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Alkusana 

Ajatus, että Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen historia olisi kirjoi
tettava, heräsi v. 1952. Jo varhaisessa vaiheessa mainittiin tässä yh
teydessä nimeni. Kun pelkäsin, että mukana olleena en ehkä kykenisi 
esittämään asioita riittävän objektiivisesti, suhtauduin ajatukseen, että 
työ uskottaisiin minulle, kauan torjuvasti. Lopulta annoin suostumuk
seni katsoen, että mahdollisesti pystyisin juuri mukana olleena selvit
tämään jonkin ongelman, ehkä tärkeänkin, mitä objektiivinen histo
riantutkimus ei käytettävissä olevan lähdemateriaalin avulla myöhem
min saisi ratkaistuksi. Kun en halunnut kirjoittaa pelkkää kronikkaa 
Yliopistoyhdistyksen vaiheista, pidätin itselleni oikeuden kohdistaa 
huomion Jyväskylän yliopistokysymyksen vaiheisiin kokonaisuudes
saan, sen ensimmäisestä alusta lähtien, ja samalla esittää sen taustan, 
mitä vastaan yhdistyksen vaiheita on katsottava. Kun W. S. Schildtin 
haave, Jyväskylän yliopisto, saatiin toteutetuksi ennen tämän teoksen 
ilmestymistä, annettiin sille nimeksi: 'Miten Jyväskylän yliopisto 
syntyi?' 

Aineksia teokseen keräillessäni olen joutunut työskentelemään 
useissa arkistoissa ja kirjastoissa. Siitä ystävällisestä avusta, mitä vir
kailijoiden taholta olen saanut, kauniit kiitokset. K. Oksalan yksityis
arkistosta, jonka kielten opettaja Aina Oksala antoi käytettäväkseni, 
sain useita arvokkaita tietoja. 

Käsikirjoituksena ovat teokseen tutustuneet professorit Aimo 
Halila, Mauno Jokipii ja Päivö Oksala, vain eräisiin osiin siitä profes
sorit Aarni Penttilä, Martti Takala ja Ohto Oksala, maisteri Walter 
Appelqvist ja kouluneuvokset Kaarlo Saarialho sekä Alfred Salmela. 
Heiltä saamistani viitteistä on teokselle ollut hyötyä. 

Helsingissä toukokuun 25 p:nä 1967 

Te k ijä 



Schildtin kuningasajatus (1847-93) 

'OI KUVATUKSIA JA MIELIJUOHTEITA' 

Kun ajatus, että Jyväskylään olisi petustettava yliopisto esitettiin 
ensi kerran julkisuudessa, se tuntui hyvin utopistiselta. Jyväskylä oli 
silloin aivan nuori kaupunki, asukkaita alle viiden sadan. 

Syyskuussa 184 7 oli pääkaupungissa ilmestyvässä viikkolehdessä 
Suomettaressa seuraava kuvaus Jyväskylän ensimmäisen oppikoulun, 
yksiluokkaisen ala-alkei'Skoulun vihkiäisistä: 

"Jyväskylä 8 p. Syyskuuta. Tänään on ollut suuri juhla vähäi
sessä kaupunnissamme. Suomen Iso-Ruhtinalta armollisesti tänne ase
tettu Vähä-kou1u vihittiin tänäpäivänä. Vihkijä oli Läänin-Rovasti ja 
Tähti-kunnan jäsen, Laukaan kunnioitettu Kirkkoherra Kaarlo Isso 
Wallenius. Hän kauniilla puheella selitti mistä arvosta tämä ensim
mäinen Opisto on oleva sekä kaupunnille että myöskin ympäristölle. 
Se vannotti sitte Koulun Opettajata, Pappi Reterikki Grahnia, joka 
oli Porvon Konsistorilta määrätty Opettajan virkaa toimittamaan 
siollisena. Sen tehtyä Vihkijä kehoitti kouluun pyrkivätä nuorisoa 
aina lukemaan ahkerasti sekä mieleen painamaan mitä heiän Opetta
jansa oli neuvova heille. Viimeksi luettiin hartaita rukouksia ja vei
sattiin virsikirjasta sovelias virsi. 

Jotenni oli sillon väkeä ko'olla, sekä miehiä että naisia. Jokainen 
erkeni mieli-hyvällä. 

Yksi joukosta ajatteli, millonka tämä Vähä-koulu kasvaa Iso
kouluksi?1 Millonkaan Lukioksi ja milloinkapa Oppioksi?2 

- - -

Oi kuvatuksia ja mielijuohteita!" 
Kirjoitus on ilmeisesti lähtöisin piirilääkäri Wolmar Styrbjörn 

Schildtin kynästä. 
On selvä, että kirjoittaja itsekin piti silloin ajatusta Jyväskylästä 

yliopistokaupunkina hymyilyä herättävänä haaveena.3 

1 yläalkeiskouluksi 
2 yliopistoksi 
3 Brummer, 0. J., Jyväskylän kaupungin historia vv. 1837-1912 (1916), s. 649-650 ja 741. 

- Kuusi, Sakari, Wolmar Styrbjörn Schildt-Kilpinen (1962), s. 161-162 ja 180. - Suo
metar 2/11 1847.
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WOLMAR STYRBJÖRN SCHILDT 

Lyhyen Biografista nimikirjaa varten laaditun omaelämäkertansa 
Schildt alkaa seuraavasti: "W. Kilpinen - tunnettu myös toisellakin 
nimellä: Wolmar Styrbjörn Schildt - otti syntyäkseen 31 p. Heinä
kuuta 1810 Laukaassa Pernasaaren luonnonihanassa talossa Leppä
veden rannalla. Hänen isänsä oli ilosa, rattosa, toimelias, hyväpäinen, 
sodan jälkeen virasta eron ottanut ja silloin katteinin nimen saanut 
Wolmar Johan Schildt, synt. 29/8 1780 ja kuoll. 5/5 1838. Hänen 
äitinsä oli lauluääninen, syvä tunteinen, ahkera töissään ja tosi-sivisty
nyt jalo nainen Eva Fredrika Wadenstjerna, joka syntyi 17 /1 1783 ja 
kuoli 10/9 1854. Molemmat vanhemmat haastoivat hyvästi Suomen 
kieltä, etenni äiti. Äidin sydämestä hohti Jumalan sanaa ja hyvyyttä 
hänen lastensa sydämiin." 

Rakkaus suomenkieleen, jota Schildt piti omana kielenään, oli 
hänessä syntynyt jo lapsuudenkodissa. Ansainnee mainita, että hänen 
kummejaan oli ensimmäisen kansallisen herätyksemme keskeisin hah
mo, Laukaan kirkkoherran poika A. I. Arwidsson. Jo opintovuosi
naan Schildt herätti huomiota. Hänen ylioppilasasuntonsa oli suomen
mielisten ylioppilasten keskuksia Helsingissä. Hänen savo-karjalaisen 
osakunnan ensimmäisessä vuosijuhlassa v. 1835 pitämästään puheesta 
Fabian Collan antaa päiväkirjassaan seuraavan värikkään kuvauksen: 
"Kaikkein kestävimmän hurraahuudon ja kovaäänisimmän suosion sai 
osakseen se malja, jonka Wolmar Schildt-Kilpinen, pitäen lyhyen 
puheen suomeksi, esitti lehtori Keckmanille, meidän ainoalle suoma
laiselle opettajalle, ja johon tämä vastasi niinikään samalla meiJän 
äidinkielellämme, sillä voimallisesti riipaisi monen Savon ja Karjalan 
nuorukaisen tunnetta kuulla synnyinseudun ihanaa kieltä, kun Wolmar 
ei ainoastaan lausunut sanoja, vaan puhui hänelle ominaisella läm
möllä, sekä kun Keckman siihen vastasi suomalaista talonpoikaa täy
sin muistuttavalla tavalla, samalla lailla lyhyesti ja nasevasti, mikä on 
ominaista meidän maanmiehillemme." Schildtin puhe oli ensimmäinen 
ylioppilaspiireissä pidetty suomenkielinen puhe. 1 

Lääkäriksi valmistuminen vaati paljon työtä ja paljon aikaa. Yli
opistolliset opintonsa Schildt alkoi Turun akatemiassa v. 1825 ja jat
koi niitä Helsingissä. Lisensiaatiksi hän valmistui v. 1838 ja tohtoriksi 
V. 1840.

1 Kuusi, emt., s. 11 ja 79. 
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Niiden monien vuosien aikana, jotka hän joutui viettämään etelän 
yliopistokaupungeissa; hän alkoi vertailla merenrantakaupunkien ja 
kotiseutunsa, "ylämaan", oloja toisiinsa. Hän totesi, että koko sivistys
elämä oli keskitetty etelään ja sisämaa jätetty siitä osattomaksi. Hänen 
mielestään se oli ilmeinen vääryys. Tähän asiaan Schildtin huomio 
kohdistui ainakin jo v. 183 5. Se näkyy selvästi eräästä hänen mainit
tuna vuonna ystävälleen C. A. Gottlundille Kuopioon lähettämästään 
kirjeestä, jossa lausutaan mm.: 'Täältä kotoa [Laukaan Ahlbackasta] 
muutama sana. Tiijät kyllä Koulun parannus-Seuran meäränneen uuven 
Lukion ( gymnasium) Kuopioon ja Vaasaan ja että Viipurista tulisi 
lukio muutetuksi johonkin nuista kahesta kaupuntiloista. Kun se 
Viipurissa kuultiin, yrittivät kaikin voimin saada sen pysymään V: ssa. 
Jos niin käy, niin Kuopio jää ilman. Minun tuumani olisi, että Kuo
piolaisten pitäisi tehä jonkun kirjotuksen e.m. Rehbinderille, vaikka 
myöskin Menschikoville, jossa selittäisivät, mitenkä aina ylimoa on 
heitetty aitioksi oppipaikoista, rantamaille kaikki istutetaan. Ylimoasta 
heijän täytyy lähteä pitkät matkat, ja kuitenni on siellä vaikeampi 
soaha rahoja kun rantamailla. Kun sitä oikein lämpösesti kirjattaisi ja 
näyttäisi ylimoan suuren tarpeen Lukiosta, niin ei sunkaan Kuopio 
jäisi ilman. Maaherran ja monen nimet pitäsi olla kirjotuksen alla. -
Minua Lukio Kuopiossa ihastuttaisi ihan syömmestä. Mieti nyt ja 
toimita se asia.' 1 

Kun Schildt v. 1838 palasi kotiseudulleen ja asettui pysyvästi 
sinne, hän asetti päämääräkseen Jyväskylän ja Keski-Suomen kohotta
misen taloudellisessa ja erittäinkin sivistyksellisessä suhteessa mikäli 
mahdollista merenrantaseutujen tasolle. 

Oivallisen kuvan nuoresta Jyväskylästä ja tämän kaupungin kes
keisestä hahmosta Schildtistä 1840-luvulla antaa muistelmateokses
saan 'Kuudelta vuosikymmeneltä' Aug. Schauman, joka matkusti 
kesällä 1845 sisä-Suomeen oppiakseen suomenkieltä ja pistäytyi Jyväs
kylässä. Hän kirjoittaa: "Jyväskylä oli silloin vastaluotu kaupunki, 
noin kahdeksan vuotta vanha. Siinä ei ollut enempää kuin kolme
kymmentä taloa, kaikki jokseenkin samalla tavalla rakennettuja. Ainoa 
merkillisyys kaupungissa oli muuan henkilö, joka jo ylioppilaana oli 
tavallaan tullut kuuluisaksi, nimittäin paikkakunnan piirilääkäri, tri 
Wolmar Styrbjörn Schildt. Hän oli ollut eturivissä niiden nuorten yli
opistomiesten joukossa, jotka 1830-luvulla toimekkaalla innolla olivat 

1 Kuusi, emt., eritt. s. 42-43. - Schildt Gottlundille 29/12 1835. HYK. 
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ajaneet suomenkielen asiaa, oli harjoitusväitelmänä julkaissut Xeno
fonin Anabasis-teoksen suomennoksen, oli ottanut kirjailijanimen 
W. Kilpinen - - - Emme voineet hyvällä omallatunnolla kulkea
Jyväskylän kautta näkemättä niin merkillistä miestä. Minä olin aina
kuvitellut tuon rutisuomenmielisen karheaksi ja mustaksi miehenköri
lääksi, oikeaksi Wolmar Styrbjörniksi. Sitä nolommaksi tulin nähdes
säni, että hän oli vaalea, hoikka ja ystävällinen koko olemukseltaan.
Hän otti meidät avosylin vastaan. Ihastui luonnollisesti rajattomasti
matkamme tarkoitukseen ja niihin nippuihin "Lukemisia", jotka mei
dän oli jätettävä hänelle, joi terveydeksemme suomenkielellä terveh
tien, mutta puhui muuten ruotsia, tiedusteli kaikkia mahdollisia kir
jallisia, yliopistollisia ja ylioppilasoloja, pidätti meidät luonaan yli
yön eikä päästänyt meitä pois ennenkuin seuraavan päivän keskipäi
vän tienoissa. Olimme iloiset saadessamme sellaista kohtelua osak
semme ja tavatessamme sellaista sielunvilkkautta miehessä, joka jo
vuosikausia oli elänyt melkein kuin erämaassa kaukana kaikista sivis
tyksen keskuksista."1 

JYVÄSKYLÄN YLÄALKEISKOULU ENSIMMÄINEN 
SUOMENKIELINEN OPPIKOULU 

Jyväskylän ensimmäinen koulu oli yksivuotinen ala-alkeiskoulu. 
Opetuskielenä siinä oli ruotsi. Tämä vaatimaton oppilaitos ei Schildtiä 
tyydyttänyt. 

Schildt ymmärsi rahan arvon. Yksityiselämässään hän oli hyvin 
säästäväinen, mutta semmo1s11n tarkoituksiin, jotka olivat lähellä 
hänen sydäntään hän voi tehdä suuriakin lahjoituksia. Useimmiten 
hän kuitenkin alkoi vähästä. V. 1842 hän talletti perustamaansa ja 
johtamaansa Jyväskylän Säästöpankkiin 'dementarkoulun varaksi' 30 
ruplaa, mikä summa samoin kuin muutkin tähän tarkoitukseen pank
kiin talletetut varat luovutettiin kaupungin ensimmäiselle koululle 
sen alettua v. 1847 toimintansa. 

Jyväskylän Säästöpankin päämääränä oli ennen kaikkea säästäväi
syyden edistäminen Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Schildt näyttää 
kuitenkin jo varhain ajatelleen, että pankin voittovaroja pitäisi käyt
tää erityisesti kulttuurielämän tukemiseen tässä nuoressa kaupungissa. 
Siinä kertomuksessa Jyväskylän kaupungin tilasta v. 1850, jonka kau
pungin järjestysmies C. A. Carlborg lähetti Vaasan läänin kuvernöö-

1 Schauman, Aug., Kuudelta vuosikymmeneltä Suomessa I (1924), s. 186-187. 
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rille, ma1mtaan Jyväskylän Säästöpankin tavoitteina, että vähävarai
set saisivat rahansa korkoa kasvamaan, että edistettäisiin pääoman 
kiertoa ja että laitoksen tuottamalla voitolla voitaisiin tulevaisuudessa 
saada syntymään koulu suomalaisia lapsia varten. 

Tämä Schildtin haaveilema 'iso-koulu' eli yläalkeiskoulu aloitti 
toimintansa Jyväskylässä lokakuun 1 p:nä 1858. Se oli valtion koulu 
ja siinä suhteessa poikkeuksellinen, että siinä käytettiin alusta pitäen 
opetuskielenä myöskin suomen kieltä. Koulun perustamiskirjan mu
kaan oli opetus siinä kahdella alimmalla luokalla annettava oppilaiden 
äidinkielellä, joko ruotsiksi tai suomeksi. Myöskin ylemmillä luokilla 
oli opetuksessa suomea käytettävä sen mukaan, kuin tarve ja olo
suhteet voivat siihen antaa aihetta. Missään muussa yläalkeiskoulussa 
ei suomenkielistä opetusta annettu. Vain eräissä ala-alkeiskouluissa 
täysin suomenkielisillä paikkakunnilla oli opetuskielenä suomi. 

Jyväskylän alkuaan puolisuomalaisesta oppikoulusta kehittyi seu
raavalla vuosikymmenellä yliopistoon johtava suomenkielinen oppi
laitos. Koulun opettajilla oli tässä asiassa ratkaisuvalta, ja he tekivät 
siitä suomenkielisen, ensimmäisen laatuaan maailmassa. Schildt ei ollut 
uskaltanut, paikallispatrioottisista syistä, suoraan anoa, että hänen 
kotikaupunkiinsa perustettavan oppikoulun kieleksi tulisi suomi. Hän 
oli pelännyt, että koulua siinä tapauksessa ei lainkaan saataisi. Eikä 
sitä voi juuri ihmetellä, sillä v. 1852 senaatti oli hylännyt Liperin ro
vastin A. J. Europaeuksen anomuksen, että Joensuuhun perustettaisiin 
suomalainen oppikoulu. Silloinhan oli kuitenkin eletty kaikkein mus
timman taantumuksen aikaa. Mutta Yrjö Koskinen oli Suomettaressa 
rohkeasti kirjoittanut: 'Suomenkielinen ylä-alkeiskoulu Jyväskylään 
taikka ei ollenkaan koulua'; ja voitto oli saatu. Ratkaisu oli ylittänyt 
Schildtin toiveet. 1 

OLIKO TARKOITUS SIIRTÄÄ YLIOPISTO POIS 
HELSINGISTÄ? 

Näinä aikoina tuli Jyväskylän yliopistokysymys ensi kerran julki
sen käsittelyn alaiseksi. 

Professori F. L. Schaumanin rohkea puhe keisari Aleksanteri II: n 
kruunajaisten johdosta pidetyssä yliopiston juhlassa syyskuussa 1856 
herätti Suomessa yleistä ihastusta, Pietarissa sen sijaan ikävää huo-

1 Kuusi, emt., s. 159-179. - Anttila, Aarne, Kansallinen herääminen ja kielitaistelu. Suomen 
kulttuurihistoria IV ( 1936), s. 424. 
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miota. Puhuja oli selvin sanoin ilmaissut maassa toivottavan, että sää
dyt kutsuttaisiin valtiopäiville perustuslain säätämässä järjestyksessä 
neuvottelemaan maan asioista. Keisari oli harmissaan. Vaikka hän 
myönsi, että puheessa oli hyviäkin kohtia, siinä hänen mielestään oli 
myös paljon sellaista, mitä ei voitu sietää. Yliopisto, jonka juhlassa 
puhe oli pidetty, joutui syntipukiksi. 

Helsingissä politikoitiin ja politikoitiin. Se oli liian levoton paikka 
yliopistoHe. Siksi se olisi siirrettävä kokonaisuudessaan johonkin tau
halliseen maaseutukaupunkiin tai perustettava sen tilalle Ranskan 
tapaan useita korkeakouluja, jotka sijoitettaisiin eri puolille maata. 
Tämä ajatus esitettiin keisarille, ja se miellytti häntä. Mutta hän ei 
tahtonut toimia vastoin maan yleistä mielipidettä. 

Vuoden lopulla kierteli pääkaupungissa hurjia huhuja. Joulukuun 
8 p:nä S. G. Elmgren kirjoitti päiväkirjaansa: "Kerrotaan koomillinen 
tuuma, että nimittäin Jyväskylän asukkaat ovat aikoneet anoa kenraali
kuvernööriltä yliopiston siirtämistä Jyväskylään. Heillä oli anomus
kirja valmiina, mutta kanslian tirehtööri Antell ei ottanut sitä vastaan. 
Se on tulos yliopiston siirtämistä koskevista jatkuvista huhuista." 

Onko tässä jutussa siteeksikään totta, on vaikea sanoa. Tosiasia. 
on, että J. V. Snellman merkitsi kansalliseksi onnettomuudeksi yli
opiston jakamisen. Siinä lausunnossa, jonka hän pyynnöstä asiasta 
antoi, hän totesi, että valtion virkamiehet eivät voisi erikoiskorkea
kouluissa saada toiminnassaan tarvitsemaansa tieteellistä pohjaa. Ja 
hän jatkoi: "Valistuneiden käsitys siitä, mitä yliopisto - - - maalle 
on ollut ja on - - - nostaisi kautta maamme tuskanhuudon sinä 
päivänä, jolloin yliopisto katoaisi valmistaakseen sijaa erinäisille kou
luille esim. Hämeenlinnassa, Uudessakaarlepyyssä, Jyväskylässä ja 
Naantalissa. Samana päivänä on väistyvä se henki, joka tähän saakka 
vaivalloisesti on pitänyt maan sivistyksen liittyneenä eurooppalaiseen 
kulttuuriin. Se uusi he11ki, joka asLuisi sen sijaan, jääköön tässä nimet
tömäksi." 

Ajatuksesta siirtää yliopisto Helsingistä luovuttiin. 
Mutta oli niitäkin, jotka katsoivat, että Jyväskylällä olisi ollut esi

tettävänä jotakin positiivistakin puolestaan. Marraskuun 30 p:nä 1856 
tunnettu suomalaisuusmies lehtori C. H. Ståhlberg kirjoitti Viipurista 
Schildtille: "Kummia kuuluu yliopistosta. Sen vaan sanon, että jos yli
opistoa ruvetaan Helsingistä muuttamaan., soisin sen muuttavan Jyväs
kylään, johon joka Suomen nurkasta on melkein yhtä pitkä matka."1 

1 Kuusi, emt., s. 180-182. 
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Kun varmuus siitä, että 'iso-koulu' aloittaisi Jyväskylässä kohdak
koin toimintansa oli saatu, Schildt ryhtyi toimiin päämääränään suo
malainen yliopisto. Jyväskylän Säästöpankin oli hänen mielestään 
annettava yritykselle tukensa. Heinäkuussa 1858 jätettiin senaattiin 
vahvistettavaksi Jyväskylän Säästöpankin säännöt, joiden 15 § kuului 
seuraavasti: "Johtokunta saa ottaa asiamiehen eli kirjurin pankin 
asioita varten, ja saa määrätä hänelle palkaksi kuusi sadasta pankin 
puhtaasta kasvuvoitosta vuoden lopussa. Vaan mikä ei siitä mene asia
miehelle, niin myös kaksi sadasta pankin puhtaasta kasvuvoitosta, 
annetaan Jyväskylän kaupunkiin kaukaisessa tulevaisuudessa perus
tettavaa yliopistoa varten, jonka opetuskielenä on oleva suomi." 

Kun kenraalikuvernööri kreivi Berg kuitenkin lausunnossaan mer
kitsi voittovarojen myöntämisen tulevaa Jyväskylän yliopistoa varten 
ennenaikaiseksi, keisari määräsi, että kyseellinen kohta oli säännöistä 
poistettava. Säännöt vahvistettiin siinä muodossa, että se osa voitosta, 
joka oli tarkoitettu Jyväskylän tulevalle yliopistolle, varattiin Jyväs
kylän lainakirjastolle suomenkielisten kirjojen ostamista varten. Näin 
perustettiin Jyväskylän Säästöpankkiin lainakirjaston eli kirjurin 
rahasto, jonka osuus pankin kasvu voitosta kohosi 8 % :iin, mikäli 
kirjuria ei otettu. 

Sääntöjen mukaan perustettiin myös kaksi muuta rahastoa: oppi
rahasto lahjakkaiden koulunoppilaiden avustamista varten ja kirjallis
rahasto kaupunkiin vasta perustettavaa Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuraa varten. Edelliselle oli luovutettava pankin puhtaasta voitosta 
12 % , jälkimmäiselle 3 0 % . 1 

YLIOPISTORAHASTO PERUSTETAAN 

Yrityksessään tehdä Jyväskylän tuleva yliopisto osalliseksi säästö
pankin voitosta Schildt oli epäonnistunut. Keisarin mahtikäsky oli 
tehnyt hänen suunnitelmansa tyhjäksi. Mutta siitä Schildt ei pelästy
nyt. Hän perusti yliopistorahaston itse ja samalla toisenkin "venyke
rahaston" hänelle erittäin rakkaan oikeinkirjoituksen uudistuksen 
toteuttamista varten. Jyväskylän Säästöpankin Päivä-kirjassa on näi-

l Kuusi, Jyväskylän Säästöpankin historia 1841-1941 ( 1942), s. 74-89. 
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dcn rahastojen perustamisesta seuraava merkintä, joka tähän otetaan 
venykkeillä painettuna, jotta kysymykseen perehtymätön lukija pääsisi 
aavistamaan, minkälainen Schildtin suosittelema oikeinkirjoitusjärjes
telmä oli: 

'Perustetan Kirjallis-rahastolle eri hara nimeltre Venyke-rahasto. 
Jonkun osan tremren rahaston vuotuista kasvua sa Jyvreskylren Suom. 
Kirjallisuden Seura b:cyttre, van ei mihinkren m(1hun kuin pitennys
merkityn suomalaisen kirjallis�den edistämisen. Mu kasvu lrtetren p�
oman. Tehtrek&n sitre tili vuosittain. 

Venyke-rahaston anta W. Kilpinen 1 :-
Perustetan myös Yli-opiston rahasto tulevina kaukaisina aikoina 

ehkae satavalle Suomen-kieliselle Yliopistolle Jyvreskylren kaupuntin. 
Ta:.mre rahasto tule hoidettavaksi samoilta henkik,iltre kuin Kirjallis
rahastokin. Tule sfs kerran Jyväskylren Suom. Kirjallisuden Seuran 
huostan. Tehtrek0n sftrekin tili vuosittain. 

Yli-opiston rahaston anta W. K. 1 :
Yli-opistorahaston anta A. F. Tawaststjerna -:50 
Venyke-rahaston anta A. F. Tawaststjerna -:50" 
Jyväskylän yliopistorahaston peruspääoma ei siis ollut suuri. Se 

oli vain 1 rupla 50 kop. eli 6 mk. 1 

Eipä voikaan ihmetellä, että tieto Schildtin vähäisistä rahastoista 
saattoi kutkuttaa sivullisten nauruhermoja. 

Niinpä aiheutti Jyväskylän Säästöpankin Suomettaressa lokakuussa 
1861 julkaisema selvitys pankin edellisen vuoden toiminnasta erään 
Helsingfors Tidningariin lähetetyn ivallisen kirjoituksen. Todettuaan 
aluksi, että Jyväskylän Säästöpankki oli hyvin vaatimaton raha-laitos, 
siinä kun oli rahaa kaikenkaikkiaan vain 9.924 mk 68 p, ja että huo
mattava osa pankin vuosivoitosta varattiin vastoin yleistä tapaa kult
tuuritarkoituksiin, sillä säästöpankit meidän maassamme eivät yleensä 
tehneet lahjoituksia hyväntekeviin tarkoituksiin, kirjoittaja siirtyi kä
sittelemään venyke- ja yliopistorahastoja, joista edellisen tarkoituksena 
oli edistää venykkeiden käyttöä, jälkimmäisen muodostaa perusrahasto 
suomalaiselle yliopistolle. Tiliselvityksen mukaan oli venykerahastossa 
58 mk 48 p, yliopiston rahastossa 25 mk 4 p. 

Kirjoitus päättyi seuraavaan loppuponteen: "25 mk 4 p eli 6 rupl. 
26 kop. hopeata. Onhan siinä kaunis pohjaraha yliopistolle! Tiliselvi
tyksessä huomautetaan myös salomonisesti, että vähäisestä siemenestä 
kasvaa vuosisatojen kuluessa iso honkapuu." 

1 Kuusi, Jyväskylän Säästöpankin historia, s. 171-173. 
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Ironinen kirjoitus harmitti Schildtiä. Käyttäen nimimerkkiä 'Kes
kisuomalainen' hän vastasi Suomettaressa Helsingfors Tidningarin 
nimimer ki ttömälle. 

Kosketeltuaan aluksi sitä tapaa, jolla kirjoituksessa oli käsitelty 
eräitä suomen kielen sanoja, mm. sanaa venyke, joka oli selitetty 'aivan 
väärin', Schildt jatkoi: 

"Ei sekään ole Teidän mieleenne, että on lahjoitettu vähän rahaa 
kerran ehkä saatavalle suomen-kieliselle yli-opistolle Jyväskylän kau
puntiin. 

Onko se vaan tuon alku-rahan vähyys, joka vetää hienoa suutanne 
vinaan, niin Te voitte pian saada suutanne ihanasti hymyilemään lah
jottamalla satoja tuhansia ruplia siihen samaan tarkoitukseen. Senkal
tainen käytös Teiltä olisi todella ylistettävä ja paljon jalompi kuin tuo 
halpa irvistelemisenne ja ivanne. 

Vai sekö ajatus, että kerran tarvitaan Suomessa toinenkin Yli
opisto, sekö Yline veti suutanne väärään. 

Tietää'kseni ei Suomen Tosine''' ilmota, paljonko oli väkeä Suo
messa v. 1640, kun Yliopistoa asetettiin meidän maahan. Vaan kun 
aattelemme, että maamme siihen aikaan oli varsin vähän viljelty ja 
pitkälliset sodat sekä muut rasitukset olivat vähentäneet entistäkin 
väki-lukua täällä, niin ei suinkaan Suomessa sillan ollut puoltakaan 
miljoonaa henkilöä. Nyky-aikana sitä vastaan on se luku-määrä jo 
lähes nelikertainen maassamme. 

V:na 1640 ei Suomessa ja silloisessa varsinaisessa Ruotsissa yh
teensä ollut tuskin niinkään paljon asukkaita kuin nyt on Suomessa 
yksinään. Ja siihen aikaan oli Ruotsissa jo se kuulusa Yli-opisto Upsa
lan kaupunnissa. Kuitenni katsottiin tarpeelliseksi - niinkuin kyllä 
olikin - perustaa toinen Yliopisto valtakuntaan, nimittäin Suomeen, 
Turun kaupuntiin. Ja se suuri Toiminto tapahtui, vaikka valtakunta 
silloin oli köyhässä rasitetussa tilassa. ,H, 

Siihen nähden olisi milt' ei nyt jo johtoa ja syykköä perustaa toi
nenkin Yli-opisto Suomeen; saatikka sitte pitemmän ajan kuluttua, 
jota juuri tarkottaa mainittu alku-lahjoitus. 

Jos kahta semmoista oppi-laitosta olisi meidän maassamme, niin 
sekin etu valuisi siitä, että jalo kilpa syntyisi heidän välillänsä; ja sel
lainen kilpa se kohottelisi molempia. 

,·, Tosine on tosi kertomus entisten aikain tapauksista, töistä ja toiminnoista. Tosine osottaa 
yhtä kuin se muukalainen, pitkä ja ruma sana historia. 

2 

Ei viittä-kymmentäkään vuotta kulunut siitä ajasta, niin asetettiin jo kolmas Yli-opisto Ruot
siin, nimitt. Lundin kaupuntiin. 
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Ei siis sie<lä sekään irvisLelemisLä! Vai sekö oli vastenmielistä 
Teille, että tämä toinen Yli-opisto aiotaan Keski-Suomeen? 

Mutta johan vanha Sana-las1lrnkin sanoo: että kirkko on pantava 
keskelle kylää. 

Vai seköhän asia, että tätä toista Suomen Yli-opistoa tahdotaan 
suomen-kieliseksi, seköhän lieneekin vetänyt suutanne vinaan? 

Jos se Suomenmaassa kyllä kohtuullinen, jopa jalo vaatimus vai
kullaa niin surkeasti Teihin, niin mitähän sitte vaikuttaisi se yhtä 
kohtuullinen toivotus, että myös Helsingin Yli-opisto luennoissaan 
muuttuisi muuttumistaan •suomenkieliseksi? - Elkää pyörtykö! 

Ainaikin on se vaatimus kohtuutta ja oikeutta täynnä, että jokainen 
joka tästä puoleen pääsee Opettajaksi Suomen ainoaan Yli-opistoon 
osaisi sekä puhua että kirjoittaa Suomen kieltä. 

Eipä myöskään se toive ja pyyntö ole liiallinen, että jokainen nykyi
sistäkin Yliopistomme Opettajista rupeisi oppimaan suomea. Nämä 
suuresti arvotetut Suomen Tiede-miehet taitavat monta muukalaista 
kieltä. Eihän heidän sitte pitäisi laimin lyömän omankaan maansa 
puhetta ja kirjallisuutta! Päinvastoin pitäisi totisesti Suomen kieli nyt 
olla Heidän ensimmäinen opittavansa! "' 

JYVÄSKYLÄ SUOMALAISENA KULTTUURIKAUPUNKINA 

Yläalkeiskoulun perustaminen Jyväskylään on Suomen kulttuuri
historian suuria tapauksia. Se avasi mahdollisuuden myös muiden suo
menkielisten oppikoulujen perustamiseen maahamme. Yläalkeiskou
lun perustaminen on Jyväskylän kaupungin historian suurimpia ta
pauksia. Se antoi alkusysäyksen tämän kaupungin kehittymiselle suo
malaiseksi kulttuurikaupungiksi, jonka merkitys erityisesti viime vuo
sisadan jälkipuoliskolla oli maamme sivistyselämälle hyvin suuri. 

Samana vuonna, jolloin päätös yläalkeiskoulun perustamisesta teh
tiin, Schildtin vanha ystävä ja osakuntatoveri Uno Cygnaeus suositteli 
vastaisen kansakouluseminaarin paikaksi Jyväskylää. Viborg lehdessä 
julkaisemassaan kirjoituksessa "Muutama sana Suomen kansakoulu
laitoksesta" hän kirjoitti: - - - "myönnän kyllä, että yliopisto
kaupuD'ki olisi monessa suhteessa soveliain;kuitenkin on pääkaupungin 
etäisyys ja kalleus voittamattomana esteenä laitoksen perustamiselle 

1 Suometar 4/10 ja 12/11 1861. - Helsingfors Tidningat· 10/10 1861. - Korkeakoulukysy
myksiämme. Muutamia selostavia piirteitä Lahden kod,eakouluvaliokunnan toimesta ( 1911), 
s. 4-6. 
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Helsinkiin, jonka tähden esitän jotakin keskellä maata olevaa kaupun
kia, esim. Jyväskylää." Hänen suunnitelmansa toteutui. V. 1863 aloitti 
Suomen ensimmäinen kansakoulun opettajien valmistuslaitos toimin
tansa tässä kaupungissa. Opetus tässä kaksoisseminaarissa annettiin 
suomen kielellä . 1 

Seuraavana vuonna, 1864, aloitti täällä toimintansa myös maan 
ensimmäinen suomenkielinen tyttökoulu. Sen perustivat Jyväskylän 
alkeisopiston ja seminaarin lehtorit. 

Suomen kouluhistoriassa Jyväskylällä on kunniasija. 
Välillisenä seurauksena seminaarin perustamisesta oli, että Jyväs

kylä sai ensimmäisen kirjapainonsa ja sanomalehtensä. Cygnaeuksen 
suunnitelmiin kuului, että tänne oli perustettava seminaarin lehtorien 
toimittama kasvatusopillinen aikakauslehti yhdyssiteeksi kodin ja kou
lun sekä seminaarin ja kansaikoulunopettajien välille sekä tarjoamaan 
opettajille mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Cygnaeuksen aloitteesta 
aloitti täällä toimintansa Jyväskylän ensimmäinen - kirjapainotaituri 
M. F. Huhtinin omistama - vähäinen kirjapaino, jossa painettiin
v. 1864-67 seminaarin lehtorien N. Järvisen, J. Länkelän ja 0. Wal
linin toimittamaa aikakauslehteä "Koti ja koulu. Sanomia lasten kas
vattajille".

Jyväskylästä kehittyi vähitellen huomattava kirjakeskus. Toimi
nimet Weilin & Göös ja K. J. Gummerus, jotka täällä syntyivät, ovat 
kautta maan tunnettuja. Maisteri Gummeruksen toimittama ja julkai
sema Kyläkirjaston Kuvalehti oli eräinä aikoina ·maan eniten levinnyt 
kuvalehti. Jyväskylän koulumiesten kirjoittamien oppikirjojen mer
kitys koulumaailmalle oli suuri.2 

V:n 1866 kansakouluasetuksen mukaan oli kansakouluasioita käsi
teltävä joka kolmas vuosi toimeenpantavissa yleisissä kansakoulu
kokouksissa. Nämä kokoukset pidettiin alkuaikoina aina Jyväskylässä 
välittömästi seminaarin kevättutkinnon jälkeen. Puheenjohtajana toimi 
Cygnaeus, niin kauan kuin eli. Nämä kokoukset olivat huomattavia 
tilaisuuksia. Kansakouluväen lisäksi tuli niihin paljon muitakin kan
sanvalistuksen ystäviä. Ei ole kumma, että maamme sivistyselämässä 
syvän vaon kyntäneen Kansanvalistusseuran synty ja alkuvaiheet liit-

1 Brummer, emt., s. 694. - Raitio, K., Jyväskylän seminaarin 50-vuotinen toiminta ( 1913), 
s. 42-43.

2 Brummerin ja Raition emi. - Halila, Aimo, Suomen kansakoululaitoksen historia II (1949), 
s. 387. - Reuter, Jonatan, Det första tryckeriet i Ekenäs. Finsk Tidskrift 1933. - Laurila, 

Vihtori, Eräitä lisiä Volmari Kilpisen tutkimukseen. Virittäjä 1952. - Appelqvist, Walter,
Kustannusliike Gummeruksen vaiheet ( 1937).
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tyvät kiinteästi yleisiin kansakoulukokouksiin. Seuran toimintahan 
tähtäsi suunnilleen samaan kuin kansakoululaitos, ja lähinnä juuri 
kansakoulunopettajien piiristä toivottiin saatavan tukea seuran työlle. 

Kansanvalistusseura perustettiin v. 18 7 4. Seuran ensimmäisten 
sääntöjen mukaan oli sen toimihenkilöt valittava joka kolmas vuosi 
juhlakokouksissa, jotka pidettiin Jyväskylän seminaarin lopettajaisten 
yhteydessä. Seura oli aluksi kaksikielinen palvellen maamme molempia 
kieliryhmiä. Juhlakokousten paikaksi oli määrätty Jyväskylä siksi, että 
arveltiin vaalien täällä tapahtuvan rauhallisemmin kuin kieliriidan raa
telemassa pääkaupungissa, todennäköisesti siinä mielessä, että fenno
maanit voisivat yllätyksiä pelkäämättä pitää käsissään seuran johdon. 

Kun juhlakokouksilla alkuaikoina ei ollut lainkaan juhlan leimaa 
ja ne jäivät kokonaan kansakoulukokousten varjoon, järjestettiin nii
den yhteyteen v:sta 1884 heimokansamme virolaisten antaman esi
merkin mukaan yleiset laulu- ja soittojuhlat, jotka herättivät tavatonta 
huomiota koko maassa. Myöhemmin alettiin näitä juhlia toimeenpanna 
myös muissa kaupungeissa, ensiksi Tampereella, missä menestys oli 
vielä suurempi kuin Jyväskylässä, joka niinä aikoina oli takuuksien 
takana. Tänne päästiin silloin vain Päijänteen höyryillä, joihin ei mat
kustajia paljonkaan mahtunut, ja maanteitse. Muualla helpotti mat
kustamista huomattavasti rautatieverkosto. Niinpä Jyväskylä menetti
kin yksinoikeuden ensin laulu- ja soittojuhliin ja sitten Kansanvalistus
seuran juhlakokouksiin.1 

YLIOPISTORAHASTO USKOTAAN KAUPUNGIN HOITOON 

Yliopiston rahasto ja muutkin Schildtin rahastot itsenäistettiin 
v. 1876. Eräitä pankin antamia velkakirjalainoja siirrettiin niille, joten
ne saivat varoilleen korkeamman koron. Yliopiston rahastossa oli sil
loin 3.876 mk. Paitsi koroista rahasto oli karttunut lahjoituksista,
joista suurin osa oli saatu Schildtiltä. Muista lahjoittajista mainitta
koon 'rohtolan isäntä' Enckell ja 'atteikkari' Serlachius Tampereelta.

V:n 1883 alusta siirrettiin• venykerahasto ja yliopiston rahasto 
kaupunginvaltuuston hoitoon. 

1 Inkilä, Arvo, Kansanvalistusseura Suomen vapaassa kansansivistystyössä (1960). Siitä, miksi
seuran toiminta liitettiin kiinteästi Jyväskylään ks. erityisesti s. 29-30 ja 40-45. Seuran 
pitkäaikainen sihteeri A. A. Granfelt sanoi tämän kirjoittajalle, että juhlakokoukset määrät
tiin pidettäväksi Jyväskylässä todennäköisesti, jotta valta pysyisi fennomaanien käsissä. -
Granfelt, A. A., Vähän laulujuhliemme alkuhistoriaa. Murrosajoilta. Muistoja ja kokemuksia 
(1913), s. 239 ja seur. - Kuusi, Sakari, Aksel August Granfelt. Elämä ja toiminta (1946), 
s. 192 ja seur., 224 ja seur.
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V:n 1871-72 Saksan-Ranskan sodan jälkeistä voimakasta talou
dellista nousua oli seurannut ankara kriisi, joka oli vakavasti horjut
tanut myös Jyväskylän Säästöpankkia. Kaupungissa oli jo kierrellyt 
huhuja, että pankki luhistuisi. Ja vaikka ne olivat osoittautuneet vää
riksi, erittäin ankara kritiikki kohdistui siihen vanhentuneeseen ta
paan, millä pankkia oli hoidettu. 

Säästöpankkeja oli aikaisemmin pidetty eräänlaisina hyväntekeväi
syyslaitoksina; Niiden voittovaroja oli ·käytetty mm. työväen asunto
toimen, kansankirjastojen ja kansakoulujen tukemiseen. Mutta se ei 
ollut niiden varsinainen tarkoitus. Niiden tehtävä oli koota pääomia ja 
samalla opettaa työväkeä itse hoitamaan taloudelliset asiansa sekä luot
tamaan omaan voimaansa. Säästöpankkien oli ennen kaikkea lujitet
tava oma asemansa niin, että ne kestivät myrskyissäkin. Varmistaak
seen asemansa niiden oli pidettävä huoli siitä, että pankin kantarahasto 
oli ainakin 10 % vastuusummasta. Tämmöisiä oppeja julistettiin Hel
singissä ja niihin alettiin uskoa myös Jyväs1kylässä. 

Jyväskylän Säästöpankki oli jatkuvasti myöskin talouspulan aikana 
tehnyt kulttuuritarkoituksiin sääntöjensä mukaiset lahjoitukset. Pan
kin kantarahaston ja säästäjien saamisten välinen suhde oli v. 1878 
kyllä tyydyttävä, mutta se ei johtunut pankin johtotavasta, vaan talle
tusten romahdusmaisesta laskusta edellisten vuosien aikana. Seurauk
sena siitä, että pan'kin voitosta oli kolmelle rahastolle annettu sään
töjen mukaiset 50 % vuosivoitosta, oli kantarahastossa v:n 1879 
lopussa vain 12.242 mk 97 p, mainituissa rahastoissa 13.534 mk 17 p. 

Myöskin pankin kirjanpidossa ja hoidossa vaadittiin muutoksia. 
Ankaran ja perin suorasukaisen kritiikin johdosta Schildt erosi 

säästöpankin johtajan toimesta, jota hän oli palkatta hoitanut 38 
vuotta. Pankin säännöt muutettiin siten, että vuotuisten lahjoitusten 
teko rahastoille lopetettiin eikä niille enää maksettu yhtä korkeata 
korkoa kuin aikaisemmin. 

V. 1882 säästöpankin johtokunta päätti luovuttaa venyke- ja yli
opiston rahastot kaupungin valtuuston hoitoon. 

Valtuuston päätös ottaa rahastot vastaan tehtiin joulukuun 29 p:nä 
1882, Niiden hoito uskottiin toistaiseksi rahatoimistolle, joka ei siitä 
ottanut mitään palkkiota. Samalla valtuusto pyysi Schildtiä, joka oli 
kaupunginvaltuutettuna kokouksessa saapuvilla, laatimaan peruskirjat 
näille hänen toimestaan perustetuille rahastoille. 

Joulukuun 31 p:nä 1882 päiväämässään kirjelmässä Schildt pyysi 
Jyväskylän kaupungin kunnioitetulta valtuusmiehistöltä suojaa ja hoi
toa ei vain pitennysmerkki- ja yliopistonrahastolle, vaan neljälle muul-
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lekin säästöpankin hoidossa olevalle rahastolle, nimittäin maanviljelys-, 
kirjallis-, kuvapatsas- ja taiderahastolle, joiden alkuunpanija hän 
ilmoitti olevansa. Kaupungin hoitoon luovutettiin kuitenkin vain piten
nysmerkki- ja yliopistonrahastot. 

Lahjoituskirjassa Schildt kuvaa yliopiston rahaston syntyä ja suu
ren haaveensa toteutumismahdollisuuksia seuraavin lennokkain sanoin: 

"Vuonna 1860 kylvettiin rahaston alkusiemen: neljä markkaa. 
Siihen sitten oiva ysLäväni, silloinen piiti-maanmiLLati AJolf Fte<ltik 
Tawaststjerna, lisäsi kaksi markkaa. Tuo ujoinen alkurahasto on kai
kessa hiljaisuudessa sitten kasvanut jo lähes tuhannenkertaiseksi, sillä 
siinä jo on lähemmä kuusituhatta markkaa. Mutta ·kun uusi vuosituhat 
on syntynyt ja päässyt vähän elpymään silloin Rahasto, rehellisesti hoi
dettuna on toivottavasti jo kasvanut siihen määrään, jotta sen tarkotus 
voi tulla todelliseksi ja Suomenkielinen Yliopisto Jyväskylään perus
tetuksi. Sillä Rahasto silloin jo sisältää markkoja monta miljonaa. 

Tietysti Suomenkielinen Yliopisto ei kiellä muitakin kieliä siinä 
harjoittamasta. Päin vastoin. Tarpeellista jopa vältteetöntäkin on op
piella, harjotella sekä tietineisesti1 että käyttineisestikin2 joitakin vie
raita kieliä niiden arvokkaiden kirjallisuuksien vuoksi. Sillä niissä iki
ylevät runoelmat hohtavat ihanuutta; niissä Tosine3, Tiediste4 ja muut
kin tieteet kirkasta valoa levittävät. Vieraalla kielellähän - mut suo
men mielellä - meidän mainiot Runoniekat: F. M. Franzen, J. L. Ru
neberg ja Z. Topelius ym. ovat luoneet suloisia laulujansa, iki-ihanoita 
runo-ilmei-tänsä. Mutta tuo oma Suomenkielemme se se aina likinnä 
sydäntä oleva, viljeltävä ja ylennettävä on. 

Niinpä Suomenkansakin ylenee. 
Muuten olkoon Totuus, Oikeus ja Ihanuus taman Yliopiston 

Ylileitä5 ja ylinnä silmämääränä yhtenään, jotta Jumalan Pyhä Sana 
perustuksena, pylväänä, jopa johtavana Tähtenä, ja jalo Vapaus elin
ilmana, siveellinen mieli ja puhdas tavallinen elämä sekä korkea Tieti 
jo Taiti siinä kauniisti kukkisi aina."6 

Tammikuun 24 p:nä seuraavana vuonna pitämässään kokouksessa 
kaupunginvaltuutetut päättivät yksimielisesti lähettää Schildtille kiitos
kirjeen jalosta lahjasta. Tässä kirjeessä, jonka kaupunginvaltuuston 

1 tietopuolisesti, 
käytännöllisesti, 
historia, 

4 filosofia, 
5 ihanteita 
6 Kuusi, Jyväskylän Säästöpankin historia, s. 75, 89-100, 175-182. - Sama, Wolmar Styr

björn Schildt-Kilpinen, s. 151-156. 
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puheenjohtaja rehtori G. L. Pesonius henkilökohtaisesti Schildtille vei, 
lausutaan mm.: 

"Teidän isänmaallinen mielenne, Herra Tohtori, on kyllin tunnettu. 
Missä ja milloin vaan todelliset isänmaalliset pyrinnöt ovat tarvinneet 
hartaita ja innokkaita puolustajia, olette Te aina olleet valmis astumaan 
ensimmäisten riviin. Teidän näköalaanne eivät ole rajoittaneet päivän 
synnyttämät vähäpätöiset kysymykset, ei, Suomen kansan tulevaisuus 
on ollut Teidän harrastustenne päämaalina. Sitä todistaa paitsi muita 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura Helsingissä, jonka ensimmäisiä pe
rustajia Te olette olleet, sitä todistaa täällä oleva ensimmäinen suo
menkielinen Alkeisopisto, joka Teidän toimestanne sai arkunsa. Samaa 
todistavat myös nyt kysymyksessä olevat rahastot, jotka ehkä vielä 
pieniä, tulevaisuudessa epäilemättä tulevat nekin kohdaltansa edistä
mään rakkaan isänmaamme henkistä ja aineellista vaurastumista." 

Siitä, mitä hyötyä lahjoituksista, erittäinkin yliopiston rahastosta, 
oli odotettavissa, Schildt itse mainitsi lahjoituskirjassa. Todettuaan 
aluksi, että ne vilkastuttaisivat paikkakunnan rahaliikettä, hän jatkoi: 
"Entäs se mieltä ylentävä, jalostava hyödytys mikä niistä sitten on 
leviävä etenni Jyväskylän kaupunnille ja sen ympäristölle vieläpä koko 
Suomellemme. Sitä etua ei käy puntarilla punnitseminen eikä raha
arvoon vertaaminen. Se hyöty tosin kangastaa kaukana vielä, mut onkin 
silloin päivän lämpöisenä paisteena verrattu rahan kylmään kuuta
moon." 

Luovutuspäivänä, helmikuun 28 p:nä 1882, pitennysmerkkirahas
tossa oli 3.783 mk 80 p, yliopiston rahastossa 6.052 mk 75 p. 

Yliopiston rahastoa Schildt jatkuvasti kartutti. Suurin lahjoitus, 
minkä hän yhdellä kertaa siihen teki, oli 40.000 mk, hyvin suuri sum
ma niinä aikoina.1 

AIKOIKO SCHILDT ITSE PERUSTAA JYV ASKYLAAN 
YLIOPISTON? 

Näyttää siltä, että Schildt eräinä aikoina aikoi tehdä vielä paljon 
suuremman lahjoituksen saadakseen rakkaan suunnitelmansa toteu
tetuksi. 

Schildtistä lahjoittajana kirjoittaa muistelmateoksessaan "Elämäni 
varrelta" professori E. Bonsdorff: 

1 Kuusi, Jyväskylän Säästöpankin historia, s. 180-182. - Sama, Wolmar Styrbjörn Schildt
Kilpinen, s. 185-186. 
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"Jos oli kysymyksessä varojen keräys suomalaisiin sivistysyrityksiin, 
niin Kilpinen oli aina keräyksen alkuunpanijana. Pikkuasioissa hän oli 
hyvin säästäväinen, mutta yleisisänmaallisiin tarkoituksiin hän antoi 
paljon. Hyväntekeväisyyttä taas harjoitti erittäinkin hänen ihmisystä
vällinen, herttainen rouvansa. Kilpinen itse otti tarkoin saatavansa, 
mutta jakoi niitä sitten vaimonsa välityksellä tarvitseville. Muistan 
monta tilaisuutta, jolloin Kilpinen puheellaan ja esimerkillään sai- kan
salaisia taipumaan uhraavaisuuteen. Kerrankin olimme kutsuilla alkeis
opiston rehtorin luona. Niissä Kilpinen kertoi Helsingin alkeisopiston 
ahtaasta taloudellisesta tilasta. Silloin eräs äsken Jyväskylään muutta
nut, hyvin varakkaaksi tunnettu sivistynyt henkilö mainitsi, että var
maankin helposti tulee kootuksi se summa, mitä Jyväskylästä on saata
vissa. Kun tunsin puhujan luonteen, kuiskasin Kilpiselle, että pantai
siin liikkeelle keräyslista. Näin tehtiinkin. Kilpinen ensimmäiseksi 
merkitsi sievoisen summan ja sitten lista tarjottiin äskeiselle puhujalle. 
Tämä hämmästyi asian äkillisestä toimeenpanosta ja sanoi ensin kotona 
miettivänsä, paljonko voisi antaa. Muut vieraat panivat listaan ro
ponsa, mutta tuon varakkaan miettimisaikaa kesti siksi, kunnes kerätyt 
rahat olivat jo perille lähetetyt. 

Kilpisellä oli myös kauemmaksi tähtääviä aikeita suomalaisen tie
teen kohottamiseksi. Hän kaikesta päättäen tuumi suomalaisen aka
temian perustamista Jyväskylään. Kun v. 1888, seminaarin viettäessä 
25-vuotisjuhlaansa, kävin Jyväskylässä ja tapasin seminaarin silloisen
johtajan Leinbergin päivällispidoissa Kilpisen, vei hän minut sivuhuo
neeseen ja kysyi, paljonko luullakseni suomalaisen akatemian perus
tamiseen tarvittaisiin kantarahaa. Siihen lausuin, että neljän akatee
mikon vuotuista palkkausta varten tulisi olla pääomaa ainakin puoli
miljoonaa markkaa, mutta ilmaisin samalla epäilykseni, mistä niin
suuri summa voitaisiin saada kootuksi. Siihen Kilpinen sanoi tunte
vansa henkilön, joka lahjoittaisi sen summan. Arvelin kohta, että hän
tarkoitti itseään. Puheemme tuli keskeytetyksi, ja minun täytyi vielä
samana päivänä lähteä Jyväskylästä. Tunnettua on, että tästä kauniista
aikomuksesta ei tullut mitään." 1 

Mutta perustamansa yliopiston rahaston, jossa Schildtin kuollessa 
oli noin 70.000 mk, ja suuren haaveensa hän jätti myöhemmille pol
ville perinnöksi. 

1 Bonsdorff, E., Elämäni varrelta (1923), s. 147-149, 
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SCHILDTIN KUNINGASAJATUS 

Schildtin elämäntyön arvo ymmärrettiin Jyväskylässä. Oli niitäkin, 
jotka uskoivat, että hänen haaveilemansa yliopistokin Jyväskylään jos
kus perustettaisiin. Schildtin haudalla piti kaupungin puolesta valtuus
miesten puheenjohtaja lehtori J. Länkelä kauniin puheen. 

Hän mainitsi siinä, että Schildtin tullessa Jyväskylään tämä kau
punki oli ollut vain vähäinen maakylä. Mutta Schildt oli ajatellut, että 
tästä kylästä, joka oli Suomen sydämessä, oli kehitettävä Suomen 
sydän, josta virtaisi lämmin, elävä henki ympäri Suomen. 

Tämä oli ollut hänen tavoitteensa elämän aikana. 
Tässä mielessä hän oli tehnyt aloitteen suomalaisen yliopiston 

perustamiseksi Jyväskylään ja uhrannut asian hyväksi huomattavan 
rahasumman. Ajatus oli toteutuva ehkä vasta vuosisatojen taikka vuo
sisadan kuluttua, mutta kerran se varmasti toteutuisi. Ja silloin oli 
Jyväskylän yliopistosta valuva tiedon ja hengen viljelyksen aarteita 
aikain kuluessa Suomen kansalle. 

Ei ollut siis valvonut hän vain vähäisen kaupunkimme menestystä, 
vaan koko isänmaan. Ei kiittänyt häntä siitä vain meidän kaupun
kimme, Suomen sydän, vaan koko kansa, joka siitä oli saanut ja on 
vastakin saava vielä enemmän virvoitusta, elähdystä, ravintoa. 1 

1 Kuusi, Wolmar Styrbjörn Schildt-Kilpinen, s. 262-263. 



'Toinen yliopisto' ongel1na muuallakin 
kuin Jyväskylässä (1893 -1910) 

SOPIIKO MAATALOUDEN OPETUS YLIOPISTOON? 

Tavallista suurempaa huomiota herätti yliopiston syyslukukauden 
avajaisissa v. 190.3 rehtorin puhe. Rehtori professori Edv. Hjelt käsit
teli siinä uutta filosofisen tiedekunnan maanviljelystaloudellista osas
toa, joka edellisen vuoden maaliskuussa oli aloittanut toimintansa. 
Uusi lisä ei näyttänyt olevan rehtorille mieleen. 

"Omituinen hiljan tapahtunut statuutinmuutos, joka on omiansa 
juuri tällä hetkellä kääntämään huomiota puoleensa, on uuden, kol
mannen osaston, nimittäin 'maanviljelys-taloudellisen osaston', perus
taminen filosofiseen tiedekuntaan." Näin rehtori aloitti kysymyks.en 
käsittelyn. Ja hän jatkoi: Tämä toimenpide ei ole lähtenyt yliopiston 
omasta aloitteesta, eikä sitä myöskään voida pitää tässä laitoksessa 
vallitsevien tieteellisten olojen luonnollisen kehityksen aiheuttamana. 
Pitkäaikaisten valmistelujen jälkeen ravkaistiin asia ministerivaltiosih
teeri v. Daehnin tahdon mukaan. Korkein .maanviljelyksen opetus oli 
saatava lähempään yhteyteen tieteen kanssa. Sen oikea paikka oli yli
opisto. - Täällä on kuitenkin suhtauduttu asiaan epäillen. Erityisen 
tärkeänä täällä pidetään, että uudessa tiedekunnanosastossa ei tieteelli
syydessä tingitä. - Valtion metsäkomitea on ehdottanut metsätieteen 
korkeimman opetuksen siirtämistä yliopistoon ja konsistori on sitä 
puoltanut. Myös eläinlää1kärien valmistus, joka nykyään tapahtuu ulko
mailla, odottaa ratkaisuaan. - Yliopiston opettajien luku lisääntyy, 
uusia laitoksia tarvitaan, yliopiston hallinto muuttuu mutkikkaam
maksi ja menot lisääntyvät. 

Tämän laitoksen yleiselle tieteelliselle kehitykselle ei ole eduksi, 
että siihen liitetään kovin monta alaa, jotka tarkoittavat tieteen sovel
tamista käytännölliseen elämään ja siihen kuuluvien toimien kehittä
mistä. Ehkä olisi onnellisinta, jos korkein maanviljelyksen, metsän
hoidon ja eläinlääkinnän opetus uskottaisiin yliopistoon läheisesti lii
tetylle 'maanviljelyskorkeakoululle', joka olisi hallinnollisessa suh-
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teessa mikäli mahdollista yliopistosta riippumaton ja taloudellisessa 
suhteessa kokonaan siitä erillään. 1 

Rehtori Hjeltin puhe julkaistiin kokonaisuudessaan pääkaupungin 
lehdissä. Ei ole kumma, että monilla tahoilla, mm. Jyväskylässä, alet
tiin uumoilla maatalouden korkeimman opetuksen erottamista lähi
aikoina yliopistosta ja uuden täysin itsenäisen korkeakoulun perusta
mista, johon keskitettäisiin maanviljelyksen ja metsätieteen sekä mah
dollisesti myös eläinlääkinnän korkein opetus. Melko varmana voi
daan pitää, että rehtorin avajaispuhe kohdisti ihmisten huomion yleen
säkin korkeakoulukysymyksiin. 

