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Rantasalmelta kansanopetuksen tielle, osa II 
Rantasalmi Savon koulutuskeskittymänä 1700-luvulla 

FT Erja Kosonen, Jyväskylän yliopisto 

Koulumestari Hörningin aikakausi 

Opetuksen järjestämisessä paikkakunnan rovastilla ja isännillä oli suuri vaikutus. 
Rantasalmella, jossa aikanaan pitäjänkoulu oli yritetty perustaa ensimmäisenä aktiivisen 
rovastin ansiosta jo vuonna 1728, oli myös vastustusta kansanopetuksen järjestämiseksi. 
Paikkakunnan isännät tekivät  vuonna 1773 aloitteen koulumestarin viran lakkauttamiseksi. 
Virkaa ei lakkautettu vaan päinvastoin, koulumestarina aloitti vuonna 1775 Johan Fredrik 
Hörning (1750–1824).

Rantasalmelle oli keskittynyt koulumestari Hörningin aloittaessa koulutusta 
enemmänkin, poikkeuksellisen paljon koko silloista Suomea ajatellen. Vuonna 1744 oli 
Rantasalmelle siirtynyt pedagogio Savonlinnasta. Se jatkoi vuodesta 1748 triviaalikouluna. 
Rantasalmen merkitystä sotilaallisena keskuspaikkana Savonlinnan läheisyydessä korosti 
Haapaniemen kadettikoulu, jonka perustamisesta annettiin määräys vuonna 1779.  

Johan Fredrik Hörning, suutarinpoika Kaavilta, aloitti opintonsa triviaalikoulussa 24-
vuotiaana koulun vanhimpana oppilaana. Varojen puutteessa hän joutui jättämään koulun 
kesken ja ottamaan vastaan koulumestari Spåran apulaisen tehtävät. Siitä tulikin hänelle 
varsinainen elämäntyö, ensin viisi vuotta apulaisena, sitten kymmenen vuotta sijaisena ja 
vuodesta 1790 varsinaisena koulumestarina.  

Spåran aikaan koulua oli pidetty yksinomaan kirkonkylässä, missä pedagogiota ja 
triviaalikouluakin käytiin nykyisen Jumikkalan pihapiirissä.  Hörningin aloitettua Spåran 
sijaisena silloinen rovasti, Krogius nimeltään, muutti koulun kiertäväksi. Koulua pidettiin 
kirkonkylän lisäksi Joutsenlahdella ja Hevonlahdella. Vuonna 1782 koulunpito ulotettiin 
Heinävedelle, joka oli osa Rantasalmen pitäjää. Itäsuuntaan koulunpito laajeni Parkumäelle. 
Vuodessa oli kolme lukukautta, talvi-, kevät- ja syyslukukausi, joista talvilukukausi aluksi 
Heinävedellä. Koulunpidon laajetessa koulua pidettiin kahdessa tai kolmessa paikassa yhtä 
aikaa. Tämän mahdollisti Hörningin apuna toimineet apulaiset, kuten veli, tytär Maria 
Kristiina, vävy ja muut koulumestarin kouluttamat ja valvomat apulaiset. Kirkonkylässä 
koulua pidettiin käräjätuvassa, käräjien aikana Osinkonmäellä Hörningin kotona.    

Kirkkoherrana aloittanut Johan Henrik Cygnaeus ja koulumestari Hörning sopivat 
koulunpidon käytännöistä, ja 1800-luvun vaihteessa aloittanut kiertokoulumuotoinen 
koulunpito säilyi Rantasalmella aina varsinaisen kansakoulun perustamiseen saakka. Rovasti 
Cygnaeuksen isä oli Porvoon piispa ja veljenpoika oli Uno Cygnaeus (1810–1885),	  	  Suomen 
kansakoulun isä. Rantasalmella vaikutti yhtä aikaa siis Cygnauksen kulttuurisuvun edustaja ja 
aikansa merkittävin koulumestari Hörning.  

Koulupäivät Hörningin koulussa 

Koulupäivä alkoi aamulla klo 8 yhteisellä virrenveisuulla, raamatunluvulla ja rukouksella. 
Sitä ennen oli tarkistettu, että oppilaat olivat siistejä ja puhtaita. Sitten koulunkäyntiin:  
I luokka opetteli aakkosia aapiskirjan avulla, II luokalla tavattiin Vähää Katekismusta,  
III luokka tavasi tai luki suoraan virsikirjaa ja IV luokka opetteli ulkoa Svebiliuksen  
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katekismusta. Puolelta päivin oli kahden tunnin ruokatunti. Iltapäivällä jatkettiin kahden tai 
kolmen tunnin ajan läksyjen harjoittelua mutta myös kirjoituksen ja yleisten aineiden 
opiskelua rovasti Cygnaeuksen toiveiden mukaisesti.   

