osaston kurssitarjontaa monipuolistettiin.
Kotouttamisryhmien opetusta on toteutettu yhdessä kaupungin ulkomaalaistoimiston kototiimin kanssa. Ruotsinkielisessä opistossa on ollut myös
maahanmuuttajille tarkoitettuja ruotsin kielen kursseja.878
Kaupungin kasvatus- ja opetustoimi järjesti vuonna 2012 Turussa neljännet valtakunnalliset yleissivistävän
koulutuksen kansainvälisyyspäivät
yhdessä Opetushallituksen ja CIMOn
kanssa. Tilaisuuteen osallistui 150 peruskoulujen ja lukioiden opettajaa sekä
rehtoria ympäri Suomea. Pohjoismaisen yhteistyön perustana ovat peruskoulun viimeisten luokkien leirikoulut,
joita vanhan käytännön mukaan on pidetty Göteborgissa, Bergenissä ja Århusissa. Turun järjestämä yhteispohjoismainen leirikoulu on viime vuosina
pidetty Kasnäsissa.879

876 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 10.6.2009;
Toimintakertomus 2009, Turun kaupungin
opetustoimi 2010, 27.
877 Rosenqvist, Satu, Vieraskielisten opetus
ja vieraskielinen opetus. Turun kaupungin
koululaitos.

878 TKK 1993, Turun kaupunki, 1994, 39;
Vuosikertomus 2012, Turun kasvatus- ja
opetustoimi, 2013, 19.
879 Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 21 ja Vuosikertomus
2012, Turun kasvatus- ja opetustoimi 2013,
22.
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HAASTEITA,
TAVOITTEITA JA
UUDISTUKSIA

U

uden vuosituhannen alkupuolella Suomessa oli käynnissä kehitys, jossa pienet koulut
lakkautettiin ja perusopetuksessa oppilaita keskitettiin entistä suurempiin
yksiköihin. Peruskoululaisten määrän
arveltiin vähenevän jatkuvasti vuoteen
2015 mennessä. Koululait ja -asetukset
antavat monia tarkkoja ohjeita, mutta
kouluverkon kattavuudesta tai oppilaitosten suuruudesta päättäminen on
kuntien omassa harkinnassa. Vuosina
2006–2010 Suomessa lakkautettiin yli
400 koulua. Sama kehityslinja oli havaittavissa myös Turussa.
Vuosina 2000–2004 Turun talous
kehittyi suotuisasti, mutta sitten seurasi käänne pahempaan. Kaupungin verotulojen kasvu oli heikkoa, ja menoja
kerääntyi runsaasti. Tilinpäätöksen alijäämä oli 38,6 milj. euroa.880
880 TKK 2005, 2006, 3–4.
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Turun kaupungin hallinnossa tapahtui monia muutoksia vuoden 2005
alussa. Suomenkielisen opetustoimen
johtaja, erityisopettaja Turkka Hietanen oli jäänyt eläkkeelle joulukuun
alussa 2004. Tämän jälkeen tehtävää
hoiti oman työnsä ohella viransijaisena
ruotsinkielisen opetustoimen johtaja,
valtiotieteen lisensiaatti Bo Rosenberg.
Suomenkielisen opetustoimen johtajan virkaa haki kaikkiaan 26 henkilöä,
joista opetuslautakunta haastatteli kolmea hakijaa. Erityisen tärkeänä pidettiin, että tulevalla opetustoimenjohtajalla oli ”kyky johtaa ja kehittää opetustointa sekä kaupungin että koululaitoksen hyväksytyn strategian mukaisesti”. Samalla korostettiin, että vuonna 2005 oli tarkoitus uudistaa opetustoimen johtamisjärjestelmää. Lisäksi viranhaltijalla oli oltava kokemusta
”suuren organisaation johtamisesta”.
Kaupunginhallitus valitsi virkaan My-

nämäen lukion rehtorin, filosofian lisensiaatti Timo Jalosen.881
Helmikuussa 2005 Turun sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajaksi siirtyi Kaija Hartialan jälkeen Tero
Hirvilammi ja suomenkielistä opetustoimea ryhtyi siis johtamaan Timo Jalonen.882
Miten uusi opetustoimenjohtaja arvioi työkenttänsä tilannetta ja haasteita? Kaupungin johdon taholta oli kiinnitetty huomiota koulusektorin tilanteeseen. Oppilasmäärät olivat vähentyneet jatkuvasti, mutta kehitys ei näkynyt taloudessa. Esimerkiksi kiinteistökulut eivät olleet vähentyneet. Jalonen korosti Hufvudstadsbladetille, että
opetustyö ei ollut ongelma, mutta monet koulurakennukset olivat luvattoman huonossa kunnossa.883 Uusi johtaja aikoi tarttua ripeästi haasteisiin.
Rakennukset piti remontoida ja laitakaupungin koulujen imagoa oli kohennettava. Lisäksi koko kouluverkko vaati asiallista tarkistusta.884
Turun Sanomien toimittaja uteli Jaloselta ajankohtaisia asioita helmikuun alussa 2005.Opetustoimi oli
vähentämässä laatimaansa budjettia kolmella miljoonalla eurolla. Ope-

881 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 24.11.2004,
15.12.2004, 12.1.2005.
882 Toimintakertomus 2005, Turun kaupungin
opetustoimi 2006, 1.
883 Hbl 17.1.2005 Skoldirektören ska ta itu med
trängseln i cityskolor.
884 Tkl 19.1.2005 Uusi koulupomo.

tuksen menoista suurehko osa hupeni tilojen vuokriin. Jalonen korosti, että erityisopetuksen tilanteeseen tulisi
muutos. Hän oli valmis siirtämään niin
monta erityiskouluissa olevaa oppilasta kuin mahdollista yleisopetukseen tai
ainakin yleisopetuksen yhteydessä oleviin erityisluokkiin. Päätökset oppilaiden siirroista olisi kuitenkin tehtävä
tapauskohtaisesti.885
Vuosi 2005 oli mittavien hallintouudistusten aikaa opetustoimessa. Sen
johtosääntö uudistettiin. Koulutoimintakeskus muutettiin opetuspalvelukeskukseksi, ja samalla siitä tehtiin oma
hallinnollinen tulosalue.Lisäksi muodostettiin kolme opetuksen tulosaluetta: yksi perusopetukseen, yksi lukio- ja
aikuisopetukseen sekä yksi ruotsinkieliseen opetukseen. Hallinnon organisoinnin yhteydessä opetuslautakunta
päätti perustaa perusopetuksen opetuspäällikön sekä lukio- ja aikuiskoulutuksen koulutuspäälliköiden virat.
Opetuspalvelukeskuksessa työskenteli yhteensä 79 henkeä. Kaikkiaan opetustoimen palveluksessa oli 2310 henkeä, joista opettajia oli 1639. Avustajia
oli yhteensä 252. Vakinaisia heistä oli
139.886
885 TS 6.2.2005 Turun opetustoimen johtaja
lakkauttaisi erityiskoulut.
886 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 16.6.2004,
13.10.2004, 9.5.2005, 25.5.2005 ja
31.8.2005, Toimintakertomus 2005, Turun
kaupungin opetustoimi 2006, 1–2 ja 4–5.
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parhaaksi aloittaa oman aluefoorumin
kokeilun syksystä 2005 alkaen. Kesäkuussa 2006 kokeiluja päätettiin jatkaa toistaiseksi.888
TURUN OPETUSPALVELUKESKUS 2006889

VIRASTOPÄÄLLIKKÖ

Timo Jalonen

Suomenkielisen opetustoimen johtaja
TULOSALUEET

Opetuspalvelukeskus
Opetus- ja
koulupalvelujen
toimintayksikkö

Hallintopalvelujen
toimintayksikkö

Ruotsinkielisen koulutoimen johtajana toimi
1980-luvun puolivälistä lähtien vuoteen 2011 saakka Bo Rosenberg. (Bo Rosenberg.)

Turun lukio- ja aikuiskoulutuspäälliköksi valittiin filosofian tohtori Esko
Heikkonen ja perusopetuspäälliköksi
filosofian kandidaatti Outi Rinne, jotka aloittivat tehtävissään vuoden 2006
alkupuolella.887 Itä-Turun koulut ryhtyivät lukuvuonna 2005–2006 kokeilumaan aluehallintomallia, josta muualla Suomessa oli saatu myönteisiä kokemuksia. Samoin useammassa paikassa toimivat erityiskoulut katsoivat
887 Turun kaupunki, opetuslautakunnan ptk.
14.12.2005 ja 15.2.2006; Toimintakertomus
2006, Turun kaupungin opetustoimi 2007,
2–3.
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Talouspalvelujen
toimintayksikkö

Perusopetuspalvelut

Lukio- ja
aikuisopetuspalvelut
Ruotsinkieliset
opetuspalvelut

Tapio Alapaattikoski
Tapio Alapaattikoski
Pentti Merta

Pauliina Lautiainen
Outi Rinne

Esko Heikkonen
Bo Rosenberg

Ruotsinkielisen opetustoimen johtaja

888 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk.
25.5.2005,17.8.2000, 14.6.2006 ja
16.8.2006.
889 Toimintakertomus 2006, Turun kaupungin
opetustoimi 2007, 7.

Rakennemuutoksen
lähtökohtia
Uuden vuosituhannen alussa Turussa
pohdittiin tiiviisti kouluverkon uudistamista. Ikäluokkien pieneneminen, tilojen tehokas käyttö ja taloudelliset näkökohdat oli otettava suunnitelmissa
tarkasti huomioon. Vuodesta 2000 lähtien suomenkielisen perusopetuksen
ala-asteen oppilasmäärä oli vähentynyt jatkuvasti. Syyslukukaudella 2000
oppilaita oli 8404, mutta viittä vuotta myöhemmin määrä oli enää 7768.
Sama kehityssuunta alkoi näkyä suomenkielisissä lukioissa vuodesta 2002
lähtien.
Valtuuston marraskuussa 2003
vahvistamassa seuraavan vuoden budjetissa mainittiin opetustoimen rakenteiden uudistamista koskevana tavoitteena lukioverkon kehittäminen. Koulutusjohtaja Alapaattikoski kutsui lokakuussa 2003 koolle työryhmän valmistelamaan asiaa. Lukioverkko -työryhmä sai raporttinsa valmiiksi elokuussa
2004. Selvitys oli tämän jälkeen opetuslautakunnassa. Työryhmä oli esittänyt lukuisia toimenpide-ehdotuksia,
mutta niistä pääosa hylättiin lautakunnan suomenkielisen jaoston käsittelyssä loppusyksystä 2004.890
Kaupunginvaltuusto oli edellyttänyt vuoden 2004 lopulla, että Turussa
890 Lukioverkko 2004–2010. Lukioverkkotyöryhmä 6.6.2004, 2 ja Kouluverkon
tarkistamista koskeva suunnitelma.
Opetus- ja koulupalvelujen toimintayksikkö
10.10.2005, 31.

laaditaan seuraavan vuoden kuluessa
kouluverkkoselvitys. Turun asukasrakenteessa oli viimeisten 15 vuodan aikana tapahtunut huomattava muutos.
Valtakunnallisesti perusopetuksessa
oli ryhdytty korostamaan yhtenäisen
perusopetuksen merkitystä ilman eroa
ala- ja yläasteen kouluihin. Suomessa
toimi vuonna 2005 jo 400 yhtenäiskoulua. Turussa opetustoimi oli saanut
lisäksi eri tahoilta kritiikkiä siitä, että
rahaa kului liikaa koulujen tilavuokriin
ja hallintoon. Kaupungin kouluverkon
kehitystä ryhtyi pohtimaan keväällä
2005 neuvotteluryhmässä, jonka jäseninä olivat koulutuspäällikkö Tapio
Alapaattikoski, rehtori Samuli Luojola, rehtori Jari Rusanen, rehtori Timo
Kalske, rehtori Jyrki Latva ja ruotsinkielisen opetustoimen johtaja Bo Rosenberg. Sihteerinä toimi suunnittelija
Lars Wiren. Tavoitteena oli, että kaupungin ”kouluverkko ja opetustarjonta vastaavat vuonna 2009 asukkaiden
toiveita ja muuttuvia tarpeita”.891
Turun kouluverkon ja -järjestelmän
rakennemuutoksen suuntaviivoja pohdittaessa kiinnitettiin huomiota erityisesti muutamiin kehitykseen vaikuttaviin lähtökohtiin. Esiopetuksen ja alakoulujen yhteistyö katsottiin tärkeäksi
tavoitteeksi. Siksi pienimpien oppilaiden perusopetuksen koulut ja esikou891 Kouluverkon tarkistamista koskeva
suunnitelma. Opetus- ja koulupalvelujen
toimintayksikkö 10.10.2005, 1; Turun
kaupunki, opetuspalvelukeskuksen arkisto,
opetuslautakunnan ptk. 19.10.2005.
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Vuonna 2001 aloitti toimintansa uusi hallintoelin: koululaitoksen johtoryhmä. Siihen kuuluu koulutoimintakeskuksen ja eri kouluasteiden edustajia. Timo Jalosen luotsaama kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä vuonna 2012. Kuvassa vasemmalta Tomi Törrönen, Esko Heikkonen, Raili Koski, Mika Helva, Liliane
Kjellman, Timo Jalonen, Päivi Lehtinen, Tini Vehviläinen, Anne Takalo, Hannu Immonen, Elina Kajanto ja Pia
Lagercrantz. (Lauri Tiikasalo.)

luyksiköiden tulisi sijaita melko lähellä
toisiaan tai jopa samassa kiinteistössä.
Siirtyminen alakoulusta peruskoulun yläasteelle saattoi aiheuttaa oppilaalle monenlaista kitkaa. Koko peruskouluvaiheen käsittävä yhtenäiskoulu mahdollistaisi jatkumon luokalta ja
koulusta toiseen ilman nivelkohtaa.
Valtakunnallisesti lukioiden kehityksessä oli myös tapahtumassa selkeä muutos. Niistä oli muodostumassa entistä suurempia oppilaitoksia. Esimerkiksi Turun lähiseuduilla Forssassa, Raumalla ja Salossa pienet lukiot oli
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yhdistetty. Uudistuksesta oli saatu hyviä tuloksia. Näin voitiin laajentaa lukioiden kurssitarjontaa ja oppilashuoltoa oli tehostettu.
Vuonna 2005 julkisuudessa puhuttiin eri yhteyksissä paljon Turun ”kouluverkkouudistuksesta”. Keskustelua
reformista – sen eduista ja haitoista –
käytiin vilkkaasti mm. paikkakunnan
sanomalehtien palstoilla.
Suurten ikäluokkien ja uusien asumalähiöiden syntymisen myötä kaupunkiin oli aikanaan perustettu useita
kansa- ja oppikouluja. Merkittävä muu-

tos tapahtui peruskoulu-uudistuksen
yhteydessä. Koulujen määrä lisääntyi,
kun oppikoulujen ylimmistä luokista
muodostettiin lukioita. Tosin ne toimivat edelleen vanhoissa kiinteistöissään
yhdessä yläasteen koulun kanssa.
Oppilasmäärien kehittyminen ja
lapsiperheiden uudet asuinalueet pitävät omalta osaltaan koulumaailman
alituisessa muutoksen tilassa. Kouluverkon tiheys ja siihen liittyvät ongelmat oli itse asiassa ajankohtainen
valtakunnallinen kysymys. Turun seudulla varsinkin muuttoliike vei lapsiperheitä naapurikuntiin. Lisää oppilaita ennustettiin tulevan ainoastaan
Haarlaan ja Moisioon, jonne oli kaavoitettu runsaasti uusia pientalotontteja.
Lukiovaiheessa monet naapurikunnissa opintiensä aloittaneet ilmestyvät
Turun kouluihin, joissa lukuvuonna
2005–2006 turkulaisia koko opiskelijamäärästä oli noin 72 prosenttia.892
Talouden realiteetit oli lisäksi otettava huomioon. Turun työllisyys oli kohentunut vuonna 2005, mutta kaupungin taloudessa oli tapahtunut käänne
huonompaan suuntaan. Investointimenoja olivat lisänneet mm. kaupungin
koulujen monet korjaustyöt. Keväällä
2005 julkista keskustelua leimasivat
epäilyt opetustoimeen kohdistuvista
rajuista säästöistä, mutta lopuksi niiltä vältyttiin.893

892 TS 18.3.2006 Turun koulujen oppilasmäärä
hupenee kymmenellä kuukaudessa.
893 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 31.8.2005
ja 16.11.2005; TKK 2005, 2006, 3–4.