"UUSI YLIOPISTO - UUSI VAHVA VALON VAHTI" 

On todennäköistä, että tällä puheella oli osuutta siihen rohkeaan 
aloitteeseen, jonka suomalais-ugrilaisen kielitieteen dosentti Yrjö 
Wichmann kaksi vuotta myöhemmin teki. 

V. 1905 aikakauslehti Valvoja pyysi avustajiaan vastaamaan
kysymykseen: "Mikä nykyoloissa olisi ·kansamme elämälle ja tulevai
suudelle kaikista tehtävistä tärkein?" Vastaukset julkaistiin vuoden 
lopulla lehden 25-vuotisnumerossa. Tohtori Wichmann vastasi, että 
tärkein tehtävä Suomen tieteen alalla hänen käsityksensä mukaan oli 
toisen yliopiston perustaminen. Uusi yliopisto edistäisi tieteellistä tut
kimusta, virkistäisi ja vahvistaisi koko henkistä elämäämme ja kan
sallisuuttamme. 

Herl'kisiä voimia yliopistoa varten oli riittävästi. Siitä olivat takeena 
yliopiston monet ylimääräiset professorit ja dosentit. Eikä taloudellis
takaan puolta ehkä tarvinnut pelätä. Sillä täydelliseen yliopistoon ei 
pitäisi heti pyrkiä. Toistaiseksi voitaisiin tyytyä kahteen tiedekuntaan, 
historiallis-kielitieteelliseen ja lainopilliseen, joissa yliopisto etupäässä 
kavennusta kaipasi. Mitään kalliita laboratorioita ei tarvittaisi. Kirjoi
tus jatkui ja päättyi seuraavasti: 

"Aivan luultavaa on, että se kaupunki, jossa uusi yliopisto saisi 
sijansa ( ajattelen lähinnä Oulua ja Kuopiota), ilolla suostuisi antamaan 
sille aineellista kannatusta, esim. luovuttamalla ilmaiseksi tarvittavan 
maa-alueen. Sittenkin tämäntapaisen opinahjon aikaansaanti ja ylläpito 
kysyisi mdkoisia varoja, joiden hankkimista varten sekä yksityisten 
että valtion tulisi panna hyvä tahtonsa ja voimansa liikkeelle." 

Uudesta yliopistosta saisimme "toisen vahvan valon vahdin, joka 

1 Rehtorin puheet 1903. 
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voimakkaammin kuin mikään muu keino kohottaisi juuri niiLä LieLeen
haaroja, joiden edustajista niin monet ovat olleet maamme parhaimpia. 
Sekin opettaisi nousevia sukupolvia rakastamaan maatamme ja kan
saamme, vaalimaan kieltämme, kunnioittamaan lainmukaista yhteis
kuntajärjestystämme ja puolustamaan oikeuksiamme. - Ennen kaik
kea me suomalaiset - kunnialla pystyssä pysyäksemme - tarvitsem
me enemmän henkistä voimaa. Uusi yliopisto - voiman lähde." 1 

Kirjoitus on päivätty Helsingissä marraskuun 11 p:nä 1905, 
samana suurlakon päivänä, jolloin luotsilaiva 'Eläköön' palasi Pieta
rista tuoden mukanaan keisarin manifestin, joka palautti lailliset olot 
maahan. Tohtori Wichmannin kirjoitus on selvästi silloisten <;rikois
ten olojen leimaama. Yliopiston tehtävä oli ennen kaikkea terästää 
Suomen kansaa taistelussa idän uhkaa vastaan. Sillä sivistys oli meidän 
vahvin turvamme. 

Voi hyvin ymmärtää, että tohtori Wichmannin kirjoitus palautti 
Jyväskylässä muistiin Schildtin yliopistosuunnitelman. 

YLIOPISTOKYSYMYSTÄ ALETAAN JYVÄSKYLÄSSÄ 
HARKITA 

Schildtin kuoleman jälkeen kului monta vuotta, ennenkuin mitään 
tehtiin Jyväskylän yliopistoasian hyväksi. V. 1904 tähän asiaan kiin
nitti huomionsa seminaarin piirustuksen, käsitöiden ja maantieteen 
lehtori arkkitehti Yrjö Blomstedt, etevä opettaja, monitouhuinen 
mies, jonka aloitteita oli mm. Niemelän torpan siirto Konginkankaalta 
Seurasaaren ulkomuseon pohjaksi. "Onpa mies kuin hiili, joka aina 
hehkuu, mutta harvoin sammuu", kirjoitti Blomstedtista tämän 40-
vuotispäivänä Keski-Suomi. 

Jyväskylän uusi v. 1899 vahvistettu asemakaava ei lainkaan tyy
dyttänyt Blomstedtia. Sen mukaan olisi kaupungista Taulumäelle joh
tava vanha tie, nykyinen Puistokatu, saanut väistyä vanhasta, v:n 
183 7, kaupungista Tourujoen äyräille ruutujärjestelmän mukaisesti jat
kuvien uusien korttelien tieltä. Blomstedtin mielestä tämä tie oli 
ehdottomasti liikenteen valtaväylänä säilytettävä. Erittäin tärkeätä 
hänen mielestään oli myös, että varattaisiin tulevaisuudessa raken
nettaville julkisille rakennuksille, mm. ylio'pistolle ja kuvernöörin 
'residenssille', sopivat rakennuspaikat, mitä vahvistetussa asemakaa-

I Wichmannin kirjoitus. Valvoja 1905, s. 739-741. 
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vassa ei lainkaan ollut. Hän käsitteli näitä asioita sanomalehdissä jo v. 
1903 ja seuraavana vuonna myös eräässä teknillisiä asioita harrastavien 
henkilöiden kokouksessa pitämässään esitelmässä. 

Yliopiston tontista hän tässä esitelmässään lausui: "Lyseon ohi kul
kevan leveän puistakadun päähän nykyisen maantien risteykseen olisi 
sopiva sijoittaa tuleva yliopiston tontti. Tiedämmehän, että kaupun
kimme hallussa olevan testamenttirahaston ( nykyään noin 123 .000 
mk) avulla on tämmöinen korkeakoulu saava tyyssijansa kaupungis
samme. Jos tässä laitoksessa toimisi aluksi vain erityinen tiedeosasto 
eli syntyisi esim. maanviljelys- ja eläinlääkäriopisto, voisi kenties jo 
100 vuoden päästä tuo tulevaisuuden unelma toteutua. Sillä rahasto 
on jo niin suureksi kasvanut, että toivossa ainakin on hyvä elää. Vuon
na 2000 olisi näet tuo rahasto omin voimin lisääntynyt ainakin 1 1/2 
milj. ja valtion avustuksella voisi jo tällä summalla aloittaa yrityksen." 

Esitelmä julkaistiin helmikuussa 1905 sekä Keski-Suomessa että 
Suomalaisessa. Viittaus maanviljelys- ja eläinlääkäriopistoon osoittaa, 
että Blomstedt oli saanut vaikutteita rehtori Hjeltin puheesta.1 

On ilmeistä, että Wichmannin Valvojassa julkaisema kirjoitus pani 
Schildt vainajan lähimmät omaiset miettimään, avautuisiko ehkä lähi
aikoina mahdollisuuksia Jyväskylän yliopiston perustamiseen. Eräs 
Keski-Suomessa tammikuun 16 p:nä 1906 julkaistu kirjoitus 'Jyväs
kylään maamme toinen yliopisto' aiheutti sen, että Schildtin nuorempi 
poika, Nisulan kartanon omistaja Aatos Schildt, tarjoutui kaupungille 
myymään kaksi Jyväskylässä omistamaansa tonttia, nykyiset Kilpisen 
kadun n:rot 7 ja 5, tulevaa yliopistoa varten. Ehkäpä hänen tarkoi
tuksensa olikin vain kiinnittää kaupungin huomio yliopistoasiaan. 

Kyseellisen kirjoituksen oli lehdelle lähettänyt Jyväskylässä yli
oppilaaksi valmistunut maisteri Kaarlo Öhman. Viitaten Wichmannin 
kirjoitukseen hän esitti toivomuksen, että kaupunki varaisi pari, kol
me, ehkäpä neljä talonasemaa tulevaa yliopistoa varten, sillä Jyväs
kylällä pitäisi kirjoittajan mielestä jo Schildtin perustaman rahaston 
vuoksi olla paremmat edellytykset yliopiston saantiin kuin muilla kau
pungeilla. Kirjoitus päättyi seuraavasti: "Toivoen kaupungin viran
omaisten, etupäässä valtuuston, ottavan tämän sydämen asiakseen, 
uskallan lausua vielä senkin toivomuksen, että Schildtin lahjoitus-

1 Keski-Suomi 16/2 1905. - Suomalainen 17/2 1905. - Korkeakoulukysymyksiämme, s. 11. 
- Brummer mainitsee, Jyväskylän kaupunginhistoria, s. 412, että esitelmä pidettiin v. 1905 
teknillisessä seurassa. Julkaistessaan esitelmänsä 'Kaupunkimme uusi asemakaava ja ehdotuk
sia sen uudestaan järjestämiseksi' helmikuussa 1905 Blomstedt aliviitassa mainitsee, että se 
pidettiin teknillisiä ·asioita harrastavien henkilöiden kokouksessa edellisenä vuonna. 
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rahastoa mahdollisimman suuressa määrässä kartutettaisiin ja lisät
täisiin, ja että yksityiset muistaisivat lahjoituksia tehdessään tätä rahas
toa ja sen jaloa tarkoitusta. Kuta enemmän on varoja, sitä varmemmin 
Keski-Suomen pääkaupunki tulevaisuudessa on tuleva yliopistokau
pungiksi." 

Tammikuun 31 p:n kokouksessaan valtuusto asetti Aatos Schildtin 
tarjousta ja yliopistokysymystä harkitsemaan valiokunnan, johon 
tulivat seuraavat henkilöt: seminaarin johtaja K. Raitio, rehtori K. J. 
]alkanen, pankinjohtaja A. Fredrikson, kauppias F. Wessman ja vetu
rinkuljettaja 0. F. Lahtinen. Yliopistorahastosta päätettiin vuosittain 
julkaista kaupungin kunnalliskertomuksessa täydellinen ·tili. 

Maaliskuun 6 p:nä allekirjoitetussa mietinnössä valiokunta ehdot
ti, että tarjottuja tontteja ei ostettaisi, sillä "tätä nykyä, jolloin kysy
mys yliopiston perustamisesta tänne on vielä aivan ensimmäisessä 
ideassaan, ei vielä pysty minkäänlaisia taloudellisia suunnitelmia sen 
hyväksi laatimaan ja toteuttamaan." 

Jyväskylän kaupungin mahdollisuuksista saada yliopisto ja siitä, 
mitä kaupungin tässä asiassa ehkä olisi tehtävä, valiokunta lausui: 

Yliopisto Jyväskylään! - ne sanat on joku aika takaperin nähty 
· jo sanomalehdissäkin lausuttuina. Ja nykyinen aika on niin täynnä
uusia virtauksia, että toisen yliopiston perustaminen maahamme ei
välttämättömästi tarvitse olla mikään kaukainen tulevaisuuden unelma,
vaan voipi se tulla päivän kysymykseksi ennen kuin aavistammekaan.
Oppilasmäärä on nykyään yliopistossamme huomattavan suuri. Jak
saako yliopisto ajan pitkään nykyisillä opettajavoimillaan ja laitoksil
laan tyydyttää yhä suurenevan oppilasmäärän tarpeita? Kuulee usein
valitettavan esim. tilan puutetta yliopiston käytännöllisissä harjoituk
sissa sekä tutkintojen tulvaa, joka on niin suuri, että yliopiston opet
tajille käy vaikeaksi saada niihin riittävästi aikaa; lääkäreiksi aikovien
täytyy tilan ja tutkimusmateriaalin puutteen vuoksi usein pyrkiä ulko
maisiin yliopistoihin opinnoitaan suorittamaan. Pääkaupungin elämän
kalleus, joka tavattomassa määrässä velkaannuttaa vähävaraisemmat
ylioppilaat, on myöskin yksi syy, joka johtaa ajattelemaan, eikö meil
läkin, niinkuin useissa muissa sivistysmaissa, olisi syytä valmistaa tilai
suutta yliopisto-opinnoihin jossakin pienemmässä kaupungissa, jossa
elämä tulisi halvemmaksi eikä suurkaupungin moninaiset riennot ja
viehätykset häiritsisi opinnoita. Puhtaasti suomenkielisen yliopiston
vaatimus voi myös helposti nousta esiin ja johtaa siihen, että uuden
yliopiston aatetta ruvetaan toteuttamaan. Ja silloin nousee tietysti
kysymys, mihin se on sijoitettava. Tarjoutuvista kaupungeista ei tule
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olemaan puutetta. Jyväskylän pitäisi kuitenkin monesta syystä olla• 
etusijassa tässä suhteessa. Se on keskellä maata, hyvät kulkuneuvot jo 
johtavat ja tulevat pian yhä enemmän johtamaan sinne joka haaralta 
Suomea, sopivista rakennusaloista ei vielä ole puutetta ja melkoinen 
kantarahastokin on sitä varten jo täällä olemassa. Sen vaikutus juuri 
täältäkin eritenkin keski- ja pohjois-Suomen kehitykseen tulisi olemaan 
niin suurenmoinen, että hankkeelle siten epäilemättä olisi tunnustet
tava suuri yleisisänmaallinen merkitys. Suurien kustannusten vuoksi 
ei kaiketi uskaltaisi tänne ensi aluksi ajatella niin laajaa ja täydellistä 
korkeakoulua kuin Helsingin yliopisto on, vaan olisi toistaiseksi tyy
dyttävä siihen, että Jyväskylän yliopisto tulisi edustamaan vain muu
tamia tieteitä, jotka erityisemmin soveltuvat tänne ja ovat tarpeen vaa
timia. On jo kauan Helsingin yliopistossa kaivattu esim. kasvatus
opillista seminaaria tulevien opettajien tieteellistä ja käytännöllistä 
valmistusta varten. Koulu- ja seminaarikaupunkina olisi Jyväskylällä 
hyvät edellytykset juuri kasvatusopin professionia ja siihen liittyvää· 
seminaaria varten. Voisi myös panna kysymykseen, eikö yliopiston 
nykyinen maanviljelys-taloudellinen tiedekuntaosasto paremmin tulisi 
vastaamaan tarkoitustaan sijoitettuna tänne sisämaahan, sen luonnon 
ja niiden olosuhteiden pakeille, joiden alaisena Suomen maanviljelys 
etupäässä on suoritettava. Kauan hankkeissa ollut valmistuslaitos eläin
lääkäreitä varten soveltuu niinikään tänne sijoitettavaksi. Myös joku 
suomalais-ugrilaisen kielitieteen professioni sopisi tänne, ja olisi se 
kaiketi myös sopusoinnussa tohtori Schildt vainajan tarkoitusten kans
sa. Lopuksi voisi myös ajatella nykyisen yliopiston koko teologisen 
tiedekunnan siirtämistä tänne, se kun arvataksemme olisi helpoimmin 
siirrettävissä ja monestakin syystä ehkä tulisi laskemaan tämän siirron 
itselleen suorastaan eduksi. 

Arkaillen olemme nämä viitteet tehneet. Tärkein kysymys on, 
pitäisikö kaupungin tehdä asiassa jotakin. Mielestämme pitäisi, jotta 
kaupunki pysyisi ensimmäisellä sijalla yliopistosta vasta kilpailtaessa. 
Mitä sitten on tehtävä? On osoitettava, että uusi yliopisto tarvitaan ja 
että Jyväskylä on sopivin paikka sille. On otettava selvää, mitä yli
opiston perustaminen ja ylläpitäminen maksaa. Hallitukselle ja edus
kunnalle on jätettävä asiasta ehdotus. 

Ehdotamme siis, että Herrat Valtuusmiehet lähinnä ryhtyisivät 
sopiviin toimiin tietojen hankkimiseksi siitä, missä määrässä uusi yli
opisto esittämässämme rajoitetussa muodossa voisi jo tätä nykyä olla 
maan todellisen kulttuuritarpeen vaatima ja miten suuriksi sen kus
tannukset nousisivat. 
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Valiokunnan mietinnön mukaisesti valtuusto hylkäsi Schildtin tar
jouksen. Yliopistoasian kehittäminen mietinnössä hahmoiteltuun suun
taan uskottiin entiselle valiokunnalle. Mitään tietoa ei kuitenkaan ole 
siitä, että valiokunta olisi asiassa tehnyt yhtään mitään. 

Uskoa Jyväskylän mahdollisuuksiin yliopistokaupunkina näyttää 
niinä aikoina olleen varsin vähän. Professori Rafael Erich kertoo, että 
Jyväskylän lyseon entisten oppilaiden neuvotellessa siitä, miten van
han koulun 50-vuotisjuhlia v. 1908 vietettäisiin ja mitä lahjoituksia 
pitäisi saada, oli nostettu kysymys rahankeruun järjestämisestä yli
opistorahaston hyväksi. Ehdotus oli kuitenkin saanut hyvin vähän 
kannatusta, sillä asia ta pidettiin aivan liiaksi "pilventakaisena" . 1 

RUOTSINKIELISET TARVITSEVAT OMAN YLIOPISTON 

Samaan aikaan kun Jyväskylässä alettiin miettiä, mitä mahdolli
suuksia oli toteuttaa Schildtin suuri haave, heräsi Turussa ajatus, että 
sinne olisi perustettava yliopisto erityisesti maan ruotsinkielisiä var
ten. Turku ei koskaan ollut antanut anteeksi sitä, että siltä oli yli
opisto ryöstetty. Tuomiokirkon lähistöllä liikkuessa kärsitty vääryys 
muistui väkisinkin mieleen. 

Varsinaisena syynä siihen, että yliopistokysymys narna aikoina 
virisi Turussa, näyt.tää olleen v. 1906 toimeenpantu eduskunnan uudis
tus. Se merkitsi oleellista muutosta ruotsinkielisten asemaan maas
samme. Aikaisemmin ruotsinkielinen herrassääty oli ollut valtiollisessa 
elämässämme hyvin huomattava tekijä. Ruotsinmielisillähän oli ollut 
pitkän aikaa enemmistö aatelis- ja porvarissäädyissä, suomenmielisillä 
pappis- ja talonpoikaissäädyissä. Yksikamarisessa eduskunnassa ruot
sinmieliset muodostivat vain vähäisen ryhmän. Kun heidän nyt oli 
yleisen äänioikeuden vuoksi pakko etsiä tukea varsinaisen kansan 
piiristä, lakkasi vanha ruotsalainen puolue ja sen tilalle tuli 'ruotsa
lainen kansanpuolue'. 

1 Öhmanin kirj. Keski-Suomi 16/1 1906. - Jyväskylän kaupungin kunnalliskertomus 1906. -
Korkeakoulukysymyksiämme, s. 13-14 ja 17-18. - Suur-Savo 9/8 1911. - Missä määrin 
Schildtin lähimpien omaisten huomio oli kohdistunut siihen, että yliopistoasiassa olisi jotakin 
tehtävä, ennen Öhmanin kirjoitusta, on vaikea sanoa. Tämän kirjoittajan ja hänen luokkato·,e
rinsa - molemmat olimme silloin ylioppilaita - Schildtin tyttären Saimi Strengin pojan 
Viljon välillä käytiin niinä aikoina Helsingissä Jyväskylän y!iopistoasiasta keskustelu. Schild
tin y!iopistohaaveita pidin perin lapsellisina. Viljo vetosi äidinisänsä tekemään 40.000 mk:n 
lahjoitukseen ja Wichmannin kirjoitukseen. Minä pidin lahjoitussummaa yliopiston kanta
rahana mitättömän pienenä. Keskustelun aikaa en kykene määrittelemään. Viljo kuoli v. 1907. 
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Suomalaisuuden jatkuva nousu tuntui uhkaavalta. Vanhan suoma
laisen puolueen kieliohjelma oli jyrkkä. Siinä vaadittiin mm. yliopiston 
suomalaistamista. Yhtä jyrkkä oli myös maalaisliiton ohjelma, ja nuor
suomalaistenkin alkoi arveluttavassa määrässä jyrketä. Professori Edw. 
Westermarck ehdotti yliopiston jakamista kielellisellä pohjalla kah
teen linjaan, mutta vaikka ruotsinmielisillä oli konsistorissa enem
mistö, ehdotus hylättiin. 

Ajatuksen, että Turkuun olisi perustettava yksityinen yliopisto, 
jotta ruotsinkielisille turvattaisiin omakielinen yliopisto-opetus, esitti 
Åbo Underrättelserin päätoimittaja Ernst v. Wendt huhtikuussa 1907 
kirjoitussarjassa, missä viitattiin mm. Göteborgin antamaan esikuvaan. 
Hänen kirjoituksiinsa tästä asiasta ei maan ruotsinkielisessä sanoma
lehdistössä kiinnitetty erityistä huomiota. Mutta ne olivat kuitenkin 
alkuna huomattavalle tapahtumien sarjalle, jonka lopputuloksena oli 
uudelleen herännyt Turun akatemia. 

Vaikka hyvin monet suhtautuivat v. Wendtin ehdotukseen epäil
len, jopa kielteisestikin, oli sillä myös kannatusta sekä Turussa että 
Helsingissä. Niinpä järjestettiin tammikuussa 1908 Phoenix-hotellissa 
neuvottelukokous, johon saapui myös eräitä yliopistomiehiä pääkau
pungista. Yksimielisyys saavutettiin siitä, että Turkuun olisi perustet
tava ruotsinkielinen korkeakoulu ja valittiin akatemiakomitea, johon 
tuli turkulaisten ohella myös pääkaupunkilaisia .. Mutta samoin kuin 
Jyväskylässä komitean asettaminen merkitsi myös Turussa asian hau
taamista toistaiseksi .1 

ONKO ERITYINEN TALOUDELLINEN KORKEAKOULU 
PERUSTETTAVA? 

Kysymys pääelinkeinoomme, maatalouteen, liittyvän korkeimman 
opetuksen parhaimmasta järjestämisestä askarrutti edelleen mieliä. 
Ensin otettiin harkittava:ksi eläinlääkärien valmistus. V. 1906 senaatti 
asetti komitean selvittelemään kysymystä, olisiko eläinlääkärien val
mistamista varten perustettava itsenäinen opisto vai järjestettävä ope
tus yliopiston tai polyteknillisen opiston yhteyteen. Mietinnössään 

I Anttila, Aarne, Kansallinen herääminen ja kielitaistelu. Suomen kulttuurihistoria IV (1936), 
s. 434-435. - Klinge, Matti, Ruotsalaisten eristymisliike ja aitosuomalaisuus 1920-luvulla.
Kaksi vuosikymmentä Suomen sisäpolitiikkaa 1919-39 (1964), s. 122-123. - Nordström,
W. E., J\.bo Akademi 1918-1943 (1945), s. 15-21. - Dahlström, Svante, Anteckningar
över arbetet för Åbo Akademis uppkomst 1907-18. Abo Akademis invigning 1919 ( 1919),
s. 10-19. 

3 
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komitea ehdotti, että yliopistoon pcrustctta1s11n cläinlääkeopillinen 
tiedekunta. Konsistori oli kuitenkin sitä vastaan puoltaen erityistä 
korkeakoulua. Maanviljelyshallitus puolestaan ehdotti, että säästäväi
syyssyistä tyydyttäisiin vain taloudellisesti tukemaan niitä, jotka halu
sivat valmistua Ruotsissa tai Tanskassa eläinlääkäreiksi. Yhtyen kon
sistoriin ja maanviljelyshallitukseen senaatti antoi asian 6illä kertaa 
raueta. 

Kun kauan vireillä ollut kysymys korkeimman teknillisen opetuk
sen uudelleen järjestämisestä saatiin v. 1908 ratkaistuksi muuttamalla 
polyteknillinen opisto teknilliseksi korkeakouluksi, tuli kysymys talou
dellisen korkeakoulun perustamisesta päiväjärjestykseen. 

Tohtori Schildtin vanhemman pojan, maanviljelysneuvos Onni 
Schildtin aloitteesta senaatti asetti v. 1908 komitean harkitsemaan 
kysymystä, olisiko korkeinta maanviljelyksen, metsänhoidon, maan
mittauksen ja eläinlääkinnän opetusta varten perustettava erityinen 
yliopisto. Senaattori Schildt oli Tanskassa opiskeluaikanaan tekemiensä 
huomioiden perusteella sitä mieltä, että tämmöinen järjestely lähinnä 
vastasi pienen maan tarpeita. 

Mietinnössään, joka valmistui toukokuun 25 p:nä 1910, komitea 
asettui kuitenkin sille kannalle, että korkein maatalouden opetus oli 
annettava yliopistossa. Toista mieltä oli professori R. Tigerstedt. Vas
talauseessaan hän ehdotti, että perustettaisiin erityinen taloudellinen 
yliopisto, sillä teknilliset ja samoin maataloudelliset tieteet menesty
vät hänen mielestään parhaiten erillisessä korkeakoulussa. 

On luonnollista, että tiedemiesten piirissä keskusteltiin näinä 
aikoina paljon korkeakoulukysymyksistä. Huomattava osa yliopiston 
professoreista olisi ilmeisesti hyvin kernaasti nähnyt, että yliopisto 
olisi vapautunut maanviljelyksen ja metsätieteen opetuksesta. Mutta 
näiden tieteiden edustajat näyttävät siitä huolimatta viihtyneen yli
opistossa hyvin. Maatalousseurojen keskusliitto sen sijaan oli jyrkästi 
sitä mieltä, että itsenäinen maataloudellinen yliopisto olisi perustet
tava.1 

KORKEAKOULU LAHTEEN 

Näitä kysymyksiä käsiteltiin myös Suomalaisen tiedeakatemian pii
rissä. Kun Helsingin yliopisto oli jo jonkin aikaa ollut pohjoismaiden 

1 Korkeakoulukysymyksiämme, s. 39 ja seur. - Kairamo, A. Osw., Yliopisto ja maataloudelli
nen opetus. Uusi Suomi 31/12 1918. 



35 

suurin ja se yhä paisui ja paisui, niin tiedemiesten keskuudessa alkoi 
saada kannatusta ajatus, että toinen yliopisto olisi perustettava. Sopi
vana yliopistokaupunkina pidettiin Lahtea, sillä se oli niin lähellä Hel
sinkia, että sieltä käsin oli mahdollista käyttää Helsingin kirjastoja ja 
olla henkisessä yhteydessä pääkaupungin tieteelliseen maailmaan. Mut
ta oli niitäkin, jotka kannattivat Turkua, mistä käsin oli helppo olla 
yhteydessä sekä Helsinkiin että Tukholmaan. 

Asian otti puheeksi professori Kaarle Krohn helmikuun alkupuo
lella 1910 neuvoteltaessa erään Lahdessa järjestettävän iltaman ohjel
masta. Krohn mainitsi, että Lahteen voitaisiin ehkä tulevaisuudessa 
perustaa yliopisto. Tieto tuli odottamattomana yllätyksenä nuoren, v. 
1905 perustetun kaupungin, johtomiehille. Se tuntui kuin sadulta. 

Pitkin kevättä käytiin neuvotteluja. Krohn oli sitä mieltä, että 
epäkohdat yliopistossa olivat niin suuret, että jotakin oli pakko tehdä. 
Tiedeakatemian piirissä asialla oli kannatusta, mutta taloudellinen 
puoli pelotti. 

Toukokuussa Tiedeakatemia piti kevätkokouksensa Lahdessa. 
Sen aikana kaupunginvaltuuston puheenjohtaja apteekkari Hj. Fell
man ilmoitti, että jos Tiedeakatemia saa lähimmässä tulevaisuudessa 
Lahteen perustetuksi korkeakoulun, niin kaupunki luovuttaa sille 
150.000 mk:n arvoisen tontin torin laidasta ja vuotuisena avustuk
sena 20.000 mk, mikä summa myöhemmin voi kohota. 

Tiedeakatemian taholta ilmaistiin kuitenkin toivomus, että val
tuusto ei toistaiseksi tekisi mitään päätöstä yliopistoasiassa. Asia olisi 
pidettävä salassa. 

Tiedeakatemian vierailusta Lahdessa sanomalehdet kyllä kertoivat, 
mutta yliopistosuunnitelmista vaiettiin. Valtiollinen taivas synkkeni. 
Innostus yliopistoasiaan Lahdessa laimeni. 1 

SCHILDTIN KUNINGASAJATUS ON TOTEUTETTAVA 

Syksyllä lokakuun 10 p:nä 1910 oli Jyväskylässä suuret juhlat 
sen johdosta, että Uno Cygnaeuksen syntymästä oli kulunut sata 
vuotta. Niiden aikana muistui mieleen, että Schildtin syntymän sata
vuotispäivä, heinäkuun viimeinen, oli unohdettu. Päiväjärjestykseen 

1 Korkeakoulukysymyksiämme, s. 15-17. - Kertomus Lahden kaupungin kunnallishallinnosta 

v. 1911, s. 79 ja seur. - Halila, Aimo, Lahden historia (1958), s. 389. 
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tuli Schildtin kuningasajatuksen toteuttaminen, suomalaisen yliopiston 
perustaminen Jyväskylään. 

Lokakuun 10 p:nä Blomstedt julkaisi Keski-Suomessa kirjoituk
sen "Kaksi kulttuuriseuraa U. Cygnaeuksen ja W. S. Schildtin ajoilta 
Jyväskylässä henkiin herätettävä". Viitattuaan aluksi siihen, että Cyg
naeuksen ja Schildtin aikoina tänne perustettiin v:n 1860 kahden 
puolen maamme ensimmäiset suomenkieliset oppikoulut ja seminaari', 
hän totesi, että v. 1864 täällä syntynyt Kasvatusopillisen yhdistyksen 
haaraosasto ja seuraavana vuonna syntynyt Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura olisi herätettävä henkiin. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toiminta täällä oli aluksi ollut 
varsin virkeätä. Ensi vuosikertomuksen mukaan seura oli ottanut 
huostaansa yliopistorahaston, jossa oli vuoden alussa ollut 400 mk. 
Rahasto joutui myöhemmin kaupungin haltuun. V: n 1910 alussa siinä 
oli 149.187 mk 7 p. 

Kasvatusopillinen yhdistys oli tarpeen Jyväskylän kaupungissa, 
jossa oli niin monta koulua. Niiden opettajilla oli paljon yhteisiä har
rastuksia, esim. yhteisen suuren koulukirjaston ja opetusvälinemuseon 
perustaminen, keskustelut ja esitelmät pedagogisista kysymyksistä, 
yhteisten kansalais- ja jatkokurssien toimeenpaneminen ja lopuksi toi
menpiteet yliopiston aikaansaamiseksi tänne. 

Kasvatusopillisen yhdistyksen haaraosasto ja Suomalaisen Kirjalli
suuden Seura oli vielä tämän vuoden aikana herätettävä henkiin. 

Noin viikko myöhemmin, lokakuun 19 p:n numerossa 1910, oli 
Keski-Suomessa pääkirjoitus "Muiston velvoitus. Yliopisto Jyväsky
lään". Kun tässä kirjoituksessa viitoitettiin tie, jota aluksi noudatel
tiin, otettakoon se tähän pääkohdittain. Lehti kirjoitti: 

Lyseon puolisataisjuhlan ja Cygnaeuksen satavuotispäivän kes
kelle sattui Schildtin sadannes syntymäpäivä, jota viettämään kokoon
tuivat vainajan sukulaiset. Schildtin elämäntyö oli uranuurtajan työtä 
suomalaisen sivistystyön vainiolla. Hänelle ominaista oli hehkuva 
innostus ja lennokkaiden ja kaukonäköisten ajatusten rikkaus, jotka 
tarkoittivat suomenkielisen sivistyksen edistämistä ja Keski-Suomen 
sekä varsinkin sen pääkaupungin Jyväskylän kehitystä. Yhtä näistä voi 
kutsua hänen kuninkaan ajatuksekseen. Perustaa tänne Jyväskylään 
suomenkielinen yliopisto oli tohtori Schildtin suurisuuntaisin ehdotus. 
Toteuttaakseen tätä lennokasta ajatustaan hän teki pienen lahjoituk
sen, joka nyt on noin 150.000 mk. 

Tämän ajatuksen kantavuus ja vaikutus on niin suuri, etteivät 
mitkään ponnistukset sen toteuttamiseksi ole liian suuret, eivätkä pie-
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nimmätkään uhraukset sen hyväksi halveksittavat. Se on tulevaisuuden 
kunniankruunu sille paikkakunnalle, missä suomenkielisen sivistyksen 
ensi kylvö kylvettiin. Yliopiston sijoittaminen tänne toisi mukanaan 
henkisiä voimia, joiden vaikutus ympäristöönsä olisi arvaamaton, kau
punkimme asukasluku kasvaisi yliopiston opettajien ja opiskelevien 
kautta, liike-elämä elpyisi, toiminta yhteiskunnallisella alalla virkistyisi, 
mutta ennen kaikkea suomalainen hengenviljely saisi uuden, ominaisen 
tyyssijan. 

Kun yliopistossa opiskelijoita on 2000 ja elantokustannukset Hel
singissä kalliit, helpottaisi uuden yliopiston perustaminen opintojen 
harjoittamista ja valmistaisi tilaisuutta jaloon kilpailuun eri yliopis

tojen kesken. Opettajavoimia on varmasti saatavissa. Miehiä valmis
tuu, kun työtä on tarjona. 

Eikä tämän ajatuksen toteuttaminen ole aivan unelmien varassa. 
Jos asiaan ryhdytään, niin se yhdistää kaikki suomenkieliset jaloon 
yhteistyöhön. Ennenkin on nähty, että kansan käsi on karttuisa. Kau
punki antanee tontit ilmaiseksi ja raha-apuakin, mitä myös saadaan 
Keski-Suomen kunnilta. Tuskinpa valtiökaan kieltäytyy apua anta
masta. Lähitavoitteena ei ole täydellinen yliopisto, aluksi vain yksi tai 
kaksi tiedekuntaa. 

Tärkeintä on, että asiaa aletaan harkita. Schildtin muistoa ei ole 
juhlittu. Se on tehtävä ja hänen hengessään. 

Tiedeakatemia oli viime keväänä Lahdessa, missä pidettiin myös 
esitelmiä. Eikö akatemia olisi kutsuttava ensi kevääksi tänne Jyväs
kylään kunnioittamaan sen miehen muistoa, joka suomalaiseen asuun 
puki tiede sanan ja suomalaisen tieteen hyväksi uhrasi työtä ja varoja, 
jopa laski peruskiven sen tulevalle omalle kodille. 

Valmistamalla arvokkaan ja vieraanvaraisen vastaanoton sekä ko
kouksen näille suomalaisen tieteen työntekijöille paikkakuntalaiset 
viettäisivät arvokkaalla tavalla sen miehen muistoa, jolle tämän 
kaupungin kehitys ja edistys oli sanomattoman rakas. Siinä tilaisuu
dessa olisi sitten otettava keskustelun alaiseksi, kysymys, mihin toi
menpiteisiin olisi ryhdyttävä, jotta W. S. Schildtin ajatus perustaa 
tänne yliopisto voitaisiin mahdollisimman pian toteuttaa. Silloin olisi 
koolla se valiojoukko, jolla tässä kysymyksessä on tuomiovalta. 

Suuren vainajan muisto velvoittaa ei vain muistoon, vaan ennen 
kaikkea työhön, toimintaan hänen aatteittensa toteuttamiseksi. Sul
jemme ehdotuksemme lähinnä kaupunkimme arvoisan opettajiston 
huomioon. 
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Kenen kynästä kirjoitus on lähtöisin, ei tiedetä. Se on julkaistu 
toimituksen nimissä. Todennäköisesti kirjoittaja oli Blomstedt. 

Tiistaina joulukuun 15 p:nä oli Jyväskylän kasvatusopillisen yhdis
tyksen ensimmäinen kokous syksyllä toimintansa aloittaneen Jyväs
kylän kauppakoulun huoneistossa nykyisellä kaupungintalolla. Huo
neisto oli järjestetty kodikkaasti. Uudenaikaisia opetusvälineitä oli 
pantu esille, havainnollisia karttoja oli seinillä, tavaranäytteitä pöydillä. 
Koulun johtaja maisteri Arvi Kuha halusi mainostaa kouluaan. 

Kokouksen avasi tohtori }alkanen, Blomstedtin lanko. Hänen 
ehdotuksestaan päätettiin perustaa kasvatusopillisen yhdistyksen haa
raosasto Jyväskylään. Sääntöehdotusta laatimaan valittiin }alkanen 
sekä lehtorit Kaarle Oksala ja Blomstedt, johtaja Kuha ja seminaarin 
johtaja Maiju Seppälä. 

Sen jälkeen Kuha alusti kysymyksen, olisiko Tiedeakatemia kut
suttava Jyväskylään ja ryhdyttävä toimiin yliopiston perustamiseksi 
tänne. Alustus teki läsnäoleviin syvän vaikutuksen. Vielä vuosia myö
hemmin siitä Jyväskylässä puhuttiin. Pääpiirteissään se kuului seu
seuraavasti: 

Tohtori Schildtin päämäärä oli tehdä Jyväskylän seudusta Suomen 
Ateena, suomalaisen sivistyksen tyyssija. Sitä varten hän perusti 
rahastoja, joista tärkeimmässä, yliopistorahastossa, nykyisin on yhteen
sä 196.849 mk 23 p. Korkoa korolle kasvaen tämä rahasto tulee kasva
maan niin, että siinä v. 1970 on 2.400.000 mk. Se riittää jo jonkin 
tiedekunnan osaston perustamiseen Jyväskylään. 

Tästä kaupungista tulee siis kerran yliopistokaupunki, ja se sovel
tuukin siksi. Jyväskylä sijaitsee maan sydämessä. Se on keskus, jossa 
Suomen eri osat koskettavat toisiaan. Ei kestäne kauan, ennenkuin 
valmistuu uusi poikkirata ja myös rata Loviisaan. Maantieteellisesti 
Jyväskylä on erittäin sopivalla paikalla. Se on riittävän etäällä Helsin
gistä ja soveltuu hyvin rauhalliseen lukutyöhön. 

On pelätty, että uusi yliopisto hidastaisi suomalaisen aineksen 
valtaanpääsyä Helsingin yliopistossa. On todettu, että tämä yliopisto 
on v:n 1905 jälkeen opetukseen nähden hieman ruotsalaistunut, mutta 
että suomenkielinen aines on siellä osoittautunut sivistyshaluisem
maksi kuin ruotsinkielinen, sillä suurempi osa suomenkielisistä ylioppi
laista yliopistossa todella opiskelee kuin ruotsinkielisistä. Voidaankin 
pitää varmana, että suomenkielinen aines on kaikista vastuksista huo
limatta saavuttava siellä sen aseman, mikä sille kuuluu. 

Ei tarvitse pelätä, että pätevää työvoimaa ei ·saataisi toiseen yli-
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opistoon. Riittävästi on nuoria tutkijoita, joiden on ollut pakko siirtyä 
muille aloille, kun eivät ole voineet saavuttaa asemaa yliopistossa. 
Olisi hyvä, jos saataisiin uusi suomenkielinen yliopisto, joka vapaana 
kieliriidoista voisi osoittaa, mihin suomalainen henki kykenee, mitä se 
aikaansaa. 

Yliopiston sijoittamista maaseudulle on vastustettu myös sillä 
perusteella, että suuremmissa oloissa on paljon suuremmat kehitys
mahdollisuudet ja enemmän tilaisuutta seurata ajan virtauksia. Eikä 
tätä tietenkään voi kieltää. Mutta omat etunsa on pienemmälläkin 
paikkakunnalla. Siellä voi antautua yksinomaan luku- ja tutkimus
työhön, ja siellä syntyy läheisempi vuorovaikutus opettajien ja opis
kelijoiden välillä kuin suuren suuressa Helsingin yliopistossa. 

Opiskelu Helsingissä on· kallista, vuokrat ja elantokustannukset 
siellä ovat kohonneet. Vaikka elinkustannukset maaseutukaupungissa 
kohoaisivat, jos sinne yliopisto perustettaisiin, niin jäisivät ne kuiten
kin alle Helsingin tason. 

Schildtin testamentin nojalla syntyy Jyväskylään kerran yliopisto. 
Me nykyinen polvi, emme voi tyytyä vain juhlimaan tämän miehen 
muistoa. Meidän on tehtävä työtä hänen lausumansa ajatuksen hyväksi. 
Sillä siten me parhaiten kunnioitamme suurmiehiämme, että nouda
tamme heidän aatteitaan ja teemme työtä niiden toteuttamiseksi. 

On selvää, että yliopiston perustamisella olisi valtava vaikutus 
Jyväskylän ja Keski-Suomen, vieläpä koko maamme kehitykseen. 

Miksi emme siis ryhtyisi työhön? Kysymys on rahakysymys. Siksi· 
se ei olekaan unelma. Sillä rahaa voidaan hankkia, jos sitä välttämättä 
tarvitaan. Rohkeasti ja tarmokkaasti on ryhdyttävä asiaan. On levitet
tävä siitä tietoja julkaisemalla siitä lentolehtisiä ja sanomalehtikirjoi
tuksia. Asia on tehtävä ei vain Jyväskylän ja Keski-Suomen, vaan 
koko suomalaisen Suomen omaksi. 

Ehdotan siis, 
'että yhdistys puolestaan pitää välttämättömänä, että kysymystä 

yliopiston perustamisesta Jyväskylään pidetään sopivilla keinoilla ali
tuisesti vireillä ja että ryhdytään mahdollisiin toimenpiteisiin, joiden 
kautta nyt jo sitä varten varatut varat kasvaisivat ja siten jouduttaisi
vat tämän ajatuksen toteuttamista sekä 

että lähempää ehdotusta asiasta tekemään asetetaan toimikunta, 
jonka on annettava lausunto ja ehdotus kysymyksestä.' 

Kokous päätti, että Tiedeakatemia kutsutaan keväällä Jyväskylään, 
Asian hoitaminen uskottiin toimikunnalle, johon valittiin lehtorit 
Blomstedt, V. Peltonen ja Ernest Wänttinen sekä seminaarin johta-
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jatar Maiju Seppälä. Työ yliopiston perustamiseksi päätettiin aloittaa. 
Edellä mainitun toimikunnan oli harkittava, miten tätä asiaa ajava 
toimikunta oli muodostettava.1 

Vasta sen jälkeen kun toiminta Jyväskylässä oli alettu, saatiin 
täällä tietoja Lahden korkeakoulusuunnitelmista. Keski-Suomen mar
raskuun 20 p:n numerossa nähtiin, että 'Lahti esiintyy Jyväskylän 
kilpailijana'. Hieman tietoja täällä oli myös eräissä muissa kaupun
geissa tehdyistä vähäisistä aloitteista.2 

PÄÄKAUPUNGIN LEHTIEN PAKINOITSIJAT 
YLIOPISTOSUUNNITELMISTA 

Vuoden lopulla pääkaupungin lehdet koskettelivat yliopistosuun
nitelmia. Uuden Suomettaren Matti piti toista yliopistoa tarpeellisena, 
sillä Helsingin yliopisto oli jo maailman suurimpia. Helsingin Sano
mien Turkka kirjoitti: 'Seitsemän kaupunkia taisteli aikoinaan Home
roksen syntymäkaupungin kunniasta. Montako niitä vielä tulee ole
maan kiistelemässä Suomen toisen yliopiston kunniasta? Jos nimittäin 
jätämme laskuista pois Turun, ajassa ensimmäisen - - - Niiden 
kokousten ja esitelmäin johdosta, mitkä Tiedeakatemia on toimeen
pannut Lahdessa, on tullut puheeksi yliopiston mahdollinen perusta
minen sinne. Ja samalla on taas Jyväskylässä otettu kunniaan Kilpisen 
vanha aate. On laskettu, että rahastojen kasvaessa korkoa korolle sen 
pakostakin täytyy toteutua joskus tulevaisuudessa. Jo kuudenkym
menen vuoden päästä voisi olla maan sydämessä suomenkielinen yli
opisto - - - miksei nykyhetkinä jo voisi ajaa tulevaisuuden aatetta 
ja jouduttaa sen toteutumista? '3 

1 Keski-Suomi 13/10, 19/10, 11/11 ja 17 /11 1910. - Suomalainen 12/10 ja 16/11 1910. -
Kuha, Arvi, Jyväskylän yliopistokysymys (1910). - Oksalalta, Kuhalta ym. saatua muisti
tietoa. 
Keski-Suomi 20/11 1910. 
Kertomus Lahden kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1911, s. 79 ja seur. 



Suuren yliopistovaliokunnan aika (1910-18) 

YLIOPISTON SIJAISKANSLERI JA REHTORI TOISESTA 
YLIOPISTOSTA 

Tieto Jyväskylän ja Lahden yliopistosuunnitelmista levisi nopeasti. 
Myöskin yliopiston korkein johto Helsingissä kiinnitti huomionsa 
asiaan. 

Varsin varhaisessa vaiheessa, jo ennenkuin Lahden suunnitelmista 
oli julkisuuteen päästetty tietoja, otti kysymyksen toisen yliopiston pe
rustamisesta puheeksi yliopiston sijaiskansleri todellinen valtioneuvos 
Th. Rein. Uuden ylioppilastalon vihkiäisjuhlissa akateemisilla juhlapäi
vällisillä seurahuoneella marraskuun lopulla 1910 yliopiston opettajien 
puolesta pitämässään puheessa hän lyhyesti viittasi siihen, mitä toi
sesta yliopistosta oli julkisuudessa sanottu ja lausui itse uskovansa, 
että tämä aate ennen pitkää oli toteutuva. 1

Perusteellisemmin ja samassa hengessä asiasta puhui yliopiston 
kevätlukukauden avajaisissa rehtori Ivar A. Heikel. Hän totesi ylioppi
laiden määrän kohonneen niin suureksi, että opettajien oli käynyt vai
keaksi antaa kaikille opiskelijoille sitä opetusta ja johtoa, mitä he tar
vitsivat. Berliinin yliopiston satavuotisjuhlissa edellisenä syksynä oli 
kuultu sanottavan, että korkeakoulu, jossa on 12.000 ylioppilasta, on 
'Unding' (mielettömyys) ja että nuorison tieteelliselle kehitykselle ja 
myös saksalaiselle kulttuurille onneksi valtakunnan eri osissa oli monta 
pientä yliopistoa. Mitä Helsingin yliopistoon tuli, ei sitä suinkaan voitu 
pitää suurena maailman suurimpiin yliopistoihin verrattuna, mutta 
Skandinaavian yliopistoista se oli suurin, ja eräissä aineissa siinä oli 
opettajavoimiin nähden liian paljon opiskelijoita. 

Tehokas keino tämän epäkohdan korjaamiseksi oli rehtorin käsi
tyksen mukaan sen ajatuksen toteuttaminen, joka usein oli lausuttu 
julki, että uusi yliopisto perustettaisiin maan keskukseen.

Minkälainen tämän yliopiston sitten pitäisi olla? Aluksi sopisi pe
rustaa kielitieteellinen osasto, jossa annettaisiin opetusta niissä aineis
sa, missä Helsingin yliopistossa oli opiskelevia eniten, fyysis-mate-

1 Keski-Suomi 2/12 1910. 
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maattinen osasto, jossa opetusta annetta1s11n semmo1s1ssa aineissa, 
jotka eivät vaadi kovin kalliita laitoksia, ja lainopillinen tiedekunta, 
jossa olisi se määrä professoreja, johon Helsingin yliopisto oli saanut 
tyytyä pitkät ajat. Uuden yliopiston yhteyteen olisi perustettava kir
jasto, joka tekisi mahdolliseksi harjoittaa opintoja kandidaatin arvoa 
ja virkatutkintoja varten; korkeampiin päämääriin tähtäävä opiskelu 
olisi toistaiseksi tapahtuva Helsingissä ja ulkomailla. Helsingin yliopis
ton sääntöjä ja asetuksia olisi soveltuvissa kohdin noudatettava myös 
uudessa yliopistossa. 

Tämmöinen yliopisto ei olisi aluksi erityisen kallis laitos. Koke
muksia siitä oli saatu Ruotsissa sekä Göteborgissa että Tukholmassa. 

'On ajateltavissa, että paikkakunnalliset olot vaativat toisenlaista 
järjestelyä kuin nyt esitettyä ja saattavat toivottavaksi muitten aineitten 
edustamisen. Yksityistä tietä perustettu yliopisto voisi tarjota erinäisiä 
etuja, mutta sen kehitys tulisi tapahtumaan hitaammin.' 

Toisen yliopiston perustaminen oli Heikelin käsityksen mukaan 
kiireellinen asia, ja siksi valtiovallan oli ajatus toteutettava. 1 

MITÄ HELSINGIN SANOMAT JA UUSI SUOMETAR 
SANOIVAT 

Yliopistokysymyksestä virisi nyt maan sanomalehdistössä vilkas 
keskustelu. Hieman pidättyvästi, osittain kielteisesti asiaan suhtautui
vat Helsingin päälehdet. Helsingin Sanomissa sitä käsiteltiin pääkir
joituksissa kahteenkin kertaan. 

Tammikuun 22 p:nä nimimerkki -s totesi, että yliopiston rehtorin 
tekemän ehdotuksen toteuttaminen merkitsisi hyvin huomattavaa 
tapausta maan kulttuurielämässä. Kilpailu vanhan ja uuden yliopiston 
välillä virkistäisi tieteellistä elämää. Ylioppilaille olisi eduksi opiskella 
täysin suomenkielisellä paikkakunnalla. Väite, että pikkukaupunkien 
kyky vastaanottaa henkisiä vaikutteita on vähäinen, ei pidä paikkaan
sa. Ruotsin molemmat vanhimmat yliopistot ovat versoneet pikku-

1 Rehtorin puheet 1910-11, s. 42-44. - Lahden historiassa, s. 389, Halila kirjoittaa: Suo
malainen tiedeakatemia piti kevätkokouksensa Lahdessa v. 1910. Helsingin yliopiston rehtori 
kosketteli Lahden yliopistoasiaa avauspuheessaan v. 1911. - On melko varmaa, että Heikel 
puheessaan tarkoitti myös ja ennen muuta Jyväskyläii, joka on maan keskuksessa. Todenn,i
köistä on, että kysymyksen esille ottoon vaikutti Helsingin yliopiston mammuttimainen koko 
ja kauan vireillä ollut kysymys Helsingin yliopiston pienentämisestä erottamalla siitä osia 
taloudelliseksi korkeakouluksi. 
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kaupungeissa. Myöskin Helsinki oli pieni, ennenkuin siitä tuli suuri. 
On väitetty, että uuden yliopiston perustaminen merkitsisi Helsingin 
yliopiston luovuttamista ruotsinkielisille. En usko sitä. 

Asia on hyvä, mutta voidaanko se toteuttaa. Ratkaiseva kysymys 
on, onko valtiolla tähän tarkoitukseen riittävästi varoja. Nykyiseltä 
hallitukselta ei voida paljonkaan odottaa. Hyvä kuitenkin on, että asia 
on otettu esille. Toivottavasti sitä ryhdytään ajamaan siinä mielessä, 
että valtion kukkaro ennen pitkää tähän tarkoitukseen aukeaa. 

Alun toista viikkoa myöhemmin, helmikuun 2 p:nä, lehti palasi 
asiaan· nimimerkittömässä pääkirjoituksessa, joka oli lähtöisin profes
sori E. N. Setälän kynästä. Siinä suhtauduttiin uuden yliopiston perus
tamiseen epäillen. Opettajavoimia oli kyllä jossakin määrin saatavissa 
historiallis-kielitieteelliseen osastoon, kirjoittaja totesi, mutta fyysis
matemaattiseen osastoon niitä oli vaikeampi, juriidiseen ja lääketie
teelliseen melkein mahdotonta saada. Eikä uuden yliopiston suinkaan 
pitäisi muodostua Helsingin yliopistolle 'hylättyjen salongiksi'. Siinä 
tapauksessa se menettäisi kokonaan arvonsa. 

Pätevien opettajavoimien saanti tulisi siis olemaan erityisen vai
keata. Suuria vaikeuksia olisi myös välttämättömien tieteellisten lai
tosten ja apuneuvojen saannissa. Kaikkein tärkein uudelle yliopistolle 
olisi tieteellinen kirjasto, jota ilman sekä opettajat että oppilaat olisi
vat työssään kuin siipirikkoja. Fennica-kirjojen hankinta on kuitenkin 
perin vaikeata, vaikka rahaa olisi roimastikin. 

Suomenkielisen aineksen odotettavissa oleva joukkosiirtyminen 
Helsingin yliopistosta uuteen yliopistoon olisi hyvin vakava asia. Se 
voisi merkitä, että vanhasta yliopistosta muodostuisi ruotsalaisten lin
noitus. Kysymystä oli siis tarkoin harkittava. 

Ehkäpä maaseudun sivistystarvetta voitaisiin tyydyttää muillakin 
tavoin kuin perustamalla uusi yliopisto. Siitä, mitä ehkä voitaisiin teh
dä, kirjoittaja lausuu lopuksi: 

'Ensinnäkin luulisimme hyvinkin mahdolliseksi, jos vain toimeen 
ryhdytään, saada maaseuduilla aikaan yliopistollisia sekä kesä- että 
talvikursseja, joihin varmaan on oleva tarjona sopivia voimia. Var
maankin yliopisto voisi lukukausienkin aikana järjestää niin, että eräät 
sen voimat voisivat irtautua pitämään luentokursseja maaseutukau
pungeissa.' 

Ja toiseksi: onhan ollut puheissa t a  1 o u d e 11 i s e  n y 1 i o p i  s
t o n perustaminen. Se voitaisiin yhtä hyvin perustaa maaseutukau
punkiin kuin Helsinkiin. Saattaisipa olla suotavaakin, että se tulisi 
sijoitetuksi johonkin semmoheen paikkaan, joka ilmastollisten ja mui-
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den suhteiden puolesta enemmän edustaisi keskitilaa maassamme kuin 
Helsingin tienoot. 

Vielä kielteisemmälle kannalle kuin Helsingin Sanomat asettui 
uuteen yliopistoon nähden Uusi Suometar, jossa kysymystä käsiteltiin 
myöskin kahdessa pääkirjoituksessa. 

Helmikuun 2 p:nä nimimerkki 'Yliopiston opettaja' totesi, että 
rehtori Heikelin hahmoittelema yliopisto tulisi olemaan vain erään
lainen 'virkamies- ja kouluopettajaseminaari', välimuoto koulun ja 
korkeakoulun välillä. Kun sen kirjasto tulisi olemaan hyvin vaatima
ton ja tieteelliset kokoelmat puutteelliset, ei sen piirissä voisi kor
keampaa tieteellistä harrastusta ja henkeä syntyä. Opettajienkin saanti 
tulisi olemaan vaikeata, mikäli ei tyydyttäisi semmoisiin, jotka eivät 
olleet Helsingin yliopistoon kelvanneet. Voi kysyä, oliko tämmöinen 
laitos edes tarpeellinen. Helsingin yliopisto kykenisi varsin hyvin tar
vittavat virkamiehet ja opettajat valmistamaan. 

Toistaiseksi kirjoittaja ilmoitti pidättyvänsä määrittelemästä lopul
lista kantaansa. Hänen kirjoituksestaan saa kuitenkin sen käsityksen, 
että hän suhtautui uuden yliopiston perustamiseen kielteisesti. 

Sunnuntain pääkirjoit1,1ksessa helmikuun 5 p:nä Uusi Suometar pa
lasi asiaan. Viitattuaan ensiksi niihin epäilyihin, mitä 'Yliopiston opet
taja' Uudessa Suomettaressa oli esittänyt, ja siihen, mitä Helsingin 
Sanomain jälkimmäisessä pääkirjoituksessa oli sanottu, lehti asettui 
jyrkästi vastustamaan uuden yliopiston perustamista merkiten sen suo
malaisuuden kannalta mitä arveluttavimmaksi, sillä seurauksena siitä 
tulisi olemaan, että suomalaisuus Helsingin yliopistossa voimakkaasti 
heikkenisi ja yliopisto jäisi melkein tykkänään ruotsalaisuuden val
taan.1 

LAHTI OTTAA LÄHITAVOITTEEKSENSA ELÄINLÄÄKÄRI
KORKEAKOULUN 

Heti v:n 1911 alussa ryhdyttiin Lahdessa yliopistokysymystä ke
hittelemään. Professori Kaarle Krohnilta tiedusteltiin, mitä tiedeaka
temian piirissä yliopistokysymyksestä a_jateltiin, puollettiinko siellä 
Jyväskylää vai Lahtea. 

1 Helsingin Sanomat 22/1 ja 2/2 1911. - Uusi Suometar 2/2 ja 5/2 1911. - Kansanvalistus
seuran Kalenterissa 1912, s. 98, Setälä ilmoittaa esittäneensä ajatuksensa yliopistokysymyk

sestä eräässä toimituksen nimissä 2/2 1911 Helsingin Sanomissa julkaistussa pääkirjoituksessa. 
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Tammikuun 7 p:nä Krohn vastasi: 
'Ei Jyväskylän puolelta ole tehty muuta kuin kutsuttu akatemian 

jäseniä toukokuussa sinne kokousta pitämään, sekin vielä toistaiseksi 
epävirallisesti. 

Jyväskyläläisten pääväite on, että koska heillä on jo 150.000 mar
kan rahasto, joka 60 vuoden päästä on noussut 2 miljoonaan, niin hei
dän ainakin silloin tulee saada yliopisto. 

Uuden yliopiston suhteen mielipiteet eivät vielä ole vakaantuneita. 
Mutta niitä olen kyllä tavannut, jotka Lahtea pitävät sopivampana kuin 
Jyväskylää. Voisi myöskin ajatella, että yksi tiedekunta tulee Lahteen, 
toinen Jyväskylään. 

Kaikki tietysti riippuu rahavaroista. Jyväskyläläisten lienee aiko
mus rahavarastoonsa kerätä lisää ympäristöstään. Luultavasti he itse 
varat hoitavat. 

Luonnollisesti tiedeakatemiakin suostuisi ottamaan hoidettavak
seen varoja - - -. 

Mutta tärkein asia, missä tiedeakatemia voi auttaa, kun asiasta 
tosi tulee, on järjestäminen, opettajain hankkiminen sekä auttaminen 
luvan ja etenkin tutkintoluvan saamiseen, lopulta valtioavun saami
seen. 

Iloitsen siitä, että lahtelaiset asiaa vireillä pitävät.' 
Lahdessa ryhdyttiin nyt toimintaan. 
Tammikuun 12 p:nä valtuusto asetti viisimiehisen valiokunnan 

pitämään yliopistokysymystä vireillä. Puheenjohtajaksi siihen tuli do
sentti G. J. Ramstedt. 