Hörning käytti lukemaan opettamisessa äänneopetusta, kirjaintenopettamisen ja suoraan 
lukemisen välimuotoa, tänäkin päivänä käytössä olevaa menetelmää. Muutenkin koulunpito 
oli aikaansa edellä. Naisten tuli saada sama opetus kuin miestenkin, joten koulutuksen tasa-
arvossa oltiin lähes 100 vuotta ajan käytäntöjä edellä. Läksyjen osaamattomuudesta ei annettu 
enää ruumiillista rangaistusta. Tosin koulumestarille vastaansanomisesta seurasi kyllä 
edelleen vitsaa mutta vain äärimmäisenä kurinpitotoimena, vanhempien läsnäollessa.  

Koulunpidossa apulaiset olivatkin tarpeen, sillä Johan Fredrik Hörning perheineen ja 
apulaisopettajineen huolehti vuosina 1775-1839 Rantasalmen pitäjänkouluissa noin 10.000 
lapsen opetuksesta. Hörning opiskeli koulumestarin työn ohessa papiksi ja vastasi  
Rantasalmella asuessaan apulaistensa avulla myös lähipitäjien (Juva, Sulkava, Kerimäki, 
Pieksämäki) koulunpidosta. Perusta kansanopetukselle oli luotu. J. F. Hörning oli merkittävin 
koulumestari paitsi Savossa, myös koko Suomen alueella (Leinberg 1883).  

Lukutaidon opetus oli periaatteessa vanhempien vastuulla. Pitäjänkoulujen sijaan ja 
monissa pitäjissä lukutaidon ”tarkistus" tapahtui vuosittain kinkereillä. Tämä velvoite tuli 
papistolle jo vuonna 1726 ja vahvisti kirkon asemaa kansanopetuksen järjestäjänä. Kristinopin 
taidon varmistamiseksi syntyi pyhäkouluja, Rantasalmelle vuonna 1849. Rantasalmelle tuli 
Kirkkoherraksi  tuli pitäjään ”pyhäkoulun isä” Johan Fredrik Bergh vuonna 1857, joka oli 
perustanut ensimmäisen pyhäkoulun Nurmijärvelle vuonna 1830. Rantasalmella hän ei siis 
pykäkoulutoimintaa aloittanut, mutta kehitti toimintaa lasten hartaustilaisuuksien suuntaan. 
Pyhäkoulut olivat tärkeä täydennys pitäjänkoulun työlle kristinopin opettamisessa ennen 
rippikoulua. 

Rantasalmen salaisuus 

1700-luvun jälkipuoliskolla Ruotsi-Suomessa oli kolme tärkeää ”säätyläiskeskittymää”: 
Turku pääkaupunkina, Helsinki Viaporin linnoituksen myötä (Suomenlinna) ja Savon 
kartanoalue. Rantasalmelle ja lähipitäjiin oli muodostunut hiljalleen merkittävä 
kartanokeskittymä hyvien vesireittien varrelle, hedelmällisen maan houkuttelemana. 
Suurimpiin Savon säätyläispitäjiin kuuluivat Joroinen ja Rantasalmi, jossa säätyläisten määrä 
suhteessa asukaslukuun oli Savon pitäjistä suurin.  Mitä tapahtui nimenomaan Rantasalmella? 
Rantasalmelle asettui Mikkelin ohella upseereita ja aliupseereita asumaan ja maata 
viljelemään. Rantasalmesta oli tullut tärkeä rekrytointipaikka Venäjän rajan tuntumassa. 
Olavinlinnan läheisyydellä oli oma merkityksensä. Savon säätyläispiirit elivät lähellä 
talonpoikaista maalaiselämää ja he myös arvostivat maanviljelystä ja maanviljelijöitä. Savon 
säätyläisiin lukeutui aatelisten ohella enemmän aatelittomia kuin Turussa tai Helsinki-
Viaporissa mutta säätyläiselämän tavat, juhlat ja sosiaaliset kontakti naapureihin ja alueen 
muihin säätyläisiin ja muuhun sivistyneistöön, kuten opettajiin, toivat vaihtelua työntekoon. 
(Mäkeläinen 1972.) 

Haapaniemen kadettikoulun kasvatukselliset periaatteet vaikuttivat myös ympäristön 
elämään ja tapakulttuuriin. Triviaalikoulun toiminta oli myös yksi ”sivistyksen mitta”, jota 
aliupseerit, hallintovirkamiehet ja käsityöläisetkin hyödynsivät poikiensa kasvatuksessa. 
Tällaisessa ”kulttuuri-ilmastossa” myös pitäjänkouluille ja Hörningin järjestämälle 
kiertokouluopetukselle oli paikkansa.  

Asetus kansakoulutoiminnan järjestämisestä, laatijana Uno Cygnaeus,  annettiin vuonna 
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1866. Jo vuonna 1869 Rantasalmen kuntakokous päätti perustaa kansakoulun. Rantasalmella 
arvostettiin koulutusta, sillä tämän päätöksen takana olivat tilanomistajat, jotka suostuivat 
antamaan varoja koulunpitoon tarvittavan määrän. Ensimmäinen koulu perustettiin Sallilaan. 
Kansakouluista ja kunnallisen keskikoulun perustamisesta lisää seuraavassa osassa.   
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