1990-luvun lopulla opetuslautakunnan puheenjohtaja Henry Toivari jo
totesi, että koulutoimi oli taloudellisesti hankalassa tilanteessa. Yksinkertaisin ratkaisu olisi ollut, jos kaupungista
olisi lakkautettu kaksi lukiota.894 Kaupunginjohtaja Lahoniitty halusi, että
opetuksen tilanteesta ja kustannuksista oli tehtävä tarkka tutkimus. Menot
olivat kasvaneet tuntuvasti. Ammattiyhdistyksen edustaja Ari-Pekka Elomaa tähdensi puolestaan, että opetukseen ei uhrattu erityisen paljon, mutta
kiinteistöt ja niiden korjaukset nielivät
varoja.895
Kaupunki järjesti keväällä 2005 tiedotustilaisuuden opetustoimen ajankohtaisista asioista. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell
korosti, että oppilasmäärien vähentyminen pakotti etsimään säästöjä lakkauttamalla kouluja. Opetuslautakunnan puheenjohtaja arveli, että kouluverkkoa oli supistettava. Kouluverkkotyöryhmän tuli antaa raporttinsa
loka-marraskuussa. Työn pohjana oli
lukioverkkotyöryhmän jo valmistunut
esitys. Parin seuraavan vuoden aikana kouluverkkoa supistamalla oli saatava aikaan 800 000 euron suuruinen
säästö.896
894 Tkl 22.9.1999 Kaksi lukiota pois? Koulutoimi
äärirajoilla, sanoo valtuutettu Henry Toivari.
895 Tkl 2.3.2005 Koulumenot karanneet.
Perusopetus kahmaisee yhä enemmän
rahaa, vaikka oppilasmäärä laskee.
896 Tkl 23.3.2005 Yksi koulu kiinni?, TS
23.3.2005 Turun kaupungilla edessä
koulujen lakkauttamisia;
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Turku-strategia vuosiksi 2005–
2008 hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa. Strategian visiossa esitettiin,
että kaupunki olisi vuonna 2015 niin
kansallisesti kuin kansainvälisestikin
vetovoimainen kulttuurin ja osaamisen keskus.897 Opetustoimen strategian
noudatti Turku-strategian periaatteita.
Monet toimintaa sitovat menestystekijät oli jo mainittu mm. perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmissa.
Opetustoimen strategiksi painopisteiksi valittiin:
–

–
–

laadukas kasvatus, opetus ja hyvinvoinnin edistäminen
toiminnallisten ja taloudellisten
resurssien turvaaminen
organisaation osaamisen kehittäminen

Vuonna 1976, kun Turku siirtyi peruskoulujärjestelmään, ala-asteen suomenkielisissä kouluissa oli ollut yli
10 000 oppilasta. Oppilaitosten määrä
pysyi lähes muuttumattomana vuosikymmeniä, mutta totuus oli, että oppilasmäärien vähenemisen ja uusien
asuinalueiden myötä edessä oli vääjäämättä monia kouluja koskevia muutoksia. Tavoitteeksi asetettiin, että kaupungissa olisi tulevaisuudessa eri asuinalueiden oppilasmäärin nähden ”hyvän oppimispolun takaava kouluverkko”.
897 TKK 2005, 2006, 3–5.
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Syksyllä 2004 koulutiensä aloittavia suomenkielisiä oppilaita oli 1416,
mutta vuotta myöhemmin heitä oli
enää 1357. Tosin ruotsinkielisten oppilaiden määrässä oli tapahtumassa kasvua, ja tilanteesta aiheutui monia ongelmia. Ruotsinkielisissä peruskouluissa tarvittiin lisätiloja.898 Syksyllä 2005
S:t Olofsskolanissa, joka oli suunniteltu
noin 325 oppilaan kouluksi, työskenteli yli 400 oppilasta. Kaikki mahdolliset tilat olivat käytössä. Rehtori Elvi
Johansson arveli, että oppilasmäärän
lisääntyminen johtui siitä, että monet suomenkieliset perheet halusivat
laittaa lapsensa ruotsinkieliseen kouluun. S:t Olofsskolan oli myös muutaman kymmenen Turun naapurikunnissa asuvan oppivelvollisen opinahjo.899
Eräiden tilapäisjärjestelyjen jälkeen
tilaongelmaan saatiin ratkaisu, kun
vuonna 2007 päätettiin, että koulu saisi käyttöönsä viereisen talon neljännen
kerroksen. Kun ruotsinkielinen työvä898 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 14.9.2005;
ÅU 13.1.2005 ”Åbo svek löften om möjlighet
att välja skola”, Antalet ettor ökar igen i
Åbo, 13.4.2005 Ännu en skola spricker,
18.6.2005 S:t Olofsskolan föreslås få barack;
TS 29.12.2006 S:t Olofsskolanin tilapulma
ratkaistavissa.
899 ÅU 10.8.2005 Undervisning i kök och
kontor. Trängseln i S:t Olofsskolan värre än
nånsin. Ingen barack till skolstarten, trots
löften, 1.9.2005 ”Nonchalansen ett hån mot
skolan”. Etel Strömberg upprörd över hur
Åbo stad har struntat i att ge S:t Olofsskolan
dräglig arbetsmijö, 23.11.2005 TAD centers
rum inte nog för SOS. TS 3.9.2005 Turun
St Olofsskolanin tilanahtaus helpottaa
aikaisintaan ensi talvena.

Turun lukioilla on hyvä maine, ja niihin hakeutuu oppilaita myös lähikunnista. Kuvassa lehtori Paula Sjöblomin puhutun englannin ryhmä Puolalanmäen lukiossa. (Lauri Tiikasalo.)

enopisto muutti myöhemmin tähän samaan Kaskenkadun varrella sijaitsevaan rakennukseen, niin St Olofsskolan ja työväenopisto saattoivat käyttää
monia samoja tiloja.
Kouluverkkoselvitys valmistui lokakuussa 2005. Opetustoimi esitti
yhden uuden koulun rakentamista ja
neljäntoista koulun lakkauttamista tai
muutosta niiden hallinnolliseen asemaan.900
Selvitys kiinnosti luonnollisesti monia tahoja. Syksyllä 2005 julkisen sanan palstoilla keskusteltiin runsaasti
Turun kouluverkkokysymyksistä. Joulukuussa päätettiin esityksen mukai900 Kouluverkon tarkistamista koskeva
suunnitelma. Opetus- ja koulupalvelujen
toimintayksikkö, 10.10.2005, 35.

sesti muodostaa kaupunkiin uusia yhtenäiskouluja liittämällä yhteen perusopetuksen yläkouluja ja alakouluja.
Eräitä opinahjoja odotti lakkauttaminen. Näin voitaisiin saada aikaan tuntuvia menosäästöjä ja vakauttaa opetustoimen taloutta. Uudistus ajoittui
neljä vuoden ajalle. Opetustoimenjohtaja Jalonen myönsi Turun Sanomille
lokakuun alussa, että ”tämä oli monelle äärimmäisen kipeä kysymys”. Opetuslautakunta käsitteli asiaa 19. lokakuuta. Alakoulujen oppilasmäärä oli
pienentynyt jatkuvasti. Syksyllä 2005
niissä oli lähes 300 oppilasta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Se vastasi keskimäärin yhden koulun koko oppilasmäärää. Esimerkiksi Varissuolla
oppilasmäärät olivat vähentyneet tun-
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tuvasti. Lakkautettavat koulut oli valittu niiden kunnon, oppilasmäärän ja
sijainnin perusteella. Samaan aikaan
muutamissa kouluissa oli liikaa oppilaita ja eräissä koulurakennuksissa oli
luokkahuoneita tyhjillään. Jalonen korosti, että luokkakoot eivät tulisi muutosten takia kasvamaan. Myös koulujen
hallintoa oli rationalisoitava.901
Tämän jälkeen opetuslautakunta
hyväksyi Pernon lukion ja seitsemän
alakoulun kohtalon yksimielisesti. Lautakunnan puheenjohtaja Toivari arveli
yksimielisyyden johtuneen siitä, että
ehdotuksen perustelut olivat selkeitä.
Samoin valtuusto hyväksyi selvityksen.
Päätöstä ryhdyttiin toteuttamaan vuoden 2006 alusta lähtien.902
Poliittisesti koulujen lakkauttaminen oli ja on hankala asia, sillä myös
päättäjillä oli omat tukialueensa. Kun901 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk.
12.1.2005,21.2.2005 ja 19.10.2005; TS
8.10.2005 Lakkauttamisuhka varjostaa
Runosmäen koulun arkea. Esitys
lakkautettavista kouluista julki ensi viikolla,
14.10.2005 Neljä alakoulua ja Pernon
lukio sulkemassa ovensa,15.10.2005
Särkilahden, Kreivilän ja Paavolan koulut
päätyivät lakkautuslistalle,20.10.2005
Runosmäen, Särkilahden ja Kärsämäen
kouluissa meneillään viimeinen lukuvuosi;
Kulmakunta 26.10.2005 Varissuon koulu
halutaan yhdistää Turun normaalikouluun;
Turkuposti – Åboposten 2005: 4 Koulukin
voi olla rakas.
902 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 5.4.2006;
TS 20.10.2005 Opetuslautakunta hyväksyi
Pernon lukion ja seitsemän alakoulun
lakkauttamisen. Yksimielinen ja nopea
päätös hämmästytti puheenjohtaja Toivarin.
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nallispolitiikassa luottamusmiesten
kannatus ei yleensä lisäänny, jos leimautuu oman lähikoulun lakkauttajaksi.903 Turun Opettajien Ammattiyhdistyksen taholta korostettiin, että yhtenäiskoulu sopi hyvin sellaisille alaja yläkouluille, jotka toimivat samassa
kiinteistössä. Rehtori oli tietysti hallinnollinen johtaja, mutta myös pedagoginen johtaja, jonka läsnäolo oli tarpeen
opinahjon jokapäiväisessä toiminnassa.904
Turussa Topeliuksen ja Juhana
Herttuan kouluista oli jo muodostettu kokeiluvaiheen jälkeen yhtenäiskoulu. Kahden oppilaitoksen toimintakulttuurin yhdistäminen oli aluksi hankalaa. Topeliuksen yhtenäiskoulun rehtori Jouko Kauppinen oli kuitenkin sitä
mieltä, että ratkaisu oli toimiva.905
Valtuusto totesi vuoden 2005 lopulla, että opetuslautakunnan oli sopeutettava toimintaansa ottaen huomioon,
että oppilasmäärät olivat edelleen laskussa vuonna 2006. Kouluverkkoselvityksen mukaiset ehdotukset oli toteutettava suunnitelmakauden aikana.
Lisäksi toimintaprosesseja oli tehostettava ja yhteistyötä tukipalvelujen
tuottamiseksi muiden hallintokuntien
903 Tkl 30.11.2005 Koululakkautukset
poliittisesti karilla, 3.12.2005 Koulut ja
toriparkki samassa kokouksessa; Hietanen,
Turkka, muistitietoa 2015.
904 TS 11.12.2005 Ketola, Eija, Kouluja koskevat
muutokset tehtävä tarkkaan harkiten.
905 Tkl 23.11.2005 Rehtorit kehuvat
yhtenäiskoulua.

kanssa oli lisättävä. Myös opetustoimen johtosääntöä ryhdyttiin uudistamaan.906
Vuonna 2005 Turussa oli toiminut
yhteensä kymmenen suomenkielistä
lukiota. Niistä useimmat olivat verraten pieniä oppilaitoksia. Pernon lukiossa oli vain 256 oppilasta, ja ainoastaan Puolalanmäen lukiossa oli yli 400
oppilasta.
TURUN KAUPUNGIN LUKIOT
VUONNA 2005907
Oppilaitos

Opetuskieli I suomi

Aurajoen lukio

Oppilaita
287

Juhana Herttuan lukio

339

Kupittaan lukio

344

Kastun lukio

Luostarivuoren lukio
Pernon lukio

Puolalanmäen lukio

Turun klassikon lukio
Turun lyseon lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun
lukio

341
357
256
445
344
350
345

I yhteensä

3408

Turun kansainvälinen koulu

31

Opetuskieli II englanti

I – II Yhteensä

3439

Katedralskolan i Åbo

263

Opetuskieli III ruotsi

Kaikki yhteensä

3702

906 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 11.1.2006
ja 14.6.2006.
907 Turun kaupungin opetuspalvelukeskus,
Oppilasrekisteri (tilanne 20.9.2005).