Kuukautta myöhemmin, helmikuun 12 p:nä, pidettiin Helsingissä 
yksityinen neuvottelukokous, johon ottivat osaa Lahden yliopistova
liokunnan jäsenet ja eräitä tiedeakatemian jäseniä. Harkittaessa Lah
den kaupungin mahdollisuuksia todettiin, että uutta yliopistoa oli sillä 
hetkellä mahdotonta saada. Sortokausi oli pahimmillaan ja silloiselta 
hallitukselta ei voitu mitään tämmöisiin tarkoituksiin toivoa. Ainoa 
mahdollisuus oli asettaa tavoitteeksi käytännölliseen hyötyyn tähtäävä 
korkeakoulu. Yliopiston tahollahan toivottiin edelleen, että se vapau
tettaisiin maanviljelystaloudellisesta tiedekunnasta, ja eläinlääkärikor
keakoulu oli tarpeen. 

Professori E. G. Palmen huomautti, että kesäkursseja järjestämällä 
voisi saada hyvän pohjan uudelle yliopistolle, ja Krohn puolsi niitä 

viitaten niiden merkitykseen erityisesti kasvi- ja eläintieteen opiskeli-
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joille. Hän piti kuitenkin varmimpana ottaa lähitavoitteeksi eläinlää
kärikorkeakoulun. Ja hänen mielipiteeseensä yleisesti yhdyttiin. Tä
mänmukainen aloite tehtiinkin Lahdessa, mutta tuloksetta. 1 

TYÖ JYVÄSKYLÄSSÄ ALOITETAAN 

Jyväskylän yliopistokysymyksen kehityksessä on v:n 1910 ja 1911 
merkitys perustavaa laatua. V. 1910 ryhdyttiin Jyväskylässä etsimään 
keinoja sinne perustettavan yliopiston syntymisen jouduttamiseen. 
Seuraavana vuonna päästiin selvyyteen siitä, mitkä olivat lähitavoit
teet. 

Aloite kasvatusopillisen yhdistyksen haaraosaston perustamiseksi 
Jyväskylään oli tehty marraskuun 15 p:nä 1910. Yhdistyksen varsi
nainen perustava kokous oli joulukuun 9 p:nä. Silloin hyväksyttiin 
säännöt ja valittiin virkailijat. Puheenjohtajaksi tuli }alkanen, varapu
heenjohtajaksi Blomstedt ja sihteeriksi kauppakoulun opettaja mais
teri J. H. Kurkilahti.2 

Se toimikunta, joka marraskuun 15 p:n kokouksen päätöksen nm
kaan oli asetettava pitämään vireillä yliopistokysymystä, muodostui 
vähitellen v:n 1910 lopulla ja tammikuussa 1911. Kun pidettiin erit
täin tärkeänä, että mahdollisimman laajat piirit saataisiin yliopistoasiaa 
tukemaan, pyydettiin Keski-Suomen huomattavimpia seuroja ja yhdis
tyksiä valitsemaan keskuudestaan kasvatusopillisen yhdistyksen edus
tajien lisäksi sopivia jäseniä yhteiseen valiokuntaan. Näin tulivat jäse
niksi ns. seurojen yliopistovaliokuntaan, jota myöhemmin kutsuttiin 
suureksi yliopistovaliokunnaksi, Jyväskylän Teknillisestä seurasta toh
tori W. Wartiovaara ja maanmittari J. H. Aalto, Jyväskylän kauppias
yhdistyksestä pankinjohtaja A. Fredrikson ja kauppias F. Wessman 
ja Keski-Suomen maanviljelysseurasta maanviljelijät S. Linna ja A. 
Kantola. Schildtin suvun edustajina kutsuttiin valiokuntaan tohtori 
Schildtin pojat, senaattori Onni Schildt ja tilanomistaja A. Schildt. 

Tammikuussa 1911 huomattiin, että valtuusto oli jo v. 1906 aset
tanut yliopistokysymystä kehittelemään valiokunnan. Kun ajateltiin, 
elt�i asialle ehkä olisi eduksi, eLLä yliopistokysymys olisi valtuuston 

1 Kertomus Lahden kaupungin kunnallishallinnosta 1911, s. 79 ja seur. - Korkeakoulukysy
myksiämme, s. 17. - Halila, Lahden historia, s. 389. - Suoma!. Tiedeakatemian esitelmät 
ja pöytäkirjat 1911, I, s. 29-30. 

2 Keski-Suomi 12/12 ja 13/12 1910. -- Suomalainen 12/12 1910. 
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asettaman virallisen komitean hoidettavana - ehkäpä varojen saanti 
valtuustolta siten helpottuisi - tehtiin valtuustolle ehdotus, että v:n 
1906 valiokunta ja uusi yliopistovaliokunta yhdistettäisiin toimeen
panemalla kuitenkin eräitä henkilövaihtoja, kun näissä valiokunnissa 
oli kummassakin samoja henkilöitä. 

Kokouksessaan tammikuun 25 p:nä valtuusto päätti vapauttaa 
toimestaan v. 1906 asetetun yliopistovaliokunnan jäsenet ja asettaa 
uuden kasvatusopillisen yhdistyksen ehdotuksen mukaisen valiokun
nan. Näin syntyi ns. suuri yliopistovaliokunta, johon kuului 23 hen
keä. Puheenjohtajana siinä toimi kaupunginvaltuuston monivuotinen 
puheenjohtaja lehtori Ernest Wänttinen, varapuheenjohtajana }alka
nen ja sihteerinä Kuha. 1 

Varsinainen työ saatiin alulle hitaasti. Vasta tammikuun lopulla 
tehtiin virallinen päätös tiedeakatemian kutsumisesta Jyväskylään. 
Hyvä oli, että asiasta oli jo sitä ennen tehty epävirallinen ilmoitus. 
Kuka sen oli tehnyt, ei tiedetä. Kun }alkanen kuului varajäsenenä 
tiedeakatemiaan ja oli Krohnin vanhoja ystäviä ja osakuntatovereita, 
on todennäköistä, että kosketus tiedeakatemiaan oli tapahtunut hänen 
kauttaan. 

Näin Jyväskylä oli päässyt Lahden kaupunkia lukuun ottamatta 
muiden edelle. Se oli hyvin tärkeätä, sillä Helsingin Sanomain Turkan 
ennustus toteutui kirjaimellisesti. Areenalle taistelemaan Suomen toi
sesta yliopistosta astuivat Jyväskylän ja Lahden lisäksi ainakin Kuo
pio, Mikkeli, Tampere, Viipuri ja Turku, vaikkakin kamppailijoiden 
into suuresti vaihteli. Kuopiossa ja Mikkelissä asia otettiin jo ensi vai
heessa niin vakavasti, että yliopistoasian hoito uskottiin kaupungin
valtuuston asettamalle valiokunnalle, jonka käytettäväksi myönnettiin 
varoja.2 

Vaikea ongelma oli Jyväskylässä ratkaistava. Perinnöksi oli saatu 
Schildtin kuningasajatus, ja sen toteuttamista varten oli olemassa 
yliopistorahasto, tosin melko vaatimaton. Kaupunki oli vähäinen, 
asukkaita v. 1910 vain n. 3500. Suomen kaupunkien joukossa Jyväs
kylä oli pienimpiä. Schildtin aatteen toteuttamiseen kaupungilla itsel
lään ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Se oli selvä. Yliopistovalio
kunnan oli harkittava, voitiinko asiassa jotakin tehdä ja mitä. Oliko 
yritettävä saada valtio perustamaan Jyväskylään yliopisto tai korkea-

1 Keski-Suomi 6/12, 7 /12 ja 8/12 1910. - Jyväskylän kaupungin kunnalliskertomus 1911, 
s. 180 ja seur. - Yliopistovaliok:n ptk. 20/1 ja 13/2 1911. JYK. 

2 Korkeakoulukysymyksiämme, s. 17 ja seur. - Kuopion kaupungin kunnallisia kertomuksia 
v. 1911, s. 81. - Mikkelin kaupungin kunnalliskertomus 1911, s. 64-65.
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koulu? Oliko pyrittävä Heikelin tyyppiseen yliopistoon tai yritettävä 
saada tänne taloudellinen korkeakoulu? Jos yksityiseen korkeakou
luun pyrittäisiin, olisi saatava koko maa yritystä kannattamaan. Jota
kin oli tehtävä ja pian, sillä yliopistoasia oli tullut päivänkysymykseksi. 
Vaarallisia kilpailijoita olivat erittäinkin Lahti ja Kuopio. 

Yliopistokysymystä käsiteltäessä Jyväskylän Teknillisen seuran 
kokouksessa joulukuun 5 p:nä 1910 Arvi Kuha oli asettunut sille 
kannalle, että Jyväskylässä olisi aloitettava vaatimattomasti. Aluksi 
olisi perustettava vain jokin tiedekunta. Hän puolsi lähinnä käytän
nöllisiä, fyysis-matemaattisen ja maanviljelys-taloudellisen tiedekun
nan osaston sekä mahdollisesti lainopillisen tiedekunnan edustamia 
tieteitä. Kuhan esittämiin ajatuksiin oli yleisesti yhdytty. Kannatusta 
oli myös saanut yksinomaan maataloudellisia tieteitä edustava talou
dellinen korkeakoulu. 1 

Seurojen yliopistovaliokunnan kokouksessa tammikuun 20 p:nä 
1911 Wartiovaara puolsi Kuhan suunnitelmaa vedoten siihen, että 
asialle saataisiin siten koko maan kannatus. Mitään päätöstä ei tehty. 
Samassa kokouksessa päätettiin pyytää kasvatusopillista yhdistystä 
kutsumaan Suomalainen Tiedeakatemia keväällä Jyväskylään. Sitä 
ennen olisi kuitenkin saatava syntymään yliopistokysymyksestä lento
kirjanen, jossa olisi esitettävä, mitä Jyväskylän puolesta tässä asiassa 
voitiin sanoa. Sen toimittamista ja julkaisemista varten päätettiin pyy
tää valtuustolta määräraha, mikä myös saatiin. 

Maaliskuun 11 p:nä Suomalainen Tiedeakatemia päätti pitää tou
kokuun 6 p:nä Schildtin satavuotismuiston kunnioittamiseksi juhla
istunnon Jyväskylässä ja järjestää sen yhteyteen pari päivää kestävät 
luentokurssit. Tarkoitusta varten kaupunginvaltuusto oli myöntänyt 
kasvatusopilliselle yhdistykselle 1000 mk: n avustuksen.2 

YLIOPISTOA VARTEN ON PERUSTETTAVA KIRJASTO 

Kasvatusopillisen yhdistyksen kokouksessa tammikuun 24 p:nä 
1911 tehtiin huomattava aloite. Seminaarin lehtori M. Airila alusti 

1 Jyväskylän Tekn. Seuran ptk. 5/12 1910. Jyväskylän Tekn. Seuran ark. - Keski-Suomi 6/12 
ja 7 /12 1910. - Suomalainen 7 /12 1910. 

2 Yliopistovaliokunnan prk. 20/1 1911 ja valiokunnan kirje valLuustolle 20/1 1911. ]YK. -
Jyväskylän kaupungin kunnalliskert. 1911, s. 90. - Suoma!. Tiedeakat:n Esitelmät ja ptk. I 
1911, s. 78. 



49 

kysymyksen tieteellisen kirjaston perustamisesta Jyväskylään. Hän piti 
tätä asiaa hyvin tärkeänä ja myös kiireellisenä, sillä "hyvä kirjasto on 
yliopistolle ehdottoman välttämätön" ja "kirjastoa ei luoda joidenkin 
vuosien, eipä vuosikymmenienkään aikana; siihen tarvitaan vuosi
kymmenien uutteraa keräystointa". 

V. 1909 olivat eräät vanhan suomalaisen puolueen kansanedusta
jat tehneet tohtori A. V. Koskimiehen innoittamina eduskunta-aloit
teen kansalliskirjaston ja maakunta-arkiston perustamiseksi Jyväsky
lään tyydyttämään keski- ja pohjois-Suomen kasvavaa sivistystarvetta 
ja vähen'tämään sitä vaaraa, mikä suomalaista kulttuuria uhkasi, kun 
kaikki kirja-aarteemme olivat yhteen paikkaan pääkaupunkiin kasat
tuina. Vanha kokoon saatu suomi-kirjallisuutemmehan oli jo kerran, 
Turun palossa v. 1827, tuhoutunut, ja valtava työ oli ollut uuden 
kokoelman luomisessa Helsingin yliopiston kirjastoon. 

Viitaten tähän aloitteeseen Airila katsoi, että Jyväskylään perus
tettavan kirjaston olisi pyrittävä keräämään hyllyilleen mikäli mahdol
lista kaikki kotimainen ja liiatenkin suomalainen kirjallisuus Agrico
lasta alkaen. Näin siitä muodostuisi todellinen kansalliskirjasto. Aluksi 
olisi keskityttävä erityisesti vanhaan kirjallisuuteen; sillä sen hankinta 
käy vuosi vuodelta yhä vaikeammaksi. Kirjaston pohjaksi voitaisiin 
ehkä saada seminaarin ja lyseon kirjastoista ne kirjat, joita opettajat ja 
oppilaat eivät koulutyössään tarvinnet, sekä Schildtin kirjasto. Lahjoi
tuksina saataisiin varmasti paljon arvokasta kirjallisuutta. Yksi, toh
tori A. R. Spoofin Turusta, oli jo saatu. Eikä se suinkaan ollut arvo
ton. Mitä muita kirjoja olisi hankittava, riippuisi luonnollisesti siitä, 
mitä tiedekuntia ja tiedekunnan osastoja Jyväskylän yliopistoon tulisi, 
mistä ei vielä ollut tietoa. 

Näin syntyvä kansalliskirjasto oli, Airila totesi, aikain täyttyessä 
ehkä tuova Jyväskylälle yliopiston. 

On pyrittävä siihen, että valtio antaa kirjastolle tukensa ja ottaa 
sen omistukseensa. Jotta alkuun päästään, on kaupungilta saatava ta
loudellista tukea. Varsin pian on ratkaistava, mihin kirjasto sijoitetaan. 
Tarkoitukseen on saatava sopivat tilat jostakin kivirakennuksesta. 

Alustusta seurasi vilkas keskustelu, jonka aikana mm. lausuttiin 
ajatus, että Lounaispuiston kulmauksessa sijaitseva kauan käyttämät
tömänä ollut valtion viljamakasiini olisi saatava kirjastorakennukseksi. 
Pelättiin kuitenkin, että yrityksessä epäonnistuttaisiin, sillä tiedettiin, 
että kaupunginvaltuusto oli edellisinä vuosina pari kertaa turhaan yrit
tänyt saada sitä haltuunsa. Kirjastokysymyksen edelleen kehittäminen 
uskottiin yliopistovaliokunnalle, joka kokouksessaan tammikuun 20 

4 
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p:nä asetti erityisen kirjastovaliokunnan, johon tulivat Airila, Wäntti
nen ja tohtori K. Rikala. Viimeksimainittu erosi kuitenkin pian valio
kunnasta. Hänen tilalleen valittiin syyskuussa A. Schildt.1 

'YLIOPISTOLLINEN KESÄLUKUKAUSI N.K. 
KESÄSEMESTERI' 

Schildtin aatteen toteuttaminen alkoi Jyväskylän yliopistoasian 
kärkimiesten piirissä näyttää ongelmalliselta. Niinpä päätettiin kään
tyä pääkaupungin tietomiesten puoleen. Helmi-maaliskuun vaihteessa 
Helsinkiin matkusti lähetystönä kolme miestä, ]alkanen, Blomstedt ja 
Kuha. Helsingissä sovittiin, että Tiedeakatemia pitää juhlakokouksen 
Jyväskylässä toukokuun 6 p:nä ja sen yhteyteen järjestetään kolmipäi
väiset lomakurssit. Lähetystölle selvisi, että lähiaikoina oli mahdotonta 
Jyväskylään perustaa yliopistoa tai edes tiedekunnan osastoa. Yksi 
mahdollisuus päästä eteenpäin kuitenkin oli: Jyväskylään voitaisiin 
järjestää vuosittain yliopistollinen kesäkurssi n.k. kesäsemesteri. Näin 
saataisiin yliopistollinen toiminta vaatimattomaan alkuun. Ajatuksen 
esitti Kaarle Krohn, ja se innosti lähetystön jäseniä. Kesäsemesteri olisi 
heidän käsityksensä mukaan 'uusi suomalaisuuden voitto'. Ehkäpä 
tätä tietä saataisiin Schildtin aate toteutetuiksi. 

Suuressa yliopistovaliokunnassa ehdotusta kuitenkin vakavasti 
epäiltiin. Pelättiin ensiksikin, että seurauksena voimien keskittämi
sestä kesäsemesterien toimeenpanoon tulisi olemaan varsinaisen yli
opiston perustamisen siirtyminen kaukaiseen tulevaisuuteen. Rahan 
keruu samaan aikaan yliopistoa ja kesäsemesteriä varten näytti vai
kealta. Epäiltiinpä sitäkin, että Jyväskylällä ei ollut taloudellisia mah
dollisuuksia edes kesäsemesterin toimeenpanoon. Tukea kesäsemeste
riä varten ei maaseudulta saataisi, sanoivat maanviljelysseuran edusta
jat, sillä Jyväskylän kaupunki saisi siitä pääasiallisen hyödyn eikä maa
seutu. Ehdotettiin valtuuston käytettävissä oleviin anniskeluvoittova
roihin turvautumista, mutta valtuuston puheenjohtaja Wänttinen il
moitti, että ne olivat viime aikoina pienentyneet ja niitä oli aiottu käyt-

l Airila, M., Jyväskyliin Tieteellinen kirjasto. Katsaus sen syntyyn ja kehitykseen ( 1927), 
s. 5-13. - Keski-Suomi 26/1 1911. - Yliopistovaliok:n ptk. 20/1 ja 28/9 1911. JYK. -
Kun eduskunta-aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja tohtori 0. A. Hainari oli v. 1908-10 

A. V. Koskimiehen opettajatovereita Suomalaisessa Normaalilyseossa ja Koskimies tunnetusti 
oli Schildtin suuria ihailijoita ja molempien opettajatoverina oli Schildtin vävy tohtori A. V. 
Streng, voitaneen katsoa, että eduskunta-aloite kansalliskirjaston perustamiseksi Jyväskylään 
tapahtui W. S. Schildtin merkeissä. 
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tää muihin kaupungille tärkeisiin tarkoituksiin. Joka tapauksessa pää
tettiin tiedustella valtuustolta, voitaisiinko kesäsemesteriä varten saa
da valtuuston käytetävissä olevista varoista Smk 25 .000 :-. Mikäli se 
olisi mahdotonta, pyydettiin tietoa siitä, kuinka suurella summalla 
valtuusto voisi yritystä kannattaa. 

Valiokunnan kirjelmä, jonka allekirjoittivat Wänttinen ja Kuha, 
on päivätty maaliskuun 14 p:nä 1911. Se kuuluu jonkin verran lyhen
nettynä seuraavasti: 

'Sen jälkeen kun valtuuston asettaman yliopistovaliokunnan lähet
tämä lähetystö oli käynyt Helsingissä puhuttelemassa sikäläisiä yliopis
topiirejä ja yliopistokysymystä lähellä olevia henkilöitä, on yliopisto
kysymys saanut pohjan ja muodon, joka vaatii ratkaisua. Asianomai
selta taholta on selvästi huomautettu, ettei löydy mahdollisuutta pe
rustaa vakinaista yliopistoa tahi edes tiedekunnan osastoa lähimmässä 
tulevaisuudessa, mutta sitä vastoin voitaisiin aikaansaada yliopistolli
nen kesälukukausi n.k. kesäsemesteri, joka kestäisi kesäkuun puolivä
listä elokuun puoliväliin tahi loppuun eli yhtä pitkän ajan kuin syyslu
kukausi Aleksanterin yliopistossa.' Opetusta kesäsemesterin aikana oli
si annettava historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan aineissa ja eräissä 
fyysis-matemaattisen tiedekunnan aineissa, kuten botaniikassa, zolo
giassa, maantieteessä sekä mahdollisesti kemiassa ja fysiikassa. 'Täten 
valmistettaisiin opiskeleville tilaisuutta työskennellä kesälläkin opetta
jiensa johdolla ilman että se kävisi heille rasittavaksi, kun kerran 
asianomaisilla olisi kuukausi ennen ja jälkeen lepoaikaa, ennenkuin 
lukukausi alkaisi Helsingissä. Toiselta puolen se vahvistaisi suomen
kielisten yliopiston opettajien taloudellista asemaa. Eduksi olisi, 
että opettajat ja oppilaat oppisivat toisiansa tuntemaan. Aloittelevat 
ylioppilaat pääsisivät täällä työn alkuun. Opiskelijoiden luku tulisi 
tuskin kohoamaan yli 200:n, mikä on 10:s osa yliopiston nykyisestä 
opiskeli jamäärästä.' 

Näihin kursseihin voitaisiin kenties yhdistää nykyisin yliopistoon 
järjestetyt valtion avustusta nauttivat kansakoulun opettajien jatko
kurssit. Näin ne tulisivat asianomaisille taloudellisesti edullisemmiksi. 
Opettajien ei tarvitsisi palkata sijaista, eivätkä elantokustannukset 
olisi lainkaan sellaiset kuin Helsingissä. Sitä paitsi opiskelu pienessä 
kaupungissa kauniin luonnon ympäröimänä olisi omansa toisiinsa lä
hentämään kansan opettajia ja opis

1
°kelevia. 

'Tämän kesäsemesterin kautta valmistettaisiin maaperää tulevalle 
yliopistolle tahi sen osastolle. Ei olisi nimittäin mahdotonta ajatella, 
että jonkun lahjoituksen kautta joku opettaja voisi jäädä yli talvenkin 
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ja sitten myöhemmin joku toinen ja näin vähitellen kokonainen tiede
kunta ja sitten täydellinen yliopisto, kuten on käynyt Göteborgissa. 
Kaikissa tapauksissa näiden kesäsemesterien kautta ajatus vakaantuisi, 
että tänne maan toinen yliopisto perustetaan, koska kerran tänne on 
järjestetty kesäsemesteri ja sen hyväksi uhrattu varoja ja työtä sekä 
asianomaiset olleet tyytyväisiä ja tottuneet tulemaan tänne lukujaan 
harjoittamaan.' 

Kesäyliopiston aikana täytyy olla mahdollisuuksia virkistykseen, 
uintiin, urheiluun ym. Kaupungin täytyy olla valmis uhrauksiin. Selvä 
kuitenkin on, että kaupungin asukkaat, erittäinkin liikemiehet, opis
tosta myös hyötyvät. 

Kurssit eivät millään tavalla vaikuttaisi tulevan yliopiston ohjel
maan. Kun varoja on riittävästi koossa, voidaan yliopisto perustaa lah
joittajien toivomusten mukaisesti ja mikäli maan tarve ja aika vaatii. 
Näin vain riistetään muilta paikkakunnilta mahdollisuus perustaa 
yliopisto. Sillä ei ole todennäköistä, että ruvettaisiin ajattelemaan tois
ta paikkakuntaa, jos tänne on usean vuoden aikana järjestetty yliopis-
tollisia kesäkursseja. 

Kysymys on ennen kaikkea rahakysymys. Pyydämme avustusta. 
Kirjelmä julkaistiin kokonaisuudessaan sekä Keski-Suomessa että 

Suomalaisessa.1 

Anottu summa, 25.000 mk, oli Jyväskylän taloudelliset mahdolli
suudet huomioon ottaen hyvin suuri. Yliopistoasian innokkaimmatkin 
ystävät pudistelivat päätään. 

Keski-Suomi totesi maaliskuun 21 p:nä, että taloudellista korkea
koulua, jonka perustamista harkitsemaan senaatti oli v. 1908 asetta
nut komitean, ei nähtävästi aiottu ainakaan lähiaikoina perustaa. Ko
mitean mietintö oli valmistunut ja siinä suhtauduttiin asiaan kieltei
sesti. Myöskin yliopiston konsistori oli tällä hetkellä sitä vastaan. 
Rehtori Heikelin suunnitelman toteuttaminen voisi ehkä olla mah
dollista, jos siitä tingittäisiin puolet pois. Mutta silloinkin pitäisi saada 
valtiolta apua. Ja sitä oli turha toivoa. Sen osoitti hallituksen viime
aikainen politiikka. 

Ainoa mahdollisuus päästä yliopistoasiassa eteenpäin oli toteuttaa 
yliopistovaliokunnan ajatus, perustaa kesäsemesteri. Sitä varten oli 
pyydetty kaupungilta 25 .000 mk.. 'Summa ei ole pieni. Kun kesäse
mesteristä yritetään saada silta, joka johtaa yliopistoon, sietää kuiten
kin harkita asiaa. '2 

1 Keski-Suomi 2/3 1911. - Suomalainen 3/3 1911. - Yliopistovaliokunnan ptk. 11/3 1911.
JYK. - Jyväskylän kaup. kunn.kert. 1911, s. 91 ja seur. 

2 Keski-Suomi 21/3 1911. 
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Melko ynseästi suhtautui asiaan Suomalainen. Lehden päätoimit
taja lehtori Väinö Kivilinna käsitteli sitä kolmessa pääkirjoituksessa. 
On ilmeistä, että hän piti Jyväskylän yliopistoa täydellisenä utopiana. 
Hän mainitsikin kirjoituksessaan, että lehti ei aikaisemmin ollut puut
tunut yliopistoasiaan, mutta nyt kun oli hiukan reaalista pohjaa ole
massa, voi jo pari sanaa sanoa. 

Kirjoittaja myönsi, että tehty aloite oli merkittävä, mutta esitetty 
mietintö oli aivan liian ylimalkainen. Hyvin kyseellistä oli, voitai
siinko Jyväskylässä luonnontieteissä antaa edes alkeisopetusta. Täkä
läiset laboratoriot olivat perin heikkoja. Oliko otettu selvää, saatai
siinko niihin Helsingistä täydennystä? - Kaupungin oli mahdotonta 
antaa niin suurta avustusta, kuin oli pyydetty. 25 .000 mk oli runsas 
kolmannes kaupungin talousarviosta. - Hyvää yritystä ei mielisi kui
tenkaan tappaa. Kun asiaa ei kannattanut lykätä uuteen valiokuntaan, 
sillä suureen yliopistovaliokuntaan kuuluivat kaupungin parhaat voi
mat, olisi valiokunnalta pyydettävä uusi yksityiskohtaisempi ehdotus. 

Vaikka yleinen mielipide kaupungissa ilmeisesti oli, että valiokun
nan pyyntö ylitti kaupungin taloudelliset mahdollisuudet, herätti Suo
malaisen päätoimittajan jyrkkä asenne yliopistoasian ystävissä kar
vasta mieltä. Huhtikuun 26 p:nä oli lehdessä uutinen, että lehtori 
Kivilinna oli s.k. 21 p:stä irtisanoutunut ja lehden johtokunta oli sii
hen suostunut. Uudeksi päätoimittajaksi tuli lehden toimitussihteeri 
maisteri 0. V. Tissari. Lehti muuttui nyt yliopistoasian innokkaaksi 
kannattajaksi. 1 

Yliopistovaliokunnan avustusanomuksen päättävä käsittely tapah
tui kaupunginvaltuuston kokouksessa huhtikuun 26 p:nä vain vähän 
toista viikkoa ennen tiedeakatemian juhlakokousta. Aluksi johtaja 
Raitio tiedusteli, tulisiko kysymys kesäsemesteristä käsittelyn alaiseksi 
tiedeakatemian vierailun aikana. Siihen Wartiovaara vastasi, että juuri 
se kysymys oli saatava silloin lopullisesti ratkaistuksi. Siksi oli ennen 
kokousta tiedettävä, oliko Jyväskylän kesäsemesterin taloudellinen 
pohja varma. Kuopiosta käsin oli tiedeakatemialle ilmoitettu, että sinne 
voitaisiin kesäsemesteri turvallisesti järjestää. Taloudellinen pohja 
siellä oli taattu. Kuopioon oli kuitenkin vastattu, että Jyväskylällä oli 
etusija ja sen tuli saada lopullisesti päättää asiasta. Se päätös, mikä tänä 
iltana tehdään, voi siis olla ratkaisevaa laatua. 

Kysymys on siitä, haluaako Jyväskylä uhrata 25.000 mk sivistyk
sen alttarille, valtuuston puheenjohtaja Wänttinen totesi. Tarkoin tun
tien kaupungin budjetin hänen oli mahdotonta puoltaa validkunnan 
anomusta. Varminta oli pyytää lausunto rahatoimikamarilta. 

1 Suomalainen 22/3, 29/3, 31/3, 3/4, 5/4, 24/4 ja 26/4 1911. 
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Wartiovaara ilmoitti nyt, että hänkään ei puoltanut koko anotun 
summan myöntämistä. Jos ei mitään anneta, kurssit saa Kuopio. Anne
taan edes 5.000 mk. 

Keskuste'lun jatkuessa vanha kunnallismies F. Wessman ilmoitti 
kannattavansa Wänttisen ehdotusta. 

Ratkai'Seva käänne tapahtui, kun kauppias Mitrofanoff ( myöh. 
Mitro) ilmoitti lämpimästi kannattavansa 10.000 mk:n myöntämistä 
todeten: 'Mitään ei koskaan saada, jos ei rohjeta uhrauksia tehdä'. 
Häntä kannatti pankinjohtaja Fredrikson. Wänttinenkin peruutti eh
dotuksensa. Valtuusto myönsi yksimielisesti nyt, kun kurssit ensi ker
ran toimeenpannaan, kannatusta vähintään 10.000 mk.1 

Toukokuun 2 p:nä }alkanen kirjoitti Krohnille: 
'Hyvä Veli! 
Lähetän postilähetysvekselillä rautatiema'ksun 22 sijasta. Alen

nusta emme saaneet, vaikka Ahonen lupasi. Pääasia on, että Yliopis
tolliset kesäkurssit ovat yhdeksi vuodeksi taatut. Kaupungilta 10.000 
mk ja yksityiset taanneet loppusumman 15.000. Ensimmäinen askel 
tulevaa Jyväskylän yliopistoa kohden on siis otettu ja toiveikkain mie
lin lausumme teidät tervetulleiksi. '2 

SUOMALAINEN TIEDEAKATEMIA JYVÄSKYLÄSSÄ 

Tiedeakatemian vierailua oli Jyväskylässä hartaasti ja jännittyneesti 
odotettu. Oli tärkeätä, että kaupun'ki tekisi vierailijoihin mahdollisim
man edullisen vaikutuksen. 'Näyttäkäämme, että Jyväskylä opillisen 
sivistyksen tyyssijana yhä edelleen on Suomen ensimmäinen maaseutu
kaupunki', Keski-Suomi kirjoitti. 

Paljon tästä vierailusta odotettiin. Lausuessaan tiedeakatemian 
jäsenet tervetulleiksi Keski-Suomi kirjoitti: 'Tulette Suomen sydä
meen. Antakaa tämän sydämen verenkierrolle uusi sysäys, joka kerran 
vielä kuljettaa sen veriä nuorina ja hedelmöittävinä yli kdko Suomen 
niemen. Sellainen sysäys meille ja kdko Suomellemme olisi toivottu 
uusi yliopisto tänne Jyväskylään.'3 

Vieraat saapuivat kaupunkiin lauantaiaamuna toukokuun 6 p:nä 
klo 8 :ha. Suomen laulun sävelten kaikuessa he astuivat laiturille, 

1 Jyväskylän kaup.valtuuston ptk. 26/4 1911. Kaupungin ark. - Suomalainen 28/4 1911. 
2 Jalkanen Krohnille 2/5 1911. SKS. 
3 Ketonen, Oiva, Suomalainen tiedeakatemia 1908-1958 ( 1959), s. 134. - Keski-Suomi 29/4 

1911, - Suomalainen 1/5 1911, 
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missä heitä odotti taaja ihmisjoukko. Päivän ohjelma oli tiivis. Klo 
10:ltä lähdettiin juhla:kulkueessa Schildtin haudalle, missä tiedeakate
mian esimies E. G. Palmen puhui. Klo 1 alkoi tiedeakatemian juhla
k<Ykous lyseo� kauniisti koristellussa juhlasalissa, jossa melkein jokai
nen istuin oli miehitetty. Juhlan kohokohta oli Setälän esitelmä 
'W. Kilpinen suomen kielen uudistajana'. Juhlapäivälliset Kunnallis
talolla alkoivat klo 5 ip. Isäntien puolesta puhui paistiin päästyä }al
kanen kohottaen lopuksi elä'köönhuudon suomalaiselle tieteelle ja Suo
malaiselle Tiedeakatemialle. Vieraiden puolesta vastasi professori 
Kustavi Grotenfelt kosketellen puheessaan 'sitä häipymätöntä merki
tystä, mikä Jyväskylällä nyt jo on suomalaisen sivistyksen hisitoriassa'. 1 

Sunnuntaina oli Kunnallistalolla klo 1 :Itä kansalaiskokous, jossa 
keskusteltiin Jyväskylän kesäsemesteristä Arvi Kuhan alustuksen ja 
eräiden tiedeakatemian jäsenten kursseja varten laatiman ohjelman nrn
kaan, joka jaevtiin painettuna osanottajille. Ajan puutteen vuoksi ei 
yliopistokysymystä kokonaisuudessaan otettu käsiteltäväksi. Ennen 
kokousta oli tiedeakatemian jäsenille jaettu asiaa valaiseva lentokirja
nen 'Näkökohtia Jyväskylän yliopistokysymyksestä', jonka Kuha ja 
Blomstedt olivat toimittaneet. 

Kesäsemesterin päätarkoitus oli - tiedeakatemian alustuksen mu
kaan - valmistaa nuoria ylioppilaita korkeakoulun työhön. Myöskin 
varttuneemmille voitaisiin tarjota heille soveltuvia harjoituksia ja töitä. 
Oikeus kuunnella luentoja ja ottaa osaa harjoituksiin olisi kaikilla. 
Erittäin suotavana pidettiin, että voitaisiin järjestää opintojaan jatka
ville kansakoulunopettajiHe heille soveltuvia luentoja. Mutta sitä var
ten pitäisi hankkia erityinen määräraha. 

Opetusta kesäsemesterin aikana oli annettava sekä kielitieteellisen 
että fyysis-matemaattisen tiedekunnan alalta filosofian kandidaatin tut
kintoa ja myös juridikofiili- ja medikofölitutkintoa silmällä pitäen. 

Opetusaineina voivat tulla kysymykseen edellisessä osastossa filo
sofia, historia, kansanta:lous ja suomen kieli, ehkä myös kansanrunous 
ja estetiikka. Exercitioharjoituksia latinan ja saksan kielissä pitäisi 
järjestää. Mikäli erityistä avustusta kansakoulun opettajia varten saa
taisiin, olisi opetusta annettava myös kasvatusopissa ja musiikin teo
riassa. Fyysis-matemaattisessa osastossa olisi opetusta annettava eläin
ja kasvitieteessä, maantieteessä ja matematiikassa sekä lisäksi kemiassa 
ja mahdollisesti fysiikassa. 

l Ketonen, emt., s .134. - Suoma!. Tiedeakat. esitelmät ja ptk. 1911, s. 3 ja seur. - Keski
Suomi 7 /5 1911. - Suomalainen 8/5 1911.
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Kesäsemesteriä ei tulisi järjestämään Suomalainen Tiedeakatemia, 
vaan sen jäsenten keskuudesta vaHttava toimi'kunta, joka täydentäisi 
itse itseään ja hankkisi opettajat •sekä olisi yhteydessä Jyväskylän toi
mikuntaan. Kesäsemesterin aikana toimivan johtokunnan asettaisivat 
pääkaupungin ja Jyväskylän toimikunnat yhteisesti. 

Kesälukukauden pituus tulisi olemaan noin kahdeksan viikkoa 
ja lukukausimaksu esim. 40 mk. Tarkoitus oli panna yritys alulle ke
sällä 1912, jos 200 maksavaa oppilasta ilmoittautuisi. 

Kansalaiskokouksen puheenjohtajana toimi Jarkanen, pöytäkirjan 
pitäjänä Airila. Kesäsemesterin suuntaviivat hyväksyttiin suurin piir
tein alustuksessa esitetyssä muodossa. Professori Arvi Grotenfehin 
toivomuksesta merkittiin nimenomaan, että Jyväskylän toimikunta 
vastasi taloudellisesta puolesta. 

Verraten laajan keskustelun aiheutti K:ivilinna tekemällä kaksi ky
symystä: 

1. Miten voitaisiin saada taikeita siitä, että ne opinnot, joita täällä
harjoitetaan sekä täällä suoritettavat harjoitukset saavat hyväksymisen 
asianomaisten yliopistonopettajien puolelta? 

2. Missä määrin olisi mahdollista saada apuneuvoja, jos täällä jär
jestetään kurssit silmällä pitäen medi'kofölitutkintoa, samoin myös 
kemian ja fysiikan harjo1tuksia? 

Näiden kysymysten suuren merkityksen Krohn tunnusti heti al
kuun. Missä määrin Jyväskylässä suoritetut tutkinnot kelpuutettaisiin 
Helsingissä, tulisi riippumaan asianomaisten aineiden opettajista ja 
myös siitä, miten päteviä opettajavoimia kesäsemesteriin saataisiin -
Krohn ja professori Komppa totesivat. Kompan ilmoituksen mukaan 
Aleksanterin yliopistossa oli hyväksytty sellaisia töitä, joita oli tehty 
Teknillisen korkeakoulun laboratoriossa. Koneiden ja laitteiden lai
naaminen Helsingistä kävisi vaikeaksi, sillä laboratorioiden johtajat 
eivät saa ilman erikoislupaa niitä lainata. Siksi Jyväskylässä olisi pakko 
järjestää vain sellaisia alkeiskursseja, jotika voidaan suorittaa täällä 
käytettävissä dlevilla koneilla. Kemian kursseja voidaan kyllä järjestää, 
ehkä myös alkeiskursseja fysiikassa. Fysiikan koneet ovat hyvin kal
liita. Keskustelu osoitti, että Kivilinnan aikaisemmin esittämässä kir
peässä arvostelussa oli huomionarvoistakin. 

Kursseille Kilpinen ei olisi hyväksynyt nimeä 'Kesäsemesteri', 
Setälä totesi. Parempi olisi 'Kesäyliopisto' tai 'Kesäopintokausi'. Käy
täntöön otettiin, kuten tunnettua, 'Kesäyliopisto'. 

Lopuksi keskusteltiin kirjaston perustamisesta. Professorit Setälä 
ja Kustavi Grotenfelt totesivat, että hyvin varustettu kirjasto on 
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yliopistolle välttämätön. Airilan suunnitteleman suomi-kirjallisuus
osaston järjestämistä sen yhteyteen he pitivät erittäin tärkeänä. Täm
möisen kirjaston merkitys tulee olemaan koko maan kannalta erittäin 
suuri riippumatta siitä, saako Jyväskylä yliopiston vai ei. 

'Kokouksessa on tehty kauas'kantoisia päätöksiä', puheenjohtaja 
totesi lopuksi ja 1kohotti eläköönhuudon Jyväskylän yliopistolle. 1 

Pääkaupungin tietoniekkojen loistava esitelmien sarja oli alettu jo 
lauantaina. Se jatkui sunnuntaina ja maanantaina. Näin arvokkaita 
kuhtuuripäiviä ei Jyväskylässä aikaisemmin oltu nähty. Jyväskylän 
yliopiston ystävät olivat haltioissaan. Blomstedt, jonka luona K. J. 

Ståhlberg ja Setälä olivat majailleet, kirjoitti toukokuun 13 p:nä ensik
simaini:tulle mm.: 

'Tiedeakatemian täällä käynti kohotti koko kaupunkimme ja maa
laisväestön henkisestä uneliaisuudesta. Olemme nyt melkein joka ilta 
pitäneet innostuksen voimalla kokouksia arpajaisten ym. rahankeräys
keinojen aikaansaamiseksi. 

Setälän 6teen rahalippaaseen, jotka sijoitettiin 4ään pankkiin ja 2teen

kirjakauppaan, kerääntyy rahoja minkä kerkiää- - -
Kirjastoasiaa ajetaan myös täydellä voimalla. Minulla on parhail

laan tekeillä piirustus- ja kustannusarvio kivimakasiinin muuttamiseksi 
kansankirjastoksi. On taottava niin kauan kuin rauta on kuumaa.' 

Blomstedt oli intoa hehkuen saattanut vieraita Haapamäelle asti. 
]alkanen kirjoitti Krahnille touk&uun 21 p:nä mm.: 
'Vielä kerran syd. kiitos meidän Jyväskyläläisten puolesta kaikille 

Teille täällä käynnistänne. Kaifoki vanhatkin ihmiset ovat nuortuneet 
ja kai�ki olemme siinä vahvassa uskossa, että noilla juhlapäiviUä ei 
tule olemaan vain ohimenevä merkitys, vaan että silloin laskettiin pe
rustus joUekin suurelle ja ·kestävälle. Jyväs·kylässä on saanut alkunsa 
niin moni kansallinen yritys, kuten ensimm. suomenkielinen oppi
koulu, kansakoulu-seminaari, tyttökoulu, ettei ole muuta kuin luon
nollista, että täällä saa alkunsa myös ens. puhtaasti kansallinen suomal. 
yliopisto. Olemme täydessä toimessa jälleen saadaksemme yliopistol
lemme riittävää taloudellista pohjaa. - Mitä tulee vakinaiseen yliopis
toon, niin odottakoon se rauhassa aikaansa, mutta kesäyliopisto, se on, 
kuten Jkylän alkeisopistosta aikanaan sanottiin 'hengenhätäinen asia', 
jota meillä nykyään välttämättömästi tarvitaan. '2

Tiedeakatemian vierailun aikana varsinaisena isäntänä oli toiminut 
kasvatusopillisen yhdistyksen puheenjohtaja ]alkanen. Yliopistovalio-

1 Toukok. 7 p:n kokouksen ptk. JYK. - Keski-Suomi 7 /5 ja 9/5 1911. - Suomalainen 8/5 
1911. 

2 Blomstedt Ståhlbergille 13/5 1911. VA. - ]alkanen Krohnille 21/5 1911. SKS.
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kunnan kokouksessa toukokuun 10 p:nä Wänttinen pyysi vapautusta 
valiokunnan puheenjohtajan tehtävistä. Hänen tilalleen valittiin }al
kanen. 

Työ päätettiin kohdistaa lähinnä rahankeräykseen. Suunniteltiin 
koko maan käsittäviä arpajaisia. Mutta niiden toimeenpanoon ei saatu 
lupaa. Syksyllä selvisi, että perin työlästä oli saada kokoon edes sitä 
15.000 mk:n summaa, mikä valtuuston myöntämän avustuksen lisäksi 
välttämättä tarvittiin kesäyliopiston järjestämiseksi v:n 1912 kesän 
aikana. 

Kirjojen keruu Jyväskylän yliopiston tulevaa kirjasitoa varten pan
tiin alulle siten, että sanomalehdissä kehoitettiin yleisöä tekemään kir
jastolle lahjoituksia ja käännyttiin johtajien välityksellä seminaarin ja 
lyseon oppilaiden puoleen. Erityisesti toivottiin heidän keräilevän sa
noma- ja aikakauslehtiä, ennen vuotta 1870 ilmestynyttä pikkukirjalli
suutta ja vanhaa suomenkielistä kirjallisuutta. Parhaista kirjakokoel
mista luvattiin pieniä rahapa}kintoja.1 

PEDAGOGISEN KORKEAKOULUN SYNTYSANAT 

Kesäyliopiston varsinainen tarkoitus oli a1kuperäisen suunnitelman 
mukaan auttaa nuoria ylioppilaita niin, että he heti yliopiston syys
lukukauden alkaessa saisivat opintonsa Helsingissä hyvään alkuun, ja 
edistää varttuneempien ylioppilaiden opintoja. Opetusta oli tarkoitus 
antaa myös kansakoulun opettajille, mikäli varoja saataisiin nimen
omaan sitä varten. Kun valtio oli jo useiden vuosien aikana antanut 
tukensa Helsingin yliopistossa toimeenpannuille kansakoulun opetta
jien jatkokursseille, pidettiin todennärköisenä, että avustusta voitaisiin 
saada kansakoulun opettajien jarkokoulutusta varten Jyväskylässä jär
jestettäville kesäkursseille. 

Alkuperäisen suunnite'lman mukaan oli kasvatusopilliselle puolelle 
kesäyliopistossa varattu vain toisarvoinen asema. Seminaarin historian 
ja kasvatusopin lehtori Kaarle Oksala, joka oli tiedeakatemian vierail
lessa Jyväskylässä ollut opintomatkalla Saksassa, sai Jyväskylän yliopis
toasian ystävät hieman toisenlaisiin ajatuksiin. 

Lehtori Oksala oli erityisesti syventynyt kasvatustieteisiin. Jo nuo
rena maisterina hänen huomionsa oli kohdistunut siihen, että psyko
logia oli kehittymässä eksaktiseksi tieteeksi. Niinpä hän antaessaan 
psykologian opetusta v. 1901 Suomalaisessa Normaalilyseossa kertoi 

1 Suomalainen 15/5 1911. - Keski-Suomi 11/5, 18/5 ja 27 /5 1911. - Toukok. 7 p:n 1911 
keskustelukokouksen ptk. JYK. - Yliopistovaliok. ptk. 27 /5, 28/9 ja 10/10 1922. JYK. -
Airila, emt., s. 13 ja 28. - Jyväskylän kaup. kunn.kert. 1911, s. 100. 
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oppilaillensa suurena uutisena, mistä Reinin psykologian oppikirja ei 
mitään tiennyt, että professori Wilhelm Wundt oli Saksassa pannut 
alulle kc,keellisen psyikologian tutkimuksen. 

Kesällä 1904 hän teki ensimmäisen ulkomaanmatkansa harjoittaen 
puolisentoista kuukautta kasvatusopillisia opintoja Leipzigin yliopis
tossa. V:na 1910 ja 1911 hän opiskeli tässä kaupungissa uudelleen vii
pyen matkalla kahteen erään yhteensä noin kahdeksan kuukautta. 
Tällä kertaa hän pyrki erityisesti tutustumaan kokeelliseen sielutietee
seen ja kasvatusoppiin nauttien mm. näiden alojen etevimpien edusta
jien Wundtin ja tämän oppilaan professori E. Meumanin opetusta. 
Leipzigin opettajayhdistyksen kasvatus- ja sielutieteiden kokeellista 
tutkimusta varten perustetussa instituutissa Oksala tällä matkalla pe
rehtyi psykologian, lapsipsykologian ja kasvatusopin tutkimuksen tek
niikkaan niin perusteellisesti, että hän laitoksen johtajan antaman to
distuksen mukaan pystyi teknillisesti johtamaan mainitun instituutin 
kaltaista laitos ta . 1 

Jo varhain Oksala oli omaksunut sen käsityksen, että kansakoulun 
opettajien valmistusta ylioppilaista olisi lisättävä. Toisessa yleisessä 
seminaarinopettajien kdkouksessa Helsingissä v. 1908 hän puolsi voi
makkaasti erityisen seminaarin perustamista ylioppilaita ja jatko-opis
ton kurssin suorittaneita varten. Kysymys sukelsi esiin harkittaessa, 
miten hospitanttien opinnot seminaareissa olisi järjestettävä. 

V:sta 1890 oli seminaareihin otettu ylioppilaita ja 2-vuotisen jat· 
kon täydellisen kurssin suorittaneita valmistumaan kansakoulun opet
tajiksi hospitantteina eli 'käymäoppilaina'. Kun ylioppilaiden, erittäin
kin naispuolisten, luku ·kasvoi vuosisadan vaihteessa maassamme voi
makikaasti, oli hospitanteiksi pyrkijöitä paljon enemmän kuin niitä 
voitiin seminaareihin ottaa. Pätevyystodistus annettiin alussa verrat
tain helposti. Vaadittiin vain erinäisiä tutkintoja, kahden kuukauden 
opetusharjoittelu ja opetusnäytteet. Mutta vähitellen vaatimukset kas
voivat. 

Kansakoululaitokselle katsottiin olevan etua siitä, että tälle alalle 
antautui oppikoulusivistyksen saaneita henkilöitä, sillä pitempiaikai
nen yhtämittainen tietopuolinen opiskelu ja vieraiden kielten taito, 
mitä ylioppilaat mukanaan toivat, merkitsi henkistä voiman lisää. 
Mutta hospitanttijärjestelmä oli seminaariväen yksimielisen käsityksen 
mukaan huono. 

1 Tämän kirjoittaja nautti Oksalan psykologian opetusta normaalilyseon VII !k:n oppilaana 
lukuvuonna 1901-02 ja muistaa vielä hyvin opettajansa innostuksen Wundtin tutkimuksiin. 
- Oksalan ansioluettelot ja matkakenomukset. Oksalan ark. 
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Oppivelvollisuuskomitea, jonka puheenjohtajana oli Heinolan se
minaarin johtaja tohtori Mikael Soininen ja sihteerinä kansakoulun
tarkastaja A. J. Tarjanne, sanoi siitä v. 1907 valmistuneessa mietin
nössään, että järjestelmä oli suuressa määrässä työläs ja häiritsevä itse 
seminaareille, joilla oli täysi, vieläpä liiallinenkin työ omien suurten 
luokkiensa hoitamisessa, huono myös hospitanttien kannalta, jotka 
eivät saa riittävästi johtoa ja opastusta kaikista seminaarien ponnis
tuksista huolimatta. Hospitanttien pedagoginen valmistus jäi autta
mattomasti puutteelliseksi. 

Nämä seikat toi voimakkaasti ja värikkäästi esiin Jyväskylän semi
naarin opettajakunta v. 1908 seminaarinopettajien kokoukselle lähet
tämässään pöytäkirjanotteessa. Jos hospitanttijärjestelmä säilytettäi
siin, pitäisi vaatimuksia huomattavasti kohottaa, sanottiin siinä, ja 
maksaa opettajille korvausta siitä ylimääräisestä työstä, mitä hospi
tantit heille aiheuttavat. Paras ratkaisu kuitenkin olisi, että hospitant
teja varten perustettaisiin erityinen ·seminaari, jossa he saisivat täyden
tää tietonsa ja saavuttaa opettajakelpoisuuden. Tällaista laitosta myös 
hospitantit haluavat, sillä he kyllä huomaavat olevansa seminaarissa 
ylimääräisenä rasituksena. 

Tätä ratkaisua oli jo v:n 1907 oppivelvollisuuskomitea ehdottanut. 
Mutta seminaarinopettajien enemmistö ei siitä pitänyt. Epäiltiin 

tämmo1sessä hospitanttiseminaarissa valmistuvien 'isoleerautuvan' 
muusta 1kansa'koulun opettajistosta. 'Hospitanttien pitäisi hengittää
samaa kansakoulunopetusilmaa kuin muiden', sanottiin. 

Oksala oli toista mieltä. Hän lausui: 'Eihän se ole suinkaan semi
naari, joka hospitantteja kansakoulun opettajistoon yhdistää, vaan se 
on elämä. He tulevat myöhemmin toisten kansakoulun opettajien 
kanssa opettajayhdistyksissä ja muualla tekemisiin ja assimileerautuvat 
jälkeen päin.' 

Myöskin seminaarinjohtaja Konrad Hilden, professori Aarni Pent
tilän isä, tunsi vastenmielisyyttä erityistä hospitanttilaitosta kohtaan, 
mutta piti mahdollisena, että kehitys veisi siihen ennemmin tai myö
hemmin. Hänen ehdotuksestaan ko'kous päätti, että hospitantit olisi 
valmistettava edelleen seminaareissa, ellei pakko vaadi erityisen hospi
tanttilaitoksen perustamista. 1 

1 Halila, Aimo, Suomen kansakoululaitoksen hist. III, s. 317 ja seur. - Sama, Mikael Soini
sen ylioppilasseminaarisuunnitelma vuodelta 1913. Turun Hist. Ark. XVI ( 1963), s. 218 ja 
seur. - Voipio, Aarni, Mikael Soinisen elämä ( 1944), s. 370-372. - Oppivelvollisuusko
mitean mietintö v:lta 1907, s. 199 ja seur. - Toinen yl. seminaarinopettajakokous Helsingissä 
1908, s. 116 ja seur. - Rehkola, Kaarina, Kansakoulunopettajien hospitanttivalmistuksesta 
Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun. Pro gradu-tutkielma, s. 54 ja seur. JYK. 
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Jyväskylän kasvatusopillisen yhdistyksen ensimma1sessä kokouk
sessa syksyllä 1911, lokakuun 30 p:nä, Oksala käsitteli laajassa esitel
mässä kysymystä, mitä olisi tehtävä, jotta kasvatustieteen harrastus 
saataisiin meillä elpymään. Tarkastettuaan aluksi 1kasvatusopin tutki
musta eri aikoina, hän totesi, että kasvatusoppi oli vasta noin 15 viime 
vuoden aikana uuden metodin, eksaktisen tutkimustavan vaikutuk
sesta kohonnut todellisen tieteen arvoon. Kaikissa sivistysmaissa oli 
uudistusprosessi ikasvatusopin alalla menossa. Kasvatusopin aputie
teessä psykologiassa ei enää tyydytä kuten ennen aikuispsykologiaan. 
Ymmärretään, että lapsen psykologia on monessa suhteessa aivan toi
senlaista kuin aikuisten. Saksassa alkunsa saanut kokeellinen kasva
tusopintutkimus on omaksuttu Amerikassa, missä yliopistoihin on pe
rustettu erityisiä pedagogisia tiedekuntia, suurin niistä 'Teachers Col
lege' New Yorkin Columbia yliopistossa. Se on suurisuuntainen laitos. 
70 professoria luennoi siellä pedagogisten tieteiden eri aloilta. Laitok
seen on yhdistetty harjoituskouluja erilaisia koulumuotoja varten. Sa
moin liittyy siihen 1000 oppilasta käsittävä havaintojen teko- ja ekspe
rimenteerauslaitos. Kysymys tällaisten korkeakoulujen perustamisesta 
on parhaallaan päiväjärjestyksessä Saksassa, mutta toistaiseksi sem
moisia ei ole syntynyt. 

Olisi syytä harkita pedagogisen korkeakoulun perustamista myös 
meidän maahamme. Sen yhteyteen olisi järjestettävä psykologis-peda
goginen laboratorio ja hyvä kirjasto. Siihen olisi keskitettävä sekä 
oppi

i

koulun että kansakoulun opettajien valmistus. Tutkintojen jäl
keen opettajat voisivat siellä täydentää tietojaan. Se olisi heille paljon 
hyödyllisempää kuin ulkomaanmatkat, jotka tulevat hyvin kalliiksi. 

Pedagogisen korkeakoulun toiminta voitaisiin Jyväskylässä aloit
taa vaatimattomasti kesäkurssien muodossa. Tämmöiset sekä oppikou
lun että kansakoulun opettajia varten suunnitellut kurssit saavuttaisi
vat taatusti hyvän menestyksen. 

Oksalan ehdotus pedagogisen korkeakoulun toiminnan aloittami
sesta Jyväskylässä saavutti kokouksen yksimielisen kannatuksen. Lä
hempää ehdotusta laatimaan valittiin Oksala, ]alkanen, Raitio ja joh
tajatar Hilda Söderström. 1 

Asia oli kasvatusopillisen yhdistyksen kokouksessa uudelleen esillä 
joulukuun 6 p:nä. Kaksi päivää aikaisemmin päiväämässään laajassa 
mietinnössä valiokunta ehdotti, että Jyväskylän pyrkimys yliopiston 
saamiseen kohdistettaisiin ensialuksi pedagogiseen korkeakouluun tai 

I Suomalainen 1/1 1911. - Keski-Suomi 31/10 1911. - Oksalan esitelmän luonnos. Oksalan 
ark. 
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pedagogiseen tiedekuntaan. Täydellisen korkeakoulun saaminen näytti 
koko lailla etäisen tulevaisuuden kysymykseltä. Oli viisainta aloittaa 
vaatimattomasti. Jyväskylään ei pitäisi järjestää sitä, mitä Helsinki 
kykeni tarjoamaan paljon paremmassa muodossa. Tarkoituksenmukai
sempaa oli ryhtyä Jyväskylässä tukemaan sitä arvokasta työtä, mitä 
Helsingin yliopistossa vähäisin voimin tehdään eksaktisten tieteiden 
joukkoon siirtyvän kasvatustieteen alalla. 

Kun tämä mietintö aiheutti sen, että kesäyliopiston suunnitelmia 
muutettiin huomattavalla tavalla, viivymme yhä sen tarkastelussa. 
Mietintö jatkui: 

'Emme ryhdy tässä yhteydessä käsittelemään kysymystä tällaisen 
laitoksen vastaisesta järjestämisestä, pyydämme vain saada huomaut
taa, millä tavalla tämä ajatus mielestämme ensiksi olisi tarkoitustaan 
vastaavimmin toteutettavissa. Ajattelemme pedagogisten kesäkurssien 
järjestämisellä parhaiten osuttavan oikeaan ja luulemme, että sellaisen 
pedagogisen kesäyliopiston merkitys senkin jälkeen, vaikka varsinai
nenkin · korkeakoulu saataisiin syntymään, olisi sangen suuri, sillä se 
tarjoaisi maamme lukuisalle opettajistolle, joka ei voi lukukausien 
aikana Helsingissä opiskella, tilaisuuden käyttää osan pitkästä kesä
lomastaan joko opintojen jatkamiseen tai entisten tietojensa virkistä
miseen rauhallisessa maaseutukaupungissa.' - - -

'Puheena olevain kesäkurssien ohjelmassa olisi mielestämme peda
gogiikan opiskelu asetettava etusijalle. Toivoisimme lähimpinä vuosina 
luentosarjoja yleisestä kasvatuksen historiasta, samaten kuin koti
maankin kasvatusolojen, erittäinkin kansansivistyksemme kehitykses
tä, yleisestä kasvatus- ja opetusopista, eri oppiaineiden metodiikasta, 
normaalisesta sekä patologisesta lapsenpsykologiasta, etiikasta, kou
lujen organisatsionista ja kouluhygieniasta. Lisäksi olisi järjestettävä 
seminaariharjoituksia sekä kokeellisia töitä psykologis-pedagogillisessa 
laitoksessa. Samaten olisi järjestettävä keskustelutilaisuuksia, missä 
opettajat voisivat keskenään ajatuksia vaihtaa. - Varsinaisten peda
gogisten luentojen rinnalla olisi pidettävä luentoja muidenkin tietei
den aloilta opetuksen tarpeita silmällä pitäen.' 

Toivottava on, että jo ensi vuonna kesäyliopistossa on luentosar
joja varsinaisen pedagogiikan ja sen aputieteiden alalta sekä muuta
mien aineiden, esim. uskonnon, äidinkielen ja historian erityisopetus
opista. 

'Olemme vakuutettuja siitä, että maamme opettajisto, jos sen tar
peita silmällä pitäen kesäkursseja järjestetään, on niitä lukuisana hy
väkseen käyttävä.' 



63 

Mietintö lähetettiin yliopistovaliokunnalle ja otettiin siellä käsi
teltäväksi joulukuun 18 p: nä 1911. 