Keväällä 2006 kaupungin lukioiden
kokoa pohtinut rehtorityöryhmä esitti, että noin 550 oppilaan lukio olisi tehokkain. Kun oppilaat sijoitettiin
kuuteen rinnakkaisryhmän, niin oppiaineen kursseja voitiin kurssitarjottimessa jakaa valittavaksi koko lukuvuoden aikana. Lisäksi valinnaisten
kurssien määrä kasvaisi aivan olennaisesti. Jos lukioiden oppilasmäärää
lisättiin, niin samassa kiinteistössä toimivien yläkoulujen oppilasmäärää olisi pienennettävä. Asian selvittely liittyy
olennaisesti kaupungin kouluverkkoratkaisuihin.908

Koulujen ja kouluverkon
muutosprosessi
Kaupunginjohtaja Lahoniityn seuraajaksi oli valittu Mikko Pukkinen. Hän
oli johtamistyyliltään määrätietoinen
ja aikaansaava. Turussa Pukkinen vaikutti vuoteen 2010 saakka. Apulaiskaupunginjohtaja Hirvilammin mukaan opetusalalla tavoitteena oli myös
purkaa vanha koulujen jako erityiskouluihin ja tavallisiin oppilaitoksiin. Tarkoitus oli siirtyä joustavaan erityisopetukseen, jossa erityisopetuksen oppilas opiskelisi tavallisen peruskoulun
erityisluokalla tai tuettuna tavallisella
luokalla.909
908 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 14.6.2006;
Lukio- ja perusopetus 2007–2015. Lukio- ja
perusopetusverkkotyöryhmä, 19.3.2007, 12.
909 TS 28.2.2006 Turku valmistelee
erityisopetuksen siirtoa osaksi tavallista
perusopetusta.
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Suomessa 7. luokkalaisten ikäluokka pieneni vuodesta 2001 lähtien parillatuhannella lapsella vuodessa.
Seiskaluokkalaisten määrän arvioitiin lähtevän nousuun vuonna 2010,
ja jo vuonna 2013 perusopetusikäisten koululaisten kokonaismäärä olisi
lisääntymässä. Alueellisesti kasvu tulisi olemaan epätasaista, sillä lapset
syntyivät ja asuivat kasvukeskuksissa.
Koulujen ennustettiin täyttyvän Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Oulun seuduilla ja Varsinais-Suomessa.910
Elokuun alussa 2006 tuli voimaan
Turun opetustoimen uusi toimintasääntö. Valtuuston tekemän päätöksen jälkeen Aurajoen koulusta ja Nummen koulusta tuli Nummenpakan koulu, Kastun koulusta ja Raunistulan
koulusta Raunistulan koulu sekä Puolalanmäen koulusta ja Puolalan koulusta Puolalan koulu. Lisäksi Snellmanin koulu yhdistettiin Topeliuksen yhtenäiskouluun. Myös alakouluista tehtiin isompia oppilaitoksia. Nunnavuoren koulu liitettiin Runosmäen kouluun ja Suikkilan koulu Teräsrautelan
kouluun.911 Timo Jalonen korosti, että
yhtenäiskouluissa uuden toimintakulttuurin löytäminen saattoi kestää joitakin lukukausia.912

Turun talouden kehitys ei ollut kehuttava, ja tämä sai tilanteesta huolestuneet opettajat liikkeelle. Lokakuun
lopussa 2006 järjestettiin mielenosoitus kaupungin suunnittelemia opetus- ja koulutussäästäjä vastaan. Laajasti julkisuuteen noussut tapahtuma
keräsi Turun kaduille satoja opetusalan ammattilaisia, oppilaita ja opetuksesta huolestuneita vanhempia.
Opettajat toivoivat kunnallisten päättäjien panostavan enemmän opetukseen ja koulutukseen. Pääluottamusmies Ari-Pekka Elomaa totesi paikallisen ammattiyhdistyksen tukeman tilaisuuden lähteneen liikkeelle yleissivistävän opetuksen puolelta, mutta siihen
tulivat mukaan kaikki opettajaryhmät.
Jatkuvat säästöt vaikuttivat myös henkilöstön hyvinvointiin. Turun Opettajien Ammattiyhdistyksen puheenjohtaja Eija Ketola harmitteli lisäksi sitä, että kaupungilta puuttui sivistystoimen
strategia.913
Vuodesta 2006 vuoteen 2007 oppilaskohtaiset määrärahat kasvoivat Turussa vain hieman. Pelkästään oppilasmäärän väheneminen lisää laskennallisesti oppilaskohtaisia kustannuksia.

910 Opettaja14.12.2007: 50 Ängeslevä, Minna,
Pulpetit varastoon. Kouluikäisten määrä
lähtee nousuun 2013.
911 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunta, ptk. 31.5.2006 ja
16.8.2006; Toimintakertomus 2005, Turun
kaupungin opetustoimi 2006, 2.
912 TKK 2006, 2007, 2.

913 Opettaja 23.11.2007: 47 Nissilä, MaijaLeena, Yhdessä olemme vahvoja! Turku on
Vuoden 2007 paikallisyhdistys.
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OPPILASMÄÄRÄT JA OPPILASKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT
SEKÄ NIIDEN MUUTOS 2006–2010914

oppilasmäärä

euroa/oppilas

Muutos %

oppilasmäärä

euroa/oppilas

Muutos %

oppilasmäärä

euroa/oppilas

Muutos %

opetustunnit

euroa/opetustunti

Muutos %

2006

2007

2008

2009

2010

14035

13789

13439

13115

12853

3,2

8,6

5,2

5,8

Perusopetuksen nettokustannukset
6390

6596

7161

Lukiokoulutuksen nettokustannukset
3598

5059

3608

3482

5171

5445

2,2

5,3

Iltalukion nettokustannukset

750

2413

713

724

2449

2667

1,5

8,9

Työväenopistojen nettokustannukset
22518
82

7535

3398

7971

3337

5748

6058

721

742

5,6

5,4

2779

2837

4,2

2,1

24278

24939

25169

25736

-2,4

6,6

-1,9

-2,8

80

86

84

914 Toimintakertomus 2005, Turun kaupungin opetustoimi 2006, 18 ja 2007, 2008, 5.

Vuonna 2007 Turussa jatkettiin kouluverkon kehittämistä. Kärsämäen ja
Pallivahan koulusta muodostettiin Pallivahan koulu, Särkilahden koulusta ja
Haarlan koulusta Haarlan koulu sekä
Pernon koulusta ja Pansion koulusta
Pansion koulu. Lisäksi Pernon lukio
lopetti kokonaan toimintansa. Joulukuussa 2007 opetustoimenjohtaja Jalonen totesi Turun Sanomille, että lukioiden määrä tulisi vähenemään vuoteen
2015 mennessä. Hänen mielestään

82

kaupungissa voisi olla vain viisi lukiota. Suuren lukion etuna Jalonen piti sitä, että erilaisia kursseja pystyttäisiin
varmasti tarjoamaan. Esimerkiksi tiettyjen kielten ryhmiä ei saatu kokoon,
kun yhden pienehkön opinahjon resurssit eivät siihen riittäneet.915 Vuonna 2008 opetuslautakunnassa käytiin
paljon keskustelua varsinkin Pansion
915 TS 16.12.2007 Turun kouluverkko kutistuu
jatkossakin.
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koulun toiminnasta ja Pernon koulukiinteistön kohtalosta.916
Lukuvuonna 2008–2009 Turun
kaupungin suomenkieliseen perusopetukseen kuului 23 alakoulua, seitsemän yläkoulua, viisi yhtenäiskoulua
sekä kuusi keskitetyn palvelun koulua.
Suomenkielisiä päivälukioita oli yhdeksän ja iltalukioita yksi. Ruotsinkielisen opetustoimen alaisena työskenteli kaksi alakoulua, yläkoulu, keskitetyn
palvelun koulu ja lukio. Vuoden 2009
alkupuolella opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että perusopetuksen keskitetyn palvelun koulujen ja luokkien oppilasalueeksi tulisi
koko Turku.
Opetustoimenjohtaja Jalonen antoi
elokuussa 2009 Alapaattikosken tehtäväksi koota uuden kouluverkkotyöryhmän. Sen oli laadittava suunnitelma kaupungin kouluverkosta vuosiksi
2011–2015. Työryhmän jäseniksi tulivat Alapaattikosken lisäksi ruotsinkielisen opetustoimen johtaja Bo Rosenberg, perusopetuspäällikkö Outi Rinne
ja lukio- ja aikuiskoulutuspäällikkö Esko Heikkonen. Suunnitelman piti olla
valmiina vuoden 2008 loppuun mennessä. Erityisesti korostettiin, että kaikissa rakennushankkeissa oli otettava
huomioon mahdollisuus sijoittaa kou-

lutilojen yhteyteen muiden hallintokuntien tiloja.917
Kaupungin koulurakennusten kunto saattoi aiheuttaa edelleen yllättäviä
tilanteita. Vuosina 2007–2009 Turussa oli rakennusten sisäilmaongelmien
takia luovuttu joko kokonaan tai toistaiseksi Kakskerran ja Pernon koulukiinteistöstä sekä Moikoisten kouluyksikön tiloista.918
Alapaattikosken työryhmä teki perusteellista työtä. Se sai pari kuukautta lisäaikaa. Selvitys valmistui helmikuun lopulla 2009.919 Opetusministeri
Henna Virkkunen totesi samoihin aikoihin Turun Sanomille, että hän oli yhtenäiskoulujen ja suurten lukioiden kannattaja. Ministerin mielestä olisi hyvä
ratkaisu, jos lapsi saattoi suorittaa samassa koulussa koko yhdeksänvuotisen perusopetuksen. Tietysti asutuksen painopisteen muuttuminen kunnan sisällä tulisi aiheuttamaan muutoksia myös koulujen sijaintiin.920
Suurin osa Turun vanhoista alakouluista tulisi jäämään tulevaisuudessakin erillisiksi 1.–6. luokkien kouluiksi, mutta osa alakouluja ja yläkouluja
yhdistettäisiin koko peruskouluvaiheen käsittäviksi yhtenäiskouluiksi.921

916 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 9.4.2008,
7.5.2008, 13.8.2008, 3.9.2008 ja
19.11.2008.
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917 Lukio ja perusopetus 2011–2015, 2009, 2.
918 Lukio ja perusopetus 2011–2015, 2009, 2.
919 Lukio ja perusopetus 2011–2015, 2009;
Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 18.3.2009.
920 TS 10.3.2009 Yhtenäiskoulut ja suurlukiot
käyvät ministerille.
921 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 18.3.2009.

2010-luvun alkupuolella uusia kouluja ryhdyttäisiin rakentaminen Yli-Maariaan, Hirvensaloon ja Skanssin alueelle.922
Työryhmän esittämien ehdotusten
toteutuessa olisi mahdollista siirtää
Turun lukiot kokonaan omiin tiloihinsa. Lähikouluperiaatteen mukaan sellaiset perusopetuksen oppilaat, joilla
oli oppimiseen liittyviä sosiaalisia tai
emotionaalisia vaikeuksia, voitaisiin
sijoittaa heitä varten perustettaviin
alueellisiin erityisluokkiin.
Uudistuksen jälkeen Turun opetustoimen alaisena olisi vain viisi suomenkielistä päivälukiota: Kerttulin lukio,
Luostarivuoren lukio, Puolalanmäen
lukio, Turun Klassikon lukio ja Turun
Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Oppilaitoksissa arvioitiin olevan yhteensä
noin 3100 oppilasta. Lisäksi kaupungin
keskustassa toimisi ruotsinkielinen lukio ja Varissuolla normaalikoulun lukio.923
Turussa kouluverkkokeskustelu jatkui edelleen vilkkaana. Timo Jalonen
on kuitenkin todennut, että oli ehkä
haluttu unohtaa ne monet koulu-uudistukset ja muutokset, joita kaupungissa oli eri syistä jouduttu toteuttamaan vuosikymmenten ja vuosisatojen kuluessa.924
922 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 8.4.2009 ja
6.5.2009.
923 Lukio ja perusopetus 2011–2015, 2009,
10–12.
924 Jalonen 2011, 3.

Ratkaisujen perusajatus oli, että lukiot keskitettäisiin kaupungin keskustaan, niiden määrää vähennettäisiin ja
samalla kasvatettaisiin oppilaitosten
kokoa. Perusopetus pyrittiin järjestämään niillä alueilla, missä lapsia olisi
eninten. Liikenteellisesti keskusta oli
lukiolaisille paras ratkaisu, sillä kaupungin lukioissa oli lukuvuonna 2007–
2008 yli tuhat ulkopaikkakuntalaista
opiskelijaa, joista 97 prosenttia tuli lähikuntien alueelta. Opetustoimenjohtaja Jalosen mukaan Turkuun opiskelijoita houkuttelivat erikoislukiot ja kaupungin lukioiden hyvä maine.925
Kouluverkon tarkistamista jatkettiin vuonna 2009.Luolavuoren ja Vuorelan koulut yhdistettiin Luolavuoren
kouluksi. Paattisten koulu aloitti toimintansa hallinnollisena yksikkönä.
Kupittaan ja Vasaramäen kouluista
muodostettiin yhtenäiskoulu nimellä
Vasaramäen koulu. Kastun lukio yhdistettiin elokuun alussa Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukioon, jonne perustettiin merilinja. Itsenäiset Kupittaan, Kreivilän, Paavolan ja Vuorelan
koulut sekä Kastun lukio hävisivät historiaan.926
Vuoden 2010 aikana käynnistettiin
Puolanmäen koulukiinteistön peruskorjaus ja luovuttiin Paimalan koulu925 TS 27.1.2008 Lukioiden hyvä maine vetää
nuoria Turkuun.
926 Toimintakertomus 2009, Turun kaupungin
opetustoimi 2010, 1 ja 5.
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1003 ja Puolalan koulussa 922 oppilasta.
SUOMEN SUURIMMAT
YHTENÄISKOULUT 2012

Yläkoulun oppilaita kulkemassa Puolalanmäen koulun portaissa, joita ovat ehtineet kuluttaa monien
ikäluokkien oppilaat vuodesta 1891 lähtien. (Lauri Tiikasalo.)

rakennuksen käytöstä. Kesällä Turun
Suomalainen Yhteiskoulu lopetti toimintansa.927
Nummenpuistokadun päiväkoti
pääsi aloittamaan toimintansa uudisrakennuksessa tammikuussa 2011.
Rakennushankkeista oli merkittävin
Paattisten uusi koulu ja päiväkoti. Kohde valmistui marraskuussa 2011. Koulun ja päiväkodin lisäksi rakennuksessa toimivat kirjasto, neuvola ja palvelukeittiö. Alakouluun sijoitettiin entisten Kreivilän ja Paavolan koulujen 180
oppilasta.928
Vuonna 2012 Suomessa oli kolme
yli tuhannen oppilaan yhtenäiskoulua.
Neljän suurimman oppilaitoksen joukossa oli kaksi turkulaista opinahjoa.
Tuolloin Luostarivuoren koulussa oli
927 Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 51.
928 Vuosikertomus 2011, Turun kaupungin
kasvatus- ja opetustoimi 2012, 4 ja 15.
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1.

2.

3.

4.
5.

Oppilaitoksen nimi
Kirkonkylän
yhtenäiskoulu

Liminganlahden
yhtenäiskoulu

Luostarinvuoren
koulu

Puolalan koulu
Pyörön koulu

Kunta

Oppilasmäärä

Liminka

1030

Kempele

1065

Turku

1003

Tampere

896

Turku

922

Hallinnon rationalisointia opintien tuloksia ja haasteita
Turun kaupungin eri hallintokuntien
toimintaa rationalisoitiin ja uudistettiin edelleen. Tavoitteena oli, että lasten, nuorten ja aikuisten kasvun ja oppimisen kehittyminen otettiin huomioon aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. Vuoden 2008 aikana opetustoimen yhteydestä olivat poistuneet
ruokapalvelut ja hankinnat.
Joulukuussa 2009 kaupunginvaltuusto päätti siirtää varhaiskasvatuksen elokuun alusta 2010 osaksi opetustointa. Monissa Suomen kunnissa
vastaava uudistus oli tehty jo aikaisemmin. Samassa valtuuston kokouksessa tehtiin toinenkin tärkeä ratkaisu. Lukiot ja ammattikoulutus siirrettiin saman lautakunnan alaisuuteen

Turun lukioiden määrää on vähennetty 2000-luvun alussa. Aurajoen ja Kupittaan lukioista muodostettiin
Kerttulin lukio, joka sijoitettiin ruutukaava-alueelle vanhaan koulutaloon. Koulu aloitti toimintansa hallinnollisena yksikkönä vuonna 2012. Kansakouluksi aikanaan valmistunut koulurakennus korjattiin perusteellisesti. Oppimisen iloa Kerttulin lukion uusituissa tiloissa. (Lauri Tiikasalo.)

tammikuun alusta 2011 alkaen. Päätös noudatti muiden suurten kaupunkien linjauksia. Uudistuksia oli valmisteltu pitkään. Varhaiskasvatuksen siirtoa oli ryhdytty suunnittelemaan vuonna 2004, ja nuorisoasteen koulutuksen
järjestelyt oli pantu vireille jo vuonna
1988.929
Turun opetustoimesta, varhaiskasvatuksesta ja Ammatti-instituutista muodostettiin vuoden 2011 alussa
929 Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 1–2.

hallintokunta eli kaupungin kasvatusja opetustoimi. Muutos oli niin merkittävä, että sen toteuttamiseen annettiin
aikaa kaksi vuotta. Uudistus oli ennen
kaikkea hallinnollinen. Pääosa kaupungin sivistystoimialan hallinnosta
keskitettiin kasvatus- ja opetusviraston tiloihin.930 Henkilöstöä hallintokunnassa oli kaikkiaan yli 3000,joista
930 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 20.1.2010,
10.2.2010, 17.2.2010. 10.3.2010 ja
14.4.2010.
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varhaiskasvatuksen alalla työskenteli
noin 1400.
OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖ
VUONNA 2010931

Keskimääräinen henkilömäärä

3131

Opettajia (päätoimisia)

1310

Erityis- ja
erityisluokanopettajia

250

Opettajia (vakituisia)
Avustajia ja ohjaajia
Koulukuraattoreita
Koulupsykologeja
Koulusihteereitä

Puuseppiä ja
korjaushenkilökuntaa
Varhaiskasvatus

1111
280
11
11
32
9

1405

Hallintokunnan toimintatapoja uudistettiin ja yhtenäistettiin vuoden 2011
aikana. Arkinen työ varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen jatkui pääpiirteissään ennallaan. Suurin muutos tapahtui hallintokunnan taloudessa. Sen budjetti oli nyt 253 miljoonaa
euroa.
Kesällä 2012 sata vuotta toiminut
Kerttulin koulu lopetti toimintansa.
Vanhassa rakennuksessa ryhdyttiin
suorittamaan laajoja korjaus- ja saneeraustöitä, sillä sinne sijoitettaisiin
syyslukukauden 2013 alussa Kerttulin
lukio. Uusi oppilaitos muodostettiin
931 Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 9.
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Opetustoimen TOP-keskus aloitti toimintansa
vuonna 1986. Tietotekniikan opetuskeskuksessa
on järjestetty lukuisia alan kursseja ja opetustilaisuuksia. Kuvassa TOP-keskuksen henkilökuntaa
vuonna 2012. (Lauri Tiikasalo.)
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yhdistämällä Aurajoen ja Kupittaan lukio. Yhteistyö kaupungin lukioiden ja
ammatillisten oppilaitosten välillä oli
myös tehostunut. Vuoden 2012 aikana
ns. kaksoistutkinnon suorittajia oli 81.
Lisäksi lukiolaisilla oli mahdollisuus
suorittaa tiettyjä korkeakoulukursseja lukio-opintojen osana. Vuoden 2012
aikana lukioissa luovuttiin tuntikehysjärjestelmästä ja siirryttiin europohjaiseen budjetointiin.932
Ajan hengen mukaan kansainvälistyminen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö näkyivät vahvasti kaupungin kasvatus- ja opetustoimen saralla. Lokakuun lopulla 2012 TOP-keskus järjesti alueellisen veso-koulutuspäivän, johon osallistui 270 opettajaa.
932 Vuosikertomus 2012, Turun kaupungin
kasvatus- ja opetustoimi 2013, 5 ja 17.

TVT-vesotoriksi nimetyn tapahtuma
koostui kymmenestä vaihtoehtoisesta
ohjelmasta. Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua mm. tablet-laitteiden
opetuskäyttöön, sähköisiin opetusmateriaaleihin, kosketustaulujen pedagogiikkaan, sosiaaliseen mediaan ja sähköisiin kirjastopalveluihin. 933
Kansainvälisesti tarkasteltuna peruskoulujen oppilaiden oppimistulokset ovat Suomessa olleet huippuluokkaa. Lisäksi erot eri alueiden ja koulujen välillä ovat OECD-maiden pienimmät. Suomessa oppilaiden koulukoh-

taiset osaamistason erot ovat suurimmat Helsingin seudulla.
Kesällä 2005 kaupunginhallitus ja
-valtuusto olivat esittäneet optimistisesti, että Turun talous saataisiin tuloslaskelmassa lähes tasapainoon vuodesta 2007 alkaen. Kustannusten nousu vuonna 2006 arvioitiin noin 4,3 prosentiksi. Opetustoimen tuloarvio vuodelle 2006 oli pienempi kuin vuoden
2005, mutta tämä johtui siitä, että tilinpäätöskäytännössä tapahtui muutos.934

934 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan, ptk. 14.9.2005.

933 Vuosikertomus 2012, Turun kaupungin
kasvatus- ja opetustoimi 2013, 20–21.

TURUN OPETUSTOIMEN TILINPÄÄTÖSTIETOJA 2003–2010 (1000 euroa)935

Tulot

Menot

Netto

Muutos

2003

3878

104041

-100163

2004

4319

109252

-104933
-4770

2005

4227

114197

-109970
-5037

2006

4459

118890

-114431
-4461

2007

5035

121826

-116791
-2360

2008

5216

129952

-124736
-7945

2009

6175

133761

-127586
-2850

2010

19043

225606

-206563
-78977

935 1.8.2010 lähtien tilinpäätöstiedoissa on mukana myös varhaiskasvatus.
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KOULUN ARKEA
JA JUHLAA

Opintietä matkalla elämään

L

ainsäädännössä ei ole tarkem
min määrätty, milloin päivit
täinen koulutyö pitäisi aloittaa.
On tarkoituksenmukaista, että rehto
rit saavat päättää asiasta oman opin
ahjonsa tilanteen mukaisesti. Turun
ala-kouluissa koulupäivä aloitetaan
yleensä kello kahdeksalta. Esimerkiksi
Hannunniitun koulun oppilaiden huol
tajista yli 70 prosenttia oli tehdyn ky
selyn mukaan tällä kannalla. Rehtori
Tuomas Nousiainen totesi ratkaisusta:

”

Perusteluna kello kahdeksan suosimiselle oli se, että iltapäivähoitoa on tarjolla, aamuhoitoa ei. Lisäksi vanhemmat halusivat avustaa
kouluun lähtijöitä tai kuljettaa heitä. 937

”

937 Turun kaupunki, opetuspalvelukeskuksen
arkisto, opetuslautakunnan ptk. 12.2.2004;
TS 6.1.2004 Herätys – kello löi jo viisi!
(Koulut ja kurssit).
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Pienimmille alakoululaisille opintien
aloittaminen on merkittävä askel elä
mässä. Ensimmäinen koulupäivä on
myös oppilaan huoltajan näkökulmas
ta ikimuistettava tapahtuma. Lähes
kymmenen vuotta oli kulunut näistä
ajoista, mutta tilanteet ja tunnelma oli
vat säilyneet äidin mielessä uskomat
toman hyvin:

”

Elokuussa 2003 elämässä oli tavallista enemmän jännitystä: esikoispoikani Miska aloitti opintiensä
Hannunniitun koulussa. Vatsa taisi
olla kipeänä ensimmäisenä aamuna sekä ekaluokkalaisella että äidillä. Muistan iloisen puheensorinan pihalla ja sen hetken, kun ekaluokkalaiset käskettiin jonoon. Kukin opettaja
piti vuorollaan nimenhuudon, jonka
perusteella oppilaat jaettiin luokkiin.
Miskakin käveli vakavana ensimmäisen opettajansa, Ritva Halvialan ja
tulevien luokkatovereidensa jäljestä
ovesta sisälle. Silloin taisi äidin sil-

mästä herahtaa kyynel. Koulutalo oli
siihen aikaan ruma, ruskea laatikko,
mutta huomasin hyvin pian, että ankeahko julkisivu kätki sisälleen lämminhenkisen yhteisön, jossa pienistä oppilaista pidettiin hyvää huolta. 938

”

Mitä sitten tapahtui? Emmi Niemi kertoo puolestaan näistä opintiensä historiallisista hetkistä:

”

Opettaja Anna-Riikka Kaksonen
johdatti meidät luokkaansa. Siellä
oli pulpetteja, joissa luki jokaisen oppilaan nimi. Ensimmäisellä tunnilla
teimme näytelmän, jossa itse kukin
sai valita roolinsa. 939

”

Pienten koululaisten opintaival lähti
käyntiin suotuisissa merkeissä. Luokanopettaja opetti lähes kaikkia aineita. Tunnit pidettiin omassa luokassa,
jossa oli myös piano, jota opettaja soitti usein. Vanhan tavan mukaan kaksi
oppilasta sai toimia järjestäjinä viikon
ajan. Ekaluokkalaisilla oli myös koulukummit, jotka olivat koulun viidennellä luokalla. Tulokkaista he tuntuivat aivan aikuisilta.940
Oppilaat löysivät pian paikkansa
kouluyhteisössä: ”Ykkösellä ja kak938 Moisanen, Minna, Äiti muistelee 2013.
939 Niemi, Emmi, Muistoja Hannunniitun
koulusta 2013.
940 Nieminen, Anne, Muistoja Hannunniitun
koulusta 2012.

Lapsen elämänvaiheissa tärkeä hetki on kouluun
ilmoittautuminen. (Lauri Tiikasalo.)

kosella kaikki olivat kavereita keskenään”. Toisella luokalla opeteltiin kertotaulua ja kolmannella alkoi englannin opiskelu. Parin vuoden kuluttua
entiset ykköset olivat jo koulutulokkaiden kummeja.941
Välitunti on monelle nuoremmalle
oppilaalle tärkeä hetki. ”Oli taas entistä mukavampi piha”, kun sinne ilmestyivät kiipeilytelineet, uudet keinut ja
pihamaalaukset. Välituntileikittäjät valittiin aina ylemmältä luokalta. He järjestivät sopivaa ohjelmaa pitkän välitunnin aikana. Se oli joka keskiviikkona kello kaksitoista ja kesti peräti puoli
tuntia. Välituntiliikunta oli aivan toista kuin keskikaupungin ahtailla koulupihoilla, sillä ”kolme jalkapallokenttää
mahdollisti sen, että kaikilla olisi tilaa
pelata välituntisin.”
Toimintaa on myös oman koulun
ulkopuolella. Turussa esimerkiksi peruskoulun 5.–6 .-luokkien oppilaiden
941 Ojala, Rilla, Muistoja Hannunniitun
koulusta, 2012; Kummala, Elli, Hannunniitun
koulun muistot 2013.
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taloustaidon opetukseen on järjestetty opintokokonaisuus Yrityskylä, missä
he pääsevät elämään päivän aikuisten
arkea. Keväällä 2012 Nummenpakan
koulun 6. luokan oppilaat olivat olleet
Yrityskylässä. Heidän mieleensä oli
jäänyt eräitä hyviä ja huonoja asioita:
–

–
–
–

saimme kokea, miltä tuntuu olla
töissä sitten aikuisena
huonointa oli, kun meidän piti
maksaa veroja
opin keittämään kahvia ja maksamaan pankkikortilla
Yrityskylässä koki työn raakuuden, mutta silti siellä oli hauskaa

2010-luvulla koulun ja opiskelun tavallista arkea on oppilaille tarjottava kolmiportainen tuki. Miltä peruskoulun 5.
luokan oppilaan näkökulmasta tehostetun tuen oppiminen tuntui?