Kasvatusopillisen kurssin järjestämistä validkunnassa pidettiin tär
keänä, 'koska siinä parhaiten kuvastuu siemen Jyväskylän tulevalle 
yliopistolle'. Valiokunnan valmistama mietintö päätettiin antaa tie
doksi tiedeakatemialle ja tiedustella professori Soiniselta, voitaisiinko 
Jyväskylässä ensi kesänä järjestää kasvatusopilliset kurssit oppi- ja 
kansakoulujen opettajille. Avoimeksi toistaiseksi jäi, järjestettäisiinkö 
ne itsekannattavaisuuden periaatteelle vai tulisivatko ne saamaan tu
kea kurssi varoista . 1 

KESÄYLIOPISTO ALOITTAA TOIMINTANSA 

Kesällä 1911 oli sovittu, että tiedeakatemian jäsenet pitävät huo
len seuraavana vuonna toimeenpantavan kesäyliopiston yliopistollisen 
linjan henkisestä puolesta. Toimikuntaan, jonka oli hoidettava tämä 
asia, tulivat tiedeakatemian jäsenten valitsemina professorit Krohn, 
Palmen, Setälä, Soininen ja Vennola, dosentti H. Suolahti ja tohtorit 
Kivirikko, Leiviskä ja Liro. Toimikunta oikeutettiin tarpeen mukaan 
täydentämään itseään.2 

Kesäyliopiston valmistelutyöt edistyivät syksyllä reippaasti. Histo
riallis-kielitieteellisen osaston ohjelman laatiminen oli lähinnä Krohnin, 
fyysis-matemaattisen osaston Liron hoidettavana. Varsinaisena sieluna 
Helsingin komiteassa oli Krohn. Hän hoiti yhteydet Jyväskylään ja 
teki sopimukset yliopistollisen linjan opettajien kanssa. 

Samassa yliopistovaliokunnan kokouksessa, joulukuun 18 p:nä, 
jossa päätettiin tiedustella professori Soiniselta, voitaisiinko Jyväsky
lässä saada järjestetyksi Oksalan suunnittelemat kasvatusopilliset kurs
sit, ]alkanen luki Helsingin komitean jäseniltä tulleita kirjeitä, joista 
ilmeni, että seuraavan kesän kurssisuunnitelma oli suurin piirtein val
mis. Lopullisesti se valmistui vasta v:n 1912 puolella.3 

Jyväskylässä valmistelutyöt alettiin vasta lokakuussa 1911. Jyväs
kylän komiteanhan oli vastattava kesäyliopiston aineellisesta puolesta. 
Sen oli myös huolehdittava ns. vapaista kursseista, mikäli semmoisia 

1 Keski-Suomi 9/12 ja 19/12 1911. - Suomalainen 20/12 1911. - Mietintö kasvatusopillisen 
korkeakoulun aikaansaamisesta 4/12 1911. SKS. - Oksala Krohnille 4/12 1911. SKS. -
Mietintö julkaistu Suomalaisessa 8/12 1911 ja Keski-Suomessa 10/12 1911. 

2 Suomalainen 8/5 1911. 
3 Keski-Suomi 19/12 1911. - Suomalainen 20/12 1911. - Oksala Krohnille 21/1 1912. SKS. 

- Yliopistovaliok. pt. 9/2 1912. JYK. 
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pidettiin tarpeellisina. Yliopistovaliokuntaa täydennettiin lokakuun 10 
p:nä valitsemalla siihen uusina jäseninä fil.tri F. A. Hästesko ( myöh. 
Heporauta), apteekkari E. Mansnerus ja maisteri G. Ronimus. Ase
tettiin myös kesäyliopistovaliokunta, johon tulivat herrat }alkanen, 
Airila, Hästesko, Schildt ja Kuha. Valiokunnan sihteerinä toimi aluksi 
Hästesko. Hänet vapautettiin kuitenkin monien kiireiden takia valio
kunnasta ja valittiin hänen tilalleen Oksala, joka toimi tammikuun 18 
p:stä 1912 valiokunnan sihteerinä. ,, 

Suuren yliopistovaliokunnan kokoonpano oli v:n 1912 alusta seu
raava: puheenjohtaja tohtori J alkanen, varapuheenjohtaja lehtori 
Wänttinen, sihteeri maisteri Kuha, rahastonhoitaja kamreeri Mansne
rus. Muut jäsenet: maanmittausinsinööri J. H. Aalto, lehtorit Airila 
ja Blomstedt, opettajatar Maria Gejtell, pankinjohtaja Fredrikson, 
maanviljelijät Kantola ja Linna, kauppias Mitrofanoff, lehtori Oksala, 
toimitusjohtaja Hugo Parviainen, lehtori V. Peltonen, kollega Matti 
Rantala, johtaja Raitio, kollega Ronimus, tri Wartiovaara, kauppias 
Wessman, tilanomistaja Schildt, senaattori Schildt ja opettajatar Maiju 
Seppälä. 

Pedagogisten kurssien järjestämistä varten oli hankittava erityinen 
määräraha. Kun Helsingistä saatiin tietoja, että valtiolta ehkä voitai
siin saada yritykselle Laloudellista tukea, anottiin tammikuun 20 p:nä 
1912 lähetetyssä kirjelmässä Koulutoimen Ylihallitukselta pedagogii
kan tieteellisiä luenwkursseja varten hallituksen käyttövaroista avus
tuksena 5000 mk. Perusteluna mainittiin, että Jyväskylän kasvatusopil
sen yhdistyksen piirissä haluttiin näin saada Kasvatusopillisen korkea
koulun toiminta vaatimattomaan alkuun. Kursseilla oli tarkoitus pitää 
kolme koko lukukauden kestävää luentosarjaa pedagogiikan historian 
ja teorian sekä pedagogisen psykologian alalta. Lisäksi järjestettäisiin 
lyhyitä, viikon tai kaksi, kestäviä metodiikan kursseja, seminaarihar
joituksia ja kertauskuulusteluja. Opetus järjestettäisiin nykyaikaisen 
yliopisto-opetuksen vaatimuksia vastaavasti. Luentojen päätyttyä 
osanottajilla olisi tilaisuus suorittaa yliopistollinen tutkinto pedagogii
kassa, sillä kurssien johtajaksi ja luennoitsijaksi oli lupautunut Alek
sanderin yliopiston kasvatustieteen professori Soininen. 

Apuraha saatiin, ei kuitenkaan 5000, vaan 3000 mk. Suunnitel
mia ei silti ollut pakko muuttaa. 

Yrityksen onnistumiselle oli eduksi, että johtajana mainittiin Soi
ninen. Hänen nimensä oli kansakoulun opettajille takeena kurssien 
täysipainoisuudesta. Oksalan pyyntö, että Soininen saataisiin mainita 
kurssien johtajana, näyttää tätä hämmästyttäneen. Arvattavasti hän 
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piti mahdollisena, että johtajan toimi aiheuttaisi hänelle runsaasti lisä
työtä. Eräässä Soiniselle lähettämässään kirjeessä Oksala selittää asiata 
seuraavasti: 'Kun pyysin lupaa saadaksemme mainita Veljen kurssien 
joht:na, tarkoitin, että pedag.osastollakin olisi esimiehensä, dekanuk
sensa, samoin kuin fys.mat.osastolla on prof. Mellin ja kaiketi hist. 
kielit.osastoonkin sellainen joht. valitaan.' 

Oksala piti tärkeänä, että kasvatustieteet kesäyliopistossa muo
dostivat oman muiden tieteiden kanssa tasa-arvoisen ryhmänsä. Tästä 
asiasta hän kirjoitti Soiniselle: 'Erottaessamme kasvatusopilliset luen
not eri osastoksi olemme näin jo alun pitäen tahtoneet ajaa sitä 
asiaa, että tänne ajan mukana saataisiin syntymään erityinen pedag. 
yliopisto.' 

Kesäyliopiston lopullisessa ohjelmassa sijoitettiin kasvatustieteelli
nen osasto ensimmäiseksi. Toisena oli historiallis-kielitieteellinen ja 
kolmantena fyysis-matemaattinen osasto. Vapaita kursseja oli vain 
Blomstedtin johtamat piirustus- ja 'käsityökurssit.1 

Maaliskuun aikana valmistui kirjanen 'Jyväskylän kesäyliopisto'. 
Siinä esitettiin kesäyliopiston synty ja tarkoitus. Erityisesti tehostet
tiin sitä, miten ylioppilaat voivat näillä kursseilla opinnoissaan edistyä. 
Ohjelmassa rajoituttiin vain historiallis-kielitieteellisen ja fyysis-mate
maattisen osaston luentoihin. Kasvatustieteellisen osaston ohjelma ei 
vielä ollut valmis. Kirjasta levitettiin osakuntiin ja yritettiin saada 
kesäyliopisto niissä keskustelun alaiseksi. Myös ylioppilaskokelaille sitä 
lähetettiin. Kesäyliopiston lopullinen ohjelma valmistui myöhemmin. 
Se lähetettiin myös oppikoulunopettajille. Helsingin Sanomissa kiin
nitti huomion kesäyliopistoon Setälä, Suomettaressa Krohn.2 

Toukokuussa Jyväskylässä asetettiin eräitä toimikuntia pitämään 
huolta opettajien ja oppilaiden majoituksesta, urheilu- ja huvipuolesta 
ym. Kuun puolimaissa kesäyliopistovaliokunta asetti kesäyliopiston 
johtokunnan, johon valittiin professorit Hjalmar Mellin ja Krohn, 
sekä Jyväskylästä }alkanen, Schildt ja Oksala. Kesäyliopiston sihtee
rinä toimi viimeksi mainittu.3 

Kesäyliopisto aloitti kahdeksanviikkoisen toimintansa kesäkuun 

1 Painettu luettelo kesäyliopistoa varten asetetuista toimikunnista. JYK. - Kesäyliopistovalio
kunnan ptk. 18/1, 25/1, 3/2 ja 9/2 1912 ja y!iopistovaliok:n ptk. 10/10 1911. JYK. -
Oksala Krohnille 21/1 1912 sekä Soiniselle 23/1 ja 6/2 1912. SKS. - Sainio, Matti A., 
Jyväskylän kesäyliopisto 1912-1936. - Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kesäluku
kausi 1962, s. 12. - Jyväskylän kesäyliopiston ohjelma 1912. 

2 Kesäyliopistovaliok. ptk. 27 /3 1912. JYK. - Sainio, emt., s. 12-13. - Oksala Krohnille 
5/3 1912, sama Setälälle 13/3 1912, Kuha Setälälle 16/4 1912. SKS. - Uusi Suometar 16/3 
1912. - Helsingin Sanomat 17 /4 1912. 

3 Kesäyliopistovaliok. ptk. 17 /5 1912. JYK. 

5 
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1 7 p:nä. Jyväskylän kirkossa piti juhlasaarnan klo 11 Suomalaisen 
Normaalilyseon rehtori jumaluusopin tohtori Paavo Virkkunen. Ava
jaisissa miesseminaarin juhlasalissa heti jumalanpalveluksen jälkeen 
puhuivat }alkanen ja tiedeakatemian esimies Palmen. Kaupungin puo
lesta pitämässään puheessa }alkanen lausui mm., että Jyväskylässä toi
vottiin kesäyliopiston alkajaisjuhlan säilyvän Suomen sivistyshisto
riassa ei vain paikkakunnallisena, vaan yleisisänmaallisena merkki
tapahtumana. 'Me toivomme, että kesäyliopistosta on tuleva jotakin 
pysyvää; että se olisi alkuna Schildtin ajatuksen toteutumiselle, Jyväs
kylän tulevalle yliopistolle. Toivomme, että kesäyliopisto osoittautuu 
tarpeelliseksi. Toivomme myös, että Schildtin ajatus, Jyväskylän 
yliopisto, tätä tietä toteutuu.' 1 

Ahdistava pelko, että kesäyliopistoon ei tulisi riittävästi oppilaita, 
oli osoittautunut aiheettomaksi. Päivälleen kuukausi ennen lukukau
den alkua Oksala kirjoitti Setälälle mm.: 'Kesäylioppilaita on ilmoit
tautunut jo jonkin verran kolmattasataa, enimmäkseen kansakoulun 
opettajia, ylioppilaita on tiedossa vasta 50 vaiheille, mutta toivotta
vasti niitäkin rupeaa enemmän ilmoittautumaan.' Ennen lukukauden 
alkua oli kasvatusopilliseen osastoon ilmoittautunut noin 200, toisiin 
noin 100.2 Lukukauden aikana opiskelijamäärä jatkuvasti kohosi. Kai
ken kaikkiaan opiskelijoita oli kesäyliopistossa v. 1912 537. Kasvatus
tieteelliseen osastoon ;kirjoittautui 3 72, historiallis-kielitieteelliseen 78 
ja fyysis-matemaattiseen 87. Eniten oli kansakoulun opettajia. Yliop
pilaita oli 113, oppikoulun opettajia 49. Naisia oli 292, miehiä 245. 

Kasvatusopillisessa osastossa Soininen luennoi kasvatus- ja opetus
opista, Virkkunen kasvatuksen historian merkkihenkilöistä ja päävir
tauksista ja Oksala kokeellisesta kasvatusopillisesta sielutieteestä. Kai
killa näillä luennoilla oli runsaasti kuulijoita, lukukauden alkupuolella 
usein yli 300:n. Kun osaston johtajana ja luennoitsijana toimi profes
sori Soininen, ei tutkintojen järjestämisessä ollut vaikeuksia. Kesän 
aikana valmiiksi suoritettujen yliopistollisten kasvatusopin tutkintojen 
määrä kohosi 73:een. 

Suosittuja olivat myös äidinkielen, historian ja uskonnon päivillä 
pidetyt luennot sekä keskustelut. Niitä seuraamassa oli runsaasti oppi
koulujen, etupäässä yksityiskoulujen, opettajia. Luennoitsijoista mai
nittakoon: Setälä (lauseen jäsennyksestä), seminaarin johtaja Hilden 
( äidinkielen opetuksen nykyisistä suunnista germaanisissa maissa sekä 

I Suomalainen 17/6 1912. 
2 Oksala Set,il.ilk 17 /5 1912. SKS. - Suurnalai11e11 17 /6 1912 B. 
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ainekirjoituksen opetuksesta kansakoulussa ja oppikoulun alaluokil
la), tri V. Tarkiainen ( Aleksis Kivestä), tri Mantere ( kirjallisuuden 
käsittelystä opprkoulussa ja nykyaikaisista virtauksista historian ope
tuksen alalla) ja tri Virkkunen ( nykyaikaisista uudistusvaatimuksista 
uskonnon opetuksen alalla erittäinkin silmällä pitäen Raamatullista 
lukukirjaa). 

Myöskin historiallis-kielitieteellisen osaston luentoja kuunneltiin 
ahkerasti. Tarkiaisen luennoilla suomalaisesta kirjallisuudesta 1850-
1890 kohosi kuulijain määrä toisinaan neljännelle sadalle. Myöskin 
Krohnin luennot suomalaisesta mytologiasta olivat suosittuja. Kuuli
joiden joukossa oli hyvin paljon kansakoulun opettajia. Krohnin johta
missa seminaariharjoituksissa oli osanottajia 18, joista yksi valmisteli 
väitöskirjaa, 5 laudaturtutkimusta, 2 cum laude approbatur tutkimusta 
ja 10 kirjoitusta approbatur arvosanaa varten. Lakitiedettä opiskele
via varten järjestettyjä oikeusfilosofian, historian ja kansantalouden 
luentoja sen sijaan oli vain harvalukuinen kuulijakunta seuraamassa. 
Latinan ja saksankielen harjoituksissa oli osanottajia runsaasti. 'Kaik
kien kuunneltaviksi' tarkoitettuja lyhyehköjä luentosarjoja pitivät mm. 
Palmen ( orjuudesta ja maaorjuudesta eri maissa) ja U. L. Lehtonen 
( Aleksanteri I:n ja Napoleonin suhteista v. 1801-12). 

Eniten hyötyä opiskeleville tarjosi fyysis-matemaattinen osasto. 
Eläintieteen zootoomiset työt hyväksyttiin täydellisesti Helsingin 
yliopistossa. Luonnontieteen opinnoille kesäaika oli edullinen. Hyön
teistieteellisiä retkeilyjä tehtiin professori J. R. Sahlbergin ja hänen 
poikansa maisteri Uunio Saalaan johdolla. Myöskin kasvitieteellisiä 
retkiä tehtiin. Kasvianatomiaa ja -fysiologiaa käsittelevien luentojen 
ohella tehtiin myös mikroskopoimistöitä. Opetusta fysiikassa, kemias
sa ja matematiikassa annettiin. Helsingin yliopistosta oli saatu lainaksi 
mm. mikroskooppeja sekä zootoomisia töitä varten kirjoja, leikkaus
materiaalia, työkaluja ym.

Kesäyliopistossa oli luennoitsijoita kaikenkaikkiaan 34, puolet 
niistä Helsingin yliopiston opettajia. Koko lukukauden kestävien luen
tojaksojen ohella pidettiin myös lyhyitä, vain muutamia luentoja tai 
ainoastaan yhden esitelmän kestäviä sarjoja. 

Opiskelevien viihtyisyydestä huolehdittiin järjestämällä huviretkiä 
kaupungin ympäristöön. Urheilu- ja lauluharrastuksia koetettiin myös 
tyydyttää . 1 

1 Oksala, Jyväskylän kesäyliopistosta. Kansanvalistusseuran kalenteri 1913, s. 162 ja seur. -
Sainio, emt., s. 13 ja seur. - Kertomus Jyväskylän kesäyliopiston ens. lukukaudesta 1912. 
JYK. - Kesäyliopiston opettajien selonteot työstään v:lta 1912. JYK. 
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Kesälukulrnuden kokemukset olivat rohkaisevia. Näin suurta me
nestystä ei kukaan ollut kuvitellut. Rantapuistossa opettajille järjeste
tyillä erojaisillallisilla J alkanen totesi, että opiskelijoita oli ollut kaksi 
kertaa enemmän, kuin oli uskallettu toivoa, ja että he näyttivät täältä 
kaikki tyytyväisinä lähteneen kotiinsa. Kesäyliopisto oli osoittautunut 
ajan vaatimaksi. 

Myöskin kesäyliopiston opettajat olivat tyytyväisiä. Heidän puo
lestaan tri Zach. Castren lausui samassa tilaisuudessa: 'Meitä on vie
hättänyt, että olemme saaneet olla näkemässä uuden aatteen pukeutu
van näkyväiseen muotoon. Katson puolestani, että Jyväskylän yliopisto 
on juurtunut tälle pa1kkakunnalle. Toivon, että tämä puu yhä enem
män varttuu sellaiseksi kansallista sivistystä tukevaksi puuksi, jonka 
varjossa vielä monet saavat sivistysaarteisiin syventyä:1 

Osoituksena siitä, että kesäyliopisto jäi monille rakkaaseen muis
toon, on, että hyvin monet heistä palasivat sinne seuraavina kesinä. 
Ensimmäisen hyönteistieteen kurssin päätyttyä iäkäs professori J. R. 
Sahlberg kirjoitti Krohnille, joka oli suostuttanut hänet Jyväskylään 
lähtemään: 'Yleensä minun täytyy sanoa, että oleskelu Jyväskylässä 
oli minulle hyvin mieluisaa. Pelolla ja vavistuksella astuin alussa kuu
lijakuntani eteen, kun tunsin, etten osannut puhua suomea, mutta se 
kärsivällisyys ja anteeksianto, jota kuulijani osoittivat minua kohtaan, 
alkoi pian rohkaista minua. Luulen, että tämä kohtelu johtui minun 
iästäni ja ettei sellaisia puutteita suvaittaisi nuoremmilta. Se harrastus, 
jota monet osoittivat entomologian tutkimusta ja vapaassa luonnossa 
suoritettuja retkeilyjä kohtaan ja joka varmaan johtui siitä, että tämä 
tiede sinänsä on niin mielenkiintoinen, vaikutti sen, että minun lyhyt 
osanottoni tähän uuteen yritykseen jätti minuun monta iloista muis
toa.'2 

Erikoisen kiitoksen kansakoulun opettajille lausui lopettajaisissa 
pitämässään puheessa Kaarle Krohn. Huomattava seikka on kansa
koulun opettajien suurenmoinen osanotto näihin kursseihin, hän sanoi. 
Helsingin lomakursseilla monien vuosien aikana saavutettu kokemus 
on meissä vakaannuttanut käsityksen, että tämä ei ole mikään satun
nainen ilmiö. Meihin on juurtunut syvä kunnioitus tämän opettaja
kunnan sivistysharrastusta kohtaan. Runsaalla osanotollanne olette 
tehneet mahdolliseksi ajatella yrityksen jatkamista. Olette siis osal
tanne yrityksen luojia.3 

1 Suomalainen 9/8 1912. 
2 S{{a/as, Uunio, Johan Reinhold Sahlberg ( 1960), s. 241. 
3 Suomah1inen 12/8 1912 
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Jyväskylän kesäyliopiston to1mmta herätti melkoista huomiota. 
Vain muutama päivä oli kesäyliopistossa aherrettu, kun nuoressa pää
kaupungin lehdessä 'Dagens Tidning' uusi tulokas lausuttiin melkoista 
asiantuntemusta osoittavassa kirjoituksessa tervetulleeksi. 'Vähåäkään 
liioittelematta voidaan sanoa', lehti kirjoitti, 'että joku päivä sitten 
avattiin toinen suomalainen yliopisto; n.s. Jyväskylän kesäyliopisto on 
näet paljon enemmän, kuin mitä meillä tähän asti yliopistollisilla loma
kursseilla on tarkoitettu - - - ja ilmeistä on, että niin lupaava 
alku ei tule valumaan hietaan, vaan todenteolla sisältää suomalaisen 
sivistyksen ensimmäisen elonmerkin.'1 

Tohtori Guss. Mattsson, lehden päätoimittaja, joka itse lienee kir
joituksen laatinut, oli huomattava kulttuuritekijä maassamme, moni
puolisesti lahjakas yliopistomies, mutta ennen kaikkea loistava kynä
mies, etevimpiä sanomalehtimiehiä, mitä maamme on synnyttänyt. 
Kielikysymyksessä Mattsson oli maltillinen. 'Kyllä asiat järjestyvät, 
kun vain molemmin puolin on hyvää tahtoa'. - Syntyperäisenä turku
laisena Mattsson lausui lopuksi toivomuksen, että Jyväskylän kesäyli
opisto antaisi vauhtia sisaryritykselle Turussa. Siitä olisi ylen rasittu
neelle Helsingin yliopistolle pelkkää hyötyä.2 

Syyslukukauden avajaisissa 1912 yliopiston rehtori Anders Don
ner otti käsiteltäväksi kysymyksen akatemiallisista loma-ajoista. Hän 
totesi, että ne olivat kyllä pitkiä, mutta suurin piirtein samanlaisia 
kuin muissa maissa. Tarkoitus ei suinkaan ollut, että opiskelu loma
aikana kokonaan keskeytettäisiin. Sitä oli harjoitettava ilman ohjausta 
itsenäisesti. Hän jatkoi: 

Kulunut kesä on ollut yliopistomme historiassa merkille pantava 
sen johdosta, että sen aikana on suurille ylioppilasryhmille ensi kerran 
valmistettu tilaisuus harjoittaa akateemisia opintoja ulkopuolella tä
män yliopiston. Jyväskylässä on saatu aikaan yritys, jota täydellä syyllä 
on sanottu 'kesäyliopistoksi', sillä opetus, mitä siellä ovat antaneet 
osittain tämän yliopiston opettajat, osittain muut etevät tieteen har
joittajat, on ollut täysipainoista ja täysin tieteellistä. Ei ole rajoituttu 
vain luentoihin, on järjestetty kertauksia, kuulusteluja ja keskusteluja. 

I Suomalainen 26/6 1912. 
2 G(u1111ar) C(astre11), G. 0. Mattsson. Kansallinen eHimiikerrasto IV (1932). 
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Lisäksi on toimeenpantu harjoituskursseja, käytännöllisiä töitä ja ret· 
keilyjä. Siitä on ollut olennaista hyötyä mukana olleille opiskelijoille. 

Kesäyliopiston sijoittamista Jyväskylään ei voitane pitää sattu• 
mana. Kaupunki on vanhastaan kotoisen sivistyksen ahjo, jonne en
simmäinen opetuskieleltään suomenkielinen oppikoulu ja tyttökoulu 
perustettiin, joka on maamme vanhimman kansakouluseminaarin koti
paikka, jossa tunnettu suomalaisen sivistyskielen uranaukaisija Volmar 
Schildt ja Suomen kansakoulun isä Uno Cygnaeus ovat eläneet ja vai
kuttaneet sekä Suomen Kansanvalistusseura perustettiin, muita sivis
tyshistoriallisia merkkitapahtumia mainitsematta, ja jossa henkisellä 
viljelyksellä on yhä edelleen eteviä edustajia. 

Yhtä luonnollista on, että Turussa on syntynyt Academia Redi
vivan ajatus. Tämän toteutumista on koetettu lähentyä yhä lyhyemmin 
väliajoin ja yhä vakiintuneemmassa järjestyksessä pitämällä luento· 
kursseja, joiden luennoitsijat ovat olleet enimmäkseen Helsingin 
yliopiston tiedemiehiä. 

Punnita kannattaa myös ehdotusta, että maanviljelijäin ja eläin
lääkärien valmistus tapahtuisi jossakin maaseutukaupungissa. 

Uusien akateemisten sivistyskeskusten syntymistä on tervehdit
tävä ilolla. Se tekisi henkisen elämämme monipuolisemmaksi ja keven
täisi Helsingin yliopiston työtä. Ne harjoituskurssit, joita tänä kesänä 
on toimeenpantu Jyväskylässä, voivat jo nyt olla täällä tuntuvana huo
jennuksena. 

Horoskoopin asettaminen on aina pulmallista. Jyväskylän kesä
yliopiston osaksensa saama harrastus ja tehdyn kokeen tulokset näyttä
vät kuitenkin olevan vakuutena siitä, että tullaan jatkamaan aloitetulla 
tiellä, niin että tästä tulevaisuudessa kehittyy Suomen toinen yliopisto. 

Selvä on, että askel itsenäisesti toimivaan kiinteään yliopistoon 
vielä on pitkä. On saatava vakinainen opettajakunta sekä laitoksia ja 
rakennuksia. Sitä varten tarvitaan rahaa, paljon lahjoituksia ja myös 
tehokasta kannatusta valtiolta. 

Ajatuksen toteutumista voitaisiin jouduttaa perustamalla aluksi 
joku tai joitakuita tiedekuntia ja rajoittumalla semmoisiin opinaloihin, 
jotka eivät kaipaa kovin kalliita laitoksia. 

Lopetan lausumalla sen toivomuksen, ettei se aika olisi kaukana, 
jolloin tämä uusi yliopisto on oleva perustuksiltaan pysyvä ja voimak 
kaasti kehittyvä, sekä että on vallitseva onnellinen ja molemmin puo
lin hedelmöittävä yhteistyö sen ja tämän vanhan muistoista rikkaan 
korkeakoulun välillä, josta uusi alkuasteellaan tänä kesänä on saanut 
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ensimmäisen opettajakuntansa rungon. Se voi silloin ottaa suorittaak
seen. osan niistä tehtävistä, jotka tähän saakka meidän maassamme 
ovat yksinomaan olleet tämän korkeakoulun täytettävinä. 1 

ABO AKADEMI SAA TUULTA SIIPIINSÄ 

Tohtori Mattssonin toivotus, että Jyväskylän kesäyliopisto antaisi 
vauhtia sisaryritykselle Turussa toteutui kirjaimellisesti. Perin kriitil
lisesti oli maamme ruotsinkielinen nuoriso seurannut sitä unista tapaa, 
millä akatemiakysymystä Turussa oli hoidettu. Vasta v. 1911 oli aka
temiakomitea järjestäytynyt ja hyvin vähän sen työstä oli kuultu. Jy
väskylässä sen sijaan tapahtui kesällä 1912 jotakin uutta ja hätkäh
dyttävää. Se, mitä ylioppilaiden suuresti ihailema tohtori Mattsson 
kesäyliopistosta kirjoitti, pantiin merkille, samoin rehtori Donnerin 
tunnustuksen sanat. Olisiko noudatettava Jyväskylän esimerkkiä. 

Lokakuun 20 p:nä Abo avdelningin kuraattori maisteri Svante 
Dahlström alusti osakunnan kokouksessa kysymyksen, olisiko Turussa 
järjestettävä kesäkurssit. Asiaa valmistelevaan komiteaan valittiin mm. 
osakunnan inspehtori M. G. Schybergson ja kuraattori. Näin sai alkun
sa Turun kesäyliopisto, joka alkoi toimia v. 1913 suurin piirtein sa
maan tapaan kuin Jyv,äskylän kesäyliopisto ja yhtä hyvällä menestyk
sellä. Opiskelijat jakautuivat Turussa historiallis-kielitieteelliseen, fyy
sis-ma temaattiseen, lainopilliseen, kasvatusopilliseen ja taloudellis
kaupalliseen osastoon. Samoin kuin Jyväskylässä oppilasmäärä ylitti 
ensi vuonna huomattavasti ennakkolaskelmat. Kesäyliopisto jatkui 
Turussa v:een 1917. Vapaussodan jälkeisenä kesänä ei edellytyksiä 
kesäyliopiston jatkamiselle ollut. 

Nuorten aloitteen, kesäyliopiston, saavuttama menestys vaikutti 
Turussa akatemian ystäviin rohkaisevasti. Oli nähty, että Turku oli 
kesäyliopiston paikaksi sopiva. Kaupungin johtavissa patriisipiireissä 
alkoi vakautua käsitys, että Turkua voitiin pitää sopivana myös vaki
naisen yliopiston paikaksi. Suunnitelma oli toteutettava. Turun akate
mia oli herätettävä henkiin. 

V. 1915 valittiin akatemiakomiteaan eräitä kesäyliopiston johto
miehiä. Myöskin aika työskenteli Turun akatemian hyväksi. V. 1914 
alkanut maailmansota vilkastutti liike-elämää. Elettiin voimakkaan 

1 Rehtorin puheet 1912-14, 
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noususuhdanteen, yhä kasvavien osinkoje11 aikaa. Turun patriisit oli
vat aikaisemmin osoittautuneet suuriksi paikallispatriooteiksi teke
mällä kotikaupungilleen suuria lahjoituksia, joista mainittakoon kir
jastotalo, taidemuseo ja biologinen museo. V:n 1916 lopulla ilmoitet
tiin yliopistokomitealle, että ryhmä Turun akatemian ystäviä oli koon
nut keskuudestaan noin 3 milj. mk akatemian perustamista varten. 
Voitiin ryhtyä vakavasti suunnittelemaan vanhan akatemian henkiin 
herättämistä. Kun akatemiakomitea ei olluL juriJinen JJetsoo11a, joka 
olisi voinut omistaa akatemiaa, perustettiin 'Stiftelsen för Abo akade
mi' ( Turun akatemian säätiö). Akatemiakomitea hajosi ja luovutti 
omaisuutensa säätiölle v. 1917. 

Akatemian suunnittelua jatkettiin. Rahan arvo laski, mutta uusia 
suuria lahjoituksia saatiin yhä. Eniten uhrauksia akatemian hyväksi 
tekivät veljekset kauppaneuvokset Ernst ja Magnus Dahlström. Maal
lemme kohtalokas vuosi 1918 oli Abo akademin perustamisvuosi. 
Ensimmäinen konsistorin kokous pidettiin maanantaina syyskuun 2 
pnä 1918. Opetustyö akatemiassa aloitettiin seuraavana vuonna tam
mikuun 15 p:nä 1919. 1 

'SUOMALAINEN YLIOPISTO TURKUUN TAI EI OLLENKAAN 
SUOMALAISTA YLIOPISTOA' 

Ajatus, että Jyväskylään olisi perustettava yliopisto, oli maassa 
otettu yleensä suopeasti vastaan. Olipa kaksi yliopiston rehtoria, Ivar 
A. Heikel ja Anders Donner, yliopiston avajaisissa juhlallisesti lausu
nut toivovansa, että suomalainen yliopisto Jyväskylään syntyisi, sillä
siitä olisi vanhalle Helsingin yliopistolle vain hyötyä. Se taistelu, mitä
'seitsemän kaupunkia' yliopistosta oli käynyt, oli aikoja sitten päätty
nyt, kun v:n 1913 lopulla ja 1914 alulla maisteri K. N. Rantakari
aikakauslehti Ajassa äkkiä julisti: 'Suomalainen yliopisto Turkuun tai
ei ollenkaan suomalaista yliopistoa'.

Ääneti Rantakari oli siihen asti seuraillut yliopistoasiasta käytyä 
keskustelua. Tultuaan v. 1911 Turkuun Uuden Auran päätoimitta
jaksi hän oli todennut, miten syrjäytetyssä asemassa tässä suurten his
toriallisten muistojen kaupungissa suomalainen aines oli. Kun alkoi 
näyttää siltä, että sen asema kävisi vielä heikommaksi, sillä varmana 
voitiin pitää, että kaupungissa lähitulevaisuudessa syntyisi ruotsalai-

1 Dahlström, Anteckningar över arbetet för Åbo akademis uppkomst 1907-18. - Nordström, 
l\.bo Akademi 1918-194,3, 
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nen yliopisto, vakaantui hänessä ajatus, että vastapainoksi sille oli saa
tava suomalainen yliopisto. Jotta siihen päästäisiin, oli Jyväskylän 
yliopistoajatus tapettava. On ilmeistä, että Rantakarin kiihkeä kirjoi
tus syntyi näissä merkeissä. 

Rantakari aloitti kirjoituksensa toteamalla, että uuden suomalai
sen yliopiston perustamista oli aikanaan vastustettu, kun pelättiin sen 
heikentävän suomenkielistä ainesta Helsingin yliopistossa ja hidasta
van sen suomalaistumista. Nyt uskotaan, että vaikutus on päinvastai
nen. Kun Turkuun ilmeisesti lähitulevaisuudessa perustetaan ruotsa
lainen yliopisto, on välttämätöntä, että myöskin suomalainen yliopisto 
perustetaan. Mutta sen oikea paikka ei ole Jyväskylä. 

Perusteina tämän kaupungin puolesta on esitetty, että se on kes
kellä maata, että sillä on Kilpisen lahjoitusrahasto ja kesäyliopisto. 
Nämä perusteet eivät •kestä vähäisintäkään kosketusta. Yhtä keskellä 
maata kuin Jyväskylä ovat Tampere, Mikkeli, Kuopio, Kajaani ym. 
Jyväskylä on harvaan asutulla seudulla ja sinne on huonot kulkuyh
teydet. Se on syrjässä maamme vilkkaimmista liikesuonista. Sen lah
joitusrahasto on niin pieni, että sillä tuskin voitaisiin rakentaa yliopis
ton portaitakaan. Entä sen traditsionit? Ennenkuin Jyväskylä voi tar
jota jotakin Turun rinnalle pantavaa, se saa pitää kesäkursseja yhtä 
monta vuosisataa kuin tähän asti vuotta. Kesäkurssien paikkana Jyväs
kylää ehkä voi puoltaa, mutta vakinaiseksi yliopistokaupungiksi se ei 
sovi. Epäily jo herää, kun tietää, että ruotsinmieliset antavat kanna
tuksensa Jyväskylälle. Sen kyllä ymmärtää. He pitävät Turun. Suoma
laiset saavat tyytyä Jyväskylään. 

Ulkomailla yliopistot on sijoitettu tärkeisiin keskuksiin tai valta
kunnan rajalle turvaamaan maata ulkoa tulevilta heikentäviltä vaiku
tuksilta. Vähäinen kaupunki on köyhä kaikesta. Jyväskylässä ei ole 
kirjastoja, ei kokoelmia, ei sairaaloita, sanalla sanoen ei mitään, mitä 
yliopisto välttämättä tarvitsee. Vain vanhalla kulttuuriseudulla yliopis
to voi suorittaa kulttuuritehtävänsä. 

'Köyhän suomalaisen kansanlapsen pitäisi saavuttaa elämäntottu
musta, nähdä maailmaa', tottua varmuudella liikkumaan eri piireissä 
ja oloissa, saavuttaa tuota maailmantottumusta. Ylioppilaana hän voi 
sitä saada suuremmassa kaupungissa, Helsingissä, mutta ei Jyväsky
lässä. Rienas yleinen mielipide, joka yhteiskuntaamme hallitsee, tuk
kisi yhdellä ainoalla lauseella monelta nuorukaiselta tien tulevaisuu
dessa: - Käynyt Jyväskylän yliopiston. 

Yleisen mielipiteen korvissa tällä olisi jokseenkin sama kaiku: 
kuin 'mies on Sysmästä'. 
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Samoin leimattaisiin myös koko itsenäinen suomalainen sivistys. 
Jos olen oikein käsittänyt, niin juuri suomalaisuuden varustuk

seksi uusi suomalainen yliopisto olisikin perustettava - tai ellei, niin 
sittenhän siitä ei kannata puhuakaan. Mutta viimeksi kai nyt vaara 
uhkaa J yväsky Iässä suomalaisuuden asiaa. 

Suomalaiset ovat aina väistyneet parhailta mailta erämaan rauhaan, 
tyytyneet niihin muruihin, mitä herrain pöydältä on pudonnut. Jos 
suomalaiselle sivistykselle perustetaan pakopirtti Jyväskylään, ei sitä 
todellakaan kukaan kadehdi. Eikä siellä syrjässä taistelusta ja kilpai
lusta mitään todellista itsenäistä sivistystä voi syntyä. 'On estettävä 
suomalaisen yliopiston perustaminen Jyväskylään tai muuhun sitä vas
taavaan paikkaan.' 

Helsinkiin ei toista yliopistoa tarvita. Tampereelle sopisi teknilli
nen ja Viipuriin taloudellinen korkeakoulu. Uuden yliopiston oikea 
paikka on 'l'urku. Se on vanha, väkirikas kulttuurikaupunki. Siellä 
liikkuu suurten muistojen keskellä. Turussa on suomalaisuus tätä ny
kyä odottamattoman kitukasvuista, mutta kaupunkia ympäröivä maa
kunta on vaurasta, kansa ahkeraa ja säästäväistä. Turussa yliopisto on 
oikealla paikalla. 

Turun suomalaisesta yliopistosta on tuleva kansallisen sivistyksen 
taisteluyliopisto. Sisämaan yliopisto ei olisi sitä. Mutta kauemmaksi 
katsoen merkitsisi suomalainen yliopisto Turussa sittenkin rauhaa ja 
kokoomusta, kun sisämaan yliopisto sitä vastoin olisi merkkinä pysy
västä hajaannuksesta. Suomalaisen yliopiston perustaminen sisämaa
han olisi torventoitaus suomalaisuudelle peräytymiseen, se olisi ennen 
kaikkea merkkinä siitä, että Suomessa on luovuttu yrityksistäkin yhte
näisen sivistyksen luomiseksi, että täällä tyydytään siihen, että Suo
messa on kaksi vastakkaista sivistystä, toinen ulkonaisesti vahvempi 
kyllä, mutta soveltumaton omalle kansalle, vieläpä suohon polkeva, 
toinen heikko, kituva, epäkäytännöllinen, avuton ja eristetty avarasta 
maailmasta. Harvoin saadaan pysyvää, kelvollista rauhaa ilman tais
telua. 

Turkuun on saatava suomalainen yliopisto, ja sen pitää olla yksi
tyinen. Se on saatava pian, sillä suomalaisuus on Helsingin yliopistossa 
taantumassa ja tätä yliopistoa näyttää uhkaavan Tarton yliopiston koh
talo, täydellinen venäläistäminen. Juuri siksi uudesta yliopistosta täy
tyy tulla yksityinen. 

Kun Rantakarin kirjoituksen ilmestymisestä on jo kulunut yli 
puoli vuosisataa, lukija voi helposti todeta, miten yksipuolisesti ja 
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väärin siinä Jyväskylän mahdollisuudet yliopistokaupunkina on arvioi
tu. Huomautettakoon vain, että Jyväskylän merkitys vanhana suoma
laisena kulttuurikaupunkina siinä on täysin sivuutettu. Siinä, mitä 
Rantakari sanoo vähäisen kaupungin taloudellisista mahdollisuuksista, 
sen sijaan on vankkaa totuutta. Mutta eipä suomalainen Turkukaan 
omin voimin olisi yliopistoasiassa pitkälle päässyt. Psykologiselta kan
nalta kirjoitus on taitavasti laadittu. Vanhana poliitikkona, suomalai
sen puolueen pitkäaikaisena puoluesihteerinä, Rantakari osasi vedota 
lukijakuntansa kansallisiin vaistoihin. Näin hän sai kiivaiden fenno
maanien piirissä asialleen voimakasta kannatusta. Turkuun oli saatava 
't;iisteluopisto', hän kirjoitti. Yrjö Koskisen ohjelma oli toteutettava. 
Näin oli saavutettava pysyvä rauha. Mikä oli Yrjö Koskisen ohjelma? 
Sen Yrjö Koskinen on perin selväsanaisesti lausunut. Hänen päämää
ränsä oli: suomi Suomessa niinkuin ranska Ranskassa. 

On turha kieltää sitä, että Rantakarin yliopistosta hänen suunni
telmiensa mukaan oli tuleva 'taisteluyliopisto', vaikkakin on totta, että 
suunnitelmat myöhemmin muuttuivat. On vaikeata käsittää, miten 
professori Kaarlo Jäntere Turun yliopiston syntyä esittäessään saattaa 
väittää, että Martti Airila antoi väärän todistuksen sanoessaan Jyväs
kylän asiaa puolustaessaan, että Turun yliopistosta oli tarkoitus tehdä 
'taisteluyliopisto'. 

Rantakarin kirjoituksen johdosta Helsingin Sanomat pyysi eräiltä 
tunnetuilta yliopistomiehiltä vastausta kysymykseen: Jyväskylä vai 
Turku yliopistokaupungiksi. 

Todellinen valtioneuvos Th. Rein puolsi ehdottomasti Jyväskylää. 
Tämä kaupunki oli keskellä maata ja sen asema suomenkielisen kult
tuurin historiassa oli ainutlaatuinen. Totta kyllä oli, että vanha yliopis
tokaupunki Turku historiallisine muistoineen olisi oikeutettu uudel
leen tulemaan yliopiswkaupungiksi. Mutta Jyväskyläkin voi kasvaa. 
Turku on eräässä maan kolkassa, Jyväskylä keskellä maata. Eihän siitä 
ole mitään haittaa, että Jyväskylä on vähäinen. Monet kuuluisat ulko
maan yliopistot sijaitsevat pikkukaupungeissa. Kesäyliopisto on me
nestynyt Jyväskylässä hyvin. 

Yliopiston sijaiskansleri Edv. Hjelt piti Turkua ehdottomasti so
pivampana. Uutta varsinaista yliopistoa ei kuitenkaan vielä tarvittu, 
taloudellinen yliopisto kyllä. Sen paikaksi sopisi parhaiten Tampere, 
ehkä Turkukin. Yksityisen yliopiston- perustamiseen tuskin vielä ryh
dytään. Se vaatisi perin paljon varoja. Mikäli suomalainen yliopisto 
perustettaisiin Turkuun, olisi sille ruotsalaisesta pelkkää hyötyä. Mo
lemmat yliopistot voisivat täydentää toisiaan mahdollisin yhteisin lai-
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taksin, mistä koituisi säästöä. Jyväskylässä yliupistu tulisi nukkuvaksi 
saamatta mainittavaa tieteellistä tai muuta merkitystä. 

Valtioneuvos E. G. Palmen kirjoitti, että Jyväskylän yritystä ei 
pitäisi tappaa. Olisi paras antaa sen rauhassa kehittyä. Minne yliopisto 
perustetaan, selviää aikanaan. Sopivin paikka Palmenin mielestä ei 
ollut Turku, jonne varmasti perustetaan ruotsinkielinen yliopisLo. Jos 
sinne tulee vielä suomenkielinenkin, niin molemmista tulee taistelu
yliopistoja. Ja tämä ei olisi kummallekaan eduksi, sillä vatsinai11en 
yliopistotyö vaatii rauhaa. 1 

JYV ASKYLÄN TIETEELLINEN KIRJASTO 

Monia vaikeuksia oli voitettava Jyväskylän tulevan yliopiston kir
jaston perustusta laskettaessa. Jonkin verran kirjoja saatiin heti alkuun 
lahjaksi. Kesällä 1911 seminaarin ja lyseon oppilaat keräilivät niitä ja 
saivat saaliikseen suuren määrän erittäinkin vanhempaa hengellistä 
kirjallisuutta. Mutta taloudellista pohjaa yrityksellä ei ollut. Yliopisto
valiokunnalla ei ollut tähän tarkoitukseen varoja, ja lupaa arpajaisten 
pitoon ei saatu. Avoinna oli myös kysymys, mihin kirjat sijoitettaisiin. 

V. 1865 oli Schildtin aloitteesta perustettu Jyväskylän Suomalai
sen Kirjallisuuden Seura. Vain muutamia vuosia toimittuaan se oli 
vaipunut sikeään uneen. Seura oli kuitenkin ennättänyt koota pienen 
kirjaston ja sen nimissä oli myös huomionarvoinen rahasto. Seuran 
jäsenistä olivat enää elossa lehtori K. Göös ja rouva Fanny Göös -
Arvi Kuhan isä ja äiti - tri A. E. Hagfors, hovineuvos A. W. von 
Zweygberg, tohtorin rouva Aksianna Cygnaeus ja leskirouva Anna 
Hoffren Pylkönmäeltä. 

Syksyllä 1911 tämä seura ravistettiin hetkeksi hereille. Marras
kuun 20 p:nä oli Jyväskylän Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralla ko
kous Keski-Suomen Maanviljelysseuran huoneistossa. Saapuvilla olivat 
herrat Göös, Hagfors ja von Zweygberg sekä valtakirjalla rouva Göös. 
Puhetta johti Göös ja pöytäkirjan laati varatuomari Å. Lund. Puheen-

1 Rantakari, K. N., Suomalainen yliopisto Turkuun tai ei ollenkaan suomalaista yliopistoa. 
Aika 1913 ja 1914. - Jäntere, emt., s. 47 ja seur. - Rantakarin kirjoituksen voimakas otsake 
on saatu Yrjö Koskisen v. 1857 Suomettaressa julkaisemasta kirjoituksesta "Tarvitaanko Jy
väskylässä y!ialkeiskoulua? ja mimmoista?", jossa jyrkästi lausutaan: "Viimeinen sanamme 
on: Suomenkielinen ylialkeiskoulu Jyväsky!;fan, taikka ei ollenban koulua." Hänen pilkalli
nen esityksensä Jyväskylän mahdollisen yliopiston kasvattien matalasta tasosta on muunnelma 
V. Malisen kuvauksesta Jyväskylän Jussilaistyypeistä, ks. Kansanvalistusseuran Kalenteri
1912, s. 93. - Yrjö Koskinen, Kansallisia ja yhteiskunnallisia kirjoituksia I ( 1904-
1905), s. 138 ja seur. 
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johtajan ehdotuksesta valittiin seuran jäseniksi tri }alkanen, pankin
johtaja Fredrikson ja tilanomistaja Schildt, joista kaksi ensiksimainit
tua oli saapuvilla. Seuran puheenjohtajaksi valittiin }alkanen ja vara
puheenjohtajaksi Schildt. Rahavarat valtuutettiin ottamaan haltuunsa 
Schildt. 

Göös ehdotti, että seuran toiminta lopetettaisiin ja varat lahjoitet
taisiin 'Maakunnan keskuskirjaston' perustamiseksi Jyväskylän kau
punkiin. - Seura on ollut valekuolleena jo kauan aikaa, Göös sanoi, 
kuten vastaava Viipurin seura. Sitä ei kannata herättää eloon, sillä se 
ei kuitenkaan pysty täyttämään tehtäväänsä. Siksi rahat on lahjoitet
tava Maakunnan keskuskirjastolle. Ehdotus hyväksyttiin. Lopuksi tar
kastettiin Göösin laatimat kirjaston säännöt. Nämä päätökset vahvis
tettiin vuosikokouksessa lokakuun 1 p: nä 1912. 

Uudesta kirjastosta oli edellisen kokouksen pöytäkirjassa käytetty 
nimiä 'Maakunnan keskuskirjasto' ja 'Jyväskylän maakuntakirjasto'. 
Maamme kirjastolaitoksen organisaatiohan oli niinä aikoina keskuste
lun alaisena. Kokouksien välillä suositeltiin nimeä 'Kilpisen kirjasto'. 
Sääntöihin, jotka vuosikokouksessa hyväksyttiin, tuli nimi 'Jyväskylän 
Tieteellinen kirjasto', mitä on pidettävä erittäin onnistuneena. 

Perintönä Jyväskylän Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta kirjasto 
sai rahaa 36.777 mk 16 p ja kirjaston, jossa oli 446 nidettä. 

Jyväskylän Tieteellisen Kirjaston säännöt Keisarillinen Suomen 
senaatti vahvisti lokakuun 20 p:nä 1914. Kirjaston tarkoituksena oli 
'tulevan paikkakunnalle perustettavan yliopiston tarpeita silmällä pi
täen, luoda mahdollisimman täydellinen kotimaisen kirjallisuuden mal
likokoelma sekä hankkia arvokasta vieraskielistä kirjallisuutta ( 1 §). 

Kirjastolla oli pysyväinen hoitovaliokunta, jonka tehtävänä oli kir
jaston hoitaminen ja kartuttaminen. Hoitovaliokuntaan kuului viisi 
vakinaista ja viisi varajäsentä ( 2 §). 

Tarpeen tullen hoitovaliokunta oli oikeutettu täydentämään 
itseään ( § § 3 ja 4). 

Tieteellisen kirjaston hoitokuntaan olivat v. 1911 valittuina kuu
luneet varsinaisina jäseninä }alkanen, Raitio, Schildt, tri Walter Par
viainen ja Blomstedt sekä varajäseninä Airila ja Wänttinen. Vuosi
kokouksessa lokakuun 1 p:nä 1912 muuttui varsinaisten jäsenten ko
koomus vain siten, että paikkakunnalta pois siirtyvän Raition tilalle 
valittiin hovineuvos von Zweygberg. Varajäseniksi, joiden määrä sään
nöissä oli korotettu viideksi, valittiin Airila, Wänttinen, agronomi 
K. W. Koskelin, Oksala ja Hästesko. Pari viikkoa myöhemmin hoito
kunta järjestyi. Puheenjohtajaksi tuli }alkanen, varapuheenjohtajaksi 
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Blu111sLeJL, sihLeeriksi ja kitjastuIJhuiLajaksi Airila, juka juulukuusla 
siirtyi, Blomstedtin äkkiä kuoltua, varsinaiseksi jäseneksi, ja rahaston
hoitajaksi Schildt.1 

Tieteellisen kirjaston taloudellinen asema oli verrattain vankka. Se 
vahvistui edelleen, kun v. 1916 valtiovallan luvalla toimeenpantiin 
Tieteellisen kirjaston ja kesäyliopiston hyväksi arpajaiset. Tulos, noin 
70.000 mk, jaettiin tasan kirjaston ja kesäyliopiston kesken. Kun kau
punginvalLuusto Schil<ltin lähimpien omaisten suosLumuksella v. 1918 
luovutti kirjastolle ns. 'venykerahaston', noin 12.000 mk, oli kirjaston 
käytettävissä pyörein luvuin 100 .000 mk. Vakavia rahahuolia ei kir
jaston hoitokunnalla tämän jälkeen vähään aikaan ollut.2

Kirjaston rakennuskysymyskin saatiin melko tyydyttävästi ratkais
tuksi, kun valtio marraskuun 28 p:nä 1912 suostui luovuttamaan Jy
väskylän kaupungille kirjastoa varten Lounaispuistossa sijaitsevan 
kruunun viljamakasiinin. Korvaukseksi vaadittiin yhtä suuri maa-alue 
rautatien varrelta. Lisäksi kaupungin oli sitouduttava antamaan val
tion käyttöön viljamakasiinia vastaava varastohuone, mikäli sitä viiden 
lähivuoden aikana tarvittaisiin. 

Aloitteen asiassa oli tehnyt yliopistovaliokunta. Tulevaa Jyväsky
län yliopiston kirjastoa vartenhan juuri kruunun viljamakasiini oli saa
tava. Anomuskirjassa, jonka J alkanen oli laatinut, puhuttiin kuitenkin 
vain siitä, että kaupunki tarvitsi makasiinia omaa kirjastoaan varten. 
Siinä lausuttiin mm.: Kun kaupungilla ei näet nykyään ole sopivaa tilaa 
kirjastolleen ja kun kaupungille on lahjoitettu kaksikin arvokasta yksi
tyiskirjastoa sekä noin 38.000 mk:n suuruinen rahasto kirjastoa var
ten, jonka korot lahjoituskirjan mukaan on käytettävä kirjojen hankki
miseksi, niin on kaupungin pakko aivan ensi tilassa pitää huolta sopi
van huoneuston hankkimisesta kirjastojensa tarpeeksi. 

Yliopistovaliokunta ei ollut semmoinen juridinen persoona, jolle 
voitiin toivoa valtion luovuttavan kiinteätä omaisuutta, eikä myös
kään kirjaston hoitokunta. Siksi anomus oli tehty kaupungin nimissä. 

Joulukuun 12 p:nä 1912 Tieteellisen kirjaston hoitokunta anoi, 
että kaupunki luovuttaisi kirjaston käyttöön kunnallistalosta sopivan 
huoneen, sillä kirjaston kirjavarasto oli tuntuvasti kasvanut, ja että 

1 Airila, emt., s. 25 ja 44. - Raittila, Pekka, Katsaus kirjaston vaiheisiin vuosina 1912-1962. 
Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kirjaston toimintakertomus 1958-1961 ( 1962), 
s. 2. - Jyväskylän Tieteellisen kirjaston säännöt. - Parviainen, \Valter, Jyväskylän Suoma
lainen Kirjallisuus-Seura. Kansanvalistusseura 1874-1899 ( 1899), s. 39 ja seur. - Kuusi, 

Wolmar Styrbjörn Schildt-Kilpinen, s. 240. - Keski-Suomi 21/11 1911. - Suomalainen 
2/10 ja 14/10 1912.

2 Airila, emt., s. 26. 
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viljamakasiinin muuttaminen kirjastorakennukseksi pantaisiin heti vi
reille. Kaupunki luovuttikin kirjaston käyttöön erään kunnallistalon 
yläkerran huoneen ja asetti kirjastotalon aikaansaamiseksi rakennus
toimikunnan, johon kaupungin edustajina tulivat herrat Wartiovaara, 
K. J. Backman ja T. Vartiainen sekä Tieteellisen kirjaston hoitokun
nan valitsemina herrat ]alkanen ja Airila. 

Arkkitehti Blomstedtin laatima luonnos viljamakasiinin muutta
miseksi kirjastorakennukseksi oli olemassa. Työn jatkajaksi hänen 
kuoltuaan saatiin arkkitehti Vivi Lönn. 'Tieteellisen kirjaston' raken
nukseen - tätä nimeä talosta käytettiin säännöllisesti alkuaikoina -
päätettiin sijoittaa sekä Tieteellinen kirjasto että kaupunginkirjasto, 
joka jo jonkin aikaa oli elänyt nousukautta. Myöskin kaupunginkirjas
ton johtokunta, jonka puheenjohtajana v. 1912-14 oli Airila, piti 
tätä järjestelyä tarkoituksenmukaisena. Kaupunginvaltuustolle asiasta 
antamassaan lausunnossa se esitti: 

1) että kaupunki säilyttäisi omistusoikeuden aiottuun rakennuk
seen ja ainoastaan luovuttaisi sen Tieteellisen kirjaston käytettäväksi, 
kuitenkin niin että jos katsotaan tarpeelliseksi, kaupunginkirjastQ ja 
sen referenssikirjasto ynnä aikakauslehtilukusali 10 vuodeksi sijoitet
taisiin kahteen niille varattuun huoneeseen; 

2) että jos mainittujen 10 vuoden perästä Tieteellinen kirjasto
huomataan hyödylliseksi, tarkoitustaan vastaavaksi, kaupunginkirjasto 
siirretään pois ja sitä varten rakennetaan oma kirjastotalo yhteiseksi 
kauppahallin kanssa Kunnallistalon ja Seurahuoneen väliselle tontille; 

3) että jos Tieteellinen kirjasto ei täyttäisi siihen asetettuja toi
veita, vaan syystä tai toisesta epäonnistuisi, kaupunki luovuttaisi Tie
teellisen kirjaston rakennuksen kokonaan kaupungin kirjaston ja luku-
salin omaksi. 

Ehdotuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi, kuitenkin niin, että 
siitä poistettiin ne kohdat, joissa mainittiin, että kaupunginkirjasto 
siirrettäisiin mahdollisesti kirjastotalosta 10 vuoden kuluttua pois. 

Sotasyksynä, marraskuussa 1914, valtuusto päätti, että kirjastotalo 
oli rakennettava. Tieteellisen kirjaston hoitokunta oli luvannut kau
pungille tarkoitusta varten 30.000 mk:n lainan. Rakennus valmistui 
v:n 1915 lopulla. Tieteellinen kirjasto sai siitä leijonan osan. Kaupun
ginkirjaston käyttöön jäi vain kaksi huonetta. Kaikki rakennuksen 
aiheuttamat kustannukset, vieläpä Tieteellisen kirjaston sisustamisen
kin, kaupunki suoritti. Erittäin edullista Tieteelliselle kirjastolle oli 
myös, että kaupunki otti vastatarkseen kaikista kirjastotalon menoista. 
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Tähän tarkoitukseen budjettiin merkitty määräraha oli kaupunginkir
jaston ja Tieteellisen kirjaston yhteisesti käytettävä ja hoidettava. Mo
lempien kirjastojen yhteisen vahtimestarin palkan kaupunki maksoi. 1 

Tieteellisen kirjaston kirjakokoelma kasvoi. Kirjastonhoitajan 
paikkakunnan lehdille antamien tietojen mukaan kirjasto sai v. 1913 
lahjoituksina mm. tehtailija Rafael Haarlalta Agricolan teokset Se Wsi 
Testamenti 1548, Davidin Psaltari 1551, Weisut ja Ennustoxet Mo
sesen laista ja Prophetoista Uloshaetut l .5.51 ja Ne Prophetat Haggaj, 
Sacharja, Maleachi 1552, suurimman osan tri Hagforsin kirjastosta, 
Paavo Cajanderin kirjaston, yhden kappaleen K. J. Gummerus Osake
yhtiön kustantamia varastossa jäljellä olevia kirjoja ja Hämäläis-Osa
kunnan toimeenpaneman yhä jatkuvan kirjakeräyksen tulokset. Myö
hemmistä lahjoituksista mainittakoon B. F. Godenhjelmin ja A. Ge
netzin kirjastot. 

Erittäin huomattava tapaus oli Minervan antikvariaatin varaston 
osto v. 1914 5000 mk:n kauppahinnasta. Tähän sekalaiseen kokoel
maan, jonka Jyväskylään kuljettamiseen tarvittiin yhdeksän rautatie
vaunua, sisältyi huomattava määrä vanhempaa, hyvää suomenkielistä 
kirjallisuutta, mm. eräitä Jusleniuksen sanakirjan kappaleita, Gott
lundin teoksia ja Kiven Kanervalan ensi painoksia, aikakauslehtiä ym. 
Kirjaston Fennica-osastolle Minervan kirjavarasto loi hyvän pohjan.2 

Kirjaston varsinainen järjestely voitiin aloittaa vasta kirjastotalon 
valmistuttua ja sisustustyön edistyttyä tyydyttävälle asteelle. Kiireelli
simpänä Airila piti Fennica-osaston järjestämistä, jotta saataisiin yleis
katsaus kirjastosta ja voitaisiin valmistaa yleisölle mahdollisuus sen 
käyttöön. Marraskuun lopulla 1915 otettiin kirjailija J. Silja Airilan 
johdon alaisena suorittamaan kirjaston ensimmäinen karkea järjestely. 
V:n 1917 alusta työtä jatkoi maisteri Niilo Jussila. Tieteellistä kirjas
toa varten luotiin erityinen luokitusjärjestelmä, joka alistettiin kahden 
asiantuntijan, tohtorien Georg Schaumanin ja Harri Holman, tarkas
tettavaksi. 

Luetteloimistyö voitiin aloittaa vasta, kun Fennica-osaston kirjat 
oli saatu varastosta poimituksi. Tämän osaston järjestely vei noin puo
litoista vuotta. V:n 1916 lopulla oli kirjastossa kirjoja Siljon arvion 

1 Airila, emt., s. 12-24. - Lahtinen, Veikko, Jy\•äskylän kansankirjasto-olot vuosina 1863-
1915. Jyväskyän kaupunginkirjaston juhlakirja 1863-1963 ( 1963), s. 30. - Suomalainen 
30/12 1912. - Airila mainitsee, s. 14, että vahon ei voitu ajatella luovuttavan kiinteätä 
omaisuutta 'äsken perustetulle yliopistoyhclistykselle'. Jyväskylän y!iopistoyhclistys pernstet
tiin vasta v. 1918. 

2 Airi/11, emt., s. 28-32. - Suomaluinen, 16/6 ja 28/7 1913. 
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mukaan ehkä vähän yli 250.000 kpl. Airila pitää arviota kuitenkin 
liian korkeana. Työvoiman vähyyden vuoksi valmistettiin ainoastaan 
systemaattinen lippuluettelo. Lainaus oli alkuaikoina hyvin vähäistä. 1 

KESÄYLIOPISTO JATKAA TOIMINTAANSA 

Ra u h a n  v u ode t 

Jo kesällä 1912 oli täysin selvää, että kesäyliopistoa oli jatkettava. 
Taloudellisesti yritys oli onnistunut. Kun lopputili tehtiin, todettiin, 
että puhdasta voittoa oli saatu noin 7 .000 mk. 

Tärkeätä oli tietää, mitä muutoksia ohjelmaan toivottiin. Johto
kunnan jo heinäkuussa toimeenpannussa neuvottelutilaisuudessa esi
tettiin toivomus, että historiallis�kielitieteellisessä osastossa annettai
siin opetusta myös suomen sukukielissä, englanninkielessä sekä lain
opin opiskelijoita varten ruotsinkielessä. Enemmän luentoja toivottiin 
historian ja suomenkielen alalta sekä tutkinnon suoritusmahdollisuuk
sia jumaluusopin opiskelijoille. 

Fyysis-matemaattisessa osastossa toivottiin varattavan aikaa enem
män kuin kaksi viikkoa hyönteisten keruuseen, kun Jyväskylän seu
dulla on harvinaisia hyönteisiä paljon, sekä uutuutena tilaisuutta maan
tieteellisten karttojen piirtämiseen ja alustavia luentoja sitä varten. 

Kasvatustieteellisessä osastossa toivottiin opetuksen tähtäävän 
myös korkeampiin arvosanoihin, vieläpä laudaturiin.2 

Nämä toivomukset otettiin huomioon seuraavina vuosina. Muu
toin noudatettiin samoja linjoja kuin ensimmäisenä kesänä. Kun alku
vaikeuksista oli tiedeakatemian avulla päästy, suoritti ohjelman laa
dinnan ja neuvottelut opettajien kanssa kesäyliopistovaliokunnan sih
teeri Oksala. 

V. 1913 ja 1914 kasvatustieteellisessä osastossa oli luentoja hie
man enemmän kuin v. 1912. Lisäksi professori Soininen järjesti v. 
1913 antropometrisiä harjoituksia laudaturkirjoitusta valmistelevia 
varten. Hänen toimeenpanemansa harjoitukset olivat tiettävästi ensim
mäinen kerta, jolloin psykologisia diagnoosikeinoja maassamme laa
jemmalti kokeiltiin. 

Historiallis-kielitieteellisessä osastossa annettiin opetusta myös 

1 Airi/a, emt., s. 38 ja seur. 
2 Suomalainen 24/7 1912. 

6 
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suomen sukukielissä ja lisättiin historian opetusta_, mikä v. 1912 oli 
rajoittunut vain muutamiin historian päivillä pidettyihin luentoihin. 
Opetusta sukukielissä antoi v. 1913 tohtori Heikki Ojansuu, myöhem
min tohtori Lauri Kettunen, historiassa v. 1913 tohtori Gunnar Suo
lahti, myöhemmin tohtori Väinö Voionmaa. Uudistus osoittautui tar
koituksenmukaiseksi. 

Yritys saada nuoret lakitieteen opiskelijat aloittamaan opintonsa 
Jyväskylässä ei onnistunut, vaikka opiskelu täällä olisi merkinnyt heil
le lukukauden voittoa. Tohtori Martti Koveron lakitieteen ylioppilaita 
varten pitämillä historian luennoilla oli v. 1914 vain jokunen kuun
telija ja tohtori Zach. Castrenin oikeusfilosofian luennot oli peruutet
tava, kun kuulijoita ilmaantui vain kaksi. Ruotsin kirjoitusharjoitus
ten järjestäminen osoittautui myös epätarkoituksenmukaiseksi. Hie
man paremmin menestyivät professori Serlachiuksen aineenkirjoitus
kurssit. Epäonnistuneeksi osoittautui myös kokeilu jumaluusopin ope
tuksen alalla. Englanninkielen harrastajia sen sijaan oli riittävästi. 
Opetusta siinä annettiin jatkuvasti. 

Fyysis-matemaattisessa osastossa työ jatkui entiseen tapaan ja me
nestys oli hyvä. Uutuutena v. 1914 olivat lehtori Kivilinnan luennot 
kasvimaantieteestä ja maantieteen käytännölliset työt. 

V. 1913 toimeenpantiin luonnontieteen ja maantieteen opettajien
päivät, seuraavana vuonna voimistelukurssit kansakoulun opettajille ja 
myös yhteiskoulujen voimistelun opettajille. 

Jyväskylän kesäyliopisto ei vetänyt enää opiskelijoita puoleensa 
yhtä voimakkaasti kuin ensi vuonna. V. 1912 oli opiskelijoiden määrä 
537, v. 1913 354 ja v. 1914 273. Kansakoulun opettajia oli v. 1912 
opiskelijoista 63 %, v. 1914 53 %, ylioppilaita v. 1912 21 %, v. 
1914 40 %. Ylioppilaiden osuus siis kasvoi. On mahdollista, että opis
kelijaluvun vähenemiseen osaltaan vaikutti se, että Turussa alkoi v:sta 
1913 toimintansa ruotsinkielinen kesäyliopisto, jossa opiskelijain 
määrä oli säännöllisesti suurempi kuin Jyväskylässä. Huomattava on, 
että Jyväskylässä v. 1912 oli myös ruotsinkielisiä opiskelijoita ja että 
Turussa joka kesä oli suomenkielisiä, jo ensi vuonna 54, ja että he 
saivat kertauksissa ja tutkinnoissa käyttää omaa kieltään. 

Kesäyliopiston talous järjestyi v. 1913 ja 1914 varsin tyydyttä
västi. Kaupunki myönsi molempina vuosina 10.000 mk:n avustuksen. 
Kesäksi 1913 saatiin lisäksi kansakoulun opettajien yliopistollisten jat
kokurssien johtokunnalta 6.000 mk ja v. 1914 senaatilta 4.000 mk. 
Olisipa senaatti ollut valmis antamaan enemmänkin, jos kesäyliopis
tossa olisi annettu venäjän kielen opetusta. Siihen ei kuitenkaan noina 
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vaikeina sortovuosina haluttu mennä. Jonkin verran tuloja saatiin lu
kukausi- ym. maksuista. Seminaarista ja lyseosta saatiin korvauksetta 
tarpeelliset opetushuoneet .1 

S o t a-a j a n  v a i k e u k s i a

Ensimmäinen maailmansota, joka puhkesi kesällä 1914, vaikutti 
heti häiritsevästi kesäyliopiston toimintaan keskeyttäen ennen aiko
jaan monien opiskelijain opinnot. Seuraavana vuonna sodasta aiheutui 
suuria vaikeuksia. Väkijuomien anniskelu ja myynti oli Jyväskylässä 
järjestetty ns. Göteborgin järjestelmän mukaisesti. Kaupunki oli luo
vuttanut sen kokonaan anniskeluyhtiölle, joka jakoi vain 6 % 
pääomalle ja luovutti muun osan voitosta kaupungille ja valtiolle lain 
määräämällä tavalla. Näistä tuloista kaupungin avustus kesäyliopis
tolle oli annettu. 

Heti maailmansodan alettua rajoitettiin meillä samoin kuin Venä
jällä jyri<:ästi väkijuomien anniskelua ja myyntiä. Kun ravintoloiden 
oli lisäksi suoritettava väkijuomien tuottamasta bruttotulosta korkea 
vero, aluksi 20 % ja myöhemmin 40 % , vieläpä 50 % , niin kaupun
gin tulot vähenivät romahdusmaisesti. Oli selvää, että kaupunki ei 
enää pystyisi kesäyliopistoa rahallisesti avus'tamaan. Se ymmärrettiin 
yliopistovaliokunnassakin. Mutta hieman vaikeata oli sulattaa sitä, 
että kaupunki pidätti kesäyliopistolle aikaisemmin myönnetystä avus
tuksesta säästöön jääneen määrän 3 .324 mk 99 p, jotka siirrettiin 
hätäapurahastoon .2 

Maailmansodan aiheuttamissa sekavissa oloissa näyttää usko sii
hen, että kesäyliopistoa pystyttäisiin jatkuvasti ylläpitämään alkaneen 
erinäisissä piireissä Jyväskylässä horjua. Helmikuun alussa 1915 Kes
ki-Suomen toimitus lähetti eräille yliopistomiehille kirjeen, jossa mai
nittiin, että kesäyliopiston toiminta voi varojen puutteessa tulevana 
kesänä olla mahdotonta. Oli semmoisiakin, joiden mielestä kesäyliopis
ton oikea paikka olikin Helsinki eikä joku maaseutukaupunki. Toimi
tus pyysi nyt vastausta kahteen kysymykseen: 

1 Jyväskylän kesäyliopiston ohjelmat 1912-14. - Kesäyliopiston kertomukset 1913-14. JYK. 
- Sainio, emt., s. 18-19. - Voipio, emt., s. 470. - Dahlström, emt., s. 57-58. - Schy
bergson, E., Ett universitet i Åbo. Finsk Tidskrift 1913. 2, s. 199 ja seur. - Oksala, K.,

Jyväskylän kesäyliopiston kymmenvuotisesta toiminnasta. Kasvatus ja koulu, 1924, s. 122 ja 
seur. 

2 Jyväskylän kaup. kunn.kert. 1913, s. 26, 1914, s. 41 ja 1915, s. 46 ja seur. - Kesäyliopisto
valiok. ptk. 20/5 1913 ja 12/5 1914. JYK. - Kouluhallitus kesäyliopiston toimikunnalle 
5/5 1914. JYK. - Sainio, emt., s. 20-21. - Salonen, K. D. J., Mikä on totuus alkoholi
kiellosta II. Suomen väkijuomakielto tilaston valossa, s. 18-20. - Suomalainen 27 /9 1915. 



84 

1) Pidättekö sitä ohjelmaa, jonka mukaan Jyväskylän kesäyliopis
to on toiminut, onnistuneena ja voitaisiinko siinä tehdä muutoksia, 
jotka entistä suuremmassa määrässä jouduttaisivat opiskelua? 

2) Voitaisiinko mielestänne yhden kesän lepoajalla saada tuollai
set muutokset kesäyliopiston ohjelmaan suunnitelluksi? 

Toimituksen tiedusteluun antoivat vastauksen professorit Krohn, 
H. Suolahti ja Setälä. Kaikki olivat yksimielisiä siitä, että tähänastinen
ohjelma oli hyvä, mutta että sitä kyllä voitaisiin laajentaa ja monipuo
listaa, mikäli varoja tarkoitukseen olisi käytettävissä. Mitään lepokesää
ei ohjelman suunnitteluun tarvittu. Kesäyliopiston siirtämistä Helsin
kiin ei kukaan puoltanut. Setälä myönsi kyllä, että 'voisihan ne järjes
tää Helsinkiinkin'. Mutta hänestä oli hyvä, että kaikkea toimintaa ei
keskitetä pääkaupunkiin. Vastauksensa hän päätti seuraavasti:

'Minusta kuitenkin kysymys Jyväskylän kannalta on se, haluaako 
Jyväskylä todellakin muodostua yliopistokaupungiksi vastaanottamaan 
maan toista yliopistoa, kun sen perustamisen aika on tullut. Minä puo
lestani ainakin pidän varmana, että se kaupunki, joka vuosien kuluessa 
on pitänyt yllä kesäyliopistoa, on oleva itseoikeutettu vastaanottamaan 
maan toisen yliopiston. Minusta nyt esiintyvä epäröiminen todistaa -
arvoisat jyväskyläläiset suokoot anteeksi, jos erehdyn - että yliopisto
harrastus ei Jyväskylässä olekaan niin eheä ja täyteläinen kuin moni
kin on - minä muiden muassa - olettanut. Siihen näyttävät muutkin 
merkit viittaavan - - - myöskin kesäyliopiston avajaispuhe 1914, 
jos sanomalehtikertomukset olivat oikeat ja minä nämä kertomukset 
olen oikein ymmärtänyt. - - -

Vahinko, jos niin on laita. Minä puolestani ainakin rohkenen lau
sua sen toivomuksen, että jos Jyväskylä kesäyliopistotoiminnan jättää, 
joku muu Suomen kaupunki asettuisi sijalle. Sillä asia on hyvä eikä 
sitä pitäisi laimeuteen ja saamattomuuteen tukahduttaa.' 

Kirjoituksensa Setälä julkaisi semmoisenaan myös Helsingin Sano
missa. 

Keski-Suomen toimituksen puolesta lausuttiin samassa numerossa, 
että Jyväskylässä ei haluttu kesäyliopistosta luopua. Päätös sen jatka
misesta oli jo tehty. Haastattelun tarkoituksena oli ollutkin poistaa 
epäilykset, ja nyt ne ovat haihtuneet. 

Wänttinen, joka v. 1914 oli pitänyt kesäyliopiston avajaispuheen, 
oli ihmeissään. Setälälle kirjoittamassaan kirjeessä hän totesi, että Se
tälä oli käsittänyt hänet täysin väärin. Tarkoitus ei suinkaan ollut, että 
Jyväskylässä luovuttaisiin kesäyliopistosta. 

Näyttääkin siltä, että Setälä oli saanut Wänttisen ajatuksista hie-
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man vaaran käsityksen. Ei hän ollut valmis kesäyliopistosta luopu
maan. Mutta Jyväskylän yliopistoon hän ei uskonut. Se näkyy selvästi 
hänen pitämästään puheesta. Oksala pitikin Setälän kirjoitusta terveel
lisenä ojennuksena. Setälälle hän kirjoitti 111111.: 

'Tämän päivän Keski-Suomessa ollut vastauksenne lehden toimi
tuksen kyselyyn sisältää vakavia sanoja kuntamme johtomiehille. Täy
tyy tunnustaa, ettei yliopiston harrastus kaupungissamme ole niin vi
reätä, kuin suotava olisi, mutta se ei suinkaan merkitse asian eteen
päin menemisen pysähtymistä. Täällä on edelleenkin sama kantajouk
ko puuhassa, joka asiata alusta alkaen on työllä ja toimella koettanut 
viedä eteenpäin. - - -

Toimikunta on kiitollinen Teille, Hra Prof., siitä, että vähän näp
säytitte Jyväskylän kunnallismiehiä samalla kun K-Suomen toimituk
selle sanoitte sanan yhden vuoden levon tarpeellisuudesta. Oli hauska 
nähdä, että Teidän samoin kuin muidenkin yliopistonopettajain lau
sunnot antavat tunnustusta kesäyliopiston tähän astiselle toiminnalle.'1 

Asia järjestyi nyt mutkattomasti. Kaupunki antoi yliopistovalio
kunnalle takaisin edellisen vuoden kannatusavusta pidätetyt rahat. 
Kun kesäyliopiston toimeenpanoa varten oli käytettävissä ainoastaan 
edellisen vuoden säästö 7.323 mk 99 p sekä tulot kesän 1915 luku
kausimaksuista ym., oli ohjelmaa pakko supistaa. Helmikuun 2 p:nä 
Oksala kirjoitti Krohnille 111111.: Vaikka kesäyliopistolla on taloudelli
sia vaikeuksia, olemme päättäneet ensi kesänä jatkaa. Ohjelmaa on 
supistettava entisestä jonkin verran. Jäljelle jäävät ne aineet, joissa 
opiskelijoita on ollut eniten. Olen kirjoittanut H. Suolahdelle, Tar
kiaiselle, Ojansuulle ja Voionmaalle, jotka pitäisi saada tänne koko 
kesäksi. Eläin- ja kasvitieteen sekä mahdollisesti maantieteen työt ja 
kemian luennot on myös ajateltu pysyttää ohjelmassa. Soinisen ympä
rille tietenkin muodostuu entiseen tapaan kasvatusopillinen osasto. 
Olisi toivottavaa, että yliopiston huomattavimmista professoreista jot
kut voisivat täällä pistäytyä. Erityisesti Oksala toivoi Krohnin ja Setä
län voivan tulla edes lyhyeksi ajaksi Jyväskylään. 

Krohn tuli, piti avajaispuheen ja viisi luentoa Kalevalan sanka
reista, mutta Setälä ei tullut. Tarkiainen ja Suolahti eivät myöskään 
voineet tulla. V. 1916 Tarkiainen kuitenkin piti lyhyen luentojakson 
Suomen kirjallisuuden vaiheista 19 :nnellä vuosisadalla. Ohjelmasta 
karsittiin pois 111111. hyönteistiede ja latina, mikä luonnollisesti oli va-

1 Keski-Suomen toimitus Setälälle 3/2 1915, Wänttinen Setälälle 16/2 1915 ja Oksala Setälälle 
16/2 1915. VA. - Keski-Suomi 16/6 1914, 13/2 ja 16/2 1915. 
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hinko. Eräs v. 1913 luonnontieteitä nuorena ylioppilaana kesäyliopis
tossa opiskellut muistelee yhä ( v. 1965) Jyväskylän-kesäänsä ja niitä 
ihania hyönteisten pyydystysretkiä, joita silloin tehtiin hämmästyttä
vän ketterän ukko Sahlbergin johdolla. Virkistäviä ja herätteitä anta
via olivat myös maisteri Linkolan ja tohtorien Liron ja Hällströmin 
johtamat kasvitieteelliset retket. Mieliala niillä oli aina vapautunut. 
Pääsi lähelle opettajia, jotka puhelivat ja laskivat leikkiä riemastutta
valla tavalla. 

V. 1915 toimeenpani Kansanvalistusseura kesäyliopiston yhtey
dessä kuusipäiväiset kirjastokurssit. 1 

Myöskin seuraavana kesänä kesäyliopisto toimi supistetun muo
toisena noudattaen suunnilleen samaa ohjelmaa kuin v. 1915. Kun 
säästöä edelliseltä vuodelta oli vain noin 2.000 mk, oli pakko turvau
tua Schildtin yliopistorahastosta otettuun 2.000 mk:n lainaan. 

Tarkoitus oli, että kesäyliopisto jatkaisi toimintaansa myös v. 
1917, mutta Venäjän vallankumouksen jälkeiset levottomat ja epävar
mat olot aiheuttivat, että suunnitelmasta luovuttiin, vaikka kesäyli
opiston ohjelma oli jo osittain ladottu. Eräät luennoitsijoiksi lupautu
neet olivat tosin muuttuneiden valtiollisten olojen vuoksi kieltäyty
neet tulemasta, mutta käytettävissä olevien opettajavoimien avulla 
kesälukukaudesta olisi saatu suunnilleen samanlainen kuin edellisenä 
kesänä. Kun epätietoisuutta ilmeni, kutsuttiin yliopistovaliokunta ko
koon. Ratkaiseva syy siihen, että v:n 1917 kesäyliopistoa ei toimeen
pantu, oli elintarpeiden puute. Erityisen jyrkkänä tässä asiassa oli kau
punginlääkäri Wartiovaara. Mutta Oksala oli vihainen. Elintarvelauta
kunta oli luvannut hoitaa asian. Hänen mielestään kesäyliopiston pe
ruuttamiseen ei ollut riittäviä perusteita. Myöhemmin hänen ajatuk
sensa kuitenkin muuttui. Sanomalehdissä oli asiasta seuraava uutinen: 

'Jyväskylän yliopistovaliokunta on päättänyt keskeyttää kesäyli
opiston toiminnan ensi kesäksi nykyisen tilanteen aiheuttamien voitta
mattomien esteiden vuoksi. 

Paitsi sitä, että ruokatarpeita olisi ollut kovin vaikea saada hanki
tuksi monisataiselle opiskelijajoukolle, on päätökseen vaikuttanut se
kin, että kesäyliopiston ohjelma oli laadittu osaksi silmällä pitäen sitä 
seikkaa, että yleisen kansakoulukokoukscn osanottajat, joka kokous 
oli aikomus pitää Jyväskylässä, olisivat jääneet kesäyliopistoon opiske
lemaan. Nyt on kuitenkin kansakoulukokouskin peruutettu.' 

1 Kesäyliopiston kert. v. 1915 ja 1916. JYK. - Sainio, emt., s. 21. - Oksala Krohnille 18/2 
1915. SKS. - Suomalainen 14/6 ja 19/8 1915. - Sigrid Stenijn antamia tietoja luonnon
tieteiden opetuksesta ja retkeilyistä kesäyliopistossa v. 1915. 



87 

V. 1917 kesäyliopisto ei toiminut Jyväskylässä, mutta Turussa se
toimi. 1 

Opiskelijoiden määrä kesäyliopistossa oli v. 1915 ja 1916 yhä vä
hentynyt. Edellisenä vuonna niitä oli 252, joista kansakoulun opetta
jia 57 % , jälkimmäisenä vuonna 180, joista kansakoulun opettajia 
42 % . Turussa oli opiskelijoita näinäkin vuosina enemmän kuin Jy
väskylässä: v. 1915 267, joista suomenkielisiä 64, v. 1916 345, joista 
suomenkielisiä 105. V. 1917 opiskelijoita Turussa oli 257, joista suo
menkielisiä 80.2 

Jyväskylän kesäyliopiston toiminta keskeytyi nyt muutamiksi vuo
siksi. Aloite oli osoittautunut onnistuneeksi. Opiskelijoita oli päätty
neen viisivuotiskauden aikana kesäyliopistossa ollut kaiken kaikkiaan 
1.596, joista kansakoulun opettajia 851, akateemisen tutkinnon suorit
taneita 75, ylioppilaita 555 ja muita 115. 

Kesäyliopistoa suunniteltaessa oli lähinnä tavoiteltu ylioppilaiden 
opiskeluajan lyhentämistä. Suurempi hyöty siitä kuitenkin koitui kan
sakoulun opettajille. Kasvatustieteellisessä osastossa oli opiskelijoita 
enemmän kuin muissa osastoissa ja eniten tutkintoja suoritettiin kas
vatusopissa. Ylioppilaista hyötyivät eniten lääketieteen opiskelijat. 
Yliopistossa oli niinä aikoina lääketieteellisessä tiedekunnassa ankara 
jonotus, kun työpaikkoja oli aivan liian vähän. Opiskelu kesäyliopis
tossa tälle alalle antautuville saattoi merkitä enemmän kuin yhden 
lukukauden voittoa.3 

TURUN SUOMALAINEN YLIOPISTOSEURA PERUSTETAAN 

Rantakarin kirjoitus "Suomalainen yliopisto Turkuun tai ei ollen
kaan suomalaista yliopistoa" ravisti Turun suomalaiset hereille. Merk
kinä siitä oli mm. v. 1916 syntynyt Varsinais-Suomen Tutkimusyhdis
tys. Yliopistoasiassa ei toistaiseksi mitään tapahtunut. V:n 1916 alussa 
Rantakari siirtyi Helsinkiin Henkivakuutusyhtiö Salaman hankinta
päälliköksi toimien lyhyen ajan myös liikkeen väliaikaisena toimitus
johtajana. Seuraavana kesänä hän siirtyi Viipuriin Savo-Karjalan pan
kin ensimmäiseksi pääjohtajaksi. Rantakarin lähimpien hengenheimo-

1 Kesäyliopistovaliokunnan ptk:t 1917 ja Kertomus Jyväskylän kesäyliopistosta 1916. JYK. -
Sainio, emt., s. 21-22. - Suomalainen 21/5 1917. - Kirjoittajan muistitietoa yliopistovalio
kunnan kokouksesta 15/5 1917, jossa hän oli saapuvilla. - Oksala J. Gummerukselle kesä
yliopiston peruuttamisesta. VA. 

2 Sainio, emt., s. 30. - Dahlström, emt., s. 57-58. 
3 Oksala, Jyväskylän kesäyliopiston kymmenvuotisesta toiminnasta, Kasvatus ja koulu 1924, 

s. 122 ja seur. - Sainio, emt., s. 17. 
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laistenkin piirissä Turussa alettiin yliopistoasiaan jo suhtautua epäil
len. Ehkäpä olisikin viisainta ryhtyä tukemaan maakunnassa alulle 
pantua suomalaista sivistysrahastoa, jonka varoilla oli tarkoitus tukea 
nuoria tiedemiehiä suomenkielisen aineksen vahvistamiseksi Helsingin 
yliopistossa. Rantakari, jonka puoleen asiassa käännyttiin v:n 1917 
alussa, sai epäilykset kuitenkin haihtumaan. 

Yrjön päivän juhlassa huhtikuun 23 p:nä pitämässään juhlapuhees
sa hän tehosti voimakkaasti sitä, miten tärkeätä oli, että saataisiin pe
rustetuksi taloudellinen korkeakoulu Viipuriin vastapainoksi idästä 
maahamme tunkeutuvalle taloudelliselle painostukselle ja suomalainen 
yliopisto Turkuun lännestä tulevien sivistysvaikutteiden sulattajaksi 
ja suomalaistuttajaksi. 

Tämän jälkeen toiminta alettiin Turussa. Päämääräksi asetettiin, 
että suomalainen yliopisto oli saatava aloittamaan toimintansa Turussa 
heinäkuun 15 p:nä 1940 Turun akatemian 300-vuotispäivänä. Tässä 
mielessä pantiin toimeen rahankeräys. Sitä varten laadittiin lista niistä 
turkulaisista, joilta oli saatava vähintään 3 .000 mk. "Eipä olekaan vä
häinen verotus, mutta ei suinkaan siinä mikään auta", eräskin uhri 
lausui suorittaessaan osuutensa. Muutamassa päivässä oli saatu kokoon 
107 .000 mk. Innostus oli suuri. Useat turkulaiset liikemiehet ilmoitti
vat lahjoittavansa 5.000-10.000 mk, jos yliopisto vuoden kuluessa 
avaisi ovensa. 

Huhtikuun 29 p:nä perustettiin Turun Yliopistoseura ja asetettiin 
toimikunta, jäseninä mm. hovioikeuden presidentti Aleksi Käpy ja 
lakit. kand. T. M. Kivimäki, laatimaan työohjelmaa ja sääntöehdo
tusta. Kun asiata oli näin valmisteltu, ilmoitettiin Snellman-juhlassa 
toukokuun 12 p:nä juhlayleisölle, että oli perustettu seura suomalai
sen yliopiston aikaansaamiseksi Turkuun ja että sen kantarahastossa 
oli jo 107.000 mk. Aikaisemmin asiasta ei oltu sanomalehdistöön pääs
tetty tietoja. 

Sääntöjen mukaan, jotka senaatti vahvisti kesäkuun 2 p:nä 1917, 
seuran tarkoitus oli koota varat suomalaisen yliopiston perustamiseksi 
Turkuun. Päämääräänsä päästäkseen seura oli oikeutettu ottamaan 
vastaan lahjoituksia, testamentteja ja jäsensitoumuksia. Kun varoja oli 
koossa 5 milj. mk tai tuloja 300.000 mk vuodessa, voi seuran lioito
kunta ottaa harkittavaksi yliopiston perustamisen. Seuran varsinainen 
perustava kokous pidettiin marraskuun 4 p:nä 1917. Hoitokunnan 
ensimmäinen puheenjohtaja oli hovioikeuden presidentti Käpy.1 

l Jäntere, ernt., s. 60-82. - Kivimäki, T M., Suomalaisen poliitikon muistelmat (1965), 
s. 42-46.
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Jyväskylässä yliopistokysymys edistyi hitaasti. Huomio siellä koh
distui melkein yksinomaan kesäyliopistoon ja Tieteelliseen kirjastoon. 
Kun yliopistovaliokunnan monivuotinen puheenjohtaja ]alkanen tam
mikuun 9 p: nä 191 7 kuoli, oli valiokunnan järjestäydyttävä uudelleen. 
Puheenjohtajaksi valittiin helmikuun 9 p:nä Schildt, varapuheenjohta
jaksi Airila, sihteeriksi Oksala ja rahastonhoitajaksi säästöpankin kam
reeri 0. W. Mansnerus. Samalla täydennettiin valiokuntaa, kun eräitä 
sen jäsepiä oli kuollut, toisia siirtynyt pois paikkakunnalta tai eronnut. · 
Uusiksi jäseniksi valittiin johtajatar Eeva Heikinheimo, kauppakou
lun johtaja I. V. Kaitila, pankinjohtaja K. V. Koskelin, tohtori Sakari 
Kuusi, kamreeri Mansnerus, seminaarin johtaja N. Ojala ja johtajatar 
Taimi Vuorinen. Heidän lisäkseen valiokuntaan kuuluivat maanmit
tausinsinööri J. H. Aalto, tohtori Airila, maanviljelijät Kantola ja 
Linna, apteekkari Mansnerus, kauppias Mitrofanoff, lehtori Oksala, 
toimitusjohtaja H. Parviainen, lehtori V. Peltonen, maisteri M. Ranta
la, maisteri G. Ronimus, tilanomistaja Schildt, tohtori Wartiovaara, 
kauppias Wessman ja lehtori Wänttinen. 

Kesäyliopiston toimikuntaan valittiin Airila, 0. W. Mansnerus, 
Oksala ja Schildt. Kuten aikaisemmin on mainittu, peruutettiin jo val
miiksi suunniteltu kesäyliopisto vaikean elintarvetilanteen vuoksi 
viime hetkessä. 

Jyväskylän kesäyliopiston ja Tieteellisen kirjaston arpajaisten ar
vonta suoritettiin heinäkuun 2 p:nä. Tulos oli varsin tyydyttävä. 1 

Turun yliopistosuunnitelmista saatiin Jyväskylässä tieto sanoma
lehdistä toukokuussa. Kun yliopistokysymys oli Jyväskylässä ollut 
vireillä jo yli puoli vuosisataa ja työ täällä oli myös tuottanut tuloksia, 
ei Schildtin kuningasajatuksesta haluttu luopua. 

Kysymys, mikä olisi otettava lähitavoitteeksi, oli kuitenkin vielä 
lopullisesti ratkaisematta. Lokakuun 14 p:nä sitä pohdittiin suuressa 
yliopistovaliokunnassa ja 15 p:nä Jyväskylän Kasvatusopillisen yhdis
tyksen kokouksessa. Ajatuksesta, että Keski-Suomeen olisi saatava 
maataloudellinen korkeakoulu, ei vielä oltu luovuttu. Erityisen lämpi
mästi sitä kannatti Schildt. Enemmän kannatusta sai kuitenkin peda
goginen korkeakoulu, sillä sen perustamisen katsottiin merkitsevän 
arvokasta lisää maamme sivistyselämään ja sen toteuttamisen olevan 

1 Suomalainen 11/10 1916, 12/2, 12/3 ja 22/6 1917. 
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paljon enemmän mahdollisuuksien rajoissa kuin maataloudellisen kor
keakoulun. 

Oksala alusti kysymyksen myös Helsingissä tilaisuudessa, missä 
huomattava määrä Jyväskylän yliopistoasian ystäviä oli saapuvilla. 
Myöskin tässä tilaisuudessa useimmat antoivat kannatuksensa ajatuk
selle, että Jyväskylän yliopiston toiminta aloitettaisiin perustamalla 
tänne kasvatusopillinen tiedekunta. 

Rantakarin tuikea hyökkäys oli kovasti harmittanut Jyväskylän 
yliopistoasian kärkimiehiä. Oli jo aika julkisuudessa esittää, miksi suo
malainen yliopisto oli perustettava juuri Jyväskylään ja minkä muotoi
sena sen ajateltiin aloittavan toimintansa. Syksyllä 191 7 Airila tar
kasteli Valvojassa Jyväskylän näkökulmasta "Uuden suomenkielisen 
korkeakoulun asiaa". Lokakuussa Oksala esitti Kasvatus ja koulussa 
tulokset niistä neuvotteluista, mitä Jyväskylässä ja Helsingissä hänen 
suunnitelmiensa pohjalla oli käyty. Jyväskylän yliopiston oli aloitet
tava toimintansa Kasvatusopillisena korkeakouluna. 

Rantakari oli kirjoittanut jyrkästi: On estettävä yliopiston perus
taminen Jyväskylään. Tähän kuolemantuomioon Airila ei tyytynyt. 
Hän kirjoitti: 

On väitetty, että yliopisto voi menestyä vain suurkaup_ungeissa ja 
liikekeskuksissa. Väite ei pidä paikkaansa. Monta korkeatasoista 
yliopistoa on ollut ja on tänä päivänäkin verrattain vähäisissä kaupun
geissa, niin esimerkiksi Saksassa Jenassa, Tiibingenissä ja Heidelbergis
sä, Englannissa Oxfordissa ja Cambridgessä, Ruotsissa Upsalassa. 

Ruotsalaisen yliopiston perustaminen Turkuun on tosiasia. Nyt 
sinne tahdotaan perustaa myös suomalainen, ja siitä 'on saatava -
niin iskusana kuuluu - kansallisen sivistyksen taisteluyliopisto'. 

Onko todella tarkoituksenmukaista sijoittaa yliopisto taistelurinta
maan? Eikö ole parempi sijoittaa se rintaman taakse, selkävarustuk
seksi? Voi myös kysyä: 'Tuleeko taistelu suomalaisuuden ja ruotsalai
suuden välillä Suomessa jatkuvasti olemaan niin hallitseva ja päätty
mätön, että sen perusteella ikuisiksi ajoiksi on määrättävä korkeakou
lun paikka?' 

Onkin todennäköistä, että jos suomalainen yliopisto sijoitetaan 
Turkuun, tämä 'taisteluyliopisto' tulee voimakkaasti tukemaan ruotsa 
laista sisarlaitosta. Kirjastot, kokoelmat, sairaalat ym. laitokset ovat 
hyvin kalliita. On varmaa, että jos Turkuun perustetaan kaksi yliopis
toa, ne asettuvat monella tavalla yhteistoimintaan. Turun ruotsalainen 
yliopisto ei tule asettumaan tämmöistä kehitystä vastaan. Kun monet 
suomalaiset ylioppilaat tulevat opiskelemaan myös ruotsalaisessa yli
opistossa, voidaankin sanoa, että Turussa itse asiassa tulee olemaan 
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kaksoisyliopisto, jossa toimii kaksi jaostoa, suomalainen ja ruotsalai
nen, joilla kummallakin on oma hallintonsa ja omiin sisäisiin asioihin
sa, virkain täyttämiseen, raha-asiain hoitoon ym. nähden täysi mää
räysvalta. 

Näyttää siltä, että ne perusteet, mitä 'Taisteluyliopiston' perusta
miseksi Turkuun on esitetty, eivät kestä. 

Suomessa suositaan pääkaupunkia maaseudun kustannuksella. 
Jyrkkä vastalause on pantava sitä vastaan, että kaikki henkisen elämän 
tärkeimmät keskusahjot pyritään sijoittamaan samalle rannikolle, tus
kin 20 peninkulman päähän toisistaan, vieläpä niin, että yhteen kau
punkiin sijoitettaisiin kaksi yliopistoa. Pitäisikö Turussa todella olla 
yliopisto Aurajoen kummallakin rannalla - - - niinkuin entisellä 
isännällä fortepiano salin ikkunan kummallakin puolen. Paljon on pu
huttu siitä, mitä paikkakunnan pitäisi osata yliopistolle tarjota, ei mi
tään siitä, että keski-Suomellakin ja pohjois-Suomella on oikeus saada 
henkisen elämänsä nostattaja. Tältä kannalta katsoen ei Turun vaati
mus saada yliopistoasialleen laajan Suomenniemen kannatus ole vel
voittava. 

Reaalisemmat Turun yliopiston argumentit ovat kaupungin kir
jasto ja siellä olevat arkistot. 

Yliopisto voi viihtyä muuallakin kuin suolameren ääressä, eikä sen 
menestyksellinen työ edellytä 'vain yhden yön matkaa Tukholmaan'. 
Uudet virtaukset löytävät tiensä kauemmaksikin kuin Turkuun. 

Jyväskylä on kyllä vaatimaton, mutta kehitysky1<:yinen kaupunki. 
Sen liikennesuhteet ovat hyvät ja paranevat lähiaikoina. On varma, 
että Jyväskylää odottaa ripeän kehityksen aika. Se on laajan maakun
nan ainoa kaupunki ja siitä on tuleva Keski-Suomen maaherrankau
punki. Tätä silmällä pitäen Jyväskylän kaupungin valtuusto on katso
nut kohtuulliseksi anoa yhden maakunta-arkiston sijoittamista tänne. 
Jyväskylän yliopistoajatuksen kannalta aloite ei suinkaan ole merki
tyksetön. 

On puhuttu paljon siitä, mitä historialliset traditsionit merkitse
vät, sivuutettu kaikki, mikä teorioihin ei sovellu. Mutta aina ei van
hoihin traditsioneihin ole huomiota kiinnitetty. Mitkä olivat Helsingin 
traditsionit, kun yliopisto sinne sijoitettiin? On kuitenkin selvä, että 
historiallisia traditsioneja on kunnioitettava ja Turulla on vanhimmat 
traditsionit. 

Vaikka Jyväskylä on nuori tulokas, niin tuskinpa sen traditsionien 
arvoa kukaan suomalainen tahtonee kieltää. Korkeamman suomalaisen 
opillisen sivistyksen syntyvuosi, korkeamman suomalaisen naissivis
tyksen syntyvuosi ja suomalaisen kansansivistyksen varsinainen synty-
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mäaika ovat kaikki Jyväskylän kaupungin historian lehdillä kuvatut. 
Olojen kehitys näyttää viittaavan siihen, että vaikkapa maamme toi
nen ja kolmas, vieläpä neljäs ja viideskin yliopisto perustettaisiin Tur
kuun, niin tämän maan ensimmäisen supisuomalaisen yliopiston tyys
sijana on oleva Jyväskylä. 

Täällä on kesäyliopisto toiminut jo viisi vuotta. Tänä aikana on 
kiteytymistään kiteytynyt erikoismuotoonsa Jyväskylän yliopistohan
ke, kunhan vain olosuhteet sallisivat ajatuksen toteutuvan. On hah
moteltu erikoinen opistomuoto, joka samalla olisi vastaisen yliopiston 
ensimmäisenä tiedekuntana ja siten väliasteena lopulliseen päämää
rään pyrittäessä. Seikkaperäinen ohjelma julkaistaan lähitulevaisuudes
sa. Toivottava on, että ne vaikutusvaltaiset henkilöt, joiden myötä
vaikutukseen ja avustukseen nojaten Jyväskylän yliopistoasiaa sen ny
kyisessä muodossa alettiin toteuttaa, eivät muualle siirrä aatteellista ja 
aineellista kannatustaan, ennenkuin ovat tutustuneet tähän uuteen 
suunnitelmaan. 

Tieteellistä kirjastoa Jyväskylässä on kehitetty alkuperäisen suun
nitelman mukaan. Fennica-kokoelma onkin bibliofiilin käsityksen mu
kaan mielenkiintoinen, mutta ulkomaista tieteellistä kirjallisuutta on 
vähän. Sitähän on hankittu pääasiallisesti kesäyliopiston tarpeita sil
mällä pitäen. 

Asettuen Turun korkeakoulukysymykseen nähden lojaaliselle kan
nalle Jyväskylä tulee edelleen vaalimaan kesäyliopistoasiaa ja kartutta
maan kirjastoansa päämääränään suomalainen yliopisto. 1 

Syksyllä 1911 Oksala oli Jyväskylän kasvatusopillisen yhdistyksen 
kokouksessa osoittanut, miten tärkeätä olisi, että maahamme perustet
taisiin 'pedagoginen korkeakoulu'. Tämän korkeakoulun alkioksi hä
nen ehdotuksestaan Jyväskylän kesäyliopistoon järjestettiin 'kasvatus
tieteellinen osasto'. Viitaten kesäyliopistossa saatuihin kokemuksiin 
hän nyt Kasvatuksen ja koulun lokakuun numerossa julkaisemassaan 
kirjoituksessa 'Kysymys kasvatusopillisen tiedekunnan perustamisesta 
Jyväskylän yliopistoon' ehdotti, että Jyväskylään perustettaisiin Kas
vatusopillinen korkeakoulu. Yliopisto tulisi näin ollen Jyväskylässä 
alkamaan korkeakouluna, jossa olisi vain yksi tiedekunta. Myöhem-

1 Turun Snellman-juhlasta ja suomalaisesta yliopistoseurasta oli uutinen Suomalaisessa 16/5 
1917. - Oksalan ]yijykynämuistiinpanot suuren yliopistovaliokunnan kokouksesta 14/10 ja 
Jyväskylän Kasvatusopillisen yhdistyksen kokouksesta 15/10 1917 sekä Helsingissä samana 
syksynä pidetystä neuvottelukokouksesta. Oksalan ark. - Airila, M., Uuden suomenkielisen 
korkeakoulun asia. Valvoja 1917, s. 494 ja seur. - Maakunta-arkistoasiassa Jyväskylän kau
punginvaltuusto ryhtyi toimiin yliopistowliokunnan aloitteesta. Jyväskylän kaupungin kun
nalliskert. 1917, s. 53-55. 
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min syntyisi sitten tämän keskuksen rinnalle muita tiedekuntia ja näin 
muodostuisi Jyväskylään vähitellen täydellinen yliopisto. Yhdestä 
ainoasta tiedekunnasta on moni suuri yliopisto saanut alkunsa. 

Syksyn 191 7 Oksala oleskeli Helsingissä. Kun päteviä kansakou
lun opettajia näytti olevan liian vähän, oli päätetty lopultakin ryhtyä 
valmistamaan ylioppilaista ja jatko-opiston käyneistä erikoisessa oppi
laitoksessa kansakoulun opettajia. Asia oli ollut esillä seminaarinopet
tajien kokouksessa v. 1914. Käsiteltäessä hospitanttikysymystä Oksala 
oli ehdottanut ponteen semmoista lisäystä, että opetussuunnitelma
komitean kokeilukoulu tehtäisiin vakinaiseksi ja että tämän koulun 
yhteydessä vuosittain valmistettaisiin noin 25 ylioppilasta tai jatko
opiston käynyttä kansakoulukasvatusopin professorin johdolla kansa
koulun opettajiksi. Hänen ehdotustaan ei oltu hyväksytty. Syksyllä 
191 7 alkoi Setälän aloitteesta, joka silloin oli senaatin kirkollisasiain 
toimituskunnan päällikkönä, Helsingissä seminaarikurssi t ylioppilaille 
ja jatkon suorittaneille. Kurssien johtajana oli Oksala, jota Soininen 
ja ylitarkastaja A. J. Tarjanne olivat pitäneet ainoana tähän toimeen 
sopivana miehenä maassamme. 

Erityisen lähellä Oksalaa oli Soininen. Hänhän oli koko kesäyli
opiston ajan ollut Oksalan vankin turva. Molemmat olivat kauan olleet 
täysin yksimielisiä siitä, että kansakoulun opettajia oli valmistettava 
myös ylioppilaista. Kiinteässä yhteistyössä Soininen ja Oksala olivat 
olleet v:sta 1912 myös Kansakoulun opetussuunnitelmakomiteassa, 
missä Soininen oli puheenjohtajana ja Oksala sai erikoistehtäväkseen 
opetussuunnitelman laatimisen alakansakouluja varten. Soininen oli 
Jyväskylän yliopistoasian lämmin ystävä. Se tulee selvästi näkyviin 
mm. hänen v. 1916 kesäyliopiston alkajaisissa pitämästään puheesta.
Soininen oli täysin vakuuttunut siitä, että kehitys tulee pakostakin
johtamaan uuden suomalaisen yliopiston syntyyn. Paras paikka sille,
hän tässä puheessaan sanoi, oli jossakin keski- tai pohjois-Suomessa.
Jyväskylällä hänen mielestään oli maantieteellisen asemansa ja kulku
neuvojensa kautta mitä parhaimmat edellytykset yliopistokaupungiksi.
Tänne tulee poikkiradan valmistuttua olemaan helppo pääsy idästä ja
lännestä, pohjoisesta ja etelästä. 'On varmaan vaikea löytää toista
paikkaa pohjoisosassa maata, jota asema ja liikeneuvot suosittaisivat
suuremmassa määrässä kuin Jyväskylää.'1 

I Soininen Oksalalle 8/7 1917. Oksalan ark. - Suomen seminaarin opettajakok. Helsingissä 
v. 1914, s. 43 ja 172. - Soinisen avajaispuhe kesäyliopistossa. Suomalainen 14/6 1916. -
Soininen, Mikael, Ylioppilaiden valmistus kansakoulun opettajiksi. Kasvatus ja koulu 1917, 
s. 41 ja seur. - Oksala, K., Kysymys kasvatusopillisen tiedekunnan perustamisesta Jyväs
kylän yliopistoon. Kasvatus ja koulu 1917, s. 46 ja seur. - Voipio, emt., s. 472. 
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Kirjoituksensa Jyväskylän korkeakoulusta Oksala aloittaa osoit
tamalla, että empiiriseen lapsipsykologiaan perustuva nykyaikainen 
kasvatustiede on todella vakavaa tiedettä ja että se hyvin antaisi 
työtä kokonaiselle tiedekunnalle. Sen jälkeen hän ryhtyy tarkastele
maan, minkälainen sen korkeakoulun, mitä Jyväskylään ajateltiin, 
pitäisi olla. 

Aluksi tässä korkeakoulussa tulisi olemaan vain yksi tiedekunta, 
kasvatusopillinen. Jotta sen opettajakunnalla olisi riittävästi asiantun
temusta maan opetuslaitoksen molempien päämuotojen, oppi- ja kan
sakoulun alalla, olisi siihen heti perustettava kaksi kasvatustieteen 
professorinvirkaa. Eräiden aineiden erityisdidaktiikan opettaminen 
täytyisi jättää sivulta hankittavien opettajavoimien varaan. Kun lai
toksen ohjelmaan kuuluisi myös eri aineiden tieteellisen sisällyksen 
käsittely koulutyön vaatimusten mukaisesti, olisi heti perustettava 
myös suomenkielen ja kirjallisuuden sekä Suomen historian ja yhteis
kuntaelämän professorinvirat. Muissa tieteissä olisi turvauduttava Hel
singin yliopiston opettajiin. 

Korkeakoulun kirjastoon olisi saatava Amerikan ja Euroopan ar
vokkain kasvatustieteellinen kirjallisuus päämääränä verrattain täy
dellinen pedagoginen keskuskirjasto. - Laitoksen yhteyteen olisi pe
rustettava psykologis-pedagoginen laboratorio. 

Kiinteä yhteys olisi pyrittävä luomaan kasvatustieteen ja käytän
nön välille. Tässä mielessä tarvittaisiin ns. kokeilukoulu, jossa saavu
tetut tulokset asianharrastajat saisivat nähdä mallikoulussa ja joka 
voisi toimia myös harjoituskouluna. Oppikoulun opettajien malli- ja 
harjoituskouluna voisi toimia maamme vanhin suomenkielinen oppi
koulu, Jyväskylän lyseo, ehkä maan vanhimmalla tyttökoululla täy
dennettynä. Korkeakoulun malli- ja harjoituskoulussa kansakoulun 
opettajia varten voisivat opetusta seurata asiasta kiinnostuneet kansa
koulun opettajat. Useinkin heikosti vieraisiin kieliin perehtyneille 
opettajille olisi siitä paljon enemmän hyötyä kuin kalliista ulkomaan
matkoista. Ehkäpä ·siellä voitaisiin järjestää opettajille mahdollisuus 
suorittaa uudet opettajanäytteetkin. Kansakoulun opettajien valmista
miseksi ylioppilaista järjestettäisiin korkeakouluun Helsingin nykyis
ten seminaarikurssien tapaisia kursseja. Niihin osallistuvilla olisi sa
malla mahdollisuus opiskella korkeakoulussa. 

Korkeakoulun vilkkaimmaksi työkaudeksi tulisi kesä. Sen aikana 
pyrittäisiin ennen kaikkea edistämään kansakoulun opettajien jatko
opintoja. Talvella keskityttäisiin opettajien valmistukseen. 

Maahamme saataisiin näin kasvatusopillinen keskuslaitos edistä-
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maan kasvatusopin tieteellistä tutkimusta ja valmistamaan opettajia 
maamme kouluihin. 

"Miksi sitten Jyväskylän yliopisto alkaisi toimintansa meikäläisissä 
oloissa esikuvaa puuttuvalla aivan uudella tiedekunnalla? 

Juuri siksi, että siinä on jotakin uutta. Helsingin yliopistossa ole
vat tiedekunnat ovat joka suhteessa niin hyvin varustettuja, että maa
seudun korkeakoulu aloittaessaan jollakin niistä toimintansa peruste
lisi sillä vain oman tarpeettomuutensa, vaikka sillä olisi tuntuvastikin 
varoja käytettävissään. Kasvatusopillisen tiedekunnan syntyminen he
rättäisi huomiota kasvatusopillisessa maailmassa maamme rajojen ulko
puolellakin.' ' 1 

MITÄ JA MINKÄLAISIA KORKEAKOULUJA MAASSA 
TARVITAAN? 

Vaikeasti ratkaistava ongelma oli, miten korkeakoulukysymys oli 
ratkaistava. Turussa ymmärrettiin, että suomalaista yliopistoa ei sinne 
voitaisi saada omin voimin. Oli välttämätöntä saada koko maa mu
kaan. Neuvoa ja tukea saadakseen Käpy ja Kivimäki matkustivat Hel
sinkiin ja asettuivat yhteyteen Rantakarin apeQ todellisen valtioneu
voksen Suomen "historian Nestorin" J. R. Danielson-Kalmarin kanssa 
päästen samalla kosketukseen valtioneuvoksen toiseen vävyyn profes
sori U. L. Lehtoseen. Valtioneuvos, joka oli tullut ylioppilaaksi Jyväs
kylän lyseosta ja aikaisemmin oli katsonut, että vielä ei ollut aika ryh
tyä toista yliopistoa perustamaan, suhtautui Turun suomalaisen yliopis
toseuran edustajiin erittäin suopeasti. Jyväskylän mahdollisuuksiin hän 
ei uskonut. Hänen vävynsä professori Lehtosen vaikutus Turun suo
malaisen yliopiston syntyyn tuli myöhemmin olemaan perustavaa laa
tua. Seurauksena turkulaisten vierailusta pääkaupungissa oli ns. 
yliopistokokous joulukuun 6 p:nä 1917 Helsingin Seurahuoneen pie
nessä salissa, missä noin 80 tieteen ja taiteen edustavaa miestä vaihtoi 
Suomen itsenäistymisen kunniaksi ajatuksia suomalaisen yliopiston 
ongelmista. 

Varsinaisen alustuksen korkeakoulukysymyksestä esitti kansanta
loustieteen professori J. H. Vennola, kysymyksen tulevan yliopiston 
paikasta Rantakari. 

1 Oksalan ed. mainittu kirjoitus. Se on julkaistu myös Suomalaisessa 2/11 1917. 
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Professori Vennolan lähtökohta oli, että nykyinen yhteiskunta tar
vitsee tiedettä, joka ei vetäydy kuoreensa, vaan asettaa korkeimmaksi 
päämääräkseen yhteiskunnan tarpeet. Jotta Suomi kykenisi taloudelli
sen ja henkisen elämän alalla kilpailemaan muiden maiden kanssa, on 
uusia korkeakouluja perustettava. Niitä meillä on suhteellisesti vähem
män kuin monissa sivistysmaissa. Tieteellinen elämä meillä on liian 
yksipuolisesti keskitetty Helsinkiin, ja siitä on vahinkoa maan yleiselle 
ja yhteiskunnalliselle kehitykselle. Korkeakouluja on perustettava eri 
puolille maata. 

Sopivin toiseksi yliopistokaupungiksi on vanha kulttuurikaupunki 
Turku, jossa on hyvät kirjastot, arkistot, museot ja sairaalat. Itä-Suo
meen on perustettava maataloutta, tekniikkaa ja kauppaa edustava ta
loudellinen korkeakoulu. Myös Pohjois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja 
Hämeen talouselämän kohottamiseksi on korkeakouluja perustettava. 
Lahden on saatava maatalous-eläintieteellinen korkeakoulunsa ja Tam
pereen Teknillinen korkeakoulu. 

Näiden taloudellisen elämän kehittämiseen tähtäävien suunnitel
mien ohella on muistettava myös eräs ala, joka monessa suhteessa on 
koko kulttuurielämämme ja henkisen kehityksemme lähtökohta: so
siaalinen kasvatustiede. Erittäin hyvät menestymisen edellytykset on 
tällä tieteellä Jyväskylässä. Tämän kaupungin yliopistoharrastus on 
elinvoimaisena ilmennyt monet vuodet kesäyliopiston muodossa. Par
haimman ratkaisunsa tämän seudun korkeakouluhaave saisi siten, eLLä 
Jyväskylään perustettaisiin erikoinen pedagoginen korkeakoulu. 

Toisen yliopiston paikaksi Rantakari suositteli Turkua aikaisem
min mm. Ajassa esittämillään perusteilla. 

Keskustelussa tohtori Väinö Voionmaa puolsi yliopiston paikaksi 
Jyväskylää vedoten tämän kaupungin Suomen kulttuurihistoriassa 
merkittäviin kouluperinteisiin ja Jyväskylän kesäyliopistoon. Ranta
kari puolestaan totesi, että Jyväskylä on "kyläpahanen, jonka kadut 
edes eivät ole kivetyt ja jossa sen vuoksi syksyin uppoo liejuun". 
Vasta sitten kun suuriin väestökeskuksiin, maantieteellisiin ja valtiolli
siin vartiopaikkoihin on saatu korkeat sivistysahjot, on aika perustaa 
niitä 'Kuopion taakse'. - Professori Setälä ei vielä ollut vakuuttunut 
uuden yliopiston tarpeellisuudesta. Todistettavasti lahjakas suomalai
nen tiedemies ei' hänen käsityksensä mukaa11 ollut kilpaillessaan pro
fessorin virasta Helsingin yliopistossa kielensä vuoksi koskaan kärsi
nyt vääryttä. Vilkkaan keskustelun tuloksena oli, että Vennolan ehdo
tus melko yksimielisesti hyväksyttiin. 

Turun yliopiston miehet olivat päässeet päämääräänsä. Kun näin 
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arvovaltainen kokous oli asettunut kannattamaan heidän asiaansa, he 
voivat odottaa sekä moraalista että taloudellista tukea ei vain Turusta, 
vaan koko maasta. Myöskin Jyväskylän lähitavoite Kasvatusopillinen 
korkeakoulu, oli merkitty koko maan kannalta tärkeäksi. 1 

1 Jäntere, emt., s. 77-81. Vennola, ]. H., Yhteiskunta ja tieteellinen kasvatuksemme 
( 1918). - Danielson-Kalmarin käsitystä yliopistokysymyksestä valaisee Kansanvalistusseuran 
kalenteri 1912, s. 87-88. Syksyllä 1914 valtioneuvos sanoi tämän kirjoittajalle Jyväskylän 
kulttuuriperinteistä, että tuskinpa valtaherrat olisivat sallineet suomalaisen koulun perusta
mista, jos Jyväskylä ei olisi ollut niin vähäinen kaupunki ja syrjäisessä paikassa. 



Jyväskylässä otetaan lähitavoitteeksi 

Kasvatusopillinen korkeakoulu ja 

saavutetaan tavoite (1918 - 36) 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOYHDISTYS PERUSTETAAN 

Myös Jyväskylässä oli pakko perustaa yliopistoyhdistys. Kaupun
ginvaltuuston asettama yliopistovaliokunta ei voinut omistaa kiinteätä 
ja irtainta omaisuutta. Kun tarkoitus oli aloittaa yleinen rahankeräys 
yliopiston perustamiseksi, pidettiin yliopistoyhdistyksen perustamista 
välttämättömänä. 

Oli selvä, että omin voimin ei pitkälle päästäisi. Laajat piirit oli 
saatava mukaan. Tässä mielessä Airila ja Oksala olivat ottaneet Jyväs
kylän yliopistokysymyksen esille Valvojassa sekä Kasvatus ja koulussa. 
Tämän asian vanhat ystävät oli myös saatava julkisesti puoltamaan 
asiaa. Tammikuun ensi päivinä 1918 oli Helsingin ja Jyväskylän leh
dissä asiasta seuraava kirjoitus: 

J y v ä s k y l ä n  k o r k e a k o u l u a  o n  k a n n a t e t t a v a

Ajatuksen suomalaisen yliopiston perustamisesta Jyväskylään lau
sui jo puolisen vuosisataa sitten tunnettu suomalaisuuden mies Voimat 
Styrbjörn Schildt; hän myös tekemillään lahjoituksilla perusti Jyväs
ky Iän y liopis torahas ton. 

Kun kymmenkunta vuotta sitten suomalaisen yliopiston asia joutui 
päivän kysymykseksi, ryhdyttiin Jyväskylänkin yliopistoasian toteutta
mista jo11cfott11m::rnn. Jyväskylässä v. 1911 pidetyssä Suomalaisen Tie
d€akatemian juhlakokouksessa päätettiin toimeenpanna yliopistollisia 
kesäkursseja, jotka Jyväskylän kesäyliopiston nimisinä ovat jatkuneet 
viiden vuoden aikana. 