”

Sain selville oman oppimistyylini ja opin nyt nopeammin. Kerään
vihkoon vieraita sanoja, jotka opettaja selittää tukiopetuksessa. Joskus
opiskelen pienryhmässä neljän kaverini kanssa. Ope antaa kirjalliset ohjeet kokeisiin lukua varten ja välillä
on myös suullisia kokeita. Kun meillä
on kaksi opettajaa luokassa, on tosi
rauhallista. Parasta on, kun ei tarvitse enää peitellä tekemättömiä tehtäviä. 942

”

942 Vuosikertomus 2012, Turun kaupungin
kasvatus- ja opetustoimi 2013, 13.
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Kodin ja koulun yhteistyöstä on puhuttu paljon.
Vanhempaintoimikunta voi vaikuttaa monin tavoin koulun suorittamaan kasvatustyöhön. Tarvitaan vain aktiivisuutta ja hyviä ideoita.Tarmokkaasti toimiva vanhempaintoimikunta avointen ovien
päivänä Hannunniitun koulussa. (Lauri Tiikasalo.)

Vaihtelua koulutyöhön ja usein raskaalta tuntuvaan uurastuksen tuovat
erilaiset tapahtumat, juhlat ja matkat. Esimerkiksi Hannunniitun koulun
oppilaiden mieleen on jäänyt keväällä 2008 Högsårassa pidetty leirikoulu.
Matkalla pysähdyttiin museoon, jossa
tutustuttiin vanhan ajan koulunkäyntiin. Leirikoulussa käytiin saunassa ja
uimassa meressä. Lisäksi tutustuttiin
Rosalan viikinkimuseoon, missä oppilaat pukeutuivat viikinkiajan vaatteisiin ja tekivät ulkona ruokaa nuotiotulessa. Leirikoulun huipennuksena oli
disco.943
Rehtori on koulun toiminnassa aivan keskeinen henkilö, mutta monet
muutokset ovat vaikuttaneet hänenkin työkenttäänsä. Kokenut koulumies
ja rehtori Timo Kalske kertoo omalta
osaltaan tästä kehityksestä:
943 Ojala, Rilla, Muistoja Hannunniitun koulusta
2012.

”

Pedagogisesta johtajasta, jonka
tehtävänä on ollut myös opettaa, on
tehty pitkälti henkilöstö- ja talouspäällikkö. Kouluyksiköiden tasolle
on säädetty lukuisia ennen koulu- tai
talousvirastojen harteille kuuluneita
toimia. 944

”

Vuosien varrella opettajat ovat vaihtuneet, ja vakinaisen opettajan lisäksi
luokkaan on aina silloin tällöin astunut
sijaisopettaja ja myös avustaja. Tietysti kouluyhteisössä on muutakin henkilökunta: kuraattori, kanslisti, terveydenhoitaja, talonmies, emäntä, keittäjä, keittiöapulaisia, siistijöitä ja eräissä
kouluissa jopa kouluvaari.
Monta vaihetta ja kokemusta mahtuu jo oppilaan kuuteen ensimmäiseen
kouluvuoteen, mutta sitten edessä on
usein siirtyminen toiseen opinahjoon.
Varsinkin kuudesluokkalaisten kevätjuhla saattaa olla sykähdyttävä:

”

Me kaikki kuudesluokkalaiset
seisoimme edessä kuoropenkeillä ja
kouluvaarit jakoivat meille ruusut
opettajien antaessa todistukset. Lauloimme myös opettajille itse sanoittamamme kiitoslaulun.

”

Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä on puhuttu paljon. Viestit kulkevat 2000-luvulla nopeasti, mutta jos944 Kalske, Timo, Hannunniitun koulu rehtorin
näkökulmasta 2014.

kus kannattaa kysyä näkemyksiä kokemuksista myöhemminkin. Mikä oli
huoltajan arvio lasten koulusta kuuden
vuoden opiskelun jälkeen:

”

Kaikki kolme lastani saivat Hannunniitun koulusta kivoja kavereita,
oppivat tekemään töitä ja hankkivat
erinomaisen pohjan jatkaa opiskelua
yläkoulussa. Siitä kiitos kuuluu ammattitaitoisille opettajille, jotka toisinaan tuntuvat olevan varsinaisia ihmeidentekijöitä. 945

”

Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 oli
historiallinen ja tapahtumarikas Turun koululaisten elämässä. Koulun arkea piristivät monet projektit ja tilaisuudet. Kasvatus- ja opetustoimessa
lukemattomia tunteja, harjoituksia ja
esiintymisiä liittyi kulttuuripääkaupunkitapahtumaan. Koululaiset olivat
avajaisista lähtien aktiivisesti mukana lukuisissa luovuutta ja ilmaisukykyä vaativissa tehtävissä. Varsin mittava oli Sam Body Plays -projekti, jolla haluttiin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia näyttelemällä, tanssimalla
ja tarinoita kertomalla. Åbo vid vatten
oli kaupungin ruotsinkielisten koulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena
oli piristää ja kohentaa koulujen pihoja käyttötaiteella. Valokuvausprojektissa Turku–Pietari–Köln nuoret ikuistivat
valokuvauksen keinoin arkeaan kol945 Moisanen, Minna, Äiti muistelee 2013.
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Suomen perusopetuksen taso on kansainvälisissä tutkimuksissa todettu varsin korkeaksi. Ajan myötä opetusmenetelmät ja opetusvälineet ovat kehittyneet huimasti. Kuvassa matematiikan opiskelua Luostarinvuoren yläkoulussa. (Lauri Tiikasalo.)

messa eurooppalaisessa kaupungissa.
Hankkeesta syntyi pysyvä valokuvateos Puolalanmäen lukioon ja Puolalan kouluun.946
Suomen peruskoulun tasoa voi pitää kansainvälisesti tarkasteluna korkeana. PISA-tutkimukset ovat antaneet siitä hyvän arvosanan. Menestys
on lisännyt eri maiden kiinnostusta
Suomen koulujärjestelmää kohtaan.
Tämä on havaittu myös Turussa. Kaupungissa on käynyt useita ryhmiä tu946 Vuosikertomus 2011 ja 2012, Turun
kaupungin kasvatus- ja opetustoimi 2012,
11 ja 2013, 16.
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tustumassa kouluihin ja opetusmenetelmiin.947
Koulujen välillä on tietysti eroja,
mutta niin oli jo kansakoulujen ja oppikoulujen aikakaudella. Peruskoulusta muodostui kuitenkin varsin kunnollinen koulu, ja siitä kannattaa jatkaa
opintietä eteenpäin.
Turun lukioiden vetovoima on säilynyt hyvänä. Syksyllä 2012 kaupungin
peruskoululaisista 55 prosenttia valitsi
toisen asteen opiskelupaikakseen lukion. Turun lukioiden oppilaat ovat edistyneet opinnoissaan mainiosti, ja tämä
on näkynyt myös ylioppilaskirjoitusten
947 Toimintakertomus 2004, Turun kaupungin
koululaitos 2005, 3.

tuloksissa. Jos tarkastelleen kirjoitusten neljän pakollisen aineen arvosanoja, niin suurten kaupunkien joukossa
turkulaiset lukiot menestyivät parhaiten. Yliopistoihin Turun lukioista on
päässyt jatkamaan opintojaan selvästi
muun maan keskiarvoa paremmin.948

Seitsemän vuosisataa
juhlivia kouluja
Vuonna 2004 Turussa vietettiin kaupungin 775-vuotisjuhlaa. Suomen vanhimman koulukaupungin koululaisten
viesti Turku 775–800 luovutettiin 13.
lokakuuta kaupungintalolla. Juhlallinen tilaisuus aloitettiin alkufanfaarilla, jonka jälkeen viestin otti vastaan
valtuuston puheenjohtaja Pertti Paasio. Samassa yhteydessä opetustoimenjohtaja Rosenberg luovutti koululaitoksen lipun pienoisstandaarin Turun kaupungille. Sen vastaanotti apulaiskaupunginjohtaja Kaija Hartiala.949
Suomen vanhimmassa koulukaupungissa vuosituhannen alkupuolelle
osui poikkeuksellisen monen opinahjon juhlavuosi. Keväällä 2003 Puolalanmäen koulu ja lukio olivat viettäneet oppilaitoksensa 75-vuotisjuhlia.950
948 Vuosikertomus 2012, Turun kaupungin
kasvatus- ja opetustoimi 2013, 17.
949 Föriviesti 2004: 37, 2 Koululaisten viesti
Turku 775–800; Toimintakertomus 2004,
Turun kaupungin koululaitos 2005, 22.
950 Föriviesti 2003: 35, 16–18 75-vuotias
Puolalanmäki.

Vuonna 2004 pieni Paimalan koulu
ehti saavuttaa 100 ja Paavolan koulun
90 vuoden iän. Paattisilla toimineen
Paavolan koulun ensimmäiseen koulurakennukseen oli tehty historialuokka,
jonne opinahjon entiset oppilaat olivat
tuoneet näytteille vanhoja käsi- ja puutöitä. Lähellä Turun ja Liedon rajaa sijaitseva Paimalan koulu kuului aluksi
Maarian kuntaan. Paimalan piirit oppilaat olivat saaneet uuden koulutalon vuonna 1963. Alueliitoksen myötä
opinahjo siirtyi osaksi Turun koululaitosta. Apulaiskaupunginjohtaja totesi
tervehdyspuheessaan, että koulun tulevaisuutta pohdittaessa on otettava
huomioon kokonaistaloudellisuus. Ainakin oppilaiden huoltajat olivat huolestuneita opinahjon kohtalosta, ja Paimalasta oli tullut runsaasti yhteydenottoja kaupungin päättäjille. Juhlapuhujana oli peruspalveluministeri Liisa
Hyssälä. Hän toi puheessaan julki oman
lähikoulun etuja.
Vasaramäen ja Moision koulut olivat syntyneet suurten ikäluokkien kansakouluiksi. Kun Vasaramäkeen lukuvuonna 1953–1954 saatiin uusi oppivelvollisuuskoulu, keskikaupungin
kansakouluissa oli käytössä vuoroluku.
Vuonna 2004 Vasaramäen ja Moision
koulut olivat ehtineet toimia jo puolen
vuosisadan ajan. Oppilastilanne oli aivan toinen kuin koulujen perustamistilanteessa. Moisiolaisten hyvin onnistuneen juhlan päätti komea ilotulitus.
Lisäksi Turun iltalukio juhli toimintan-
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sa 40-vuotisjuhlaa, ja normaalikoulun
viereen rakennetulla Varissuon koululla oli marraskuussa 20-vuotissyntymäpäiväjuhla.951
Vuonna 2004 konserttisalissa järjestettiin Sulev Ainomäen johdolla Turun koululaisorkesterin 50-vuotisjuhlakonsertti. Kaupungin koululaitoksen
orkesteritoiminnan aloittamisesta oli
tehty päätös vuonna 1953. Seuraavana keväänä järjestettiin ensimmäinen
konsertti. Orkesteria johti aluksi Rudolf Nienstedt. Hänen työtään ovat sitten jatkaneet Arja Lyly ja Reijo Borman.
Orkesteritoiminta on ollut osa koulujen kerhotoimintaa, ja siihen ovat saaneet osallistua kaikki Turun koululaiset. Juhlavuonna 2004 koululaitoksella
oli kolme eritasoista puhallinorkesteria, joissa soittajia oli noin 120. Lisäksi
oppilaita on osallistunut kahden jousiorkesterin toimintaan.952
Turun ja Suomen vanhimmassa
edelleen toimivassa koulussa on erilaisia juhlia pidetty vuosisatojen ajan.
Katedralskolanin vaiheissa näkyvät koko maan kouluhistorian suuret käänteet ja myös aikojen kuluessa tapahtuneet opetuksen arjen muutokset. Pelkästään sen koulurakennus antaa meil951 Föriviesti 2004: 37, 18 Synttärit. Paavolan
koulu täytti 90 vuotta ja 38, 6–8 Yhtä
juhlaa; Aam 24.11.2004 Paimalan koulun
satavuotinen taival; Turun Tienoo 9.12.2004
Voimavarat pitäisi suunnata opetustyöhön;
Toimintakertomus 2004, Turun kaupungin
koululaitos 2005, 22.
952 Toimintakertomus 2004, Turun kaupungin
koululaitos 2005, 16.

308

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

Monilla turkulaisilla kouluilla oli aihetta juhlia opinahjonsa täyttäessä pyöreitä vuosia uuden vuosituhannen alkupuolella. Teräsrautelaan saatiin oma
koulu 1950-luvun lopulla. Kuvassa oppilaiden tanssiryhmän esitys koulun vihkiäisjuhlassa. Vuonna
2006 opinahjossa vietettiin 50-vuotisjuhlaa. (TKA)

le häivähdyksen keskiajan lopun kaupungista, vaikka katedraalikoulu hävisi
vanhalta paikaltaan Turun palon päivinä. Vuonna 2006 opetustoimen alalla vietettiin Katedralskolanin 730-vuotisjuhlaa. Ajoitus perustuu tuomiokapitulin perustamiseen, mikä tapahtui
vuonna 1276.953
Marraskuussa 2004 Turun vanhin
suomenkielinen oppikoulu eli sen työn
jatkaja, Klassikon koulu ja lukio, täytti
125 vuotta. Juhlapuhujana tilaisuudessa oli kulttuuriministeri Tanja Karpela.
Viisi vuotta myöhemmin koulun entisillä ja silloisilla oppilailla sekä opettajilla oli taas aihetta juhlia, kun klassikko täytti 130 vuotta. Vanhan oppikoulun kasvateista on tullut ministereitä,
arkkipiispoja, akateemikkoja, yliopis953 Toimintakertomus 2006, Turun kaupungin
opetustoimi 2007, 2.

Koulujen vanhaan juhlaperinteeseen kuuluu olennaisesti joulujuhla. Sitä valmistellaan huolella, ja silloin oppilaat pääsevät esiintymään oikealle yleisölle. (Lauri Tiikasalo.)

tojen rehtoreita ja kanslereita, suurlähettiläitä, professoreita, tunnettuja kirjailijoita, säveltäjiä jne. Klassikon juhlajumalanpalveluksessa saarnasi Nikean
metropoliitta Johannes, koulun entinen
oppilas ja opettaja. Ohjelmallinen juhlaillallinen pidettiin VPK:n talolla.954
Syyskuussa 2009 vietettiin Kähärin
koulun 100-vuotisjuhlaa. Alun perin
oppilaitoksen nimi oli Kähärlän kansakoulu, ja se aloitti toimintansa Maa954 TS 24.10.2004 Karpelan mielestä
koulu voisi kehittyä monipuoliseksi
toimintakeskukseksi. Klassikon koulu vietti
125-vuotisjuhlaansa; Toimintakertomus
2004 ja 2009, Turun kaupungin opetustoimi
2006, 22 ja 2010, 43–44.

rian kunnan kansakouluna. Kun Raunistulan kansakoulussa oppilasmäärän
lisääntyessä vallitsi paha tilanahtaus,
Kähärin alue oli erotettava omaksi
koulupiirikseen. 100-vuotisjuhlan yhteydessä koululla oli valokuvanäyttely
ja juhlavastaanotto. Vieraat saivat tutustua mm. opetukseen ja koulun arkeen. Marraskuussa Juhana-herttuasta nimensä saanut turkulainen oppilaitos vietti toimintansa 50-vuotisjuhlaa.
1990-luvun alussa lukiosta tuli ilmaisutaidon lukio. 50-vuotisjuhlagaalassa
nähtiin opinahjon erityistehtävää heijastellen pantomiimia, tanssia, perin-
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Koulujen arkeen ja juhlaan vaikuttavat päättäjien ratkaisut. Joskus ne saattavat tuntua kaukaisilta asioilta.
Kuntatasolla koulujen toiminnasta ja määrärahoista viimeisen sanan sanoo valtuusto. Myös oppilaiden on
hyvä perehtyä tämän kunnallisen demokratian kannalta keskeisen instituution toimintaan. (Lauri Tiikasalo.)

ne- ja nykyteatteria, videoita ja valokuvia sekä kuultiin laulua ja soittoa.955
Tammikuussa 2010 C. O. Malmin
koulu täytti 150 vuotta. Se on vanhin
yhä toimiva suomenkielinen yleissivistävän alan oppilaitos Turussa.956 Aikanaan valtion ylläpitämän koulun nimenä oli Turun kuuromykkäinkoulu,
ja se pyrkii toteuttamaan toiminnassaan vammaisten tasa-arvoa. Opinahjo oli tarkoitettu kaikkien yhteiskun955 Toimintakertomus 2009, Turun kaupungin
opetustoimi 2010, 44–47.
956 Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 53–56.
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taluokkien lapsille. Tietopuolisen opetuksen ohella oppilaille tuli antaa mahdollisuus opetella jokin käytännön ammatti. Vuosikymmenten kuluessa kuulovammaisten opetus muuttui monin
tavoin. Välillä viittomakieltä ei saanut
käyttää lainkaan. Syksyllä 1988 Turun
kuulovammaisten koulu muutti Hannunniitun koulun naapuriksi, ja siitä tuli myöhemmin perustajansa mukaan C. O. Malmin koulu. Kun koulu
täytti 130 vuotta, niin silloinen rehtori
Hannu Ansaharju korosti, että oppilaitos pääsi aloittamaan työnsä jo ennen
kansakoulun syntyä. Hän esitti tuol-

loin toivomuksen, että koululakia uudistettaessa suomen kieli ja viittomakieli asetettaisiin tasavertaiseen asemaan.957
105 vuoden ikään ehti Kaarinan
kunnassa aikanaan toimintansa aloittanut Vähä-Heikkilän koulu vuonna 2010. Oppilaita opinahjossa oli
1920-luvun alussa jo yli 300. Isohko
kivikoulurakennus valmistui vuonna
1929. Alueliitoksen myötä koulu siirtyi ennen toista maailmansotaa osaksi
Turun kaupungin koululaitosta. Vanhassa koulutalossa työskenneltiin vuoteen 2005 saakka, jolloin koulumäelle
valmistui kaksi uutta koulurakennusta.
105-vuotista Vähä-Heikkilän opinahjoa juhlittiin syyskuun lopulla 2010 koko viikon ajan.958
Joulukuussa 2010 vietettiin Aurajoen yhteiskoulun ja sen toiminnan jatkajien 50-vuotisjuhlaa. Oppilaita koulussa oli enimmillään noin 800. Yksityinen oppikoulu siirtyi kaupungin
koululaitoksen osaksi vuonna 1976, ja
sen lukiossa aloitettiin urheilulukiotoiminta vuonna 1990. Aurajoen lukion aloitteesta käynnistyi vuonna 2004
Turun Seudun Urheiluakatemia. Joulukuussa 2010 koulun oppilaille järjes-

tettiin aamupäivällä juhlatanssiaiset.
Iltajuhlaan oli kerääntynyt suuri joukko opinahjon entisiä oppilaita ja opettajia muistelemaan kouluaikojaan.959

TURUN

959 Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 56–59.

957 TS 13.1.1990 130-vuotias kuurojenkoulu sai
modernin uudisrakennuksen ja 20.1.1990
Vaikka kuuro ei kuule, hän ei silti ole
mykkä; HS 17.1.1990 Kansanopetusta
jo ennen kansakoululaitosta; Kuurojen
lehti 1990: 3, Turun Kuuromykkäinkoulun
130-vuotisjuhlat.
958 Toimintakertomus 2010, Turun kaupungin
opetustoimi 2011, 59–60.
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oulut ja koulutus heijastavat ai
kakautensa yhteiskuntaa ja sen
arvomaailmaa. Tämä näkyy sel
västi koko Suomen yleissivistävän ope
tuksen kehityksessä ja myös paikallis
tasolla, niin kansakouluissa, peruskou
luissa, oppikouluissa kuin lukioissa.
Sääty-yhteiskunnassa kullakin oli
oma paikkansa, ja koulumuotoisen
opetuksen tarve oli vähäinen. Ensim
mäiset koulut Turkuun perustettiin
keskiajalla katolisen kirkon ja domini
kaanijärjestön toimesta. Kaupungissa
toimineiden koulujen vaiheet kuvas
tavat aikansa kehitystä. Turun kated
raalikoulu oli vuosisatoja maan mer
kittävin oppikoulu. Sen tärkeimmät
oppiaineet olivat latina, uskonto ja lau
lu. Uskonpuhdistuksen aikoina kated
raalikoulun rehtoreina ja opettajina oli
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useita Saksassa koulutuksensa saanei
ta oppineina, kuten Mikael Agricola ja
Paavali Juusten.
Valtiovalta kiinnitti Kustaa II Aa
dolfin ajoista lähtien aikaisempaa
enemmän huomiota koulukysymyk
siin. Turun kouluun saatiin kirjurin
luokka, josta vähitellen kasvoi reaali
koulun esivaihe. 1600-luvulla Turun
piispa Johannes Gezelius vanhempi
oli koko Ruotsin valtakunnassa arvos
tettu kouluasioiden tuntija. Seuraavan
vuosisadan lopulla valistusfilosofiasta
vaikutteina saanut H. G. Porthan puut
tui myös opetustyön kehittämiseen,
ja hän ryhtyi ensimmäisenä luennoi
maan kasvatustieteen alaa Turun aka
temiassa.
1800-luvun alussa katedraalikou
lun oppilasmäärä lisääntyi voimak
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kaasti varsinkin oppilaitoksen alaluokilla. Tilanteeseen saatiin korjaus, kun
vuonna 1817 kaupungissa aloitti toimintansa poikien alkeiskoulu. Tavallisen kansan opetukseen ei kiinnitetty
kovin paljon huomiota, mutta merkittävä edistysaskel oli, kun vuonna 1820
Turkuun saatiin pojille tarkoitettu
Bell-Lancasterkoulu. Tämä vuoro-opetuskoulu jatkoi toimintaansa aina kansakoulun perustamiseen saakka. Paremman väen tyttöjen opetuksesta ja
kasvatuksesta huolehtivat pienet yksityisten henkilöiden, kuten Sara Wacklinin, perustamat internaatit.
Syyskuussa 1827 Bell-Lancasterkoulu ja kaikki muutkin vanhan koulukaupungin opinahjot hävisivät tuhkana
historian hämärään. Vuonna 1831 Turun kouluoloja järjestettiin uudelleen.
Lancasterkoulun yhteyteen perustettiin tyttökoulu, iltakoulu ja sunnuntaikoulu. Aikansa Suomen suurin koulukeskus sijaitsi Linnankadun alkupäässä maaherran entisessä kansliarakennuksessa ja sen vieressä olleessa puutalossa.
Kun yliopisto siirrettiin Helsinkiin,
niin Turkuun saatiin lukio ja triviaalikoulu. Vuodesta 1845 vuoteen 1857
Turun lukiosta valmistui ylioppilaita yhteensä enemmän kuin mistään
muusta Suomen lukiosta. 1840-luvun
koulu-uudistuksen myötä Turkuun perustettiin yläalkeiskoulu ja tyttökoulu.
Ne molemmat olivat suosittuja oppilaitoksia. Yläalkeiskoulu oli aikanaan op-

pilasmäärältään suurin koko maassa.
Turun ala-alkeiskoulu aloitti toimintansa 1850-luvulla. Sille jopa rakennettiin oma komea koulutalo, joka oli
opetuskäytössä aina seuraavan vuosisadan puoliväliin saakka.Koulut olivat edelleen kirkon valvonnassa, mutta
Turun piispat, arkkipiispat Tengström,
Melartin ja Bergenheim, olivat kiinnostuneita myös koulumaailman asioista.
1870-luku oli Suomessa koulutuksen kannalta suotuisan kehityksen aikaa. Turussa ensimmäinen kansakoulu
aloitti toimintansa ala-alkeiskoulun rakennuksessa tammikuussa 1872. Syksyllä ryhdyttiin antamaan opetusta
myös yläkansakoululaisille entisessä
Bell-Lancasterkoulun rakennuksessa.
Uusia koulutiloja jouduttiin vuokraamaan eri puolilta kaupunkia tavallisista asuinkäyttöön rakennetuista puutaloista. Ensimmäinen kouluksi suunniteltu kansakoulu valmistui vuonna
1874 ja kaupungin itse rakentama koulu vuonna 1884.
Kun Turkuun laadittiin kansakoulujen uusi ohjesääntö 1880-luvun alussa,
niin siinä todettiin, että koulunkäynti oli aloitettava jo 6-vuotiaana. Tämä aiheutti monia ongelmia pienille
koululaisille. Tilanne ratkaistiin jakamalla I luokka kahteen osastoon, jolloin 6-vuotiaiden ”esikoulupäivä” kesti
vain pari tuntia. Aikansa koulukokeilu
oli voimassa vuoteen 1909 saakka. Jatkoluokat perustettiin 1800-luvun lo-
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pulla, ja apukoulu aloitti toimintansa
1900-luvun alussa.
Turun opettajien järjestötoiminta
lähti liikkeelle jo 1800-luvun lopulla.
Ajan opettajavaikuttajista tunnetuin
oli Kaarlo Werkko, joka toimi jopa valtakunnallisen opettajaliiton puheenjohtajana. Turun opettajayhdistyksen
yhteiskunnallisista toimijoista kannattaa mainita myös opettaja J. K. Kari, joka valittiin myöhemmin jopa senaattoriksi. Ajan pedagogisia virtauksia seurattiin tiiviisti. Turun opettajilla
oli kansainvälisiä yhteyksiä länteen jo
1800-luvun lopulla, ja kaupunki tuki
toimintaa stipendeillä.
Vuosi 1872 oli myös merkittävä koko Suomen ja samalla Turun oppikoulujen kehityksessä. Ruotsinkielisestä
yläalkeiskoulusta ja lukiosta muodostettiin Åbo klassiska lyceum. Nikolaintorin eli Vanhan Suurtorin varrella perinteisessä ympäristössä toimineessa
oppilaitoksessa oli yli neljäsataa oppilasta. Se oli alkuaikoina Suomen suurin oppikoulu, ja sen kirjoissa oli myös
monta äidinkieleltään suomenkielistä
poikaa.
Valtiovalta ei ollut innostunut perustamaan suomenkielisiä oppikouluja. Turun ja Varsinais-Suomen ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, Turun Suomalainen Lyseo eli Turun Klassinen lyseo, pääsi aloittamaan
toimintansa yksityisten henkilöiden
aloitteesta 1870-luvun lopulla. Ajan ilmiöihin kuului, että lyseo ei ollut vain

314

TURUN KOULUT AIKANSA ILMIÖNÄ

turkulaisten poikien koulu, vaan vanhan perinteen mukaan opinhaluisia
nuoria sinne tuli ympäri maakuntaa.
Klassillista opetussuunnitelmaa noudattavan oppilaitoksen oppilasmäärä
kasvoi melkoisesti. Myös tyttöjen koulutusmahdollisuuksia haluttiin kohentaa. Tarvittiin lisää oppikouluja. Klassikkoon perustettiin reaalilinja, josta
muodostettiin 1900-luvun alussa Turun lyseo. Tyttökoulu aloitti toimintansa Turussa vuonna 1882.
Ruotsinkielinen Heurlinska skolan
i Åbo oli Suomen ensimmäinen tyttökoulu, jonka oppilailla oli mahdollisuus
jatkaa opintojaan yliopistossa. Suomenkielinen yhteiskoulu Turkuun perustettiin vuonna 1903, ja siitä kasvoi
ajan mittaan oppilasmäärältään maan
suurin oppikoulu.
1900-luvun alussa kansakoulut
ymmärrettiin Suomessa yhä selkeämmin osaksi kunnallista sivistystoimintaa. Luku-, kirjoitus- ja laskutaidolle oli
entistä enemmän käyttöä siirryttäessä vanhasta maatalousyhteiskunnasta teollisuuden ja palveluelinkeinojen
pariin. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto aloittivat toimintansa vuonna 1908, ja niistä on vuosikymmenten kuluessa kehittynyt kaikkien
turkulaisten aikuisopistoja.
Turkuun rakennettiin melko tiiviissä tahdissa uusia koulutaloja. Eräitä
kaupungin kouluja ovat ehtineet käydä
monet sukupolvet. Esimerkiksi vuonna 1912 valmistunut Kerttulin kan-

sakoulu oli aikanaan varsin moderni
oppilaitos. Ennen ensimmäistä maailmansotaa Turun kunnallinen kansanopetus oli laajentunut ja tehostunut: kaupungissa toimi useita suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä kansakouluja, jatkokoulu, iltakoulu ja apukoulu.
Ensimmäisen maailmansodan aikana
vuonna 1916 kansakouluissa oli jo yli
5000 oppilasta. Lisäksi oppilailla oli
mahdollisuus päästä kesäsiirtolaan ja
heille järjestettiin omia pieniä kasvitarhoja. Varattomilla lapsilla oli myös
ruokailumahdollisuus.
Yhteiskunnalliset olosuhteet olivat
ensimmäisen maailmansodan vuosina ja Suomen itsenäistymisen murrosvaiheessa vaikeat. Haasteita oli riittävästi, mutta – vaikka luokassa saattoi
olla yli 40 oppilasta – lasten kotitaustat
ja lähtökohdat tunnettiin hyvin. Kansakoulun jälkeen ja usein kesken koulunkäynnin monet oppilaat siirtyivät suoraan työelämään.
Turussa kansakoulujen oppilasmäärät lisääntyivät tasaisesti aina lukuvuoteen 1916–1917 saakka, mutta varsinkin itsenäistymisen jälkeiset
vuodet ja tapahtumat vaikuttivat välillisesti myös koulutoimeen. Kevätlukukausi 1918 oli vaikeaa aikaa. Koulujen toiminta pysähtyi välillä kokonaan.
Ajanjakson lopulla oppilasmäärissä
tapahtui suhteellisesti rajuin väheneminen koko nykyaikaisen opetustyön
kautena. Myös opettajia tarvittiin vähemmän kuin ennen.