Nykyinen ajanhenki vaatii tämän korkeakoulu-asian edelleen ke
hittämistä. 
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Muutamiin ulkomaiden yliopistoihin on viime aikoina perustettu 
erityisiä tiedekuntia kasvatustieteen edistämistä varten. Ja kun sellai
sen laitoksen syntyminen meidänkin maahamme on tarpeen vaatima, 
on Jyväskylän yliopistovaliokunta päättänyt ensi aluksi keskittää toi
mintansa tällaisen tiedekunnan luomiseen. Kesäyliopistossa ilmennyt 
kasvatustieteen vireä harrastus tukee sekin osaltaan mainittua suunni
telmaa. Kasvatusopillisen tiedekunnan rinnalle syntyisi olosuhteiden 
salliessa uusia tiedekuntia. Niinpä on lausuttu ajatus maanviljelys- ja 
metsänhoitotiedekunnan sopivaisuudesta Keski-Suomen yliopistoon, 
joskin asia vielä kaipaa yksityiskohtaista pohdintaa. Näin kasvatus
opillisen tiedekunnan luominen olisi ensimmäinen askel kohti täydel
listä yliopistoa. 

Katsoen Jyväskylän yliopistoasian uuden suunnituksen tietävän 
omintakeista ja arvokasta nykyisten olosuhteiden vaatimaa lisää suo
malaiseen sivistyselämään kehottavat allekirjoittajat kansalaisia liitty
mään Jyväskylän korkeakoulun kannattajain yhdistykseen, jotta toteu
tuisi jo kauan kypsymässä ollut ajatus kansallisen korkeakoulun perus
tamisesta monen suomalaisen sivistyslaitoksen ensimmäiseen kehtoon 
Keski-Suomeen.' 

Allekirjoittajista, joita kaiken kaikkiaan oli 61, mainittakoon: Th. 
Rein, Wald. Ruin, E. G. Palmen, Mikael Soininen, Santeri Alkio, 
Zach. Castren, K. A. Franssila, Jaakko Gummerus, Raf. Haarla, J. 
Jäntti, Gust. Komppa, Juho Koskimies, Kaarle Krohn, Oskari Man
tere, Hj. Mellin, H. Suolahti, A. J. Tarjanne, J. H. Vennola, Paavo 
Virkkunen, M. Airila, K. V. Koskelin ja A. Schildt. 

Kysymys maanviljelys- ja metsätieteellisen tiedekunnan perustami
sesta Jyväskylään oli otettu uudelleen puheeksi v:n 1917 lopulla 
Keski-Suomen maanviljelysseuran johtokunnassa, missä puheenjohta
jana oli Schildt, sihteerinä Koskelin, molemmat Jyväskylän yliopisto
asian innokkaita kannattajia.1 

Tammikuun 20 p:nä 1918 oli Jyväskylässä ilmestyvässä sanoma
lehdessä Keskisuomalainen seuraava ilmoitus: 

'J y v ä s k y l ä n  Yl i o p i s t o y h d i s t y s  
kokoontuu perustavaan kokoukseen maanantaina 

t.k. 21 p:nä klo 7 ip. Kirjastotalossa.
Tilaisuus liittyä jäseneksi. '2 

I Keskisuomalainen 20/12 1917 ja 4/1 1918. - Helsingin Sanomat 1/1 1918. - Vetoomus 
on myös erikseen painettuna. 

2 Keskisuomal. 11/1 ja 20/1 1918. 
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Aika oli melskeinen. Samaan aikaan kun Jyväskylässä yliopistoyh 
distys perustettiin, taisteltiin Viipurissa. Siitä on Keskisuomalaisessa 
seuraava lihavilla kirjakkeilla painettu uutinen: 

'Punaiset liikehtivät. 
Ase-etsintöjä Viipurissa, Turussa ja Tampereella. Viipurissa punai

set vallanneet Matti Pietisen tehtaan ankaran taistelun jälkeen 6 suoje
luskuntalaista vastaan. - Ottelussa kaatunut punaisten päällikkö ja 
useita kaartilaisia haavoittunut. - Suojeluskuntalaisista 1 saanut sur
mansa ja 1 haavoittunut. Vangitut suojeluskuntalaiset pakotettu kujan
juoksuun.' 

Kun Jyväskylässäkin jännitys oli jo lähellä räjähdyspistettä, on 
luonnollista, että yliopistoyhdistyksen perustava kokous ei saanut osak
seen niin suurta huomiota, kuin se olisi ansainnut. 

Kokouksen avasi Schildt viitaten muutamin sanoin yliopistokysy
myksen aikaisempiin vaiheisiin. Hän toimi myös kokouksen puheen
johtajana. Pöytäkirjan laati Airila. 

Aluksi tarkastettiin yliopistovaliokunnan valmistama sääntöehdo
tus ja hyväksyttiin se· noudatettavaksi. 

Sääntöjen mukaan, jotka suurin piirtein ovat voimassa tänä päivä
näkin, Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen tarkoituksena on suomenkieli
sen yliopiston perustaminen Jyväskylän kaupunkiin sekä sen jatkuva 
kannattaminen ja vaaliminen. ( 1 §.) 

Tähän päämäärään yhdistys pyrkii: 
'pitämällä julkisuudessa vireillä Jyväskylän yliopistoasiaa; 
asettamalla asiamiehiä eri seuduille maata yhdistyksen jäsenmäärää 

kartuttamaan sekä muuten sen tarkoitusperän hyväksi toimimaan; 
toimimalla Jyväskylän Tieteellisen Kirjaston kirjavaraston kartut-

tamiseksi; 
ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä; 
muilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla.' ( 2 §.) 
Yhdistyksen asioita hoitaa 15-jäseninen valtuuskunta. Se valitaan 

yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuun 7 p:nä muis
toksi siitä, että tohtori Schildt tänä päivänä v. 1860 perusti yliopiston 
rahaston. 

Valtuuskunnan jäsenet valitaan 5 vuodeksi kerrallaan. Toimeensa 
he astuvat seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Ensimmäiseen valtuuskuntaan tulivat seuraavat henkilöt: prof. 
Kaarle Krohn, prof. Jaakko Gummerus, tri Zach. Castren, tri M. Airila, 
lehtori K. Oksala, pankinjohtaja 0. W. Mansnerus, johtajatar Taimi 
Vuorinen, kauppias F. Wessman, agronomi K. V. Koskelin, johtaja 
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N. Ojala, tri W. Wartiovaara, tilanomistaja A. Schildt, rehtori Ernest
Wänttinen, maisteri G. G. Ronimus ja tri Sakari Kuusi.1

Valtuuskunnan ensimmäinen kokous pidettiin helmikuun 4 p:nä 
klo 6 ip. Kirjastotalossa. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin 
Airila, varapuheenjohtajaksi Ojala ja sihteeriksi toistaiseksi kauppa
koulun johtaja maisteri Niilo Jussila. Kaksi valiokuntaa, raha-asiain ja 
juoksevain asiain valiokunnat, asetettiin. 

Jo ennen kokousta yliopistovaliokunta oli päättänyt lopettaa toi
mintansa ja lahjoittaa hallussaan olevat varat, 2.863 mk 71 p, yliopis
toyhdistykselle. Pöytäkirjanote tehdystä päätöksestä esitettiin kokouk
selle. 

Yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi päätettiin pyytää to
dellinen valtioneuvos Th. Rein hänen täyttäessään toukokuun 28 p:nä 
80 vuotta. 

Pöytäkirjaan liitettiin vielä 'eduskunnalle jätettäväksi suunniteltu 
anomus' pedagogisen tiedekunnan perustamisesta valtion varoilla Jy
väskylään. Suunnitelmassa, joka oli suurin piirtein samanlainen kuin 
Oksalan aikaisemmin Kasvatus ja koulussa esittämä, ehdotettiin lai
toksen vuotuiseen menosääntöön alussa otettavaksi kolme professoria, 
10 ylimääräistä luennoitsijaa, sihteeri, kirjaston esimies ja amanuenssi 
sekä puhtaaksikirjoittaja. Kasvatusopillista kirjallisuutta, koulumuseo
ta, pedagogista laboratoriota ja aikakauskirjallisuutta varten oli myös 
määrärahat. Vuotuisten menojen summaksi oli merkitty 80.300 mk, 
kertakaikkisiin perustamiskuluihin 17 .000 mk. Anomus jäi kuitenkin 
vain pöytäkirjaan aiheuttamatta toimenpiteitä.2 

Maassa oli vallinnut sotatila jo viikkokauden. Tammi1kuun 27 p:nä, 
ns. 'Tammisunnuntaina', valkoiset olivat ottaneet Jyväskylässä vallan 
käsiinsä. 

Väliaikainen sihteeri Jussila lähti helmikuun 22 p:nä tykistökou
luun. Hänen tilalleen valittiin toistaiseksi Ronimus. 

Yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa maaliskuun 7 p:nä 
1918 oli osanottajia kahdeksan. Sotatilan johdosta kokouksessa käsi
teltiin vain viralliset asiat.3 

Hiljaista oli yliopistoyhdistyksen toiminta vielä vapaussodan pää
tyttyäkin, kesällä ja syksyllä. Kesti jonkin aikaa, ennenkuin Jyväsky
lässä ankaran järkytyksen jälkeen pystyttiin keskittymään kulttuuri
kysymyksiin. 

1 Keskisuomal. 11/1 ja 22/1 1918. - Yliopistoyhd. ptk. 21/1 1918. 
2 Valtuuskunnan ptk. 4/2 1918. 
3 Valt.k.:n ptk. 22/2 1918. - Yliopistoyhd:n ptk. 7 /3 1918. 
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TURKU SAA YLIOTTEEN 

Helsingin yliopistokokouksen päätöksen mukaan oli suomalainen 
yliopisto perustettava Turkuun, muualle korkeakouluja. Näin ollen 
voitiin odottaa Turun suomalaisen yliopiston saavan kannatusta koko 
maasta . 

. Yliopistoseuralle otettiin heti v:n 1918 alusta sihteeri, järjestettiin 
hänelle vaatimaton toimisto ja ryhdyttiin tulevalle yliopistolle muok
kaamaan maaperää. Tässä mielessä pyydettiin Suomalaista Tiedeakate
miaa järjestämään Turkuun luentopäivät. Ne pidettiin tammikuun 
10-13 p:nä. Vaikka luentoja saattoi olla kuusikin päivässä, oli kuuli
joita runsaasti. Luennoitsijoista mainittakoon professorit Vennola ja
Lehtonen.

Työ oli alkanut hyvissä merkeissä, mutta sen keskeytti vapaussota 
eli 'punakapina'. Eikä sitä rohjettu uudelleen aloittaa vielä kesällä
kään. Tyydyttiin valmistelemaan tulevaa toimintaa. 

Professori Lehtosen aloitteesta oli pääkaupungissa vuoden alussa 
laadittu 90:n kulttuuri- ja liikemaailman edustajan allekirjoittama ju
listus, jossa kehoitettiin kaikkia suomalaisen sivistyksen ystäviä anta
maan kannatuksensa Turun suomalaisen yliopiston asialle. Turku 
näytti varmimmin tarjoavan ne edellytykset, jotka riittävät takaamaan 
sekä uuden yliopiston pikaisen syntymisen että sen vastaisen menesty
misen. Turussa oli myös asian hyväksi tehty suurimmat uhraukset. 

Vasta syksyllä aloitettiin Turussa voimaperäinen työ. Tärkeä osuus 
siinä oli kahdella liikemiehellä, Heikki Kestilällä ja Kaarle 0. Knuuti
lalla. 

Jotta rahankeräys muodostuisi heti tehokkaaksi, maisteri Kestilä 
keräsi 100 .. 000 mk:n rahaston nimenomaan keräyksen aiheuttamiin 
kuluihin. 

Ehkä vielä tehokkaammin vaikutti yrityksen nopeaan menestymi
seen liikemies Knuutila. Syyskuun 17 p:nä hän jätti seuralle lahjakir
jan, jossa sitoutui siinä tapauksessa, että Turun liikemiesten järjes
tämä keräys Turun Suomalaisen Yliopistoseuran hyväksi tuottaa ennen 
joulukuun 7 p:ää tuloksena yhteensä vähintään 5 milj. mk, omasta 
puolestaan jättämään seuralle rahana ja pankkiosakkeina 1 milj. mk. 
Seuran sääntöjen mukaan päätöksen teko yliopiston perustamisesta 
edellytti, että seuran hallussa oli ainakin 5 milj. mk. 

'Knuutila on pantava maksamaan miljoonansa'. Siitä oltiin yksi
mielisiä sekä Turussa että Helsingissä. Keräyksen johtoon yliasiamie
henä saatiin professori Lehtonen. Hän asetti tavoitteeksi, johon oli 



103 

päästävä, ennen kuin päätös yliopiston perustamisesta tehtäisiin, 15-
20 milj. mk. Yliopistosta oli saatava heti voimakas sivistysahjo. 

Turussa ymmärrettiin, että oli pakko tehdä uhrauksia. Määräpäi
vään, joulukuun 7 :n teen, mennessä oli Lounais-Suomesta, pääasialli
sesti Turusta, saatu kokoon yli 3 milj. mk. Pääkaupungin keräyksen 
tulos oli yli 2 milj. mk. Niinpä oli koossa runsaasti 5 milj. mk. Kun 
Knuutila maksoi miljoonansa, summa kohosi yli 6 milj. mk:n. Vuoden 
päättyessä Turun yliopistoseuralla oli lahjoituksina ja jäsensitoumuk
sina jo hieman yli 7,4 milj. mk. Alkustartti oli ollut loistava. 

Yleinen käsitys maassa näyttää niinä aikoina jo olleen, että Turun 
suomalainen yliopisto ei enää ollut mikään utopia. Monet niistä, jotka 
aikaisemmin olivat kannattaneet Jyväskylän yliopistoasiaa, olivat jo 
siirtyneet tai pian siirtyivät Turun yliopiston kannattajien riveihin. 1 

TOIMINTA PANNAAN JYVASKYLASSA ALULLE 

Tietoja siitä, miten loistavasti turkulaisten rahankeräys sujui, saa
tiin syksyn kuluessa Jyväskylään. Valtuuskunnan puheenjohtaja, 
Airila ymmärsi, että työhön oli täälläkin ryhdyttävä ja kiireesti. Vas
tuu asioiden hoidosta tuntui raskaalta. Oksala oli Helsingissä yhä 
edelleen koko talven ja Schildtkin oli tilapäisesti poissa. Yritys alkoi 
näyttää ylivoimaiselta. 

Lokakuun 14 p:nä 1918 Airila kirjoitti Oksalalle: 'En saanut ke
tään lähtemään Piiloselle, vaikka olisin tukasta vetänyt. Läksin yksin. 
Helsingissä sain tiedon Salvesenista. Kun en itse saanut häntä käsiini, 
ravistin liikkeelle Kuhan, Kurkilahden ja Sinut. Epävarmaltahan tuo 
vielä näyttää. Kirjotin muutama aika sitten Kuhalle juuri tuosta maan
viljelystiedekunnasta. Ja onhan minulla sitten tämä kirjasto, joka kyllä 
kertoo siitä, mikä jää tekemättä, mutta tuskin mitään siitä, mitä sen 
hyväksi tekee. 

Täytyy näin ollen sanoa, että asiat tuntuvat ylivoimaisilta. Tiesin 
jo toista vuotta sitten, kun lähdit Helsinkiin, että se tuottaisi arvaa
matonta hallaa yliopistoasialle. Ei ketään, jonka kanssa asiasta puhuisi. 
Onhan Schildtkin nykyjään Turussa, ja hän on muuten aivan liian mo
nitouhuinen mies. Meillä ei ole sihteeriä, kirjastonhoitajaa. - - -

1 Jäntere, emt., s. 82-105. - Saalas, Uu11io
1 

M1,1istelmia lapsuuteni ja nuoruuteni ajoilta 
(1963), s . .334-335. 
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Ei ole kumma, että turkulaisten homma vihdoin tuottaa hedelmiä. 
Jos meitä olisi edes nelisen innokasta miestä, niin kenties jotain voisi 
saada aikaan. Mikkola sanoi tässä kerta, että jos Sinä ja minä joutui
simme pois paikkakunnalta, niin se samalla voisi merkitä tämän asian 
kuolemista. Se on hirveätä, että niin on.' 

Hieman rauhallisempi ja positiivisempi sävy on joulukuun 5 p:n 
kirjeessä. 'Lienenkö Sinua liiaksi pommittanut jo kirjeillä ja korteilla?' 
Airila kirjoittaa. 'Kuitenkaan en voi olla jollekulle asioista kirjoitta
matta, koska mieli on täysi. Katsonetko, en osaa sitä arvata, tappiom
me yhtä perinpohjaiseksi kuin Hindenburgin ja Ludendorffin? Joskin 
niin olisi, niin ei kai niille herroille ole tullut häpeää Saksan häviöstä. 

En voi arvata, mitä nyt asioistamme ajattelet. Jos et kuitenkaan 
kokonaan ole heittänyt kirvestä kaivoon, niin voisimmehan yhtyä seu
raavista toimintaohjeista: 

1) heti tänne tultuasi pidetään kokous, jossa asiaamme pohditaan
ja jossa erikoisesti 

2) järjestetään keruu Keski-Suomessa useiden miesten kesken
suoritettavaksi niin, että suunnitellaan samalla niitä rahaeriä, joita 
pyydetään itsekultakin henkilöltä tai liikkeeltä; 

3) koetetaan ensinnä Soinisen kautta, sitten ensi vuonna edus
kunnan kautta saada syntymään pedagoginen tiedekunta; 

4) pidetään jatkuvasti varain keruuta yllä, niin että rahasto vähi
tellen karttuu; 

5) Tieteellistä kirjastoa kartutetaan ja se saatetaan hyvään järjes
tykseen.' 

Suunnitelmasta Airila ja Oksala pääsivät suurin piirtein yksimieli
syyteen.1 

Jotta yliopistoasian taloudellinen puoli saataisiin vankemmalle 
pohjalle, yliopistoyhdistyksen johto päätti järjestää tammikuun 8 p:ksi 
1919 klo ½ 5 ip. Jyväskylän Kirjastotalon juhlasaliin esitelmä- ja 
keskustelutilaisuuden ja kutsua siihen eräitä tämän asian ystäviä pää
kaupungista ja Jyväskylästä sekä kaikista Keski-Suomen pitäjistä. Tar
koitus oli samalla panna rahankeräys alulle pistäytymällä eräiden maa
kunnan varakkaimpien henkilöiden luona.2 

Tilaisuuteen saapui yliopistoasian hartaita ystäviä verrattain run
saasti, pääkaupungista mm. professorit Gummerus, Komppa ja H. 

1 Airila Oksalalle 14/10, 5/12 ja 9/12 1918. Oksalan ark. 
2 Oksala Krohnille 31/12 1918. SKS. 
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Suolahti sekä maisterit Kuha ja Lauri Pihkala. Komppa oli niinä aikoi
na Suomalaisen tiedeakatemian sihteeri, Suolahti Hämäläis-Osakunnan 
inspehtori. 

Tohtori Airilan lausuttua kokoukseen saapuneet tervetulleiksi pro
fessori Gummerus piti laajan esitelmän yliopistoasiasta. Hän totesi 
aluksi Helsingin yliopiston laajenevan siinä määrässä, että sitä alkaa 
olla jo melkein mahdotonta johtaa ja hallita. On vaikea ymmärtää, 
millä perusteella mm. voimistelulaitos sekä maanviljelyksen ja metsän
hoidon korkein opetus on siihen liitetty. Onkin herännyt kysymys nii
den siirtämisestä toiselle paikkakunnalle. Ei ole tarkoituksenmukaista, 
että kaikki johtavat henkiset voimat keskitetään yhteen paikkaan. Ven
nolan suunnitelman mukaan on Turkuun perustettava yliopisto ja eri 
puolille maata korkeakouluja, Jyväskylään Kasvatusopillinen korkea
koulu. - Huomattava on, että esim. pienessä Sveitsissä yliopistoja 
on 7, Hollannissa 4 - siellähän matkat ovat lyhyet - Tanskassa 2 ja 
Ruotsissa 4. Keskeisen asemansa vuoksi maassa Jyväskylä on yliopis
tokaupungiksi mitä sopivin. - Yksi uusi yliopisto ei riitä. Turun rin
nalla maa tarvitsee myös toisen, Jyväskylän yliopiston. 

Minkälainen tämä yliopisto sitten on oleva? Sen ei suinkaan tar
vitse olla täydellinen. Se voi hyvin olla suppea. On vain pidettävä 
huoli siitä, että se on sisäisesti eheä, että sen piiriin kuuluvat tieteet 
muodostavat sisäisen kokonaisuuden. 

Lähtökohdaksi sopii Kasvatusopillinen korkeakoulu. Kesäyliopisto 
on laskenut sille pohjan. Kasvatustieteisiin erikoistuneena se omalla 
alallaan tulee voittamaan Helsingin yliopiston. 

Miten sitä sitten on laajennettava? 
1 :ksi se voisi muodostua fyysillisen kasvatuksen keskukseksi, voi

mistelun ja urheilun korkeakouluksi. Näin Jyväskylästä voisi kehittyä 
Suomen Olympia. Kun urheilu on hyvin populääri, olisi lahjoituksia 
tätä tarkoitusta varten helppo saada. 

2 :ksi tänne olisi saatava filosofinen tiedekunta humanistisine ja 
luonnontieteellisine tiedekunnanosastoineen. Aluksi olisi perustettava 
oppituoleja kansallisissa tieteissä, suomenkielessä, kirjallisuudessa, his
toriassa jne. Vähitellen pitäisi päästä siihen, että opetusta annettaisiin 
kaikissa oppikoulujen opetusohjelmaan kuuluvissa aineissa. Fyysis
matemaattisessa tiedekunnassa voitaisiin antaa alkuopetusta myös lää
ketieteitä opiskeleville. Myös jumaluusopillinen tiedekunta sopisi hy
vin Jyväskylän yliopistoon. 

Tästä kasvatustieteisiin ja myös fyysilliseen kasvatukseen erikois
tuneesta yliopistosta voitaisiin tehdä myös 
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3 :ksi kansalaiskorkeakoulu ja 
4:ksi upseeriston kasvatuslaitos. 
Näin suunniteltuna Jyväskylän yliopistosta kehittyisi melko moni

puolinen, mutta silti sisäisesti eheä. 
Yliopiston perustaminen Jyväskylään vaatii suuria uhrauksia yksi

tyisiltä ja myös Jyväskylän kaupungilta. Varma kuitenkin on, että 
avuksi tulee myös valtio. 

Keräys on alettava Jyväskylästä ja Keski-Suomesta. Selvä on, eLLä 
jos täällä ei osoiteta uhrimieltä, on turha toivoa apua muualta. Varoja 
on saatava kokoon arviolta 2-3 milj. mk. Paljonhan se on, mutta 
urakka ei ole ylivoimainen.1 

Kysymyksen varojen keruusta alusti Kuha. 
Lauri Pihkala piti luennon liikuntokasvatuksesta tehostaen sitä, 

että maahan on lähiaikoina perustettava liikuntokasvatusopisto. 
Vilkkaan ja laajan keskustelun aikana, joka tämän jälkeen alkoi, 

puheenjohtajana toimi Airila. Professori Kompan tiedustelun joh
dosta, millä kannalla Jyväskylän yliopistoasian taloudellinen puoli oli, 
yliopistoyhdistyksen rahastonhoitaja Mansnerus ilmoitti, että yliopis
torahastossa oli vähän vaille 400.000 mk. Useat puhujat lausuivat var
mana vakaumuksenaan, että tarvittavat varat yrityksen alulle panemi
seksi saadaan kyllä kokoon, sillä Keski-Suomessa ymmärretään, että 
yliopiston perustaminen Jyväskylään on koko maakunnalle perin tär
keätä. Kysymykseen, miten varat saataisiin kootuksi, ei ajan niukkuu
den takia puututtu. 

Ajatukset tulevan yliopiston ohjelmasta menivät jonkin verran eri 
suuntiin. Komppa totesi, että Kordelinin rahastosta ei yleensä annettu 
varoja 'opetuksellisiin tarkoituksiin'. Mikäli Jyväskylässä asetettiin 
päämääräksi Gummeruksen suosittelema Kasvatusopillinen korkea
koulu, oli turha odottaa kannatusta Kordelinin rahastosta. Kansanva
listusta ja urheilua rahasto sen sijaan voimakkaasti avusti. 

Kun näytti varmalta, että Turkuun lähiaikoina syntyisi suomalai
nen yliopisto, tajuttiin, että Jyväskylässä oli pakko erikoistua. Yleinen 
mielipide kokouksessa näytti olevan, että lähitavoitteeksi joka tapauk
sessa oli otettava Kasvatusopillinen korkeakoulu. Tohtori Wartiovaara 

I Esitelmän luonnos Gummeruksen jälkeen jääneiden paperien joukossa. HYK. Sen mukaan 
tämä tiivistelmä on tehty. Tiiyttä varmuutta ei ole siitä, että esitelmä pidettiin tarkoin luon
noksen mukaan, sillä se pidettiin vapaasti. Tarkoitus oli saada se Keskisuomalaiseen. Siitä 
on maininta lehdessäkin. Jämsän yliopistojuhlilla kesäkuun 1 p:nä Gummerus piti myös esi
telmän, ilmeisesti pääasiallisesti saman, jättäen siitä kuitenkin pois paljon yksityiskohtia, 
tulevasta Jyväskylän yliopistosta. Pääkohdat siitä on julkaistu Keskisuomalaisessa 5/6 1919. 
Mahdollista on, että esitelmöitsijä itse laati Jyhennelmän. Gummeruksen arkistossa konseptia 
siitä ei ole. 
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oli kuitenkin toista mieltä. Hänen käsityksensä mukaan oli pyrittävä 
korkeakouluun, jossa annettaisiin opetusta niin käytännöllisissä aineis
sa kuin mahdollista, sillä meidän kansaltamme ja nimenomaan keski
suomalaisilta ei voitu odottaa kannatusta 'tuollaiselle pedagogiselle 
korkeakoululle'. 

Metsänhoidollista osastoa suositteli metsänhoitaja Thorn. Cannelin 
katsoen, että se olisi juuri tässä maakunnassa oikealla paikallaan. 

Kuha totesi, että eräitä vuosia keskeytyksissä ollut kesäyliopisto
toiminta olisi pantava uudelleen vireille. 

Kun eräät puhujat Kompan lausunnon johdosta näyttivät olevan 
liiankin halukkaita ottamaan ohjelmaan kansanvalistusta ja urheilua ja 
Kasvatusopillisen korkeakoulun merkitystä lähitavoitteena ehkä liian 
voimakkaasti korostettiin, Gummerus totesi, että Jyväskylän yliopisto
asiaa ajettaessa ei saa puhua Kasvatusopillisesta korkeakoulusta, vaan 
yliopistosta, ts. korkeakoulusta, jonka ohjelma on niin laaja, että sitä 
voidaan sanoa yliopistoksi. Sen tulee suorittaa tieteellistä työtä, ei 
kansanvalistusta, mutta välillisesti sen työ tulee kansan kaikkien ker
rosten hyväksi. Mitä korkeakoulun vaatimiin rahamääriin tulee, ei 
aluksi ajateltavien kolmen tai neljän professorinviran perustaminen 
tule maksamaan kovinkaan paljon, kun valtionkin kannatusta voita
neen saada. Tällainen laitos kehittyy ja varttuu. Se ei tule jäämään 
vain kasvatusopilliseksi korkeakouluksi. Siitä kehittyy aikanaan oikea 
yliopisto. 

Väärinkäsityksen välttämiseksi Pihkala ilmoitti nyt, että hänen 
hahmottelemansa liikuntokasvatusopisto tulee olemaan täysin itsenäi
nen laitos. Sillä ei ole Jyväskylän yliopiston kanssa mitään tekemistä. 
Se perustetaan varmasti aikanaan. Yksi mahdollinen paikka on Jyväs
kylä. 

Mitään päätöksiä kokouksessa ei tehty. Keskustelussa esiintuodut 
ajatukset oli yliopistoyhdistyksen valtuuskunnan otettava huomioonsa. 

Päivän kuluessa maisteri Kuha ja professori Suolahti kävivät Nisu
lan kartanossa. Tuloksena oli, että tilanomistaja Aatos Schildt teki 
yliopiston hyväksi 100.000 mk:n lahjoituksen.1 

Tammikuun 8 p:n kokous oli eräänlainen lähtölaukaus. Se vahvisti 
valtuuskunnan ja koko maakunnan piirissä uskoa siihen, että Jyväs
kylän yliopistoajatuksella oli menestymisen mahdollisuuksia, että 
Schildtin unelma joskus todella voidaan toteuttaa. Mitään suunnan 

1 Kirjastotalon neuvottelukokouksen 8/1 1919 ptk. Valt.k:n pöytäkirjojen joukossa. - Keski
suomalainen 18/3 1919. - Arvi Kuhan ja kirjoittajan muistitietoa. 
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muutosta se ei merkinnyt. Lähimpänä tavoitteena oli edelleen Kasva
tusopillinen korkeakoulu. Kannatusta valtuuskunnassa oli kuitenkin 
kuten aikaisemmin ajatuksella, että Jyväskylään olisi perustettava 
myös maanviljelys- ja metsätieteellinen tiedekunta. 

VAROJEN KERUU 

Ennen varsinaiseen keräykseen ryhtymistä oli maaperä muokat
tava. Helmikuun 23 p:nä yliopistoyhdistyksen valtuuskunta vetosi 
kaikkiin keskisuomalaisiin Jyväskylän sanomalehdissä julkaisemas
saan kirjoituksessa 'Mitä Jyväskylän yliopistoasia tällä hetkellä vaa
tii?'. Siinä todettiin aluksi, että Jyväskylän yliopistoasian toteutta
mista oli viivästyttänyt maailmansota, elintarvikepula ja viimeksi va
paussota. Saavutettu itsenäisyys oli avannut uusia mahdollisuuksia, ja 
Turussa oli näytetty, mitä voidaan saada aikaan. Siellä on jo koossa 
valtava pääoma suomalaista yliopistoa varten, ja keräys aiotaan ulottaa 
kaikkiin maamme osiin. 

Keski-Suomella on kuitenkin oma yliopistokysymyksensä, ja varo
jen keräys Jyväskylän yliopistoa varten aletaan nyt. Vaikka maakunta 
ei ole yhtä varakas kuin Lounais-Suomi, voidaan yritys toteuttaa, jos 
vain uhrimieltä riittävästi on. Läheskään niin suuria uhrauksia ei meil
tä vaadita kuin Lounais-Suomelta. 

"Uusia asiamiehiä, uusia jäseniä yliopistoyhdistykseen, uusia lah
joittajia - kas siinä toivomuksemme. Keski-Suomen yliopistoasialla 
on edelleen voimakasta aatteellista ja rahallista kannatusta oman maa
kunnan ulkopuolella, mutta kannattajamme kysyvät, miten keskisuo
malaiset asiaan suhtautuvat. - - - Turussa ruotsalainen yliopisto 
on tänä vuonna työnsä alkanut, suomalainen pääsee sekin muutaman 
ajan päästä alkamaan. Jäämmekö me paljonkin jälkeen?"1 

Maaperän muokkausta jatkettiin. Jyväskylän yliopiston merkityk
sen ja tarpeellisuuden selvittämiseksi toimeenpantiin kaksi yliopisto
juhlaa, maaliskuun 9 p:nä Kuopiossa ja kesäkuun 1 p:nä Jämsässä. 
Molemmissa oli väkeä 'tuvan täydeltä'. 

Kuopiossa Kaarle Krohn piti esitelmän Kalevalaisesta sankariajas
ta, muinaissuomalaisten Gotlantiin suuntautuvista meriretkistä. Zach. 
Castren puhui yliopistoista ja korkeakouluista kansojen sivistystason 
kohottajina päätyen omiin korkeakouluongelmiimme. 

I Keskisuomal. 23/2 1919. 
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Vanha yliopistomme on Helsingissä, Castren totesi, ja lähiaikoina 
syntyy Turkuun kaksi yliopistoa, ruotsalainen ja suomalainen. Nämä 
kaikki yliopistot ovat Etelä-Suomessa, meren rannalla. Myöskin sisä
maa tarvitsee oman yliopistonsa, ja vanha kulttuurikaupunki Jyväs
kylä on yliopistokaupungiksi sopiva. Tarkoitus on perustaa sinne Kas
vatusopillinen Korkeakoulu, josta vähitellen on kehittyvä yliopisto. 
Tämän korkeakoulun merkityksen tajuaa, kun tietää, miten suurten 
kysymysten edessä koululaitoksemme nykyään on. Meillähän pyritään 
yhtenäiskouluun ja kansakoulusta tehdään pohjakoulu. 

Jämsässä puhuivat Gummerus ja Oksala. 
Meille koittanut vapaus on kirvoittanut valtavia voimia, Gumme

rus totesi. Aloitteita yliopistojen ja korkeakoulujen perustamiseksi on 
tehty eri puolilla maata, mm. Turussa, jonne on tarkoitus perustaa 
suomalainen yliopisto, lähinnä sen vuoksi,· että sinne on syntymässä 
ruotsalainen. Turussa on tätä asiaa ajettu 'osittain aivan erityisellä 
kiihkeydellä, joka on voinut tehdä ikävän vaikutuksen niihin, jotka 
ovat ajatelleet, että on toisiakin paikkakuntia, jotka voisivat tulla ky
symykseen'. Joka tapauksessa suunnitelmaa on ajettu loistavasti eteen
päin. Ehkä syynä on ollut sekin, että sillä paikkakunnalla, jolla oli van
hempi yliopistoajatus, silloin nukuttiin ja laskettiin toiset edelle. 

Kun ajattelee Turun yliopistoaatteen loistavaa menestystä, tulee 
kysyneeksi, onko syytä enää ajatella yliopistoa Jyväskylään. Tosiasia 
on, että Jyväskylän yliopisto on tositarpeen vaatima. Helsingin yliopis
to ja Turkuun sekä Viipuriin suunnitellut yliopistot ovat kaikki Etelä
Suomessa. Laaja Pohjois- ja Keski-Suomi tarvitsevat oman yliopis
tonsa. Lisäksi se erikoisala, jota Jyväskylän yliopisto pyrkii· edusta
maan, kasvatustiede, on koko maan kannalta erityisen tärkeä. Tämä 
tiede on hyvin monihaarainen ja voi tarjota työtä hyvin monille opet
tajille. Kasvatusopillisesta tiedekunnasta voidaan helposti kehittää 
varsinainen yliopisto ( universitas). Opettajien valmistukseen kuuluu 
nimittäin paljon muutakin kuin varsinainen kasvatusoppi. Siihen voi
daan liittää opetus hyvin monissa historiallis-kielitieteellisen ja luon
nontieteellisen, vieläpä teologisenkin tiedekunnan oppiaineissa. Kun 
siinä on kaikki nämä tiedekunnat, voidaan sitä jo kutsua yliopistoksi. 

Kansanluonteessamme on hyvin paljon korjaamisen varaa. Sen 
osoittavat viime vuosien tapahtumat. Kasvatusta tarvitaan. Lasten ja 
nuorison käsissä on maamme tulevaisuus. 

Kasvatusopillinen korkeakoulu voidaan perustaa. Se ei vaadi pe
rin suuria kustannuksia. Sen oikea paikka on Jyväskylä. Tällä kaupun
gilla on erittäin keskeinen asema maassa ja hyvät yhteydet kaikkiin 
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suuntiin. Korkeakoulusta, joka tiinne, s11pisuomalaiselle paikkakun
nalle, perustetaan, on syntyvä todella suomalainen sivistysahjo. 

Jämsässä näyttää olleen todellista harrastusta Jyväskylän yliopisto
asiaan. Aloite yliopistojuhlan järjestämiseksi sinne oli lähtöisin Jäm
sästä. Se tehtiin jo tammikuussa. Huhtikuussa siellä valittiin varojen 
keräämistä varten viisitoistahenkinen toimikunta, johon tulivat mm. 
rovastin rouva Vaava Hovilainen ja tilanomistaja Kustaa Vuolle
Apiala. Yliopistojnl,lassa piti voimakkaan tervehdyspuheen rovasti 
Hovilainen ja iltajuhlassa tilanomistaja Joonas Vuolle-Apiala lausui 
paikkakuntalaisten puolesta uskovansa, että kylvetty siemen oli. lan
gennut hyvään maahan.' 

Rahankeräystä näyttää aluksi hoidelleen melkein yksinomaan 
Airila, joka kävi varojen keruumatkoilla mm. eräissä Pohjanmaan ran
takaupungeissa, Keuruulla, Pieksämäellä ja nähtävästi myös Kuopios
sa, ym. 

Huomattavia lahjoituksia hartaasti toivottiin, mutta keskityttiin 
yleensä vain jäsenten keruuseen. Sääntöjen 5 § :n mukaan yhdistyksen 
perustavat jäsenet suorittivat kertakaikkisena eränä vähintään 2.500 
mk, varsinaiset jäsenet samoin kertakaikkisena eränä 1.000 mk, vuosi
jäsenet vuosittain vähintään 100, 50 tai 25 mk. 

Keräyksen tuloksista annettiin Jyväskylän sanomalehdissä jatku
vasti tietoja. Maaliskuun 18 p:nä oli Keskisuomalaisessa seuraava luet
telo v. 1919 tehdyistä lahjoituksista: 

100.000 markkaa 
T ilanomis ta ja Aatos Schildt, Jyväskylä 

10.000 markkaa 
Kauppias I. Lukkarinen, Kuopio 

2.500 markkaa 
( perustavan jäsenen maksu) 

Johtaja K. A. Paloheimo, Helsinki 
Rouva Aino Arvola, ,, 
Tuomari Akseli Pellinen, ,, 
Pankinjohtaja Sakari Castren, ,, 
Tuomari Lahja Castren, ,, 
Tuomari Lauri Castren, 
Toimitusjohtaja K. Fröjdman, 

" 

Pankinjohtaja Gustaf Walden, ,, 
Toimitusjohtaja H. Aarni, Hauho 

1 Savo 6/3 ja 8/3 1919. - Keskisuomal. 12/1, 18/3, 23/4, 25/5, 3/6 ja 5/6 1919. 



Johtaja Ernst Biese, Kuopio 
Professori W. Cygnaeus, ,, 
Rouva Viola Ranin, ,, 
Rouva Suoma Rentola, ,, 
Kauppias 0. V. Lehto, Kemi 
Kauppias Adiel Lahtinen, Jyväskylä 
Kauppias A. Niemeläinen, ,, 
Kauppias Juho Rosenberg, ,, 
Asioitsija J. Kahma, Vaasa 

1.000 markkaa 
( varsinaisen jäsenen maksu) 
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32 nimeä Helsingin, Jyväskylän, Kemin, Kuopion ja Oulun kau
pungeista, Kuhmoisten, Laukaan, Luopioisten, Oriveden, Pieksämäen, 
Raahen Salon ja Äänekosken kunnista. 

Kannatusmaksuja olivat niiden suuruutta ilmoittamatta luvanneet 
useat tamperelaiset ja kuopiolaiset liikkeet sekä moniaat yksityiset. 
Lisäksi oli tehty muutamia 1.000 mk:aa pienempiä lahjoituksia ja mel
koinen määrä vuosijäseniä oli ilmoittautunut.1 

Kesän lähestyessä otettiin kiertäviä asiamiehiä. Työssä olivat mais
teri Lauri Haarla, opettajat E. Pöntinen, M. Rajamaa, Kalle Salmela 
ja Ludvig Loukola, nähtävästi myös kansakouluntarkastaja A. V. Lai
takari, joka oli Jyväskylän yliopistosta kirjoitellut eri lehtiin. 

Haarla pyrki saamaan asialle tukea erityisesti Keski-Suomen nuo
risoseuroilta. Kesäkuun 29 p:nä Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen val
tuuskunta kehoitti paikkakunnan sanomalehdissä julkaisemassaan kir
joituksessa nuorisoseuroja järjestämään juhlia yliopistoasian hyväksi 
luvaten lähettää niihin puhujia ja mahdollisesti myös rahankerääjiä. 
Haarla piti tätä asiata lämpimänä kirjoitellen siitä jatkuvasti lehtiin ja 
mennen innostuksessaan lopulta niin pitkälle, että kehoitti nuoriso
seuroja liittymään yliopistoyhdistyksen jäseniksi sitoutumalla mahdol
lisimman lyhyen ajan kuluessa suorittamaan yhdistykselle perustavina 
jäseninä 5 .000 mk tai varsinaisina 1.000 mk. 

Keski-Suomen nuorisoseurojen liiton puheenjohtaja tohtori Häs
tesko asettui kuitenkin jyrkästi tätä ehdotusta vastaan. Hän varoitti 
vakavasti nuorisoseuroja tuommoisista sitoumuksista, sillä seuroilla 
oli riittävästi taloudellisia vaikeuksia omien asioittensa hoidossa. Niillä 

1 Rahankeruusta v:n 1918 lopulla ja alkuvuodelta 1919 saa eräitä tiedonsiruja Airilan kirjeistä 
Oksalalle 19/12 1918, 13/2, 20/2 ja 7 /3 1919. Oksalan ark. - Keskisuomal. ja Saarijärven 
Paavo 18/3 1919. 
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oli myös velvollisuuksia omaa keskusjärjestöänsä kohtaan, ja lähem
pänä kuin yliopistot ja korkeakoulut olivat niitä heikossa taloudelli
sessa asemassa olevat kansanopistot. 

Nuorisoseurojen on pyrittävä vaikuttamaan jäseniinsä kasvatta
vasti. Jos niiden on monen vuoden aikana pakko hankkia kokoon 
rahaa ja taas rahaa, tulee niiden toiminta rajoittumaan melkein yksin
omaan tanssi-iltamien toimeenpanoon ja silloin ne menettävät kaik
kien sivistystä harrastavien arvonann�n. 

Varoitus otettiin varteen, mutta juhlia yliopistoåsian merkeissä 
toimeenpantiin, ja niissä Lauri Haarla piti innostavia puheita. 1 

Syyskuun 1 p:nä 1919 valtuuskunta päätti ottaa yhdistyksen sih
teeriksi, jonka päätehtävänä oli organisoida varojen keruu, toistaiseksi 
maisteri Frans Talaskiven. Sopivaa miestä tähän tehtävään oli etsitty 
keväästä lähtien. Samassa kokouksessa päätettiin, että keräystyötä 
Pohjanmaalla saisi jatkaa opettaja Rajamaa.2 

Maisteri Talaskivi yritti saada keräystyön vireään vauhtiin. Hänen 
ehdotuksensa mukaan oli 'Jyväskylän yliopistoalue' jaettava seitse
mään piiriin ja ne taas alueisiin. Keräystä varten oli otettava kiinteä
palkkaiset matka-asiamiehet. Helsingissä oli kannatuksen ja keräyk
sen järjestämiseksi pidettävä juhlaillalliset, isäntinä eräitä valtuuskun
nan jäseniä, ja kutsuttava niihin 30-40 Jyväskylän yliopistoasian 
ystävää. Jyväskylän yliopistoyhdistyksen vuosipäivää, maaliskuun 
7: ttä, oli vietettävä toimeenpanemalla Jyväskylässä yliopistojuhla.3 

Keräyksen tulokset syksyllä 1919 eivät kuitenkaan vastanneet 
toiveita. Talaskiven toimintakausi päättyi ennen vuoden loppua. Mat
ka-asiamiehiä näyttää olleen vaiikea saada. Toimessa Talaskiven lisäksi 
oli ainakin lokakuusta maanviljelijä Aaro Jaskari, joka suoritti keräi
lyä Etelä-Pohjanmaalla, ja nähtävästi jonkin aikaa myös opettaja Raja
maa. 

Työskentely Jyväskylän yliopistoasian hyväksi oli epäkiitollista. 
Turun suomalaisella yliopistolla oli jo paljon vankempi kannatus maas
sa kuin Jyväskylän yliopistolla. 

Siitä, että varoja kerättiin kahden yliopiston, Turun ja Jyväskylän, 
hyväksi samaan aikaan, vieläpä kilvan samalla paikkakunnalla, oli mo
lemmille yrityksille vahinkoa. Se tajuttiin myös Jyväskylässä. Syyskuun 
29 p:nä annettiin Airilalle tehtäväksi neuvotella turkulaisten kanssa 

I Airila Oksalalle 9/4 1919. Oksalan ark. - Keskisuomal. 29/6, 10/7, 13/7, 25/7, 26/7, 27/7, 
31/7, 1/8 ja 14/8 1919. - M. Rajamaa 0. \V/. Mansnerukselle 22/7 1919. JYK. 

Valt.k:n ptk. 11/5 ja 1/9 1919 
3 Juoks. as. vk:n ptk. 18/9 1919. - Valt.k:n ptk. 29/9 1919. 
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suta, m1ssa osissa maata keräystä suoritta1s1vat Turun, m1ssa Jyväs
kylän asiamiehet. Tuloksia saatiin kuitenkin kauan odottaa. 1 

Kun Jyväskylän yliopistoasian ajaminen eräis,sä sanomalehdissä 
leimattiin vahingollisefosi hajoitustyöksi, ei sanomalehtipolemiikkia 
voitu välttää. Erityisesti kiintyy huomio Vaasan ja Ilkan palstoilla 
syiksyllä 1919 ja seuraavan vuoden alussa käytyyn väittelyyn. Niinä 
aikoina kysymys oli Etelä-PohjanmaaHa polttava, sillä juuri silloin 
tässä maakunnassa liikkui sekä Jyväskylän että Turun yliopiston 
matka-asiamiehiä. 

Tohtori Jussi Lauroselan kirjoitus 'Sananen Jyväskylän yliopisto
yrityksenkin puolesta I-II' lokakuun alkupäivinä ja professori Antti 
J. Pietilän vastaus siihen 'Turkuko vai Jyväskylä suomalaisen yliopis
ton paikaksi?' olivat, kuten arvata saattaa, molemmat arvokkaita ja
asiallisia. Mutta kirjoittajat katsoivat asiaa eri näkökulmista. Laurose
lan käsityksen mukaan ne syyt, mitä yliopiston perustamiseksi Jyväsky
lään aikaisemmin oli esitetty, olivat täysin päteviä, ja hän toisti ne.
Sen jälkeen hän totesi, että kahta uutta yliopistoa turkulaisten väitteen
mukaan ei tarvittu. Ja hän myönsi, että kahta täydellistä yliopistoa
meillä ei tarvittu. Varma kuitenkin oli, että yhtä ainoata'kaan täydel
listä ei nyt voitaisi saada. Sen tulevat turkulaiset kyllä vielä huomaa
maan. Parasta sen vuoksi olisi yliopistoasiassa tyytyä työnjakoon. Mitä
varojen keruuseen tulee, niin hienotunteisuus turkulaisten puolelta
olisi ehkä vaatinut, että he olisivat rajoittaneet keräystyönsä maamme
eteläisempiin osiin ja jättäi1eet tulevan Jyväskylän yliopiston keräys
maiksi ne seudut, jotka asemansa vuoksi tämän yliopiston piiriin tule
vat kuulumaan.

Pietilän vastauksen ydin oli: Suomalainen yliopisto on kipeän tar
peen vaatima. Ei pidä perustaa kahta vähäistä yliopistoa. Maahamme 
on saatava yksi voimakas, elinvoimainen suomalainen yliopisto. 

'Suunnattakoon - - - kaikki voimat siihen yhteen yliopistoyri
tykseen, jolla on todellisia menestyksen mahdollisuuksia. Luotakoon 
Turkuun täydellinen tieteen tyyssija, joka kykenee kilpailemaan minkä 
tahansa muun maan yliopiston kanssa. Silloin meillä on toivoa Hel
singin yliopiston suomalaistumisesta, joka nykyään näyttää niin toi
vottomalta. '2 

Pietilä ei kieltänyt sitä, että muitakin korkeakouluja maassa tar
vitaan kuin Turkuun kohotettava suomalainen yliopisto. Hän vaati 

1 Jaskari liikkui mm. Vaasassa, Laihialla, Ilmajoella, Seinäjoella ja Kauhajoella. Keräilijät. 
JYK. - Valt. k:n ptk. 29/9 1919. 

2 Ilkka 4/10, 6/10, 16/10 ja 18/10 1919. 

8 
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kuitenkin, että toiminta Jyväskylän yliopistoasian hyväksi ainakin 
toistaiseksi lopetettaisiin, sillä Turkuun oli perustettava niin täydel
linen suomalainen yliopisto, että se voi kilpailla minkä tahansa maan 
yliop1ston kanssa. - Semmoinen ei Turun yliopisto ole vieläkään, ja 
tuskinpa se vastakaan niin pitkälle pääsee. 

Väittely Vaasan lehdissä jatkui, mutta kynämiehet vaihtuivat ja 
kirjoitusten taso madaltui valitettavan suuressa määrässä.' 

Mitä varojen keruuseen Etelä-Pohjanmaalla tulee, on tosiasia, että 
Turun yliopiston keräys siellä onnistui erittäin hyvin. Jyväskylän mat
ka-asiamiesten saavutukset siellä olivat hyvin vaatimattomia. Niin oli 
yleensä muuallakin. Eräät turkulaiset syyttivätkin heikoista tuloksista 
Jyväskylän matka-asiamiehiä, jotka tyytymällä perin vaatimattomiin 
summiin olivat totuttaneet lahjoittaja,t huonoille tavoille. 

Keräys Jyväskylän yliopiston hyväksi Jämsässä ja Kos'kenpäällä lie
nee jäänyt pääasiallisesti keväällä asetetun paikallisen keräystoimi
kunnan varaan. Syksyllä loka-marraskuun vaihteessa turkulaiset tekivät 
näihin pitäjiin 'hyökkäysretken'. Siitä Kaarlo Jäntereen teos 'Turun 
yliopiston perustaminen' antaa seuraavia tietoja: 

'Koskenpäässä oli keräyksellä - - - harvinaisen lämmin ja 
aktiivinen ystävä tHanomistaja Kustaa Vuolle-Apialassa. Hän oli aikai
semmin oma-aloitteisesti lahjoittanut yliopistolle 10.000 m'k ja muo
kannut vahvasti maaperää Koskenpäässä mm. järjes,tämällä juhlan, 
jossa hän itse piti arvokkaan esitelmän asiasta. - - - Saimme Kos
kenpäästä hyvän alun. - - - Monta lämmintä ystävää asiallemme 
tapasimme isossa Jä111sässäki11, ja yleeusä sujui keräys tasaisesti ja tyy
dyttävästi. Muutamat kylät vain tekivät ikävän poikkeuksen.' Vasta
agitaatiota oli ja pappilassa 'tuntuva annos tahditonta käytöstä' kiel
täytymisen höysteeksi. Yhteistulos Koskenpäässä ja Jämsässä oli 
400.000 mk 120 lahjoituksena. "Se hämmästytti paikkakuntalaisia ja 
suututti Jyväskylän yliopistomiehiä, jot•ka puoli vuotta aikaisemmin 
pitäjässä käydessään eivät olleet sieltä saaneet muuta kuin n. pari
kymmentä tuha Ha. 'J yväsky Iässä kuului vallitsevan kauhistus', Paka
rinen kertoi." 

Eräitä reunahuomautuksia: Kustaa Vuolle-Apialan 10.000 mk:n 
lahjoituksesta ei Turun yliopiston lahjoittajien luettelossa ole mer
kintää. Sen voi todeta, jos vaivautuu tutkimaan Turun yliopiston jul-

1 Havu, I., Mitä Turun Suomalaisesta Yliopistosta on kirjoitettu v:n 1919 loppuun. Turun
Suomalaisen Yliopistoseuran Vuosikirja 1920, s. 36 ja seur. Ks. myös Jyväskylän Yliopisto
yhdistyksen sanomalehtileikekokoelmaa. JYK. 
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kaisemia lahjoittajien luetteloita. Jyväskylän yliopistolle Kustaa Vuol
le-Apiala teki v. 1920 10 .000 mk: n lahjoituksen, mutta kielsi anta
masta siitä tietoa sanomalehdille. Ehkäpä samanlainen kielto oli an
nettu turkulaisillekin. - Eri mieltä voidaan olla siitä, kummalla puo
lella tahdittomia oltiin. Hyvillä perusteilla voi asettua sille kannalle, 
että rovasti Hovilaisen pappilassa ei suinkaan oltu tahdittomia, mikäli 
siellä huomautettiin Turun asiamiehille, että Jämsän taloudellinen tuki 
luonnollisesti kuului Jyväskylän yliopistolle. Ei voitane ihmetellä, että 
Jyväskylässä oltiin silloin ja ollaan vieläkin samaa mieltä kuin Jämsän 
pappilassa. 

Turkulaisten hyökkäyksen tulos ilmeisesti todella hämmästytti 
jämsäläisiä. Eräässä Jyväskylän lehdessä nimimerkki 'Sivullinen' to
teaa: 'Häikäilemättömin keräys, mitä maassamme koskaan •minkään 
asian hyväksi on toimitettu, on johtanut jämsäläisten huomion omilta 
tanhuvilta. Ne 400.000 mk olisivat turvanneet Jämsän kansanopiston 
aseman pitkiksi ajoiksi.' 

Myöhemmin toimeenpantiin Jämsässä Jyväskylän yliopistoasian 
hyväksi täydentävä keräys. Kaiken kaikkiaan saatiin Jämsästä kokoon 
83.500 mk ja Koskenpäästä 17.000 mk. 1 

Yliopistokysymyksestä keskusteltiin maisteri Haarlan aloitteesta 
Hämäläisosakunnassa marraskuun 18 p:nä. Laajan keskustelun tulok
sena oli, ett� osakunnan käsityksen mukaan sekä Turun suomalainen 
yliopisto että Jyväskylän Kasvatusopillinen Korkeakoulu olivat mo
lemmat tarpeen vaatimia. Kokouksessa hyväksyttiin seuraava ponsi: 

'Hämäläis-osakunta lausuu käsityksenänsä, että Jyväskylän yliopis
to kasvatusopillisine erikoispyrkimyksineen on saava suuren tehtävän 
koko maamme sivistystyön uudistuksessa ja erikoisesti Hämeen ja 
muun vaikutuspiiriinsä joutuvan maaseudun valistustyön edistäjänä 
ja että Jyväskylän yliopistoajatus sen vuoksi liittyy elimellisenä osana 
nykyiseen yliopisto-olojemme uudistukseen. Hämäläis-osakunra kehot
taa yhtenä maakuntansa henkisen kehityksen vaalijana erikoisesti Hä
meen asukkaita liittymään lujaan -työhön tämän kuhtuuritehtävän 
toteuttamiseksi ja on itse kulttuuritraditsioniensa mukaisesti oleva 
tässä työssä mukana.'2 

1 Jäntere, emt. s. 161-162, 183-184. - Jyväskylän yliopistoyhdistyksen lahjoittajien luettelo. 
JYK. - Turun suoma!. yliopiston vuosikirjoissa olevat lahjoittajien luettelot. - Aaro Jas
kari A. V. Laitakarille 15/7 1920. JYK. - Sivullisen kirjoitus 'Jämsäläiset ja Turun yliopis
to'. Jyväskylän Yliopistoyhd.istyksen sanomalehtileikekokoelma. JYK. 

2 Keskisuomal. 25/11 1919. 
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Marraskuun 30 p:nä tohtori Airila es1tti Helsingissä tekemiensä 
havaintojen perusteella valtuuskunnalle, että Jyväskylän keräys keski
tettäisiin yksinomaan Ke�ki-Suomeen, kunnes keräys Turun suoma
laisen yliopiston hyväksi olisi saatu suoritetuksi. Valtuuskunta ei lrni
tenkaan ollut halukas rajoittamaan keräystä näin jyrkällä tavalla. 1 

V :n 1920 alkupuolella aloitettiin kuitenkin lehtori Saarialhon 
aloitteesta neuvottelut Turun yliopistoseuran pääasiamiehen profes
sori Lehtosen kanssa. Pääasiallisena syynä siihen oli, että pelätitiin tur
kulaisten ryhtyvän ankaraan kilpailuun itse Keski-Suomessa. Pitkien 
neuvottelujen jälkeen allekirjoitettiin hein�kuun 25 p:nä 1920 sopi
mus. Jyväskylän yliopistoyhdistyksen keräilyalueeksi tuli sen mukaan 
varsinainen Keski-Suomi jonkin verran laajennettuna. Alueen äärim
mäisinä rajapitäjinä tulivat olemaan Jämsä, Kuorevesi, Vilppula, Ruo
vesi, Virrat, Alavus, Lehtimäki, Alajärvi, Vimpeli, Perho, Kinnula, 
Pihtipudas, Keitele, Karttula, Suonenjoki, Pieksämäki, Kangasniemi, 
Hirvensalmi, Hartola ja Sysmä. Koko muu Suomi jäi Turun suoma
laisen yliopistoseuran yksinomaiseksi keräysalueeksi. Sopimus oli oleva 
voimassa. kesäkuun 1 p: ään 19 21. 2 

Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen matka-asiamiehillä oli monenlai
sia vaikeuksia. Yleiset kulttuudkysymykset olivat monille tässä maa
kunnassa melko vieraita. J askarin kokemusten mukaan Keski-Suomen 
maatalousväki oli halutonta tekemään lahjoituksia Kasvatusopilliselle 
Korkeakoululle. Hän arveli, että keräilytyötä helpottaisi paljon, jos 
saisi puhua maanviljelys-metsätaloudellisen tiedekunnan tarpeellisuu
desta maamiehille. 

Joulukuun 21 p:nä 1919 valtuuskunta päätti tehostaa työtä otta
malla keräyksen johtoon miehen, jonka oli omistettava koko tarmonsa 
ja kaikki aikansa yksinomaan tälle työlle, ja palkkaamalla lisää matka
asiamiehiä. Samassa kokouksessa merkittiin Jaskarin toivomuksen mu
kaan, että lähin tavoite oli pedagoginen korkeakoulu. Heti kun varat 
ja olosuhteet sallivat, oli sen jälkeen perustettava maatalous-metsätie
teellinen tiedekunta.3 

Yliasiamieheksi varojen keruun johtoon saatiin syntyperäinen kes
kisuomalainen, Oriveden kansanopiston johtaja maisteri Aarne Laak
sovirta. Hänen kanssaan neuvoteltiin tammikuun 18 p:nä 1920 ja 

Valt.k:n ptk. 30/11 1919. 
Valt.k:n ptk. 20/1, 29/1, 16/2, 17 /3, 23/7 1920 ja ptk. sopimuksentekotilaisuudesta 25.17 
1920. - U. L. Lehtonen Kaarlo Saarialholle 26/1 1920. JYK. 