Suomen kansaopetuksen historiassa alkoi uusi vaihe itsenäisen valtion
aamunkoitteessa. Oppivelvollisuuslaki
tuli voimaan elokuussa 1921. Turussa
tämä ei aiheuttanut suuria muutoksia,
sillä lähes kaikki oppivelvollisuusikäiset lapset kävivät kansakoulua tai jotain muuta yleissivistävää oppilaitosta. Itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä kansakoulujen pätevät
opettajat pysyivät uskollisesti viroissaan. Heistä kaksi viidennestä palveli
kaupunkia yli 30 vuotta. Martin koulun
valmistuminen jälkeen koulurakentaminen hiipui Turussa pitkäksi aikaa,
sillä vuonna 1931 annettu laki koulukustannuksista jätti kaupunkien koulurakennukset kokonaan ilman valtionapua.
Raunistulasta ja Nummenmäestä alkoi kehittyä 1920-luvulla yhä selvemmin Turun esikaupunkialueita, joiden väkeä kävi töissä kaupungin puolella. Osa oli kirjoilla Turussa, osa taas
Maariassa ja Kaarinassa. Tästä aiheutui
paljon hallinnollisia hankaluuksia niin
kunnalle kuin seurakunnallekin.
Kun Turun esikaupunkialueiden väkiluku lisääntyi voimakkaasti, kasvoi
oppilasmäärä niiden kansakouluissa.
Tämä koettiin vahvasti niin Raunistulan kuin Nummenkin koulussa. Vuosikymmen lopulla Suomi ajautui talouslamaan, jonka koko yhteiskuntaan heijastuneet seuraukset näkyivät vahvasti
Turussa ja sen esikaupunkialueilla.
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Hallinnollisesti uusi vaihe Kaarinan
esikaupunkialueiden koulujen historiassa alkoi, kun ne vuoden 1939 alussa siirtyivät alueliitoksen myötä osaksi Turun kansakoululaitosta. Valtaosa
kaupungin oppivelvollisista lapsista
kävi isoissa kansakouluissa. Snellmanin, Topeliuksen, Martin ja Kerttulin jykevät koulurakennukset hallitsivat olemassaolollaan koko ympäristöä, mutta
esimerkiksi kaukana kaupungin keskustasta sijainnut Ristimäki pysyi pienenä ”maaseutukouluna”.
Sotavuodet haittasivat keskikaupungin isojen koulujen elämää, mutta ne eivät vaikeuttaneet kovin paljon
esimerkiksi pienen Ristimäen koulun
toimintaa. Alueliitoksen myötä Turku
sai vuonna 1944 uusia kansakouluja
Maarian kunnasta ja sotatapahtumien
vuoksi Käkisalmesta evakkoon joutuneen oppikoulun, josta 1950-luvulla
muodostettiin normaalilyseo. 1940-luvun lopulla Nummen koulutaloon sijoitettiin väliaikaisen opettajakorkeakoulun harjoittelukoulu.
Toisen maailmansodan jälkeinen
aika oli Suomessa voimakkaan rakennemuutoksen kautta. Se näkyi myös
koulutuksen saralla. Kehitystä Turussa leimasivat suuret ikäluokat, alueliitokset ja muuttoliike. Kaupungissa
vallitsi paha asuntopula. Sodan vauriot korjattiin nopeasti. Koulutusta arvostettiin, vaikka kaikki eivät päässeet
siitä nauttimaan. Turun vanhoissa kansakouluissa oli runsaasti oppilaita. Jäl-
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leenrakennuksen kauden ikäluokkien aikana nämä olivat suurimmillaan.
Kaikki tilat jouduttiin ottamaan käyttöön, ja innostus jatkaa opintoja oppikouluissa lisääntyi voimakkaasti. Muutamissa kouluissa oli parhaimmillaan
yli 1000 oppilasta.
Turussa oppivelvollisuuskoulua oli
pakko käydä kahdessa vuorossa. Valtiovalta suhtautui 1950-luvun alussa
karsaasti uusien oppikoulujen perustamiseen. Hankalaksi käynyt tilanne
ratkaistiin perustamalla kaupunkiin
useita yksityisiä oppikouluja, perustamalla rinnakkaisluokkia ja tunkemalla luokkaan niin monta pulpettia
kuin mahdollista. Joukko opinhaluisia
nuoria hakeutui opiskelemaan naapurikuntien oppikouluihin. Suurten ikäluokkien aikana aloittivat toimintansa
kaupungin varsinaisen keskustan ulkopuolelle rakennetut Kupittaan yhteiskoulu, Juhana Herttuan yhteiskoulu,
Pansion yhteiskoulu, Aurajoen yhteiskoulu ja Raunistulan yhteiskoulu.
Pahan asuntopulan vuosina esikaupunkialueille ryhdyttiin rakentamaan
kiihtyvässä tahdissa kerrostaloja ja lähiöitä. Melko pian voitiin todeta, että
uusille asuma-alueille oli saatava oma
kansakoulu. Näin tapahtui mm. Pansiossa, Vasaramäessä, Moisiossa ja
Teräsrautelassa. Keskustaan ilmestyi
vain yksi suuri kansakoulurakennus:
vuonna 1955 valmistunut Puolalan
koulu. Kun kaikki oppikouluihin pyrkineet eivät päässeet jatkamaan opin-

tietään niissä, myös jatkokoulujen oppilasmäärä lisääntyi räjähdysmäisesti.
Tilanne helpottui hieman, kun vuonna 1958 Turkuun valmistui keskusjatkokoulu eli Itäinen kansalaiskoulu. Se
oli aikanaan oppilasmäärältään suurin Suomessa. 1960-luvun alkupuolella Pääskyvuoreen ja Luolavuorelle
saatiin oma koulutalo sekä kaupungin
läntiselle puolelle toinen iso kansalaiskoulu.
1970-luvulla Turkuun rakennettiin
edelleen nopeassa tahdissa useita koulutaloja. Kaikki sijoittuivat esikaupunkialueille. Aunela, Suikkila, Hepokulta,
Runosmäki, Ilpoinen, Jäkärlä, Hannunniittu, Härkämäki, Lauste ja Nunnavuori saivat omat lähikoulunsa.
Suurin muutos itsenäisen Suomen
yleissivistävien koulujen vaiheissa oppivelvollisuuslain säätämisen jälkeen
oli siirtyminen peruskoulujärjestelmään. Reformista käytiin vilkasta keskustelua. Uudistuksen etuja ja haittoja
pohdittiin kiivaasti eduskuntaa myöten. Kunnallisen koulujärjestelmän toteuttaminen päätti yhden aikakauden
maan yhteiskunta- ja kouluhistoriassa.
Peruskoulu-uudistuksen myötä
kaikille oppivelvollisuusikäisille haluttiin luoda tasaveroiset lähtökohdat
ja etenemismahdollisuudet opintiellä.
Todellisuudessa suomalainen koulu
heijastelee keskiluokan arvomaailmaa.
1960-luvulla Turkuun oli perustettu kunnallinen kokeilukeskikoulu. Se
oli vain välivaiheen ratkaisu. Vuonna

1970 kunnallisen koululaitoksen perustamista ryhtyi selvittelemään koulusuunnittelutoimikunta, ja peruskoulun yläasteen kokeilutoiminta aloitettiin kahdessa kansalaiskoulussa lukuvuonna 1971–1972. Syksystä 1976
lähtien koko ikäluokka kävi aluksi kuusivuotisen ala-asteen koulun, jonka jälkeen siirryttiin ilman karsintaa peruskoulun yläasteen oppilaiksi.
Turussa, jossa oli useita yksityisiä
oppikouluja, koulujärjestelmän uudistus tapahtui lopulta melko yksimielisesti. Muutokseen vaikuttivat myös taloudelliset tekijät. Kaupungilla oli tietysti paremmat resurssit hoitaa ja kehittää oppilaitoksia kuin monilla yksityiskouluilla. Lähinnä vain suomalainen yhteiskoulu näytti jäävän ns. korvaavaksi kouluksi. Oppikoulujen opettajat siirtyivät sujuvasti peruskoulujen palvelukseen, mutta koulujen ylläpitäjiin uudistus vaikutti radikaalisti.
Reformin jälkeen suomenkielisiä yksityiskouluja toimi vain Helsingissä,
Tampereella ja Lahdessa.
Rinnakkaiskoulujärjestelmä jäi
historiaan, ja kaikki Turun oppikoulut
siirtyivät osaksi kaupungin koululaitosta. Näin myös Suomen vanhin oppikoulu, katedraalikoulun perinteitä
jatkanut ruotsinkielinen lyseo, ja Varsinais-Suomen ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, Turun klassinen lyseo, siirtyivät kaupungin koulujärjestelmään. Vain valtion ylläpitämä nor-
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maalikoulu ja iltaoppikoulu jäivät uuden järjestelmän ulkopuolelle.
Oppikoulujen keskikoululuokat
muuttuivat peruskoulun yläasteen
kouluiksi. Vastaava muutos tapahtui
myös kaupungin ruotsinkielisessä oppikoulussa, johon oli muutama vuosi
aikaisemmin yhdistetty useita vanhoja oppilaitoksia.
Hallinnollisesti reformi merkitsi suurta muutosta. Siirtymävaiheessa keskeisessä asemassa olivat Allan T.
Koskimies ja Pentti Lahti. Kansakoulujen kanslia jäi historiaan, ja sen tilalle
tuli elokuun alussa 1976 kouluvirasto. Kaupungin opetustoimea ryhtyivät johtamaan opetustoimenjohtaja ja
koulutoimenjohtajat. Tehtäväkentän
laajentuessa virastoon oli palkattava lisää väkeä. Tammikuusta 1977 lähtien
opetustoimenjohtajana toimi Jaakko
Lavaste.
Vanhat oppikoulut olivat toimineet
melko itsenäisesti rehtoriensa ja johtokuntiensa johdolla. Yksityiskoulut sekä
valtion ylläpitämät oppikoulut olivat
syntyneet ja eläneet hieman eri periaatteiden pohjalta. Niillä oli myös vuosien saatossa kehittynyt oma ”henkensä ja koulukulttuurinsa”.
Siirryttäessä kunnalliseen koululaitokseen koulut saivat uudet johtajat ja
rehtorit. Nimityksiä tehtäessä kuultiin
opettajakunnan ääntä, ja monissa tapauksissa opettajakunta oli yksimielisesti tukemassa tehtyjä ratkaisuja.
Peruskoulu-uudistus teki myös lopun
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vanhasta kansakoulunopettajan ammatista. Yhteiskunta ei enää antanut
selviä rajoja opettajilleen, mutta heidän tuli olla aktiivisia, vastuullisia ja
luovia. Opettajista oli tullut muutosagentteja. Oppilaille oli luotava edellytykset alati kehittyvässä yhteiskunnassa jatkuvaan muutokseen.
Kokonaisen uuden kaupunginosan
rakentaminen Varissuolle toi monia
haasteita koulutoimelle. Normaalikoulu ja sen lukio saivat lähiöstä uudet toimitilat. Alueelle muutti paljon
lapsiperheitä. Oppilaita oli runsaasti, ja
aluksi tilannetta jouduttiin hoitamaan
väliaikaisratkaisuin.
Vuonna 1914 valmistunut Ristimäen koulu lopetti toimintansa syyskuussa 1988, ja se olisi ollut sopiva sijoituspaikka koulumuseoksi, mutta hanke
kariutui 1990-luvun alussa kokonaan.
1980-luvun lopulla ja seuraavan
vuosikymmenen alussa monet Turun
lukiot erikoistuivat. Puolala sai uutta
väriä musiikista ja kielistä. Aurajoen
lukio panosti urheiluvalmennukseen.
Eräät kansainvälistäkin mainetta saaneet jääkiekkoilijat ovat suorittaneet
ylioppilastutkintonsa kaupungin urheilulukiosta, jonka toiminta on laajentunut alueelliseksi urheiluakatemiaksi.
Koulutusasenteet olivat Suomessa
varsin myönteisiä 1900-luvun loppupuolella, mutta 1990-luvulla Suomen
koulujärjestelmään ryhdyttiin tuomaan ulkomailta uusia näkemyksiä
ja termejä, jotka oli lainattu talouden

maailmasta. Tuntikehysjärjestelmä oli
antanut mahdollisuuksia järjestää opetusta ja muodostaa opetusryhmiä vapaammin kuin peruskoulun alkuaikoina.
1990-luvun laman aikana koulutuksen taloudellisia resursseja jouduttiin
vähentämään koko maassa ja tämä vaikutti monin tavoin opetuksen arkeen.
Tilanne koettiin myös Turussa: oppikirjoja kierrätettiin, tuntikehystä leikattiin ja opettajia lomautettiin. Kouluinvestoinneista merkittävin oli Runosmäen kaupunginosaan suunniteltu
Riihikallion koulu, jonka rakentaminen
aloitettiin syksyllä 1991. Kun projekti
saatiin valmiiksi, voitiin keskikaupungilla sijaitsevia kouluja sijoittaa uusiin
toimipaikkoihin. Turun lyseon koulu
ja lukio saivat uudet tilat, ja Cygnaeuksen koulu muutti lyseon entiseen rakennukseen.
Peruskoulun luokkahuone on paljolti paikallisyhteisö pienoiskoossa, ja
nykyään sen on yhä useammin myös
kulttuurisen kohtaamisen kenttä. Kehitys näkyy vahvasti monessa Turunkin koulussa.
Ensimmäiset pakolaislapset ilmestyivät kaupungin ala-asteen kouluihin
1980-luvun lopulla. Opetusryhmässä voi olla oppilaita, joilla on yhteyksiä maailman moniin kriisikeskuksiin.
Samalla kyky ymmärtää eri lähtökohdista tulleita oppilaita on lisääntynyt.
Myös lasten käsitys aikamme kulttuureista on laajentunut. Tämä asettaa tie-