3 Valt.k:n ptk. 21/12 1919. 



117 

työnsä hän aloitti helmikuun 16 p:nä. Uusia matka-asiamiehiä yritet
tiin saada kirjeellisesti ja matkustelemailakin, mutta tulokset olivat 
huonot. Vasta kun turvauduttiin sanomalehti-ilmoituksiin, saatiin uutta 
työvoimaa. Yliasiamiehen ja Aaro Jaskarin ohella suorittivat varojen 
keruu työtä seuraavat henkilöt: maaliskuusta vakuutusasiamies Viljo 
J askari, toukokuusta maisterit Martta Jaatinen ja Erkki Osmonsalo, 
kesäkuusta maisteri Richard Hentunen ja agronomi Paavo Tahi, hei
näkuusta maisteri Lauri Ahtola sekä lyhyen aikaa, vain elokuun, mais
teri Runar Lemberg. 1 

Jyväskylän yliopiston päivänä maaliskuuta 7 :n tenä toimeenpantiin 
Jyväskylässä juhlailtama, ensimmäinen laatuaan. Tervehdyspuheen 
siinä piti lehtori Oksala ja juhlaesitelmän tohtori Gunnar Ekman Hel
singistä. Tilaisuuteen saatiin seuraavat tervehdykset: 

'Kohta käyköhön totehen aate uljas ja ylevä. 
Kaarle Krohn.' 

'Estettynä saapumasta lähetän Sydän-Suomen korkeakoulun elin
vo1ma1sen aatteen uskollisille vaalijoille parhaat onnitteluni merkki
päivänä. 

Jaakko Gummerus. '2 

Keuruulla yliopistojuhla oli sunnuntaina helmikuun 1 p:nä, Ähtä
rissä helatorstaina toukokuun 18 p:nä. Molemmissa tilaisuuksissa pu
huivat Laaksovirta ja Aaro Jaskari tehostaen Jyväskylän tulevan yli
opiston merkitystä, Jaslkari erityisesti maatalousväen näkökulmasta. 
Myös Kangasniemellä oli juhla Jyväskylän yliopistoasian merkeissä.3 

Keväällä 1920 Jasikari ryhtyi keräämään varoja nimenomaan maan
viljelys- ja metsänhoitotiedekuntaa varten. Vaikkakin valtuuskunnassa 
oli suhtauduttu hyvin epäilevästi hänen ehdotukseensa, että tämmöi
nen erikoisrahasto perustettaisiin, oli kuitenkin päätetty maaliskuun 
20 p:nä siihen suostua. Tämän päätöksen mukaan keräys tapahtuisi 
kuten aikaisemmin Jyväskylän yliopiston hyväksi sitomatta lahjoituk
sia määrättyyn erikoistarkoitukseen. Kuhenkin siinä tapauksessa, että 
lahjoittaja tahtoi lahjoituksensa tehdä nimenomaan maanviljelys- ja 
metsänhoitotiedekunnalle, otetaan se vastaan ja sijoitetaan erikois
rahastoon. 

Syynä tämän päätöksen tekoon oli J askarin ilmoitus, että varojen 
keräys hänen vakaumuksensa mukaan tulisi Keski-Suomessa maata-

1 Juoks.as.v:n ptk. 18/1 1920 ja valt.k:n ptk. 20/1 1920. Laaksovirran toimintakert. valt.k:n 
ptk:n liitteenä. - Keräilijät. JYK. 

2 Keskisuomal. 9/3 1920. Sähkeet JYK. 
3 Keskisuomal. 5/12 ja 18/5 1920. - Osmonsalon kirjeet JYK. 
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lousväen keskuudessa supistumaan hyvin vähiin, jos tämmöistä erikois
rahastoa ei perustettaisi. Vaikuttavana tekijänä oli myös, että tiedet
tiin Keski-Suomen etevimpien maatalousmiesten aikovan julkisesti 
ehdottaa, että erityinen keräys maanviljelys- ja metsänhoi'totiedekuntaa 
varten aloitettaisiin. Jokunen päivä myöhemmin julkaistiinkin Jyväs
kylän sanomalehdissä 65 huomattavan keskisuomalaisen maaitalous
miehen julistus 'Maakuntamme maanviljelijöille' tästä asiasta. Se on 
päivätty maaliskuun 15 p:nä 1920. 1 

Kysymys maanvi'ljelys-metsätieteellisen tiedekunnan irroittamisesta 
Helsingin yliopistosta oli näinä aikoina päivän kysymyksiä. Johtavien 
maatalousmiestemme kannan oli senaattori Kairamo tuonut julki v . 
1918 lausuen: "Maatalous on 'Siksi tärkeä meidän maassamme, että 
sen oikea paikka tut:1kirriuksen ja opetuksen alalla ei ole minkään toi
sen laitoksen lisäkkeenä. Maatalous tarvitsee, voidakseen vapaasti ja 
voimakkaasti kehittyä, itsenäisen korkeakoulun teknillisen ja 'kauppa
korkea!koulun rinnalla." 

Tätä kysymystä käsittelemään asetettiin valtion komitea, joka 
puolisi tiedekunnan erottamista yliopistosta ja sen muodostamista eril
liseksi korkeakouluksi. Mutta tätä uutta korkeakoulua komitea ei 
halunnut perustaa Jyväskylään. Kaikki muut komitean jäsenet paitsi 
Kyösti Kallio olivat sitä mieltä, että se olisi sijoitettava Helsingin 
välittömään läheisyyteen. Yliopistoyhdistyksen valtuuskunnalle selvisi, 
että keskisuomalaisten toiveet eivät tälläkään kertaa toteutuisi. Kuten 
tunnettua on korlkein maatalousopetus edelleen keskitetty Helsingin 
yliopistoon.2 

Maisteri Laaksovirta oli keräystoimen johtajana syyskuun alkuun 
1920. Kun hänen oli mahdotonta vakinaisen virkansa vuoksi sen jäl
keen uhrata k'eräystyölle muuta kuin 15 päivää kuukaudessa, oli pakko 
vaihtaa miestä. Laaksovirran toimintakertomuksen mukaan järjestel
mällinen keräys oli silloin loppuun suoritettu seuraavissa kunnissa: 
Orivesi, Alavus, Töysä, Hankasalmi, Äänekoski, Viitasaari, Saarijärvi, 
Ähtäri, Kangasniemi, Mikkeli, Korpilahti, Toivakka ja Juva. Kesken
eräisenä keräys oli Pieksämäellä, Kurikassa ja Laukaassa. Jonkin ver
ran keräystä oli suoritettu myös Jyväskylässä ja muutamilla muilla 
paikkakunnilla. Sitoumuksina ja lahjoituksina tänä aikana oli saatu 
noin 700.000 mk. 

1 Valt.k:n ptk. 17 /3 ja 20/3 1920. - Keskisuomal. 21/3 ja 24/3 1920. 
2 Valt.k:n ptk. 30/12 1920 ja 29/3 1921. - Kairamo, Yliopisto ja maataloudellinen opetus. 

Uusi Suometar 31/12 1918. 
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'Sen to1mrnnan kautta, jota tänä vuonna on Jyväsikylästä käsin 
harjoitettu', Laaksovirta kirjoitti, 'on Jyväskylän yliopistoajaitus tul
lut aina:kin jonkun verran tunnetummaksi. Suurena haittana on ollut 
Turun yliopiston puuha, joka kaikikialla on såanut osakseen suurta 
kannatusta. Sen vaikutuksen ovat kuitenkin kaikki asiamiehet saaneet, 
että Jyväskylän yliopistoasiaa voi menestykseHä ajaa, jos kohtakin se 
vaatii sitkeää työtä. Siinä käsityksessä yleensä ollaan, evtä nykyinen 
toiminta on o�keastaan vasta asian tutuksi tekemistä ja että varsinai
nen innostus siihen voidaan saada aikaan vasta tuonnempana, kun sen 
nimissä uudelleen lähdetään liikkeelle samoille paikkakunnille, joissa 
muutamia aikoja ennemmin on oltu.'' 

Y.liasiamieheksi Laalksovirran jälkeen tuli Alavuden piirin kansa
kouluntavbstaja A. V. Laita'kari. Tämä Jyväs1kylän yliopistoasian har
ras ystävä pysyi keräystyön johdossa syyskuun 7 p:ään 1923, jolloin 
keräys päätettiin keskeyttää toistaiseksi, mutta tosiasiallisesti lope
tettiin.2 

Kun vanhoista keräilijöistä useimmat olivat jo lopettaneet tai pian 
lopettivat toimintansa, nimittäin Aaro Jaskari toukokuun ja Viljo Jas
kari kesäkuun lopussa, Ahtola, Jaatinen ja Lemberg eloikuun lopussa ja 
Ta:lsi syyskuun lopussa, ja uusia pystyviä asiamiehiä ei onnistuttu saa
maan, oli yliasiamiehen ohella työssä aluksi vain kaksi miestä, mais
terit Hentunen ja Osmonsalo. Keräystä suoritettiin kesällä tehdyn 
sopimuksen mukaan huomattavasti suppeammalla alueella kuin aikai
semmin, joten työvoiman vähenemisestä ei ollut perin paljon vahinkoa. 
V. 1921 saatiin kerääjiä lisää. Työssä olivat silloin lyhyehkön aikaa,
kuukauden tai kalksi, myös maisteri Martta Jaatinen, agronomi Paavo
Talsi ·sekä maanviljelijä,t Aaro Jaskari ja T. Junttimäiki, 'kesäkuun 1 
p: ään 1921 myös yliasiamies Laita'kari. Osmonsalo lopetti keräilyn 
huhtikuun lopussa. Parhaisiin tuloksiin pääsivät maisterit Jaatinen ja 
Hentunen sekä tarkastaja Laitakari itse. 

Tuvkulaisten kanssa tehtyä sopimusta ei uusittu. Niinpä voitiinkin 
keräys kesällä 1921 ulottaa Keski-Pohjanmaalle, Savoon ja Karjalaan. 

Syksyllä 1921 lahjoitusten saanti alkoi lamakauden ja raskaiden 
verojen johdosta käydä yhä vaikeammaksi. Sen johdosta päätettiin ke
räystyö yliasiamiehen ehdotuksesta keskeyttää sydäntalveksi. Työssä 
oli silloin vain maisteri Hentunen, joka ei kuitenkaan kesikeyttänyt 

1 Valt.k:n ptk. 6/9 1920. - Laaksovirran toirnintakert. valt.k:n ptk:n liitteenä, 
2 Juoks.as.vk:n ptk. 17 /9 1920. - Valt.k:n ptk. 7 /9 1923, 
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keräilyä, vaan siitityi Helsinkiin, missä ja�koi työtä alkukesään 1922, 
ja sieltä heinäkuussa Pohjanmaalle. V:n 1923 alussa Hentunen aloitti 
täydennyskeräyksen Keski-Suomessa. Kun lahjoitusten saanti syksyn 
lähetessä alkoi käydä yhä työläämmäksi, valtuuskunta päätti syyskuun 
7 p:nä, että keräys keskeytetään toistaiseksi. Jos lähiaikoina päästäi
siin siihen, että Kasvatusopillisen Korkeakoulun toiminta edes vaati
mattomassa muodossa voitaisiin alkaa, ryhdyttäisiin keräykseen uudel
leen.1 

Keräyksen tulos noin 3 milj. mk oli hyvin vaatimaton verrattuna 
siihen, mitä turkulaiset saivat kokoon. Professori Lehtosen erotessa 
yliasiamiehen toimesta huhtikuun lopussa 1922 oli Turun Suomalai
sella Yliopistoseuralla lahjoituksina ja sitoumuksina 50.568.515 mk. 
Niinpä Turun suomalainen yliopisto aloittikin toimintansa kesäkuun 
2 7 p: nä 1922. J yväsky Iässä saatiin vielä monta vuotta tyytyä kesä
yliopistoon. 

Jyväslkylän yliopistoyhdistyksen asiakirjojen joukossa on luettelo 
lahjoitutksista. Vaikkakaan se ei näytä olevan täydellinen - siihen 
eivät sisälly esim. kaikki testamenttilahjoitukset - on siihen nähtä
västi kuitenkin melko tarkkaan otettu se, mitä varsinainen keräys on 
tuottanut. 

Tästä luettelosta (ks. liitettä s. 201) näkyy, että noin puolet koo
tusta summasta oli saatu Keski-Suomesta. Yli 100.000 mk oli kerty
nyt seuraavilla paikkakunnilla: Helsingissä 219.900 mk, Jyväskylän 
pitäjässä 163.000 mk, mistä 100.000 mk oli lahjoittanut tilanomistaja 
Aatos Schildt, Jyväskylässä 128.750 mk, Äänekoskella 126.250 mk, 
Virroilla 123 .200 mk, Saarijärvellä 117 .5 50 mk ja Laukaassa 112. 700 
mk. Ensimmäinen, v. 1919, Virroilla toimeenpantu keräys tuotti vain 
43.000 mk. Saman henkilön, maisteri Hentusen, myöhemmin suorit
tama uusintakeräys kohotti loppusumman 123.200 mk:aan. Lahjoituk
sia nimenomaan maanviljelys- ja metsänhoitotiedekunnalle tuli kaiken
kaikkiaan noin 300.000 mk. 

On kuitenkin todennäköistä, että monet niistäkin, jo�ka eivät lah
joitusta tehdessään mitään ehtoja asettaneet, tekivät lahjoituksensa 
sittenkin stksi, että heille oli puhuttu Jyväskylän yliopiston maatalou
dellisen tiedekunnan merkityksestä. 

Kuvatessaan varojen keruuta syksyllä 1920 ja v:n 1921 alkupuo
lella yliasiamies Laitakari lausuu mm.: "Yhä kasvavaa myötätuntoa 

1 Yliopistoyhdistyksen vuosikert. 1920 ja 1921. - Valt. k:n ptk. 20/5 1921 sekä 2/7 ja 7 /9 
1923. - Keräilijät. JYK. 
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ja asian tärkeyden tajuamista on kerääjillä ollut ilo todeta sekä Kes1ki
Suomessa, Savossa että Pohjanmaalla - - - Tavallisimmat vasta
väitteet - - - vaimenevat helposti, kun joudutaan keskustelussa 
selittämään, mitä maanviljelyksen, karjanhoidon ja metsänhoidon 
alalla todella maamies tarvitsee ja miten tieteellinen yliopistossa suo
ritettu tutkimus on itseopiSikelun ja alemman opiskelun menestymisen 
ehto. Yhtymä kasvatusopillinen ja maa-metsätaloudellinen tiedekunta 
on osoittautunut maamiehille erittäin mieleiseksi, kun hengen kehi
tyksestä huolehdittaessa ei ole unohdettu taloudellista." 1 

Kun vain pieni osa lahjoituksia saatiin selvänä rahana, suurin osa 
sitoumuksina, jotka oli lunastettava usean vuoden aikana, aiheutti lah
joitusten periminen paljon työtä. Aluksi perimisen hoiti seminaarin
lehtori Kaarlo Saarialho, yhdistyksen sihteeri v:sta 1920. Kun hän 
ajanpuutteen vuoksi varsin pian halusi vapautua tästä työläästä tehtä
västä, otti yliasiamies Laitakari sen hoitaakseen. V. 1921 otettiin sitou
musten perimis- ja varojen sijoituskysymyksiä hoitamaan kamreeri. 
Yhdistyksen ensimmäinen kamreeri oli kansakouluntarkastaja Arvi 
Sipola. 

Kun lahjoitusten tekijöiden vuosisuoritu!ksia oli useinkin vaikea 
saada ja periminen oikeusteitse oli vastenmielistä, jäi yhdistyksen to
della saama lahjoitusten summa paljon nimellistä pienemmäksi. Epä
edullisesti yhdistyksen talouteen vaikutti myös inflaatio. Suurin osa 
yliopistoyhdistyksen varoista oli talletuksina paikkakunnan pankeissa 
tai pitkäaikaisina lainoina, joista saatiin parempi korko kuin pankki
talletuksista. Vain vähäinen osa oli osa1kkeina ja obligaatioina. 

Inflaation pelko aiheutti sen, että valtuuskunta lopulta päätti 
muuttaa edes osan yhdistyksen rahapääomasta reaaliomaisuudeksi osta
malla Weilin & Göösin kirjakaupan kirjakauppias K. A. Kokkoselta. 
Lopullinen päätös tässä asiassa tehtiin lokakuun 10 p:nä 1924. Sopi
muksen mukaan toiminimestä maksettiin 100.000 mk, liikkeen kalus
tosta samoin 100 .000 mk, käyvästä kirja- ja paperilkauppatavarasta 
sisäänostohinnan mukaan. Liikkeen hoitoa varten asetettiin valtuus
kunnan vahvistaman ohjesäännön mukaisesti johtokunta, jonka teh
tävänä mm. oli ottaa liikkeelle johtaja ja muu henkilökunta sekä mää
rätä palkat. Ensimmäiseen johtokuntaan tulivat varsinaisina jäseninä 
tuomari T. Anjala ( puh.joht.), kunnallisneuvos Kos1kelin ja seminaa
rinjohtaja Nestor Ojala, varamiehinä kauppakoulunjohtaja N. Jussila, 

I Yliopistoyhdistyksen vuosikert. 1920-24. - Lahjoitusten luettelo. ]YK. - Jäntere, emt., 
s. 138. - Keräilijät. JYK. 
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tilanomistaja A. Schildt ja lehtori Kaarlo Saarialho. Ensimmäiseksi 
johtajaksi kirjakaupan johtokunta valitsi kirjakauppias Rurik Frilan
derin Helsingistä. Liike siirtyi yliopistoyhdistyksen omistukseen tam
mikuun 1 pnä 1925 . 1 

KESÄYLIOPISTO ALOITTAA UUDELLEEN TOIMINTANSA 

Elintarvikepula ja levoton aika olivat keskeyttäneet kesäyliopiston 
työn v. 1917. Kun Jyväskylässä neuvoteltiin tammikuun 8 p:nä 1919 
yliopistoyhdistyksen tulevasta toiminnasta, maisteri Kuha huomautti, 
että kesäyliopisto olisi herätettävä henkiin. Polttavin kysymys oli kui
tenkin varojen keruu. Toivottiin lähivuosina saatavan kokoon niin 
suuri pääoma, että Kasvatusopillinen Korkeakoulu voitaisiin sen tur
vin perustaa. Kun Oksalakin Helsingin seminaarikurssien johtajana oli 
kevätkauden 1919 poissa Jyväskylästä, ei valtuuskunta tehnyt mitään 
kesäyliopiston henkiin herättämiseksi. Aloite tuli toiselta taholta. 

Helsingin yliopiston laboratorioiden ahtaus va�keutti ja hidasti 
pahasti fyysis-matemaattisen ja lääketieteellisen tiedekunnan opiskeli
joiden opintoja. Sen johdosta 46 Hämäläis-osakunnan ylioppilasta 
kääntyi keväällä 1919 valtuuskunnan puoleen anoen, että Jyväskylässä 
järjestettäisiin yksityiset kurssit kasviopin mikroskooppisissa ja eläin
tieteen leikkelyharjoituksissa, epäorgaanisen kemian peruskurssi ja 
saksan pro exercitio harjoitukset. Anojat sitoutuivat takaamaan Hel
singissä opislkelevien piiristä vähintään sata osanottajaa, joiden lisäksi 
kursseille todennäköisesti tulisi myös keväällä valmistuvia ylioppilaita. 

Valtuuskunta päätti toimeenpanna kurssit. Mutta kun opettaja
voimia ei saatu, ne peruutettiin.2 

Seuraavana vuonna valtuuskunta yritti saada kesäyliopiston toi
minnan uudelleen alulle. Yksityiskohtaisen ohjelman laatiminen jätet
tiin Oksalan tehtäv�ksi. Mutta hänen Helsingissä suorittamiensa tun
nustelujen perusteella päätettiin toiminnan aloittaminen siirtää v:een 
1921. 

Silmämääränään kesäyliopiston taloudellinen turvaaminen valtuus
kunta jätti v. 1920 valtioneuvostolle anomuksen, jossa ehdotettiin, 
että kansakoulunopettajien jatkokurssien toinen lukuikausi siirrettäisiin 
Jyväskylään. Valtioneuvosto oikeuttikin kurssien johtdkunnan käyt-

1 Valt.k:n ptk. 30/12 1920, 23/4 ja 7/11 1921, 1/10 ja 14/10 1924. - Juoks.as.v:n ptk. 17/9 
1920, 29/3 ja 26/4 1921. - Y.yhd:n vuosikert. 1920-24. 

2 Valt.k:n ptk. 30/4 ja 11/5 1919. 
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tamaan v:sta 1921 toistaiseksi enmtaan puolet siHe myönnettäv1sta 
varoista Jyväskylässä toimeenpantavien kurssien avustamiseen. Poik
keuksellisten olojen vuoksi kesäyliopiston työ ei kuitenkaan päässyt 
alkamaan myöskään v. 19 21. 

Sen sijaan järjestettiin lääketieteelliseen al1kututkintoon Helsin
gissä valmistuvien ylioppilaiden pyynnöstä suppeat, itsensäkannattavat 
kesäkurssit sekä v. 1920 että v. 1921. Kurssien opettajina toimivat 
kasviopin mi-kroskooppisissa töissä tohtori Hans Buch, kemian alkeissa 
v. 1920 maisteri Carl Mäklin ja v. 1921 maisteri Johannes af Hällström
sekä saksan pro exercitio-harjoituksissa tohtori Pekka Katara. Kurssit
kestivät v. 1920 kuusi, v. 1921 viisi virkkoa. Opiskelijoita oli edelli
senä vuonna 59, jälkimmäisenä 30.1 

Viiden vuoden tauon jälkeen kesäyliopisto alkoi viimeinkin uudel
leen toimintansa v. 1922. Taloudellista tukea saatiin sekä kansakou
lunopettajain jatkokurssien johtdkunnalta että Jyväskylän kaupun
gilta, edelliseltä 25 .000 mk ja jälkimmäiseltä 15 .000 mk. Lukukausi
maksuina opiskelijat suorittivat koko lukukaudelta 100 mk, kahdelta 
viikolta ja lyhyemmältä ajalta 50 mk. 

Kesäyliopiston valmistelua varten oli asetettu kesäyliopistovalio
kunta, johon kuuluivat tohtorit Airila ja Kuusi se'kä lehtorit Oksala 
ja Saarialho. Kesäyliopiston 'esimiehenä' eli rehtorina toimi Airila. 

Ohjelmaa laadittaessa oli pyritty siihen, että opiskelu Jyväskylässä 
tuottaisi todellista hyötyä sekä '1rnnsakoulunopettajiHe että ylioppi
laille. Pääpaino oli kasvatusopissa ja sen aputieteissä sekä humanisti
sissa aineissa, joita kansa·koulunopettajat aikaisemman kokemuksen 
mukaan eniten harrastivat. Opiskelijoita oli perin vähän, kaikenkaik
kiaan 110, joista kansakoulunopettajia 69, ylioppilaita 14 ja muita 
kansalaisia 27. 

Syyt heikikoon tulokseen voi helposti arvata. Oppivelvoilisuuslaki 
oli astunut voimaan eldkuun 1 p:nä 1921. Se merkitsi, että opettaja
vajaus kansakoulualalla oli suuri, joten hyviä opettajanpaikkoja voi 
saada jatko-opintoja harjoittamatta'kin. Mutta syitä oli myös muita. 

Ylioppilaita veti puoleensa tänä vuonna paljon voimakkaammin 
Turku kuin Jyväskylä, sillä Turun Suomalainen Yliopisto aloitti toi
mintansa kesäkuun 27 p:nä. Yliopiston sääntöjen 40 § :n mukaan 
lukuvuosi jakautui kolmeen lukukauteen, syys-, kevät- ja kesäluku
kauteen. On aivan luonnollista, että uuden yliopiston ensimmäinen 

1 Valt.k:n ptk. 16/2, 17/3, 6/9 ja 23/10 1920 sekä 29/3 ja 19/4 1921. - Yliopistoyhdistyksen 
toimintakert. 1920 ja 1921. 
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lu'kukausi oli ylioppilaille houkuttelevampi kuin Jyväskylän kesäyli
opisto. Kaikki uusihan vetää aina puoleensa. Lisäksi Turku kykeni 
tarjoamaan ylioppilaille paljon enemmän kuin Jyväskylä. Siellä pro
fessorit pitivät luentoja samaan tapaan kuin myöhemmin syys- ja 
kevätlukukaudella. Siellä voitiin myös suorittaa luonnontieteen käy
tännöllisiä töitä useissa aineissa, Jyväskylässä vain kasvitieteellisiä 
mikroskopoimistöitä. Opiskelijoita Turussa oli 160, joista humanis
teja 56, luonnontieteilijöitä 104.1 

V:sta 1922 Jyväskylän kesäyliopiston toiminta on meidän päi
viimme jatkunut sotavuosia lukuunottamatta keskeytymättä, v:een 
1936 Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen kesäyliopistona ja v:sta 1937 
Kasvatusopillisen Korkeakou1un kesälukukautena. 

Valtionapu kohosi v:sta 1924 50.000 mk:aan. Se myönnettiin 
nimenomaan kansakoulunopettajien jatkokoulutusta varten. Kaupun
gin avustus aleni samana vuonna 10.000 mk:aan. Neljä vuotta myö
hemmin valtioapu kohosi 70.000 mk:aan. - V. 1929 alkoi vaikea 
pula-aika. Sen seurauksia oli, että eduskunnan kesäyliopistoa varten 
v:ksi 1931 myöntämästä valtionavusta saatiin vain 58.000 mk ja että 
valtionapua ei seuraavina vuosina lainkaan saatu. V:sta 1933 ei myös
kään Jyväskylän kaupungilta saatu avustusta. 

Kun Kasvatusopillinen Korkeakoulu syksyllä 19 34 aloitti toimin
tansa, pidettiin selvänä, että kesäyliopisto muuttuisi korkeakoulun 
kesälukukaudeksi v. 1935, sillä perussäännön 30 §:n mukaan korkea
koulun lukuvuosi jakautuu kolmeen lukukauteen, syys-, kevät- ja kesä
lukukauteen. Korkeakoulun menosäännössä ei kuitenkaan ollut mää
rärahaa kesälukukautta varten ennen kuin v. 19 3 7. Kun kesäyliopis
ton toimintaa ei kuitenkaan tahdottu keskeyttää, yliopistoyhdistys 
piti huolen siitä, että se jatkui vanhaan tapaan v:na 1935 ja 1936. 

V:sta 1927 oli kesäyliopiston opiskelijain määrä alkanut huomat
tavasti kasvaa, kohoten v. 1930 425:een. Kun lukukausimaksut v:sta 
19 32 kohotettiin kaksinkertaisiksi, niin kesäyliopisto ei vaatinut yli
opistoyhdistykseltä avustusten lakattuakaan sanottavia uhrauksia. V. 
1930 tulos oli niin hyvä, että kesäyliopiston säästövaroilla, 18.000 
mk:lla, voitiin ostaa kurssikirjoja, jotka sijoitettiin Tieteelliseen kir
jastoon. Viimeinen vuosi, 1936, oli poikkeuksellinen. Opiskelijamäärä 
aleni silloin 541 :stä 305 :een. Syynä tähän romahdusmaiseen laskuun 
oli ilmeisesti uusi kesäyliopisto, joka tänä vuonna aloitti toimintansa 

1 Kert. kesäyliopiston toiminnasta v. 1922. JYK. - Turun Suoma!. Yliopiston vuosikirja 1922, 

s. 142-143 ja 1923, s. 49 ja 82-83. 
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Turussa. Valtuuskunnan kesäyliopistoa varten myöntamasta 50.000 

mk:n määrärahasta käytettiin tänä vuonna 40.191 mk 10 p . 
. Vaikeina pulavuosina kesäyliopisto sai tukea uudelta taholta. Pro

fessori K. S. Laurilan aloitteesta Kansanvalistusseura järjesti v: sta 19 32 
v:een 1945 kesäyliopiston yhteyteen joka vuosi luentosarjoja, lähinnä 
vapaan kansansivistystyön alalla työskenteleviä, mutta myös muita 
kesäyliopistossa opiskelevia varten. Ensimmäisenä vuonna, 1932, näitä 
luentosarjoja oli kokonaista 12 ja palkkioina luennoitsijoille seura 
suoritti 5 3. 700 mk. Näiden luentosarjojen vaikutuksesta, joita seu
raavina vuosina ei ollut yhtä runsaasti, kesäyliopiston ohjelma pysyi 
verrattain monipuolisena, vaikka yliopistoyhdistys omasta puolestaan 
keskitti opetuksen melkein yksinomaan kasvatusopillisiin aineisiin ja 
kieliin. 

Jyväskylän Kesäyliopiston kanssa Turun Suomalainen yliopisto ei 
ollut paria ensi vuotta lukuunottamatta sanottavasti kilpaillut. Sen 
sääntöjen 40 § oli muutettu jo joulukuussa 1922. Sen jälkeen Turun 
yliopiston lukuvuosi jakautui kahteen fokukauteen, syys- ja kevätluku
kauteen. Yliopiston ensimmäinen, v:n 1922, kesälukukausi jäi näin 
ollen myös viimeiseksi. Kahtena seuraavana vuonna, 192 3 ja 192 4, 
Turussa toimeenpantiin luonnontieteelliset kesäkurssit. Mutta kun 
niitä ei saatu itsensäkannattaviksi ja yliopiston käytettävissä olevat 
varat konsistorin käsityksen mukaan tarvittiin yliopiston varsinaisen 
työn rahoittamiseen, kesäkurssit lopetettiin. 

V:sta 1936 Turussa alkoi toimintansa kesäyliopisto. Jo ensimmäi
senä vuonna siinä oli opiskelijoita enemmän kuin Jyväskylässä, kai
kenik:aik1kiaan 532, niistä kansakoulunopettajia 234 ja ylioppilaita 142. 
Jyväskylän kesäyliopistossa opiskelijoita oli tänä vuonna vain 305, 

niistä kansakoulunopettajia 159 ja ylioppilaita 90 . 1 

J yväsky Iän yliopis toyhdis tyksen kesäy liopis tovaliokun ta pysyi 
muuttumattomana v:een 1924, jolloin tohtori Airila siirtyi paikka
kunnalta. Hänen tilalleen ei uutta jäsentä valittu. V. 1928 paikka
kunnalta pois siirtyneen Saarialhon tilalle astui v. 1930 lehtori A. V. 
Laitakari. Validkunnan puheenjohtajana oli Oksala, varapuheenjoh
tajana Kuusi, sihteerinä ensin Saarialho ja hänen jälkeensä Laitakari. 

Valiokunnan tehtävänä oli suunnitella kesäyliopiston ohjelma ja 

1 Kesäyliopiston vuosikert. 1922-36. JYK. Yliopistoyhclistyksen toimintakerto-

mus v:lta 1936. - Sainio, emt., s. 29, 30-31. - Inkilä, emt., s. 203-204. - Kansanvalis

tusseuran vuosikert. 1932-45. - Turun suoma!. yliopistoseuran vuosikirjat 1923, s. 35-38, 

49, 58-59, 1924, s. 30, 1925, s. 20 ja 1935-36, s. 15. 
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hankkia opettajat. Tämän työn suoritti yleensä valiokunnan puheen
johtaja yksin. Hän toimi myös kesäyliopiston esimiehenä koko ajan 
lukuunottamatta vuosia 1922 ja 1925, jolloin esimiehenä oli Airila, ja 
vuotta 1929, jolloin esimiehenä oli professori Krohn. Oksalan oli v. 
1922 hoidettava eräs kouluhallituksen hänelle uskoma paljon aikaa ja 
harkintaa vaatinut tehtävä. V:na 1925 ja 1929 hän oli ulkomailla 
tutustuen Saksassa uudenaikaiseen kokeelliseen pedagogiseen tutki
mukseen ja kansakoulunopettajien akateemiseen valmistukseen. 

Esimiehen lähimpänä apulaisena oli sihteeri. Kesäyliopiston sih
teereinä toimivat koko ajan Oksalan pojat, ensin useita vuosia peräk
käin Ohto Oksala, hänen jälkeensä vielä pitemmän aikaa yhtäjaksoi
sesti Päivö Oksala. V. 1934, jolloin Päivö Oksala oli asepalveluksessa, 
sihteerin tehtäviä hoitivat Heikki Hosia ja Tarvo Oksala. 1 

Kesäyliopiston ohjelmia suunniteltaessa pyrittiin lähinnä siihen, 
että kansakoulunopettajat voisivat Jyväskylässä jatkaa opintojaan nii
den tieteiden alalla, joista heillä voi edellyttää olevan eniten hyötyä ja 
joita he eniten harrastivat. Vaikka ylioppilaiden asema kesäyliopistossa 
ei enää ollut niin keskeinen, kuin alussa oli suunniteltu, otettiin myös 
heidän - erittäinkin vasta valmistuneiden - opiskelutarpeensa yhä 
edelleen huomioon. 

Ohjelman rungon muodostivat kasvatusopilliset aineet. Niissä oli 
opetusta tarjona joka kesä. Niiden ohella oli luentoja milloin historian 
ja yhteiskuntatieteiden, milloin suomenkielen, kirjallisuuden ja kan
sanrunouden, toisinaan luonnontieteidenkin aloilta. 

Kun materiaalin ja varusteiden hankkiminen eläin- ja kasvitieteen 
käytännöllisiä harjoituksia varten oli osoittautunut työlääksi, ei niitä 
enää toimeenpantu. Sen sijaan annettiin opetusta kemiassa melkein 
joka kesä. 

Opetusta kielissä annettiin säännöllisesti sekä ylioppilaille että 
kansakoulunopettajille. 

Idyllisessä, rauhallisessa Jyväskylässä tuntuvat sekä opettajat että 
opiskelijat viihtyneen hyvin. Oli paljon opettajia ja myös opiskelijoita, 
jotka aina uudelleen ja uudelleen kesän saavuttua palasivat tänne. 
Useimmilla opiskelijoilla oli konkreettinen päämäärä: kansakoulun
opettajilla yleensä todistus suoritetusta kasvatusopin approbaturista tai 
siihen tähtäävästä osasuorituksesta. Monet jatkoivat myöhemmin opin
tojaan saavuttaen cum lauden, jopa laudaturinkin, mikä avasi heille 
uusia mahdollisuuksia. 'Kansalkoulukasvatusopin' tutkintovaatimuk-

1 Kesäyliopiston vuosikertomukset 1922-36. - Valtk:n ptk:t. - Kirjoittajan muistitietoa. -
Sainio, emt., s. 28. 
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siin ei kuulunut vieraskielistä kirjallisuutta lainkaan. - Siihen, että 
kasvatusopillisten aineiden luennoilla oli aina runsaasti kuuntelijoita 
vaikutti osaltaan se, että seuraamalla näitä luentoja ja osoittamalla kir
jallisessa tentissä omaksuneensa niiden ytimen vapautui yleensä lop
pututkinnossa jostakin kurssikirjasta. 

Professori Mikael Soininen ei enää voinut omistaa aikaansa ke
säyliopistolle. Hänestä oli v. 1917 tullut kouluhallituksen ylijohtaja. 
Oli saatava uusi pätevä mies kasvatusopin tutkintoja hoitamaan. 
Alll'ksi, v:een 1926, nämä tutkinnot sai suorittaa professori Albert 
Liliukselle, sen jälkeen dosentti A. R. Rosenqvistille, v:na 1930-35 
professori J. Hdllolle ja viimeisenä vuonna, 19 3 6, Kasvatusopillisen 
Korkeakoulun professoreille Erik Ahlmanille ja Kaarle Oksalalle. 

Opetusta kasvatus- ja opetusopissa antoivat Oksala ( 11 v:na), 
Rosenqvist ( 8 v.) ja Hollo ( 6 v.); psykologiassa tohtori Zach. 
Castren ( 2 v.), tohtori, myöh. professori Ahlman ( 5 v.), maisteri 
Niilo Mäki ( 4 v.) ja maisteri Ohto Oksala ( 2 v.); etiikassa ja sosio
logiassa professori R. Karsten ( 6 v.). Paitsi yleisestä kasvatus- ja ope
tusopista pidettiin luentoja myös kurinpidosta, Foersterin moraalipeda
gogiikasta, joka niinä aikoina oli herättänyt paljon ajatuksenvaihtoa, 
sekä kokeellisesta kasvatusopista ja sielu tieteestä ( Rosenqvist). Sie
lu tieteessä pidettiin luonnollisesti luentosarjoja myös erityisesti lapsi
ja nuorisopsykologiasta. 

Kasvatustieteiden ohella oli suomen ja sen sukukielten sekä latinan 
ja uusien kielten opetus kesäyliopistossa voimakkaimmin edustettuna. 
V:sta 1923 maisteri, myöhemmin tohtori Aarni Penttilä, hoiti 12 v:n 
aikana melkein yksin fonetiikan sekä suomen ja sen lähimpien suku
kielten opetuksen. Luennoissaan hän käsitteli erittäinkin oikeakieli
syyskysymyksiä sekä opetti viron ja vatjan kieliä; eräinä vuosina myös 
unkarin kieltä. Tänä aikana, v:na 1922-36, hän toimi kesäyliopiston 
opettajana useampana vuotena kuin kukaan muu voittaen siinä kohden 
itse Oksalan. - Opettajina viron ja un'karin kielissä oli myös synty
peräisiä virolaisia ja unkarilaisia tiedemiehiä, pisimmän ajan unkari
lainen maisteri, myöhemmin tohtori Gyorgy Lak6 ( 6 v.). 

Latinan ja samoin saksan kielessä oli kaksikin kurssia, erikseen 
valmistuskurssi pro exercitiota varten ja erikseen alkeiskurssi. Samoin 
oli ranskan ja englannin kielissä eräinä vuosina alempi aloittelevien ja 
ylempi, kieltä aikaisemmin opiskelleiden kurssi. 

Klassillisissa kielissä opettajat vaihtuivat nopeassa tahdissa. Lati
nan opettajista mainittakoon tohtori Ahlman ( 2 v.), tohtori Edv. 
Rein (2 v.), tohtori A. H. Salonius ( 1 v.), lehtori Veikko Pakarinen 
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( 2 v.), professori Edvin Linkomies ( 2 v.) ja maisteri Päivö Oksala 
( 3 v.). Tohtorit Rein ja Salonius sekä lehtori Pakarinen antoivat ope
tusta myös kreikan kielessä. 

Uusien kielten opettajista olivat uskollisimpia 1le:htori Edvin Hag
fors ( 5 v. saksaa ja ranskaa), tohtori A. Rosendahl ( 5 v. saksaa ja 
ranskaa) sekä lehtori Olga Puolakkainen ( 5 v. saksaa, ranskaa ja eng
lantia). 

Ohjelmaan kuului säännöllisesti myös luentosarjoja eri tieteiden 
alalta. Toisinaan keskityttiin määrätyn alan tieteisiin ja niiden peda
gogiikkaan. Niinpä järjestettiin v. 1924 erityiset 'päivät' oppikoulujen 
ja seminaarien luonnonhistorian ja maantieteen opettajille. Näiden päi
vien aikana päätettiin perustaa erikoinen Luonnonhistorian ja maan
tiedon opettajien liitto; laadittiin sääntöehdotuskin sitä varten ja valit
tiin toimikunta asiaa lopullisesti toteuttamaan. V. 1925 järjestettiin 
uskonnon päivät etupäässä kansakoulunopettajia varten. 

Kun opiskelijain harrastus näytti suuremmassa määrässä kohdis
tuvan humanistisiin kuin luonnontieteellisiin aineisiin, keskityttiin 
vähitellen yhä enemmän historiaan, kirjallisuuteen, kansanrunouteen 
ym. humanistisen alan tieteisiin. 

Luennoitsijat ja luentojen aiheet vaihtelivat melkoisesti. Ennen 
v:tta 1932, josta pitäen esitelmät humanististen tieteiden alalta toi
mitti Kansanvalistusseura, oli näissä aineissa useita nimekkäitä luen
noitsijoita, mutta vain kolme heistä, professorit Kaarle Krohn ja U. L. 
Lehtonen sekä maisteri, myöhemmin tohtori Aarne Anttila, antoi ope
tusta useampina kuin yhtenä vuotena. Luennoissaan Krohn käsitteli 
Suomen kansanrunoutta ja sen tutkimusta, Kalevalan runojen syntyä 
ja vanhojen runojemme maantiedettä, Lehtonen historian kirjoituksen 
historiaa ja historiantutkimuksen metodia sekä maailman valtiollista 
kehitystä 19 :nnellä vuosisadalla, Anttila maailman- ja meidän kirjalli
suutemme valtavirtauksia. Muista luennoitsijoista mainittakoon pro
fessorit K. S. Laurila ( Yleisen estetiikan peruspiirteitä), A. M. Tall
gren ( Katsaus Suomen esihistoriaan), ja K. R. Brotherus ( Valtiollinen 
kehitys Euroopassa maailmansodan jälkeen ja kansainliitto), maisteri 
E. A. Saarimaa ( Tyylioppia ja tyylianalyysia) sekä tohtorit Rafael 
Koskimies ( Suomalainen kirjallisuus 1800-luvulla ja 1900-luvun alus
sa) ja maisteri Martti Haavio ( Kuinka Suomen kansanomainen mui
naiskulttuuri pelastettiin?). 

V. 1932 alkoivat Kansanvalistusseuran luentosarjat. Professori
Laurilan ehdotuksen mukaan seura oli päättänyt käyttää osan 50-
vuotisrahaston korkovaroista toistaiseksi siten, että kansanopistojen 
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sekä tyovaen- ja 'kansalaisopistojen opettajille valmistettaisiin Jyväs
kylän kesäyliopistossa tilaisuus terästää ja kartuttaa tietojaan ja muu
tenkin uudelleen ladata itseään. - Kun Oriveden toisvuotinen kan
sanopisto v. 1946 siirtyi seuran haltuun, avautui seuraHe uusia mah
dollisuuksia vaikuttaa vapaan kansansivistystyön alalla toimivien opet
tajien kehitykseen. Sen johdosta seura ei sen jälkeen enää toimittanut 
Jyväskylän kesäkursseille opettajia. 

On luonnollista, että useat seuran hankkimista luennoitsijoista 
keskittyivät nimenomaan ·kansansivistystyön eri puoliin. Uurain näistä 
oli Kansanvalistusseuran sihteeri, kanslianeuvos Niilo Liakka. Hän 
luennoi ·kesäyliopistossa, milloin kansanopistojen työstä, milloin kan
sanopistolaitoksen historiasta, saapuen Jyväskylään säännöllisesti joka 
kesä v. 1932-36. Seuran toimittamia luennoitsijoita oli suuri joukko, 
ja he edustivat useita eri tieteitä. Useimmat heistä antoivat kesäyli
opistossa opetusta vain yhtenä kesänä. Poikkeuksen tässä kohden teki
vät professorit Väinö Voionmaa ja Laurila, joista edellinen 'luennoi 
kesäyliopistossa kolmena vuonna Suomen talous- ja yhteiskuntahisto
riasta, jälkimmäinen neljänä vuonna etupäässä puhetaidosta. Erityi
sesti huomiota herättivät professori Setälän kuusi esitelmää Sammon 
arvoituksesta ( v. 1932). Niitä seuraamassa oli n. 250-300 kuulijaa. 
Setälä oli niin tyytyväinen Jyväskylässä käyntiinsä, että hän kotiin 
palattuaan kirjoitti Oksalalle tulevansa Jyväskylään kernaasti seuraa
vanakin kesänä, mikäli häntä tarvittaisiin. Vastauskirjeessään Oksala 
ilmaisi ilonsa siitä, että Setälä oli Jyväskylässä viihtynyt. Kirje jatkui: 
'Olemme jälkeenkin päin muistelleet täällä olosi päiviä, joHoin kesä
yliopiston toiminta ikäänkuin kohosi huippuunsa, kun sekä laitoksen 
oppilaat että opettajatkin saivat kuulla vielä julkaisemattomien tut
kimuksiesi tuloksia kansallisen tieteemme mitä ·kiintoisimmista kysy
myksistä. 

Laitoksellemme oli onneksi, että KVS. sai luennoitsijoiksi monia 
kuuluisuuksia, ja se on suuresti vaikuttanut siihen, että nyt loppuur, 
kulunut työkausi tuli toiseksi parhaaksi kesäyliopiston 18 lukukau
desta.' 

Opiskelijoita Jyväskylän kesäyliopistossa oli v. 1932 462. Paras 
oli ensimmäinen, v:n 1912 lukukausi, jolloin opiskelijoita oli 537. V. 
19 3 5 tämäkin luku ylitettiin. Silloin opiskelijoita oli 541. Mutta kun 
sinä vuonna verrattain monet kesäyliopistoon kirjoittautuneista suorit
tivat siellä vain jonkin tutkinnon ja sitten harjoittamatta siellä opintoja 
poistuivat, voidaan kesäyliopiston ensimmäistä vuotta 1912 sittenkin 
pitää huippuvuotena. 

9 
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Setälän 'Sammon arvoitus' ilmestyi loistopainoksena syksyllä 1932 
Otavan kustantamana. Seuraavana kesänä Setälä tuli todella uudelleen 
Jyväskylään ja piti siellä esitelmäsarjan aiheesta "Sampo ei puuttunut 
sanoja". 

Vai'l<ikakin luonnontieteiden opetusta tarjottiin niukalti, yliopisto
valiokunta katsoi, että kemian valmistava kurssi oli opintojaan aloit
televiHe ylioppilaille siksi tärkeä, että se oli pysytettävä ohjelmassa. 
Opetusta epäorgaanisessa kemiassa antoi pisimmän aikaa, seitsemänä 
kesänä, tohtori E. S. Tomula. 1 

Opiskelijoita kesäyliopistossa oli v:na 1922-36 kaikenkaikkiaan 
5.021, niistä kansakoulunopettajia 2.934, a!kateemisen tutkinnon suo
rittaneita 589, ylioppilaita 1.236 ja muita kansalaisia 262. Kasvatus
opin luentoja tänä aikana kuunteli 49 % kesäyliopiston kaikista opis
kelijoista, psykologian luentoja 4 5 % ja filosofian luentoja 27 % . 
Osanotto kielikursseihin oli huomattavasti pienempi. Latinaa opiskeli 
11 % , saksaa 22 % , ranskaa 4 % ja englantia 16 % . 

Tutkintoja suoritettiin eniten kasvatusopissa. Tarkkaa tilastoa 
niistä ei voida esittää, sillä tietoja tut1kinnoista ei v:lta 1923 ole lain
kaan ja v:lta 1922, 1924 sekä 1935 on tiedossa vain tutkintojen ko
konaismäärä. Käytettävissä olevien tilastonumeroiden mukaan kesä
yliopistossa suoritettiin v:na 1922-35 kansakoulukasvatusopin tut
kintoja yhteensä 1.292, niistä approbatureja 912, cum laudeja 190, 
laudatureja 16 sekä laadultaan tuntemattomia 174. YliopistoUisia, 
lähinnä oppikoulun opettajia varten tarkoitettuja kasvatusopin tut
kintoja suoritettiin professori Liliukselle v. 1933, dosentti Karl Bruh
nille v. 1934 ja professori J. Hollolle v. 1935 yhteensä 111, niistä 75

approbaturia, 31 cum laudea ja 5 laudaturia. 
V. 1936 ei erityisiä tutkintoja "kansakoulukasvatusopissa" toi

meenpantu. Kasvatusopillisen korkeakoulun professoreille Ahlmanille 
ja Oksalalle suoritettiin sinä vuonna kesäyliopistossa kasvatusopintut
kintoja 119, niistä approbatureja 97, cum laudeja 22. 

Koko tänä aikana, v. 1922-36 Jyväskylän kesäyliopistossa suori
tettiin siis, käytettävissä olevan tilastollisen aineksen mukaan, 'kasva-

1 Kesäyliopiston ohjelmat ja vuosikertomukset 1'!24-36. - Sainio, emt. eritt. s. 4)-4/. -
Turun Yliopiston Vuosikirja 1935-36, s. 15. - Kansanvalistusseuran vuosikertomukset 
1932-36. - V(ilho) O(ksanen), Jyväskylän kesäyliopistoon järjestetyt luonnonhistorian ja 
maantieteen päivät 14-21. 6. 1924. Kasv. ja koulu 1924, s. 162-166. - Inkilä, emt., s. 
203-204. - Laurilan kirje 21/4 1931. Liite Kansanvalistusseuran ptk:hin seuran arkistossa. 
- Oksanen, Arvo, Oriveden opisto 1909-1959, Viisikymmentä vuotta kansanopistotyötä, s.
65-66. - Kirjoittajan muistitietoa. - Setälä Oksalalle 17/7 1932. Oksalan ark. - Oksala
Setälälle 4/6 1932. Setälän kokoelma, VA. 
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tusopin tutkintoja yhteensä 1.522, nusta approbatureja 1.084, cum 
laudeja 243, laudatureja 21 ja laadultaan tuntemattomia 174. 

Kun kesäyliopistossa aikaisemman vaiheen aikana, v. 1912-16, 
kasvatusopintutkintoja oli professori Soiniselle suoritettu arviolta 
parisen sataa - merkinnät niistä vuosikertomuksissa ovat melko epä
määräisiä - ja edellä mainitut toisen vaiheen numerot ovat minimi
lukuja, voidaan pitää varmana, että kesäyliopiston koko toiminnan 
aikana kasvatusopintutkintoja siellä suoritettiin n. 1700-1800.1 

Jyväskylän kesäyliopiston merkitystä maamme kulttuurielämässä 
ei suinkaan pidä arvioida vain siellä suoritettujen ikasvatusopintutkin
tojen pohjalta. Kesäyliopistossa suoritettiin tutkintoja myös muiden 
tieteiden alalta. Sen lisäksi Kesäyliopistolla oli moniin opiskelijoihin 
kautta elämän tuntuva herättävä vaikutus. Viitteen siitä, mitä kesä
yliopisto todella opiskelijoille merkitsi, tarjoaa seuraava ote kansakou
lunopettaja, filosofian maisteri J. 0. Metsikön kirjeestä professori 
Oksalalle v:lta 1940, jolloin tämä erosi Kasvatusopillisen Korkeakou
lun rehtorin toimesta: 

'Tekee mieleni lausua jokin sana kiitokseiksi ja lämpimän tunnus
tuksen merkiksi, kun Sinä näinä päivinä luovut paikaltasi, jolla olet 
koulumme ja sivistyselämämme hyväksi paljon, pa1ljon ai'kaan saanut. 

Omakohtaisesti on minulla erittäin lämmin muisto työstäsi kesä
yliopistossa v. 1912. Jouduin parina seuraavanakin vuonna olemaan 
samoilla kursseilla. 

Näköalaa avartava, tasapuolinen, innoittava oli vaikutuksesi kuu
lijoihin. - - -

Viime kesäinen Jyväskylässä oloni jäi erittäin mieluisaksi muis
toksi. Ja Sinun osasi siinä on suurin. - - -

Etsijän mieli - siinä meidän ihmisten osa. Kun tapaa etsijämieltä 
- tasapuolista, eri näkökohtia huomioivaa, ylpeästä tietäväisyydestä
vapaata - on se keidas tiellämme. Sinä olet pyrkinyt ja onnistunut
kuulijoillesi avaamaan tässä suhteessa näköaloja.'2 

Jyväskylän kesäyliopisto oli ensimmäinen laatuaan maassamme. 
Sen esikuvan mukaan perustettiin Turkuun ruotsalainen ja sitten suo
malainen kesäyliopisto ja myöhemmin kesäyliopistoja eri puolille maa
ta. Voi hyvällä syyllä sanoa, että Jyväskylän kesäyliopisto on välillisesti 
vaikuttanut sekä Abo Arkademin että Turun Suomalaisen yliopiston 
syntyyn. Mutta erityisesti Jyväskylän ja Keski-Suomen maakunnan 
vaiheissa kesäyliopistolla on oma huomattava sijansa. 

1 Kesäyliopiston vuosikert. 1912-36. JYK. - Sainio, emt. eritt. s. 30-41. 
2 J. 0. Metsikkö K. Oksalalle 19/7 1940. Oksalan ark. 
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Siinä puheessa, minkä professori Oksala piti Kasvatusopillisen 
Korkeakoulun ensimmäisen kesälukukauden alkajai:stilaisuudessa v. 
1937 hän kosketteli myös kesäyliopiston merkitystä. Vaikka hän tässä 
tavallaan antoi arvion omasta työstään, esitti hän siitä huolimatta 
objektiivisen totuuden. Hän lausui mm.: 

'Kun nyt Korkeakoulu ottaa jatkaaksensa kesäyliopiston tehtävää, 
se lausuu kesäyliopistolle suuren kiitollisuutensa sen suorittamasta ko
keilusta jat1ko-opintojen järjestämiseksi, tienraivauksesta, pohjan las
kemisesta, jolle korkea'koulun työ jatkuvasti voi rakentaa. Jos kesä
yliopiston työtä ei olisi ollut, olisi korkeakoulun kesälukukauden työ 
nyt vaikeampaa, hapuilevampaa, kuin mitä se on koetulta pohjalta 
lähtiessään. Ja varmaa on, että ei olisi nyt täällä Kasvatusopillista 
Korkeakouluakaan, jos sen edelläkävijänä ei olisi toiminut Jyväskylän 
kesäyliopisto.'' 

KORKEAKOULUN PERUSTAMISEEN VARAT EIVÄT RIITA 

Voisiko seminaarista saada huoneiston yliopistolle? 

Kun työ Jyväskylän yliopiston perustamiseksi varsinaisesti alettiin, 
keskitettiin kaikki voimat ensi vaiheessa varojen keruuseen ja kesä
yliopistoon. Muut asiat saivat odottaa. Pääkysymyksen, yliopiston pe
rustamisen, kohtalo riippui siitä, saataisiinko varoja riittävästi kokoon. 
Valtuus·kunnan piirissä rohjettiin kuitenkin pitää mahdollisena, että 
yliopiston toiminta voitaisiin aloittaa v. 1924 tai 1925. 2 

Jo varhaisessa vaiheessa aiheutti huolta kysymys, mistä tarkoituk-
senmukainen huoneisto yliopistolle saataisiin. 

Joulukuun 9 p:nä 1918 Airila kirjoitti Oksalalle mm.: "Ajatus 
palaa yhteen mahdollisuuteen yhäti tässä meidän jutussamme: että 
voisi saada seminaarista huoneiston yliopistolle, - olisihan tuo sato
jen tuhansien asia. Tämän, yksin tämän asian takia, pitäisi meidän 
mielipiteemme välttämättä päästä Seminaarikomiteassa esille. Mutta 
komiteaa ei kuulu ei näy." 

Airila ja Oksala olivat yksimielisiä siitä, että olisi saatava aikaan 
norrnaalilyseota vastaava rnalliserninaari, jossa mm. seminaarinopet
tajanvirkoja varten olisi annettava opettajanäytte�t. Mikäli Jyväskylän 
seminaarista tehtäisiin tämmöinen mallikoulu ja internaatti samalla 

Oksalan puhe kesäyliopiston avajaisissa 15/6 1937. Oksalan ark. 
Valt.k:n ptk. 30/12 1920. 
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lakkautettaisiin, vapautuisi siellä huomattavasti tilaa, joka voitaisiin 
luovuttaa vaikkapa Jyväskylän yliopiston käyttöön. 

V. 1919 asetettiinkin seminaarikomitea. Puheenjohtajaksi siihen
määrättiin kouluneuvos K. A. Franssila, jäseniksi Airila ja tohtori E. 
Laine, sihteeriksi aluksi Oksala, myöhemmin kouluneuvos J. E. Ran
nista. Mietintö valmistui v. 1922, mutta Jyväskylän yliopiston huo
neistokysymystä siinä ei ratkaistu. Malliseminaaria komitea ei pitänyt 
lairrkaan tarpeellisena. Opettajia seminaareissa oli vähän. Vanha käy
täntö, että auskultatio tapahtui normaalilyseossa, oli hyvä. Kun olot 
kansanopetuksen alalla v:n 1921 oppivelvollisuuslain johdosta olivat 
epämääräisiä - opettajapula oli ankara ja reformin toteuttaminen olisi 
sitä vielä lisännyt - ja ylijohtaja Soininen, joka suuren arvovaltansa 
nojalla ehkä olisi pystynyt saamaan uudistuksen toteutetuksi, kuoli v:n 
1924 alkupuolella, mietintö jäi lepäämään.1 

Yliopiston huoneistokysymys muodostui vähitellen ratkaisua vaa
tivaksi ongelmaksi. 

Tieteellinen kirjasto saa vapaakappaleoikeuden 

Jyväskylän Tieteellinen kirjasto, jonka kehittäminen Airilalle oli 
sydämenasia, paisui paisumistaan, etenkin sen jälkeen kun sille myön
nettiin ns. vapaakappaleoi:keus. Kirjaston johto oli tätä oikeutta val
tioneuvostolta anonut ja Airila yritti innostaa Oksalaa puhumaan asian 
puolesta valtioneuvoston jäsenille. Helmikuun 13 p:nä 1919 hän kir
joitti: 

'Siitä kirjastoasiasta mielestäni pitäisi terottaa hroille ministe
reille mieleen seuraavia asioita: 

että on toki järjetöntä kolmeen pisteeseen Suomenlahden rannalle 
... kerätä kotimaisen kirjall. täydelliset kdkoelmat; 

että J :kylän kirjasto, kuten säännöt osottavat, jo alun pitäen on 
pyrkinyt fennica-kokoelmaan, ja tähän on rahaa ja työtä uhrattu; 

että Jyväskylässä tämä kirjasto aluksi ei olisi sanottavasti käytän
nössä, mutta tämä ei ole -puolelle luettava, kun on kysymyksessä 
kirjasto, jofllka ei tule käytännön kautta kulua, vaan jonka tulee säilyä; 

että Jyväskylästä kenties voi kehittyä varsin pian läänin pääkau
punki. 

Kun ajattelee, että kirjastoa todennäköisesti seuraisi maakunta
arkisto, niin asian hyvä edistyminen ei ole yliopistoasiallemme suin-

1 Airila Oksalalle 9/12 1918 ja 10/4 1919. Oksalan ark. - Seminaarikomitean mietintö v. 
1922. - Halila, Suomen kansakoululaitoksen historia IV (1950), s. 284-285. - Koulu
hallitus opetusministeriölle 9/3 1929. Kouluhall. ark. 
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kaan våihäarvoinen. Soinisen, Tulenheimon, Vennolan ym. kautta voit 
tässä saada ratkaisun aikaan. J :kylän täytyy päästä ennen Viipuria. 
Niin, ja huomattakoon vielä, miten keski- ja pohj. Suomen tutkijat 
voivat vasta J :kylässä ollessaan tehdä työtä helpommissa, halvemmissa 
oloissa, kuin siellä etelärannalla.' 1 

Valtioneuvoston maaliskuun 14 p:nä 1919 tekemän päätöksen 
mukaan Jyväskylän Tieteellinen kirjasto sai Airilan toivoman vapaa
kappaleoikeuden: kaksi kertaa vuodessa sinne lä:hetettiin Helsingin 
yliopiston kirjaston välityksellä yksi kappale niitä painotuotteita, mitä 
maan kirjapainojen oli tammikuun 4 p:nä 1919 painovapauslain mu
kaisesti tähän kirjastoon toimitettava 5 kappaletta. Sama eri:koisoikeus 
oli Helsingin yliopiston, Eduskunnan, Åbo Akademin ja Turun Suo
malaisen yliopiston kirjastoilla. Suurin osa siitä, mitä Suomessa pai
nettiin, saatiin siis tämän jälkeen Jyväskylän Tieteelliseen kirjastoon 
ilmaiseksi. Ei kuitenkaan sanomalehtiä ja aikakauskirjoja. Tässä koh
den tuli avuksi Oikeusministeriö, josta on huhtikuun 20 p:nä 1923 
tehdyn päätöksen mukaan 1kirjastolle luovutettu painovapausasiain 
toimistolle keräytyneitä sanomalehtiä, sitten kun niitä ministeriössä ei 
enää tarvittu.2 

V: sta 1919 Tieteellisen kirjaston fennica-osasto laajeni laajene
mistaan. Samalla työ jatkuvasti lisääntyi ja kirjasto kävi yhä ahtaam
maksi.3 

] yväskylään pitäisi saada maakunta-arkisto 

Sille kansalliskirjastolle, jota tohtori 0. A. Hainari ym. olivat edus
kunta-aloitteessaan jo v. 1909 ehdottaneet Jyväskylään perustetta
vaksi, oli ajateltu myös oikeutta saada ilmaiseksi Suomessa ilmestyvä 
kirjallisuus. Tämän kirjaston yhteyteen oli ajateltu liitetäväksi maa
kunta-arkisto. 