tysti uusia haasteita heterogeenisten
ryhmien opettajille ja heidän koulutukselleen.
Koulun arki on kokenut suuren
muutoksen vuosikymmenten aikana.
2010-luvulla monella peruskoulun
opettajalla on edessään aivan erilainen oppilasjoukko kuin vanhan kansakoulun alkuaikoina. Vuosikymmenien
ajan tyttöjä ja poikia opetettiin varsinaisessa kansakouluissa omissa luokissaan.
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ilmestyminen luokkaan mullisti muutamassa vuodessa koko vanhan
koulumaailmaan. Heidän kulttuurinsa,
kielensä ja uskontonsa oli usein aivan
toinen kuin Suomen kantaväestön. Tämä oli suurin muutos koko oppivelvollisuuskoulujen historiassa sitten peruskoulu-uudistuksen. Vieraskielisiä
oppilaita Turun kouluissa on valtakunnallisestikin huomattavan paljon. Monia ongelmia on aiheutunut siitä, että
tulokkaat eivät osanneet maan kantaväestön kieltä. Parissa ala-asteen koulussa vieraskielisiä oppilaita on ollut
yli puolet koko oppilasmäärästä.
Vuosikymmenten kuluessa opetustyö alati muuttuvassa yhteiskunnassa on tullut entistä vaativammaksi.
Lasten ja nuorten kotien erilaisuus ja
myös eriarvoisuus on lisääntynyt. Opetustyö on tietojen ja taitojen opettamisen ohella aina paljolti kasvatustyötä.
Monet projektit, kehittämishankkeet
ja eri tahojen kanssa tapahtuva yhteis-
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työ vievät melkoisen osan opettajan
arjesta. Tärkeintä kuitenkin olisi, että
luokan kanssa yksin puurtava opettaja
voisi keskittyä kunnolla opettamiseen.
Vuosituhannen vaihteessa todettiin
Turun 1960- ja 1970-luvulla rakennetussa koulussa yllättäviä kosteusvaurioita. Tilanne kävi opetuksen kannalta
hankalaksi. Myös oppilaiden vanhemmat ovat olleet aktiivisesti edistämässä lastensa koulunkäyntiedellytysten
toteutumista. Korjaus- ja saneeraustöitä jouduttiin tekemään monessa opinahjossa. Useassa kohteessa opetusta
jouduttiin järjestämään tilapäisjärjestelyin.
1900-luvun loppupuolelta lähtien
tietotekniikan valtava kehitys on muuttanut koko läntisen maailman ja samalla myös Suomen. Ammattien ja osaamisen on pakko uudistua. Tämä luo koulutukselle kiperiäkin haasteita. Tietotekniikan valtava kehitys on antanut
aivan uusia mahdollisuuksia opetukseen, hallintoon sekä myös kodin ja
koulun väliseen yhteistyöhön.
Suomessa on koettu konkreettisesti, miten taloudelliset tekijät vaikuttavat koulutuksen edellytyksiin. Kansakoulu joutui toimimaan hankalissa
oloissa suuren pulakauden päivinä.
Sotavuosina lukuvuodet jäivät vajaiksi ja jälleenrakennuksen kaudella ongelmista selvittiin mm. turvautumalla
vuorolukuun. Pitkän nousukauden jälkeen 1990-luvulla koko maata koetteli
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yllättävä lamakausi, jolloin opetuksen
resursseja jouduttiin leikkaamaan.
Uuden vuosituhannen alussa Turussa voitiin taas lisätä opetuksen taloudellisia edellytyksiä, mutta kaupungin taloustilanne kääntyi melko pian
huonompaan suuntaan. Lisäksi kansainväliset talouden muutokset, kuten finanssikriisi ja velkaongelmat, sekä niiden seuraukset heijastuivat myös
Suomeen. Kun talouskasvu hidastui
ja pysähtyi, koulutuksen tilannetta ja
mahdollisuuksia on jouduttu tarkastelemaan uudelleen. Usein päättäjät ovat
valinneet ratkaisuksi haasteellisiin näkymiin määrärahojen leikkaukset ja
rakenteelliset muutokset.
Turun koulujen ylintä hallintoa organisoitiin uudelleen 2000-luvun alussa. Turkka Hietasen jälkeen suomenkielisen opetustoimen johtajaksi tuli
Timo Jalonen. Kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sektoreille
määrättiin omat tulosaluejohtajat: Outi
Rinne ja Esko Heikkonen.
Vuosikymmenten ja vuosisatojen
aikana Turussa on suoritettu useita
koulureformeja. 2000-luvun alkupuolella kaupungissa pohdittiin paljon
kouluverkon kehittämistä. Suunnitelmista ja päätöksistä käytiin ajoittain
vilkasta keskustelua myös julkisen sanan palstoilla. Kehitys Turussa ja koko maassa näyttää kulkevan oppilasmäärältään kohti yhä suurempia oppilaitoksia. Linjaa on perusteltu mm.
taloudellisilla syillä. Ala- ja yläasteen
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kouluja on yhdistetty yhtenäiskouluiksi. Kaupungin lukiot keskittyvät
taas vanhan ruutukaavan alueelle, jossa ne kaikki sijaitsivat ennen suurten
ikäluokkien aikaa. Iltalukio on Varsinais-Suomen suurin ja toiseksi suurin
alan oppilaitos koko Suomessa.
Vuonna 2010 päivähoito siirtyi
osaksi opetustointa. Ajan hengen mukaan varhaiskasvatus nähdään osana
lasten ja nuorten kasvatusta ja opetusta. Suurimman hyödyn uudistuksesta
saa lapsi, joka tarvitsee erityistä tukea
koulunkäynnin aloittamisessa.
Koulun ja opetuksen arjen kannalta
pienet yksiköt ovat joustavia ja ketteriä alati muuttuvassa yhteiskunnassa.
Luokanopettajille tehdyissä tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että erilaista
häirintää ja hälinää esiintyy suuremmissa kouluissa enemmän kuin pienissä. Jos luokkaan on eri syistä johtuen tungettu suuri oppilasjoukko, niin
opettajan mahdollisuudet tukea heikosti pärjääviä oppilaita vähenee.
Aikanaan peruskoulun oppimistulosten arveltiin sen vastustajien esittämän kritiikin mukaan jäävän vaatimattomiksi, mutta kansainvälisissä vertailuissa Suomen koulujärjestelmä on todettu onnistuneeksi ratkaisuksi. Hyviin
tuloksiin vahvan koulutusmyönteisyyden lisäksi vaikuttaa osaltaan maan tasainen sosiaalirakenne. Turussa perusopetusta on kehitetty aktiivisesti. Kouluissa on paljon erikoisluokkia, jotka
luovat mahdollisuuden harrastaa se-

kä kehittää oppilaan erityisiä taitoja ja
tietoja. Kaupungin koulurakennusten
kunto on kohentunut aivan oleellisesti. Oppilashuoltoon on kiinnitetty runsaasti huomiota. Kansallisesti tarkasteltuna Turun lukioissa on saavutettu
hyviä, jopa erinomaisia tuloksia. Niissä
opiskelee runsaasti myös naapurikunnissa asuvia oppilaita. Tähän vaikuttaa
varmasti lukioiden erikoistuminen ja
oppilaitosten hyvä maine.
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TURUN KOULUTOIMEN JOHTO

Kansakoulujen johtokunnan
puheenjohtajat

Kansakoulujen tarkastajat

Höckert, Herman (1871–1875)

Bärlund, K. G. (1872–1875)

Nylander, Abraham (1875–1876)
Krook, Carl, August (1876–1878)
Berner, Axel (1878–1885)

Weckman, A. W. (1886–1921)
Wiitanen, Otto (1921–1951)

Koskimies, Allan T. (1951–1959)

Suomenkielisten kansakoulujen tarkastaja
Koskimies, Allan T. (1959–1970)

Ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastaja
Koskimies, Allan T. (1959)

Jansson, Paul (1959–1970)

Sohlberg, Fredrik (1875–1878)

Krook, Karl August (1878–1887)
Amnell, Emil (1887–1902)

Cygnaeus, Gustaf (1902–1903)

Appelroth, Johan Fredrik (1903–1907)
Aminoff, Ivar (190–1916)
Öberg, A. L. (1916–1917)

Svanljung, Knut (1917–1921)

von Hellens, Harald (1922–1923)
Ensiö, Armas (1924–1945)

Tamminen, Kaarlo (1946–1947)
Ensiö, Armas (1947–1951)

Koulu- ja opetustoimen johtajat
Suomenkielinen opetustoimi
Koulutoimen johtaja

Suomenkielisten kansakoulujen
johtokunnan puheenjohtajat

Koskimies, Allan T. (1970–1976)

Honka, Aarne (1956–1960 ja 1962–1963)

Lahti, Pentti (1977–1982)

Ensiö, Armas (1952–1956)
Lyytikäinen, Oskari (1961)

Opetustoimen johtaja

Hellgren, Helmi (1964)

Lahti, Pentti
(1976, opetustoimen ohjaaja 1971–1976)

Puustinen, Usko (1970–1973)

Lavaste, Jaakko (1982–1991)

Lavaste, Jaakko (1977–1982)

Hietanen, Turkka (1983–2004)
Jalonen, Timo (2005– )

Ruotsinkielinen opetustoimi
Jansson, Paul
(opetustoimen ohjaaja 1970–1976)
Johansson, Hans (1976–1986)
Bo Rosenberg (1987–2011)
Kjellman, Liliane (2011– )
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Salo, Jorma (1965–1968)

Hiekkaranta, Juha-Veikko (1969–1970)
Laihonen, Heikki (1973)

Lahoniitty, Armas (1973–1976)

Ruotsinkielisten kansakoulujen
johtokunnan puheenjohtajat
Tengström, John (1952–1953)

Sundman, Carl-Erik (1954–1964)
Helander, Aarre (1965–1968)
Saxén, Hans (1969–1973)

Stendahl, Stig (1973–1976)

Koululautakunnan (vuodesta
1993 opetuslautakunnan) ja sen
jaostojen (vuodesta 2000 sen
osastojen) puheenjohtajat
1976–1977

1997–2000

Koululautakunta: Lahoniitty, Armas

Johansson, Hans (1998–2000)

Suomenkielinen osasto: Lahoniitty, Armas

Opetuslautakunta: Toivari, Henry

Suomenkielinen osasto: Narvanmaa, Jouko

Ruotsinkielinen osasto: Wrede, Georg (1997–
1998)

2001–2004

Ruotsinkielinen osasto: Stendahl, Stig

Opetuslautakunta: Nordqvist, Harry

Koululautakunta: Holvitie, Tapio (1977–1979)
Rauhala, Reijo (1979–1980)

Ruotsinkielinen jaosto: von Frenckell-Ramberg, Christel

Rauhala, Reijo (1979–1980)

Suomenkielinen jaosto: Nordqvist, Harry

1977–1980

Suomenkielinen osasto: Holvitie, Tapio (1977–
1979)
Ruotsinkielinen osasto: Stendahl, Stig (1977–
1979)
Broo, Roger (1979–1980)

1981–1984

Koululautakunta: Rauhala, Reijo

Suomenkielinen osasto: Rauhala, Reijo
Ruotsinkielinen osasto: Broo, Roger

1985–1988

Suomenkielinen jaosto: Toivari, Henry

2005–2008

Opetuslautakunta: Toivari, Henry

Ruotsinkielinen jaosto: von Frenckell-Ramberg, Christel

2009 – 2012

Opetuslautakunta: Nordqvist, Harry

Suomenkielinen jaosto: Koikkalainen, Leena
Ruotsinkielinen jaosto: Nyman, Maria

Koululautakunta: Makkonen, Eva-Lisa

Suomenkielinen osasto: Makkonen, Eva-Lisa
Ruotsinkielinen osasto: Broo, Roger

1989–1992

Koululautakunta: Suhonen, Rauno

Suomenkielinen osasto: Holvitie, Marja
Ruotsinkielinen osasto: Silius, Harriet

1993–1996

Opetuslautakunta: Casagrande, Antonio
(1993–1995)
Böhme, Erkki (1995)

Järvinen, Seppo (1995–1996)

Suomenkielinen osasto: Rekola, Kai

Ruotsinkielinen osasto: Silius, Harriet
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Y

leissivistävää opetusta Turussa on annettu vuosisatoja, mutta
kansakoulun perustamisesta laskettuna vasta 140 vuotta.

Ensimmäiset koulut kaupunkiin
saatiin keskiajalla. Turun koulun, jota myöhemmin ryhdyttiin kutsumaan
katedraalikouluksi, katsotaan aloittaneen toimintansa vuonna 1276.

Aikanaan kansanopetukseen ei kiinnitetty kovin suurta huomiota. Keväällä 1820 Turkuun saatiin vuoro-opetuskoulu, joka oli eräänlainen kansakoulun
edeltäjä. Sen kirjoissa oli jopa yli 300 oppilasta.
Varsinaiset kansakoulut aloittivat
toimintansa tammikuussa 1872. Ensimmäinen moderni kansakoulutalo valmistui Kerttulinmäelle syksyllä 1912. Oppivelvollisuuslain tullessa voimaan Turun
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kaupungin kouluissa ei tapahtunut suuria muutoksia, sillä lähes kaikki oppivelvollisuusikäiset lapset kävivät jo koulua.
Toisen maailmansodan vuosina koulunkäynti häiriintyi ajoittain pahoin.
Vuonna 1939 ja 1944 Turku sai alueliitosten myötä uusia kansakouluja.
Suurten ikäluokkien aikana kaikissa
kouluissa oli valtaisa tilanahtaus. Oppikouluihin pyrki entistä enemmän oppilaita. Rakennettiin uusia kansa- ja kansalaiskouluja sekä perustettiin oppikouluja. Peruskouluun siirtyminen tapahtui vuonna 1976. Koulujen kehitys jatkui suotuisasti 1990-luvun lamakauteen
saakka. Uuden vuosituhannen alussa erikoistuminen, kansainvälistyminen, monikulttuurisuus, kouluverkkouudistus
ja hallinnon rationalisointi ovat muuttaneet monen opinahjon toimintaa.