Kysymys maakunta-arkistojen perustamisesta oli ollut harkinnan 
alaisena v:sta 1896. Kirkonarkistojen ja muiden paikallisten julkista 
laatua olevien arkistojen asiakitjat oli saatava turvatuksi tuholta ja 
asetettava tutkijoiden käytettäviksi. V. 1908 valmistuneessa mietin
nössään maakunta-arkistokomitea oli ehdottanut, että maahamme 
perustettaisiin neljä maakunta-arkistoa, '!'urun, Helsingin, Viipurin ja 
Vaasan kaupunkeihin. Kun kadettikoulun rakennukset tämän koulun 
lakkauttamisen vuoksi olivat tyhjiä, niin senaatti, joka vielä silloin 

1 Airila Oksalalle 13/2 1919. Oksalan ark. 
Airila, emt., s. 28-29, 49-50. 
Airila, emt., s. 12-13, 
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oli suomalaisten miesten hallussa, ehdotti v. 1909, että asiakirjat tois
taiseksi sijoitettaisiin Haminaan. Tarkoitus oli siten varmistaa näiden 
rakennusten pysyminen Suomen valtion hallussa. 

Venäjän maaliskuun-vallankumouksen jälkeen kevättalvella 1917 
senaatti pyysi ja sai asiakirjat takaisin. Kysymys otettiin uudelleen 
tutkittavaksi. 

Tieto siitä tuli myös Jyväskylään, ja suuri yliopistovaliokunta puut
tui asiaan. Valiokunnan aloitteesta kaupungin valtuutetut päättivät 
anoa, että yksi maakunta-arkistoista sijoitettaisiin Jyväskylään. -
Valtuuston kirjelmässä todettiin, että v:n 1909 valtiopäivillä oli tehty 
anomusehdotus kansalliskirjaston perustamisesta Jyväskylään ja sen 
yhteyteen perustettavasta maakunta-arkistosta pohjois- ja Keski-Suo
mea varten. Merenrantakaupungit olivat sotien aikana enemmän vaa
ralle alttiita kuin sisämaankaupungit. Maantieteellisen asemansa 
vuoksi Jyväskylä oli maakunta-arkiston paikaksi hyvin sovelias. Tut
kijoiden oli helppo sinne tulla. Täällä oli huomion arvoinen Tieteelli
nen kirjasto. Kaupungilla oli myös edellytyksiä kohota läänin pää
kaupungiksi, ja silloin siellä olisi myös lääninarkisto. Maakunta-arkis
ton merkitys historian opetukselle Jyväskylän kesäyliopistossa ja 
mahdollisesti syntyvässä Jyväskylän yliopistossa oli ilmeinen. Arkis
tolle kaupunki oli valmis lahjoittamaan sopivan tontin. 

Valtioatikistonhoitaja J. W. Ruuth kannatti anomuksen johdosta 
antamassaan lausunnossa yhden maaku�ta-ankiston sijoittamista Jyväs
kylään, pitäen hyvänä sitä, että Tieteellinen kirjasto ja maakunta
arkisto voitaisiin mahdollisesti sijoittaa samaan rakennukseen, ehkä 
myös yhteisen johdon alaiseksi. Hänen kantaansa vaikutti sekin, että 
Jyväskylällä silloin näytti olevan toiveita todella kohota yliopistokau
pungiksi. Valtioarkistonhoitaja pidätti kuitenlkin itselleen oikeuden
myöhemmin tarkistaa ·kantaansa. 

V. 1919 valmistuneessa mietinnössään Suomen Historiallinen seu
ra asettui kuitenkin toiselle kannalle, ja valtioarkistonhoitajakin tar
kisti kantaansa. Seuran ehdotuksen mukaan maakunta-arkistot oli sijoi
tettava Turun, Viipurin, Hämeenlinnan ja Vaasan sekä myöhemmin 
Oulun kaupun'keihin. Vaikka Jyväskylän Tieteellisessä kirjastossa oli 
maan toiseksi laajin Fennica-osasto ja Jyväskylän kaupunkiin ehkä 
tulee jonkinlainen pedagoginen korkeakoulu, ei kaupunki kuitenkaan 
arkistokaupunkina voinut kilpailla Vaasan ja Oulun kanssa. Varmana 
voitiin pitää, että Jyväskylän yliopiston synty on siirtyvä hyvin etäi
seen tulevaisuuteen, sillä Turun Suomalaisen yliopiston perustaminen 
on lähimpien vuosien asia, 
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Siihen Historiallisen seuran valiokuntaan, joka oli seuran antaman 
tehtävän mukaan laatinut ehdotuksen maakunta-arkistokysymyksestä, 
oli kuulunut myös Jaakko Gummerus. Näytti siis siltä, että Jyväs
kylällä oli hyvin vähän toiveita saada maakunta-atikistoa. Siitä huoli
matta yliopistoyhdistyksen valtuuskunta yritti myöhemminkin vaikut
taa asiain kulkuun, mm. silloin kun se oli eduskunnan sivistysvalio
kunnan käsiteltävänä, kuitenkin tuloksetta. 1 

Seminaari on perustettava myös ylioppilaita varten 

Vaikka v:n 1922 seminaarikomitean mietintö ei millään tavalla 
helpottanut Jyväsikylän yliopiston huoneistokysymyksen ratkaisua, se 
merkitsi sittenkin selvää voittoa yliopistoasialle. Tässä mietinnössä, 
jonka oli laatinut kouluneuvos Franssila, esitettiin nimittäin, että kan
sakoulunopettajien valmistaminen ylioppilaista asetettaisiin vakinai
selle kannalle. 

Kokemus oli komitean käsityksen mukaan osoittanut, että Suomen 
kansakoululaitos tarvitsi myös ylioppilaita. V:na 1899-1917 suoma
laisissa seminaareissa oli hospitanttitietä valmistunut opettajiksi 713 
eli vuotta kohti n. 40 henkilöä. Komitean mielestä ylioppilaat, mm. 
vieraiden kielten taitonsa vuoksi, olivat hyvä lisä kansakoulunopetta
jistoon. Saksassa ja eräissä muissakin maissa suunniteltiin kansakou
lunopettajavalmistuksen siirtämistä yliopistoihin, mutta siihen meillä 
ei ollut mitään syytä mennä. Sensijaan voisi ajatella Jenan tapaisen 
ylioppilasseminaarin perustamista Suomeen harjoituskouluineen, lrni
tenkin lähinnä niitä varten, jotka harrastavat jatko-opintoja ja tähtää
vät pedagogiikan alalla korkeammalle. 

Kansakoulun opettajiston yhtenäisyyden kannalta olisi parasta, 
että kansakoulunopettajien valmistus ylioppilaista tapahtuisi edelleen 
seminaareissa rinnakkaisluokilla. Erityisen ylioppilasseminaarin perus
taminen Helsinkiin voisi jo aiheuttaa ylemmän kastin syntymisen. Siitä 
huolimatta saattaisi olla etua siitä, että joku ylioppilasseminaari sijoi
tettaisiin semmoiseen yliopistokaupunkiin, jossa pedagogiikka olisi hy
vin edustettuna. Vuorovaikutus yliopiston ja seminaarin kesken saat
taisi muodostua hedelmälliseksi. 

Kansakoulunopettajien valmistuslaitosten LyöLä lwiuiLea eh<lutti 

3 .Jyväskylän kaup. kunnalliskert. 1917, s. 53-55. - Maakunta-arkisto Jyväskylään. Suoma!. 
9/5 1917. - Blomstedt, Yrjö, Kaarlo Blomstedt. Suomalaisia historiantutkijoita (1965), s. 
194. - Suomen Historiallisen seuran asettaman maakunta-arkistovaliokunnan mietintö 9/12 
1919. Hist. Ark. XXIX Tiet. ilm., s. 58-81. - Juoks.as.vk:n ptk. 26/4 1921. - Valtk:n
ptk. 4/5 ja 20/5 1921 sekä 3/1 1925.
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tehostettavaksi siten, että kansakoulupohjaiset seminaarit muutettai
siin 5-luokkaisista 6-ludkkaisiksi, keskikoulupohjaiset 3-luok'kaisista 
4-luokkaisiksi ja 1-vuotisen tilapäisen hospitanttivalmistuksen tilalle
järjestettäisiin 2-vuotisia vakinaisia ylioppilasseminaareja. Komitean
suunnitelman mukaan olisi ylioppilasseminaareja perustettava kolme,
nimittäin naisseminaari Raumalle kes1kikoulupohjaisen naisseminaarin
yhteyteen, yhteisseminaari Helsinkiin ja naisseminaari Jyväskylään
kansakoulupohjaisen mies- ja keskikoulupohjaisen yhteisseminaarin
yhteyteen, kuitenkin eri johdon alaisena, sillä komitean mielestä ei
olisi edullista, että kolme seminaarin osastoa toimisi saman johdon
alaisena.

Suuren tyytyväisyytensä siitä, että komitea oli asettunut puolta
maan ylioppilaspohjaisen kansakoulunopettajien valmistamisen aset
tamista vakinaiselle kannalle Oksala lausui selostaessaan Kasvatus ja 
koulussa komitean mietintöä. Komitean mietintö jäi 'kuitenkin, kuten 
aikaisemmin on mainitto, vain ehdotukseksi. 

Elokuun 1 p:nä 1924 astui voimaan Laki kansakoulutoimen järjes
tysmuodon perusteista, ja se edellytti, että ylioppilaista oli samoin kuin 
kansakoulun ja keskikoulun käyneistä valmistettava erityisissä semi
naareissa kansakoulunopettajia. Lain 13 §. kuuluu: 

'Valtio ylläpitää tarpeellisen määrän opettajaseminaareja kansa
koulun opettajien valmistamiseksi. 

Seminaari perustuu kansakoulun tai keskikoulun oppimäärään 
taikka ylioppilastutkintoon tai vastaavaan sivistysmäärään. ' 1 

Väliaikainen ylioppilasseminaari Jyväskylän yliopistoyhdistyksen joh
dossa 

Kansakoulun opettajien valmistaminen ylioppilaista saatiin yliopis
toyhdistyksen toimesta alulle syksyllä 1923. Jyväskylän ylioppilas
seminaari oli kuitenkin vain väliaikainen laitos, ja aloite ei tullut yli
opistoyhdistyksen, vaan kouluhallituksen taholta. 

Joulukuun 1 p:nä 1921 Franssila kirjoitti Oksalalle: 'Olen tässä 
vähän ruvennut tekemään suunnitelmia siitä, mitä kaikkia toimen
piteitä opettajatuotannon lisäämiseksi lähiaikoina olisi ajateltavissa. 
Tällöin olen tullut siihen, että jos hospitanttioikeuden omaavia yhä on 

l Seminaarikomitean mietintö v. 1922, eritt. s. 11-12, 39-46, 344-351. - Oksala, K., Semi
naarikomitean mietintö v. 1922. Kasv. ja koulu 1922, s. 200 ja seur. - Halila, Aimo, Jyväs
kylän seminaarin hist. ( 1963), s. 189 ja 362. - Sama, Suomen kansakoululaitoksen hist.
IV, s. 284.
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opettajauralle pyrkimässä enempi kuin mitä seminaareihin saatetaan 
sijottaa, niin olisi järjestettävä mahdollisimman pian kahdet erikois
kurssit, jos vaan saadaan näille johtajat. Siinä mielessä koitan nyt 
aluksi saada yhdet kurssit - ne, joille nyt menoarvioon otetaan varat 
- tänne Helsinkiin. Vuoden 1923 menoarvioon koittaisin sitte saada
määrärahan toisia samanlaisia kursseja varten, jotka sijotettaisiin
}kylään. Tässä mielessä pitäisin suotavana, että Helsingin kursseille
saataisiin täältä johtaja tai yleensä, että siihen toimeen saaLaisiin joku
toinen kuin Sinä, jotta Sinä saattaisit sitte ottaa }kylän kurssit johtoosi.
- - - Kahdet tällaiset kurssit käyvät hyvin tarpeellisiksi. Luku
vuodeksi 1922-23 voidaan Sortavalassa vielä järjestää 2 hospitantti
luokkaa. Mutta sen jälkeen ei sinne sovi hospitantteja enempää kuin
niitä kokelasluokikain täydennykseksi voidaan mahduttaa eli 1 hospi
tanttiluokka. Jos tällöin yhä on ylioppilaita saatavissa n. 200, niin
tarvitaan kalhdet edkoiset hospitanttikurssit. Ja jotenkin varmaa on,
että kummatkin näistä - ainakin - tulisivat jäämään vakinaisiksi,
vaikkapa ]'kylässä yliopiston alkuun päästyä otettaisi oppilaita run
saastikin.'

Kuten tästä näkyy, oli eldkuun 1 p:nä 1921 voimaan astunut oppi
velvollisuuslaki kouluhallitukselle aiheuttanut paljon huolta, kun päte
vistä kansakoulunopettajista alkoi olla huutava puute. 

Franssilan laatima suunnitelma toteutui todella. Syksyllä 1922 
alkoi Helsingissä toimintansa ylioppilasseminaari, johtajana Jyväskylän 
seminaarin lehtori Hästesko, ja syksyllä 1923 Jyväskylässä toinen, 
johtajana Oksala. Erikoista Jyväskylän seminaarille oli, että se Franssi
lan tekemän ehdotuksen mukaan, perustettiin Jyväskylän yliopisto
yhdistyksen johdon alaisena. 

Franssila kirjoitti tästä asiasta Oksalalle huhtikuun 6 p:nä 1922 
mm: 'Vuoden 1923 menoarvioon on ehdotettu määräraha, jolla olisi 
aikomus perustaa Jyväskylään seminaarikurssit lukuvuoden 1923-24 
alusta. Tosin samasta lukuvuodesta alkaen sikäläisessä seminaarissakin 
tulee olemaan 'tyhjiä' luokkia. Mutta 'koska niiden sijalle voidaan jär
jestää tavallisia hospitanttiluokkia, niin, ja kun olisi suotava, että 
Jkylän yliopistoseminaari saataisiin alkuun, olisi ehkä asianmukaista, 
että nämä seminaarikurssit olisivat yliopistoseuran hallussa. Määrä
rahan saannille taas olisi varmaan eduksi, jos asiassa tehtäisiin -
paitsi että se nyt on menoarvion yhteydessä perusteltu - myöskin eri 
esitys. Asia tulisi taas heti alussa oikeimmalle tolalle, jos alote lähtisi 
sieltä, s.o. yliopistoseuran taholta.' 

Franssilan aloite oli yliopistoyhdistyksen valtuuskunnan käsityk-
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sen mukaan erittäin hyvä. Kansakoulun opettajien valmistus ylioppi
laista oli jo kauan 1kiinteästi kuulunut Jyväskylään suunnitellun Kas
vatusopillisen Korkeakoulun työohjelmaan. 

Perustellessaan opetusministeriölle lähettämäänsä ehdotusta Jyväs
kylän väliaikaisesta ylioppilasseminaarista kouluhallitus totesi, että 
uusia kansakoulun opettajanvirkoja oli oppivelvollisuuslain vuoksi 
perustettu jo niin paljon, että epäpätevien kansakoulun opettajien 
luku oli syksyllä 1920 yli 300 ja vuotta myöhemmin 631. Kun opet
tajien valmistaminen ylioppilaista maksoi vain kuudenneksen siitä, 
mitä se kansakoulupohjaisissa seminaareissa oppilasta kohden maksoi, 
ja neljänneksen siitä, mitä se keskikoulupohjaisissa seminaareissa mak
soi, ja opettajien valmistus ylioppilaista oli nopein tie, pitäisi sitä 
käyttää. 

Jyväskylän väliaikaisen ylioppilasseminaarin ava1a1set olivat Kir
jastotalon juhlasalissa elokuun 15 p:nä 1923. Seminaari jatkoi toimin
taansa seitsemän vuotta. Johtajana oli koko ajan lehtori Oksala. Alku
vaiheessa, työsuunnitelmaa laadittaessa, antoi hänelle apua valtuus
kunnan juoksevain asiain valiokunta. Syyskuun 9 p:nä 1923 seminaaria 
varten asetettiin johtokunta, johon valittiin tohtori Airila, lehtorit 
Mikkola ja Oksala sekä tohtori Kuusi. 

Seminaarin tuntijako ja työjärjestys oli alistettava kouluhallituksen 
vahvistettavaksi. Opettajat määräsi yliopistoyhdistyksen ehdotuksen 
nojalla myös kouluhallitus, jonka tarkastuksen ja valvonnan alaisena 
laitos oli samoin kuin kaikki muut seminaarit. Opiskelijoita oli näillä 
yksivuotisilla kursseilla noin 30, kaikki naisylioppilaita. Franssila olisi 
kernaasti nähnyt, että opiskelijain määrä olisi kohotettu kaksinkertai
seksi. Kun siihen ei täällä ollut mahdollisuuksia, järjestettiin Helsin
kiin Hästeskon johtaman ylioppilasseminaarin rinnalle toinen, johta
jana Sortavalan seminaarin lehtori H. A. Salmenkallio. 1 

Kasvatus ja koulu 

V:sta 1920 Jyvä,skylän Yliopistoyhdistyksellä oli ollut oma äänen
kannattaja. Oksala oli v:sta 1914 kuulunut Helsingissä ilmestyvän 
Kasvatus ja koulu nimisen aikakauskirjan toimitukseen, päätoimitta
jana v:sta 1919. Hänen aloitteestaan tämä lehti, jota aikaisemmin oli 

1 Franssila Oksalalle 1/12 1921, 6/4 1922 ja 26/1 1923. Oksalan ark. - Luonnos kirjelmäksi 
kouluhallitukselle ylioppilasseminaarin järjestämiseksi Jyväskylään. Oksalan ark. - Valt.k:n 
ptk, 22/4 ja 29/4 1922, 6/2 ja 7/9 1923. - Juoks.as.vk:n ptk. 17/2 1923. - Keskisuomal. 
16/5 1922. - Jyväskylän ylioppilasseminaarin päiväkirja 1923-24. JYK. - Halila, Suomen 
kansakoululaitoksen hist. IV, s. 14 ja seur, - Rehkola, emL, s. 126 ja seur. 
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kustantanut Koulutarpeiden Keskusliike, siirtyi yliopistoyhdistyksen 
omistukseen ja alkoi ilmestyä Jyväskylässä. Samalla lopetti toimin
tansa kouluneuvos A. Kohosen omistama ja toimittama 'Kansakoulun 
lehti'. 

Kasvatus ja koulu on jatkuvasti ilmestynyt, aluksi yliopistoyhdis
tyksen kasvatusopillisena aikakauskirjana, vähän aikaa Korkeakoulun 
ja Kansakoulunopettajainliiton yhteisenä, myöhemmin yliopistoyhdis
tyksen ja Kasvatusopillisen Korkeakoulun yhteisenä lehtenä. Lehden 
levikki ei ole ollut suuri, mutta oma merkityksensä sillä joka tapauk
sessa on ollut. Luonnollista on, että se kustannusyrityksenä on ollut 
kannattamaton ja että yhdistyksen talousarviossa on säännöllisesti ollut 
sitä varten määräraha. 

Yliopistoyhdistys haluaa ostaa kirjastotalon 

Kysymys, missä Jyväskylän yliopisto voisi aloittaa to1mmtansa, 
aiheutti yliopistoyhdistykselle jatkuvasti huolta ja vielä enemmän se, 
mistä yhä laajenevalle Tieteelliselle kirjastolle saataisiin tarpeelliset 
suojat. Kirjastotalo alkoi jo käydä ahtaaksi. Siihen oli sijoitettu myös 
kaupunginkirjasto, joka sekin ehkä voisi vaatia lisätiloja. 

Tämä kysymys oli esillä yliopistoyhdistyksen valtuuskunnan ko
kouksessa joulukuun 30 p:nä 1920. Pöytäkirjassa siitä on seuraava 
merkintä: 

'Jotta Tieteellisen kirjaston kokoelmille saadaan riittävästi tilaa ja 
yliopistolle, joka toivotaan voitavan avata jo v. 1924 tai 1925, tois
taiseksi tilaa, keskusteltiin jonkin kaupunkitalon ostamisesta ja kir
jastotalon laajentamisesta tätä tarkoitusta varten. Jälkimmäistä ratkai
sutapaa pidettin onnistuneempana. Päätettiin ryhtyä alustaviin toimen
piteisiin asian hyväksi.' 

Kun kirjastotalo oli kaupungin omaisuutta, valtuuskunta kääntyi 
kaupungin valtuutettujen puoleen pyytäen, että kaupunki möisi talon 
kohtuullisesta hinnasta yliopistoyhdistykselle. Kaupunginvaltuusto kä
sitteli asiaa huhtikuun 15 p:nä 1921 ja päätti kehottaa rahatoimikama
ria neuvottelemaan siitä yliopistoyhdistyksen edustajien kanssa. 

Kysymys oli kieltämättä visainen. Sen toista p11olta valotti Airila 
Keskisuomalaisessa marraskuun 6 p: nä 1921 julkaisemassaan kirjoi
tuksessa 'Jyväskylän Tieteellinen kirjasto'. Hän kirjoitti mm.: 'Yhdes
toista vuosi on kulumassa siitä, kun kaupunkimme 'ison kirjaston' hy
väksi alettiin toimia. Sen yhtenä tuloksena on vanhan viljamakasiinin 
muodonvaihdos, sen toisena ja pääasiallisena tuohon rakennukseen 
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sisältyvät kirja-aarteet. Karttumistaan ne ovat karttuneet ja karttuvat 
yhä. Kotimainen osasto on, luetteloituna, kasvanut jo n. 24.000 nume
roon. Se ja muu kirjasto yhä kasvaisi ja aina vain ripeämmin - jos sitä 
uskaltaisi kasvattaa. Tilan puute on haittana, ja siksi on polttavana 
kysymyksenä kirjastorakennuksen laajentaminen. 

Jotenkin tämä asia on saatava ratkeamaan. Ensimmäinen, päivä
järjestyksessä oleva, on kirjastornkennuksen saaminen yliopistoyhdis
tyksen huostaan. Kaikki, jotka kymmenisen vuotta sitten olivat kau
pungin asioita hoitamassa, tietävät, että tämä rakennus ei olisi kirjasto
rakennuksena eikä edes kaupungin oma, ellei silloisen yliopistovalio
kunnan toimesta olisi asiata sitkeästi hoidettu. Kaikki aloitteet lähti
vät sieltä. Kun nyt yliopistoyhdistyksen piirissä on herännyt ajatus ra
kennuksen lunastamisesta, lienee syytä odottaa kaupungin suhtautu
van asiaan suosiollisesti. 

Yliopistoyhdistyksen anomusta kaupunginvaltuusto käsitteli tam
mikuun 1 p:nä 1922. Rahatoimikamarin ilmoituksen mukaan kirjasto
talon kunnostaminen oli kaupungille maksanut 59.092 mk. Jos raken
nus myytäisiin, kaupungin olisi pakko rakentaa omaa kirjastoaan var
ten uusi talo. Siksi kirjastotalosta pitäisi vaatia sen nykyinen todelli
nen arvo, mahdollisimman alhaisen arvion mukaan 414.494 mk. 

Ennen lopullisen päätöksen tekoa kaupungin valtuusto halusi tie
tää, mitä yliopistoyhdistys oli talosta valmis maksamaan ja mitä mieltä 
kaupunginkirjaston johtokunta asiasta oli. 

Kirjaston johtokunta otti ensin selvyyden siitä, millä ehdoilla kau
punki oli saanut entisen kruunun viljamakasiinin haltuunsa. Tämän 
kysymyksen selvittäminen uskottiin johtokunnan jäsenille Kuuselle 
ja johtaja Pietari Salmenojalle. Heidän lausuntonsa mukaan kaupun
gilla oli kirjasto taloon täysi omistusoikeus; mitään rajoittavia ehtoja 
ei ollut olemassa. 

Talon myyntiä vastaan johtokunta ei asettunut. Hinnasta oltiin 
kuiterrkin eri mieltä. Enemmistö katsoi, että talosta oli saatava sen 
todellista arvoa vastaava hinta. Airilan ja Kuusen mielestä hinnaksi oli 
määrättävä se, mitä talon kuntoonpano kaupungille oli maksanut ja 
tämän summan korot, yhteensä noin 100.000 mk, sillä kiistaton tosi
asia oli, ja siitä johtokunnan jäsenet olivat kaikki täysin yksimielisiä, 
että kirjastotalo oli tullut kaupungin omaisuudeksi ja muutettu kir
jastorakennukseksi Jyväskylän yliopistoasian ajajien aloitteesta ja hei
dän toimestaan. 

Noin viikkoa aikaisemmin, maaliskuun 20 p:nä 1922 yliopistoyh
distyksen valtuuskunta oli päättänyt tarjota kirjastotalon tontilla ole-



142 

vista rakennuksista sekä sen tontista kaupungille yhteensä 100 .000 
mk. Tätä päätöstä tekemässä olivat olleet myös Airila ja Kuusi. Kau
pungin kirjaston käytettäväksi sitouduttiin 15 vuoden ajaksi luovutta
maan sen hallussa olevat tilat tai olosuhteiden niin vaatiessa jostakin 
muualta kaupungin kirjaston johtokunnan hyväksymät huoneet. Val
tuuskunta edellytti myös, että kaupungin valtuutetut varaavat par
haillaan järjestelyn alaiseen asemakaavaan kirjastotontin jatkoksi Lou
naispuiston yläpäässä Seminaarinkatua pitkin yleisen rakennuksen pai
kaksi sopivan maakappaleen, jolle myöhemmin tarvittava kirjastotalon 
jatkorakennus voitaisiin sijoittaa. 

Kaupungin valtuuston päätöstä asiassa saatiin odottaa lähes kaksi 
vuotta.1 

Oksalan ehdotus yliopiston toiminnan aloittamisesta 

Kysymystä Jyväskylän yliopiston toiminnan aloittamisesta Oksala 
oli vähitellen itseksensä kehitellyt. Asiasta oli myös valtuuskunnassa 
useita kertoja neuvoteltu. Helmikuun 6 p:n kokouksessa v. 1923 
Oksala jätti valtuuskunnan jäsenille Jyväskylän yliopiston aloittami
sesta laatimansa yksityiskohtaisen kirjallisen suunnitelman. 

Kun varoja oli koossa verrattain vähän, oli Oksalan käsityksen mu
kaan pakko aluksi tyytyä vaatimattomaan laitokseen. Voimakasta tie
dekuntaa ei voitu saada syntymään. Viisainta oli pysytellä vanhassa 
suunnitelmassa: perustaa ensin Kasvatustieteellinen tiedekunta. Se oli 
koko maan kannalta tarpeellinen. Sen perustaminen kysyi verrattain 
vähän varoja. Valtion apuakin voitaisiin todennäköisesti saada. 

Korkeakoulusta olisi tehtävä sekä tutkimus- että opetuslaitos. Tut
kimuslaitoksena siinä pitäisi heti olla myös pedagoginen keskus, johon 
koottaisiin tiedot kasvatustieteen tuloksista eri maissa, pedagoginen 
kirjasto, psykologispedagoginen laboratorio ja koulumuseo. 

Opetuslaitoksena siihen olisi alusta pitäen järjestettävä kansakou
lun opettajien valmistus ylioppilaista. Oppikoulun opettajien valmis
tus sen sijaan täytyisi luultavasti siirtää myöhempään vaiheeseen. 

Varsinainen opettajavalmistus olisi korkeakoulussa annettava tal
vella, opetus jatko-opintojen harjoittajille kesällä. 

Vakinaisia opettajia voitaisiin aluksi ottaa vain kaksi kasvatusopin 
ja sen aputieteiden professoria tai ainoastaan yksi professori ja yksi 
apulainen. Laitoksen menoarvio ensi vaiheessa seuraavanlainen: 

1 Valt.k:n ptk. 30/12 1920, 1/4 1921, 18/2 ja 20/3 1922. - Jyväskylän kunnalliskertomus 
1921, s. 26. - Keskisuomal. 6/11 1921. - - Eskelinen, Eino, Jyväskylän kaupunginkirjas
ton vaiheita 1916-1963. Jyväskylän kaupunginkirjaston juhlakirja ( 1963), s. 36-39. 



Pe r u s t a m i s k u s t a n n u k s e t

Kirjasto ....................... . 100.000 mk 
Laboratorio ................... . 100.000 

" 

Koulumuseo . . . . . .............. . 25.000 
" 

Sekalaiset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75.000 
" 

Yhteensä 300.000 mk 

Vu o t u i n e n  m e n o a r v i o

Kahden 1kasvatusopin opettajan palkat 
Opettajien ,, 
Harjoituskoulun opettajien ,, 
Kirjastonhoito ................. . 
Kirjaston kartuttaminen ......... . 
Laboratorion menot ............. . 
Museon ,, ............. . 
Julkaisujen ,, ............. . 
Kanslia ....................... . 
Kesäkurssit ( oppikoulun opettajien 
'päivät') ...................... . 
Huoneiston kustannukset ......... . 
Sekalaisia . . . . . . . .............. . 

Yhteensä 

Helsingissä kannatetaan Oksalan suunnitelmaa 

120.000 mk 
40.000 ,, 
30.000 ,, 
20.000 ,, 
30.000 ,, 
10.000 ,, 
5 .000 ,, 

25.000 ,, 
10.000 ,, 

25.000 ,, 
5 0.000 ,, 
20.000 ,, 

385.000 mk1 

143 

Suunnitelmansa Oksala alisti myös Jyväskylän yliopistoasian arvo
valtaisien ystävien tarkastettavaksi Helsingissä. Se sai siellä täyden 
kannatuksen. Kokouksessa olivat saapuvilla tohtori Castren, piispa 
Gummerus, professori Krohn ja pääjohtaja Soininen. He antoivat 
Oksalan suunnitelmasta maaliskuun 11 p:nä 1923 yliopistoyhdistyk
selle seuraavan lausunnon: 

'Helmikuun 12 p:nä kutsui lehtori K. Oksala allekirjoittaneet neu
vottelemaan yliopiston asioista ja esitti meille suunnitelman sen to
teuttamiseksi. Kannatimme sitä yksimielisesti. Keskustelu kohdistui 
siihen, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä, jotta ajatus saataisiin 
mahdollisimman pian alkuun . 

Yhdyttiin siitä, että ensi askel olisi oleva tieteellisen tutkimustyön 

1 Valt.k:n ptk. 14/10 1921 ja 6/2 1923 (liitteenä Oksalan suunnitelma). 
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käyntiin saaminen kokeellisen kasvatusopin alalla ja sen harjoittami
nen siksi voimakkaasti, että se läheisessä tulevaisuudessa tuottaisi nä
kyviä tuloksia ja saavuttaisi luottamusta niin koti- kuin ulkomailla. 
Tähän katsottiin voitavan päästä ottamalla järjestelmällisen työskente
lyn alaiseksi joku rajoitettu kokeellisen sielutieteen ala. Tämmöisen 
työn edellytyksenä on pidettävä hyvin varustetun psykologisen labo
ratorion ,lcokoonpaneminen, johon tulisi liittyä riittävästi tutkimusalaa 
valaisevaa kirjallis1111tta sisältävä kirjasto. Ennen kaikkea on tätä var
ten kiinnitettävä laitokseen ainakin yksi, mutta mieluummin kaksikin 
tutkijaa, jotka voivat laitokselle omistaa aikansa ja työnsä. 

Tosin ei ole helppo löytää sopivia päteviä miehiä. Ei voida jäädä 
odottamaan heitä. On pakko halukkaille kykeneville miehille valmis
taa tilaisuus näihin tehtäviin pätevöittää itsensä. Yliopistoyhdistys voi
nee löytää miehen ja lähettää hänet ulkomaille, jotta hän voisi hankkia 
pätevyyden yliopistolliseen tutkija- ja opettajatoimeen kokeellisen sie
lutieteen alalla. Sama henkilö voisi hankkia tarpeellisen laboratorio
koneiston ja kirjaston huolellisesti ja paikalla valiten tarpeelliset kirjat 
ja esineet. 

Tutkimustyön rinnalla olisi mielestämme myös opetustyö saatava 
lähimmässä tulevaisuudessa alkuun. Siihen tarjoaisi mielestämme 
erinomaisen tilaisuuden aluksi ylioppilaiden valmistaminen kansakou
lun opettajiksi, eduskunnan hyvä'ksymä laki kansakoulun järjestys
muodon perusteista kun edellyttää, että valtakunnassa on oleva myös
kin ylioppilastutkintoon perustuva seminaari. Mutta tässä yhteydessä 
tulisi yliopistoon kiinnitetyn kasvatusopin opettajan pyrkiä johtamaan 
näiden ylioppilaiden opintoja pilemmällekiu, ja siLä vatleu olisi häuelle 
aikanaan hankittava oikeus toimittaa yliopistollinen kasvatusopin tut
kinto, joka viralliseen pätevyyteen nähden täysin vastaisi Valtion 
yliopistossa suoritettua vastaavaa tutkintoa.' 

Soinisen päiväämätön, arvattavasti helmikuun lopulla Oksalalle 
lähettämä kirjelmän luonnos eroaa lopullisesta eräässä kohdassa. Siinä 
sanotaan mm.: 'Tosin ei liene helppo nyt kohta löytää näille paikoille 
miehiä, jotka omaten tarpeellisen pätevyyden olisivat siihen vapaat. 
Mutta tämmöisiä ei voitanekaan saada pelkästään odottamalla - - -
Mitä puheena olevaan tarpeeseen tulee, niin luulisimme }kylän yliopis
toseuran olevan verrattain edullisessa asemassa. Olisihan sille kaiketi 
mahdollista valmistaa tämän yliopistoaatteen innokkaimmalle ajajalle 
lehtori K. Oksalalle tilaisuus esim. vuoden oleskeluun ulkomailla hank
kiakseen muodollisenkin pätevyyden - tohtorinarvon - yliopistolli
seen tutkija- ja opettajatoimeen kokeellisen sielutieteen alalla, johon 
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maassamme ei liene monta asiallisesti häntä pätevämpää. Samalla leh
tori Oksala voisi hankkia tarpeellisen laboratoriokoneiston ja kirjaston 
huolellisesti paikalla valiten tarpeelliset esineet. ' 1 

Uskon puutetta 

Yliopiston toiminnan aloittamisen .tpahdollisuuksista keskusteltiin 
heinäkuun 2 p:nä 1923 valtuuskunnan kokouksessa, jossa mukana oli
vat myös Krohn ja Castren. Päätettiin, että varojen keräystä jatkettai
siin vielä, mutta voimakkaampi yritys tehtäisiin vasta maaliskuussa 
1924, mikäli edellytyksiä siihen näyttäisi olevan. Sillä välin olisi kai
kin keinoin työskenneltävä valtion avustuksen saamiseksi. Jyväskylän 
yliopiston pääohjelma suoritettaisiin ensi aluksi kesälukukausina. Tä
hän liittyisi läpi vuoden toimiva kokeellinen tutkimuslaitos, jonka joh
toon olisi saatava Villmistumaan sopiva henkilö. Suunnitelma olisi ki
teytettävä lopulliseen muotoonsa, jotta siihen voitaisiin varoja kerät
täessä vedota. 

Jo keväällä oli harkittu sihteerin ottamista yhdistyksen palveluk
seen ainoana työnään yliopiston asian hoitaminen. Syyskuun alussa 
Schildt pyysi Kuusta laatimaan suunnitelman siitä, miten yliopistoasia 
olisi hoidettava. 

Mietintö oli melko skeptillinen. Se alkoi näin: 
'Asetuttaessa kysymykseen nähden sille kannalle, että kaikkea ei 

vielä ole menetetty, vaan että jotakin vielä on tehtävissä, aukenevat 
seuraavat mahdollisuudet': 

1 :ksi että yritys ajetaan läpi omin voimin, vaikka yleistä avustusta 
ei saataisikaan; 

2:ksi että yliopiston taloudelliseksi turvaamiseksi hankitaan val
tionapu; 

3 :ksi että yritetään saada se kokonaan valtion laitokseksi. 
Riippumatta siitä, mihin näistä päämääristä pyritään, on kirjasto

kysymys saatava tyydyttävälle kannalle. Muussa tapauksessa voidaan 
vapaakappaleoikeus menettää. Kun ei ole todennäköistä, että kaupun
gin valtuusto tulee kirjastoasiassa myöhemmin olemaan meille suo
peampi kuin nykyisin, olisi kirjastotalokysymys saatava nopeasti rat
kaistuksi. Mutta sitä ennen pitäisi Tieteellisen kirjaston siirtyä yliopis
toyhdistyksen omistukseen. Muussa tapauksessa yhdistyksen on vai
keata uhrata lahjoitusvarojaan talon ostamiseen. 

1 Castren ym. yliopistoyhdistykselle 11/3 1923. JYK. - Soinisen päiväämätön kirje Oksalalle 
ja siihen liittyvä luonnos Castrenin ym. lausunnoksi. Oksalan ark. 

10 
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Epätietoista on, päästäänkö varojen keruussa, mikäli siihen uudel
leen ryhdytään, nykyisissä vaikeissa rahaoloissa tyydyttäviin tuloksiin. 
Virkamiehistö, myös koulumaailma, on nyt kuitenkin saanut talou
dellisen asemansa tyydyttävälle kannalle. Ehkäpä näistä piireistä voisi 
saada kokoon tarvittavat varat. Varmana sitä ei kuitenkaan voida 
pitää. 

'Siinä tapauksessa, että ei uskota voimaperäisemmän keruun kan
nattavaisuutcen eikä rohjeta sitä yrittää, voidaan keräys joko koko
naan pitää keskeytyksissä tahi jatkaa sitä entiseen tapaan sopivan het
ken tullen.' 

Päämääräksi siinä tapauksessa on asetettava joko valtionavun saa
minen ja sen varassa pääåsiallisesti toimiminen tai Kasvatusopillisen 
Korkeakoulun perustaminen ja luovuttaminen valtion haltuun. 

Valtuuskunnan kokouksissa ei tämän jälkeen pitkiin aikoihin 
yliopistokysymystä käsitelty. 

Alkoi ilmetä uskon puutetta. 'Ei siitä Oksalan suunnitelmasta näy 
mitään tulevan', Airila sanoi yksityisesti Kuuselle.1 

Tieteellinen kirjasto luovutetaan Yliopistoyhdistykselle 

Elokuun 27 p:nä 1924 Tieteellisen kirjaston hoitokunta tarjosi 
'omaisuutensa ja oikeutensa' Yliopistoyhdistykselle, koska siitä oli 
ollut hankaluutta, että kirjastolla ja yhdistyksellä oli eri säännöt ja 
myös osittain eri henkilöt johdossa. Kysymystä oli v: sta 1920 har
kittu. Kirjaston hoito oli vähitellen käynyt hoitokunnalle taloudelli
sesti ylivoimaiseksi. Kirjasto sai tosin kaupungilta avustusta, mutta 
sen pääoma oli osittain inflaationkin vaikutuksesta, arveluttavasti hu
vennut. Valtuuskunta päätti kiitollisena ottaa lahjoituksen vastaan ja 
säilyttää kirjaston varat hoitokunnan esittämän toivomuksen mukaan 
erityisenä 'kirjallisrahastona', jonka korot oli käytettävä kirjaston hy
väksi.2 

Korkeakoulun perustamiseen varat eivät riitä 

Syyskuussa Airila siirtyi Jyväskylästä etelään, Helsingin pmm 
kansakouluntarkastajaksi. Hänen jälkeensä tuli seminaarin suomen
kielen lehtoriksi, ensin vt:nä ja vuodesta 1925 vakinaisena Kuusi. Va
rojen keruuta ei alettu. Syyskuussa 1924 perustettiin sivutoiminen sih
teerintoimi ja valittiin siihen Saarialho. 

1 Valt.k:n ptk. 2/7 ja 7/9 1923 (liitteenä Kuusen mietintö). - Juoks.as.vk:n ptk. 4/5 1923. 
- Kirjoittajan muistitietoa. 
Valt.k:n ptk. 2/5, 27 /8 ja 28/8 1924. - Airila, emt., s. 27-28. 
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V :n 1925 vaalikokouksessa yliopistoyhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Airilan kieltäydyttyä Schildt, varapuheenjohtajaksi Kuusi. 

Seminaarilla Oksala ja Kuusi silloin tällöin tapasivat toisensa ja 
vaihtoivat keskenään ajatuksia myös yliopistoasiasta. Kerran Oksala 
kysyi: 'Mitä Sinä oikein ajattelet tuosta supistetusta suunnitelmasta?' 
- 'En oikein ymmärrä, voitaisiinko sitä tietä päästä eteenpäin', Kuusi
virkkoi. 'Silloinhan opiskelu tapahtuisi vain kesällä.' 'No, voisihan yksi
ja toinen kuitenkin jäädä talveksikin', Oksala arveli.

Toisen kerran Oksala murahti: 'Ei sitä minun suunnitelmaani saa
da toteutetuksi. Kirjasto nielee kaikki rahat.' 

Varoja oli koossa verrattain vähän. Airilan Setälälle joulukuun 9 
p:nä 1924 antaman tiedon mukaan yliopistoyhdistyksen käteisvarat 
olivat n. 2 milj. mk, minkä lisäksi tuli sitoumuksia vähän toista mil
joonaa sekä kirjasto. 

Mutta Oksala ei heittänyt kirvestä järveen. Ei hän näistä asioista 
muille paljon puhunut, mietti vain itsekseen, miten päästä eteenpäin.1 

TIETEELLINEN KIRJASTO YLIOPISTOYHDISTYKSEN 
HOIDOSSA 

K i r j a s t o s s a  t y y d y t ä ä n  v a i n  v a r a s t o ima a n
fe n n i c a a  

Jo keväällä 1924 oli selvä, että yliopistoyhdistyksen oli otettava 
Tieteellinen kirjasto vastuulleen. Toukokuun 2 p:nä valtuuskunta 
asetti kirjastovaliokunnan 'huolehtimaan kirjaston hoidosta ja kartut
tamisesta', ja valitsi sen jäseniksi Airilan, Lauroselan ja Kuusen, ensin
mainitun kokoonkutsujana. Budjettiin merkittiin uusi momentti 'Kir
jasto', mutta menoarvion laatiminen sen osalta jätettiin tuonnem
maksi, 'koska kirjaston suhteen on odotettavissa huomattavia muu
toksia nykyiseen järjestelyyn nähden', kuten sanat pöytäkirjassa kuu
luvat. 

Kirjastovaliokunta kokoontui ensi kerran syyskuun 30 p:nä. Pu
heenjohtajaksi valittiin Airila, varapuheenjohtajaksi Laurosela ja 
uudeksi jäseneksi vähän myöhemmin syksyn aikana maisteri Jussila, 
joka oli v: sta 191 7 melkein yhtämittaa johtanut kirjaston järjestely
työtä. 

1 Valt.k:n ptk. 3/1 ja 15/9 1925. - Airila Setälälle 9/12 1924. Setälän kokoelma. VA. -

Kirjoittajan muistitietoa. 
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Lokakuun 14 p:nä valtuuskunta perusti erityisen kirjastonhoita
jan toimen. Ensimmäiseksi kirjastonhoitajaksi valittiin Jussila, joka 
sitoutui kirjastossa päivittäin työskentelemään tunnin ajan. Hänen 
lisäkseen kirjastossa oli vakinaisesti työssä vain neiti Martta Hovila, 
joka oli toiminut kirjaston palveluksessa jo v. 1917 ja sitten jatkuvasti 
v:sta 1919. 

Kirjastovaliokunnan kokouksissa oli viran puolesta mukana yhdis
tyksen sihteeri Saarialho. 

Samalla kun Airila tammikuun 3 p:nä 1925 ilmoitti luopuvansa 
valtuuskunnan puheenjohtajan toimesta, hän pyysi vapautusta myös 
kirjastovaliokunnasta. Kirjastovaliokunnan jäseneksi ja samalla myös 
puheenjohtajaksi hänen jälkeensä tuli Schildt. V. 192 8 valtuuskunnan 
monivuotinen sihteeri Saarialho siirtyi seminaarin johtajaksi Sortava
laan ja kirjastonhoitaja Jussila kauppaoppilaitoksen johtajaksi Raa
heen. Sihteerin tointa hoiti tämän jälkeen ensin lehtori Ilmari Heikin
heimo, sitten lehtori A. V. Laitakari, syyskauden 1929 vt:nä ja v:sta 
1930 vakinaisena. Kirjastonhoitajaksi Jussilan jälkeen tuli lehtori 
S. W. Forss. 

Kirjaston ensimmäinen, v:n 1925, menoarvio oli vaatimaton, 
mutta yliopistoyhdistyksen muihin menoihin verrattuna melkoinen. 
Siihen sisältyivät seuraavat erät: 
Kirjastonhoitajan palkka . ......... Smk 4.800:-
Kirjastoapulaisen ,, . . . . . . . . . . ,, 14.400:-
Välineisiin ja tarvikkeisiin . . . . . . . . ,, 800 :-
Kuljetuskustannuksia . . . . . . . . . . . . . ,, 200 :-
Sekalaisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1.000:-
Sitomolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 5.000:- 26.200:-
Yliopistoyhdistyksen koko budjetin loppusumma . . . . 59.200:-

Kun kirjaston työvoima oli mahdollisimman pieni, määräraha pe
rin vaatimaton ja työskentely yhä ahtaammaksi käyvissä tiloissa vai
keata, on selvää, että kaikki kirjastossa ei suinkaan ollut, niinkuin olisi 
pitänyt olla. 

Kirjaston toiminnasta v. 1925 on maisteri Jussilan laatimassa vuo
sikertomuksessa seuraavat tiedot: Työ kirjastossa on jatkunut entiseen 
tapaan. Järjestelytyötä on edelleen haitannut tilan ahtaus. Työ on koh
distettu Suomi-kokoelmaan, ulkomaisen osaston ollessa edelleen milt'ei 
koskematta vinnillä laatikkoihin ladattuna. Yhä laajenevaa Suomi
kokoelmaa on alettu sijoittaa jo varsinaisen kirjamakasiinin alapuolella 
olevan huoneen hyllyille. Se on kuitenkin ollut vaikeata aiheuttaen 
laajoja siirtotöitä. Saapuneista kirjoista on kirjoitettu Suomi-kokoel-
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man korttiluetteloon yksi ·kortti. Aakkosellista luetteloa ei ole. Kote
loissa säilytettäväksi aiottu pikkukirjallisuus on suurimmaksi osaksi 
kokonaan järjestämättä. 

Kasvatusopillisia kurssikirjoja kesäyliopistolaisia varten on ostettu. 
Jyväskylän sanomalehtiä on sidottu 50 vuosikertaa. 

Arkipäivisin kirjasto on ollut avoinna klo 10-4. Kotilainoja on 
annettu kevätlukukaudella 82, kesälukukaudella 258 ja syyslukukau
della 108 eli yhteensä 448. 

Jussilan ja Farssin aikana kirjastossa ei pystytty sanottavasti muu
hun kuin uuden fennican luokitteluun, luettelointiin ja hyllyille asette
luun. Ja sitäkään ei aina ennätetty saada täysin suoritetuksi. Vain yksi 
korttiluettelo oli, systemaattinen, jota käytettiin myös inventaario
luettelona. Päätös tehtiin kyllä, että kaksi korttia oli kirjoitettava, jot
ta saataisiin syntymään myös aakkosellinen luettelo. Mutta päätöksen 
toteuttamiseen voimat olivat liian vähäiset. Ulkomaiseen kirjallisuu
teen ei puututtu. Vain valtioneuvos Eliel Aspelin-Haapkylän lahjoit
tamat kirjat pantiin järjestykseen hyllyille, mutta niitä ei luetteloitu. 

Jonkin verran kirjoja, erittäinkin aikakautisia ja sanomalehtiä, 
sidotettiin. 

Kirjojen ostoon käytettiin hyvin vähän rahaa. Uusia kirjoja saatiin 
vapaakappaleiden lisäksi lahjoituksina, joista mainittakoon valtionar
kistosta saatu kokoelma valtiosihteerinviraston kirjoja. 

Vanhaa fennicaa yritettiin kartuttaa. Hankkijoita oli mm. insinööri 
Ilmari Jorma, joka sai korvaukseksi fennican kaksoiskappaleita. 

Kirjaston lainaustoiminta oli vähäistä. 1 

U u t t a  k i r j a s t o t a l o a  s u u n n i t e l l a a n

Kaupungin valtuutetut olivat edelleen haluttomia myymään kir
jastotaloa yliopistoyhdistykselle. Sen sijaan valtuusto päätti luovut
taa yhdistykselle kirjastotalon ja Minnankadun välisen tontin jatko
rakennusta varten ilmaiseksi. Tämä päätös tehtiin kesäkuun 6 p:nä 
1924. Yliopistoyhdistyksen taholla ei kuitenkaan luovuttu toivosta, 
että kaupunki sittenkin voitaisiin taivuttaa myymään tai lahjoittamaan 
kirjastotalo yhdistykselle. J atkorakennuksesta neuvoteltiin nuoren 
arkkitehti Alvar Aallon kanssa, joka loppututkinnon suoritettuaan v. 
1922 toimi yksityisarkkitehtina vanhassa koulukaupungissaan. 

1 Valt.k:n ptk. 2/5 ja 14/10 1924, 3/1 1925. - Kirj.valiok:n ptk. 30/9, 11/10 1924, ja 16/1 
1925, 30/8 1927 ja 5/2 1929. - Kirjaston vuosikert. 1925. JYK. - Yliopistoyhd:n vuosikert. 
1925-30. - Airila, emt., s. 45-48. 
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Tilanpuute kirjastossa kävi vähitellen melkein sietämättömäksi. 
Lisätyn kirjastovaliokunnan kokouksessa tammikuun 22 p:nä 1926, 
missä kirjastokysymystä perin pohjin harkittiin, päätettiin vielä kerran 
yrittää saada talo ostetuksi tai lahjana kaupungilta, sillä kehitys näytti 
lähiaikoina johtavan siihen, että kirjaston jatkuva järjestely tilan puut
teen takia kävisi mahdottomaksi. 1 

Syksyllä 1926 järjestettiin talon käyttö kaupunginkirjaston johto
kunnan aloitteesta uudella tavalla. Kaupunginkirjasto sai nyt käyt
töönsä suuren salin, parvia lukuunottamatta. Sinne järjestettiin kirjas
ton lainausosasto, joka aikaisemmin oli ollut kellarimaisessa huoneessa 
talon alimmassa kerroksessa. Tässä yhteydessä Tieteellinen kirjasto sai 
käyttöönsä 1kaupunginkirjaston entisen lainaushuoneen ja toiseen ker
rokseen johtavan ensimmäisen huoneen.2 

Kun tilanahtaus kävi yhä ankarammaksi, oli pakko ottaa uudel
leen harkittavaksi, mitä lääkettä sitä vastaan olisi käytettävä. Loka
kuun 25 p:nä 1927 annettiin Oksalan tehtäväksi neuvotella asiasta 
opetusministerin kanssa. Tuloksena neuvottelusta oli, että Tieteellisen 
kirjaston kehittämisessä näytti olevan seuraavat kaksi mahdollisuutta: 
1 ) että Tieteellisestä kirjastosta ja kaupunginkirjastosta muodostet
taisiin maakuntakirjasto tai 2) että Tieteellinen kirjasto pidettäisiin 
edelleen itsenäisenä yleisistä varoista anottavan vuotuisen kannatuk
sen ja lisärakennukseen tarvittavan valtionavun turvin. 

Punnittuaan näitä mahdollisuuksia vastakkain kirjastovaliokunta, 
jonka harkittavaksi asia lykättiin, asettui yksimielisesti sille kannalle, 
että Tieteellinen kirjasto oli pysytettävä itsenäisenä. Se oli perustettu 
Jyväskylän yliopiston kirjastoksi ja sen erityisenä tehtävänä oli koota 
ja säilyttää mahdollisimman täydellinen kokoelma fennica-kirjallisuutta. 
Näitä tehtäviä se ei maakuntakirjastona voisi täyttää. 

Harkittuaan kysymystä, olisiko vielä kerran yritettävä saada kir
jastotalo ostetuksi tai ryhdyttävä suunnittelemaan jatkorakennusta tä
män talon viereen, heräsi ajatus, että ehkä olisikin viisainta rakentaa 
TieteeHiselle kirjastolle kokonaan uusi kirjastotalo, vaikkapa seminaa
rialueen eteläpäähän, mistä valtio kenties suostuisi luovuttamaan sopi
van tontin. Kun valiokunnassa oli vaihdettu ajatuksia tästä kysymyk
sestä toisessakin kokouksessa, päädyttiin siihen, että valtiolta olisi 
anottava tontti ja luovuttava kirjastotalon ostoajatuksesta. Tässä ta-

1 Eskelinen, emt., s. 39-40. - Valt.k:n ptk. 29/1 1926. - Kirj.vk:n ptk. 30/9 1924 ja 27/1 
1925. Lisätyn kirj. vk:n ptk. 22/1 1926. 

2 Eskelinen, emt., s. 40-41. - Kirj.vk:n ptk. 18/9 1926. - Kirj.vk:n ja Kaupunginkirj:n 
johtok. yht. kokouksen ptk. 21/9 1926. 
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lossa olisi kuitenkin pysyttävä tyytyen silloiseen järjestelyyn nun 
kauan kuin voittamattomia vaikeuksia ei ilmaan tuisi.1 

Suunnitelmat muuttuivat kuitenkin. Katse kohdistui ns. 'Ruusu
puistoon', missä Museotalo nykyisin on. V:n 1929 lopulla valtuus
kunta pyysi vaihtaa kaupungin v. 1924 yliopistoyhdistykselle lahjoit
taman tontin 'Ruusupuistoon' ehdolla, että kaupunki järjestäisi tämän 
alueen puistoksi ja pitäisi sen kunnossa. Asiasta syntyikin sopimus. 
Ehtona kaupungin puolelta oli, että rakennustyöt oli alettava viiden 
vuoden kuluessa. 

Suunnitelman kehittäminen uskottiin lehtori Yrjö Blomstedtin 
pojalle arkkitehti Pauli Blomstedtille. Hänen hahmottelemiensa piirus
tusten mukaan Tieteellisen kirjaston rakennus olisi tullut suunnilleen 
niille kohti, missä museorakennus nykyisin on. Siihen olisi tullut myös 
kaksi luentosalia korkeakoulua vai-ten. Varsinaisen yliopistoraken
nuksen Blomstedt oli aikonut sijoittaa kolmikerroksisena etelään joh
tavan maantien varteen. 

Kirjaston rakentamista varten valtuuskunta anoi valtiolta v. 19 30 
avustusta 2 milj. mk. Mutta anomus hylättiin. Minkäänlaisia toiveita 
ei näyttänyt olevan, että tarkoitukseen lähivuosina avustusta saataisiin. 
Maailmanpula pakotti valtion noudattamaan mitä suurinta säästäväi
syyttä.2 

Oi k e a  a m m a t t i m i e s  k i r j a s t o n  j o h t o o n

V. 19 30 Tieteellisen kirjaston hoitajaksi saatiin todellinen kirjasto
mies. Aikaisemmat olivat olleet vain harrastelijoita. Airilan aloitteesta 
valtuuskunta päätti lokakuun 10 p:nä 1929 perustaa Tieteelliseen 
kirjastoon päätoimisen kirjastonhoitajan toimen. Siihen valittiin kah
deksasta hakijasta kirjastovaliokunnan ensimmäiselle ehdokassijalle 
asettama Helsingin yliopiston kirjaston amanuenssi, vt.alikirjaston
hoitaja Walter Appelqvist, jota myös Airila oli pitänyt virkaan sove
liaimpana. Uuteen toimeensa hän astui kesäkuun 1 p:nä 1930.3 

V. 1931 muuttui kirjastovaliokunnan kokoonpano: Schildt ja
Forss jäivät siitä pois, ja heidän tilalleen tulivat pankinjohtaja Tyko 
Reinikka ja kirjastonhoitaja Appelqvist. Seuraavana vuonna Reinikan 
tilalle tuli Forss ja v. 1936 Appelqvistin tilalle tohtori Eero Tom
mila. Puheenjohtajaksi Schildtin jälkeen tuli Kuusi. 

1 Valt.k:n ptk. 25/10 1927 ja 13/1 1928. - Kirj.vk:n ptk. 30/1 ja 8/2 1928. 
2 Valt.k:n ptk. 29/10 1929 ja 12/1 1931. - Kirj.vk:n ptk. 17/2 ja 19/4 1930. - Yliopisto• 

yhdistyksen vuosikert. 1930. - Pauli Blomstedtin luonnospiirustukset. JYK. 
3 Valt.k:n ptk. 29/10 1929 ja 4/1 1930. - Kirj.vk:n ptk. 14/10 ja 9/12 1929. 
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V:sta 1931 kirjaston menot kasvoivat huomattavasti. Siihen vai
kutti ensi sijassa kirjastonhoitajan palkka. Mutta palkkamenot kas
voivat muutoinkin. Tilapäistä työvoimaa alettiin käyttää enemmän 
kuin ennen. Uusi menoerä oli myös vuokrat. Kirjastoon koetettiin 
saada enemmän työskentelytilaa siirtämällä kirjoja vuokratiloihin ulko
puolelle kirjastotalon. Jo ennen Appelqvistin Jyväskylään tuloa, v:n 
1930 alkupuolella, oli makasiinitilaa hankittu Laitakarin talon ala
kerrasta. Myöhemmin sitä saatiin lehtori T. Ojalan talosta, Cygnaeuk
sen kansakoulusta, Säästöpankin talosta ym. V:n 1930 budjetissa kir
jaston määräraha oli 70.525 mk. Seuraavana vuonna se kohosi huip
puunsa 154.800 mk:aan. 

Tieteellisen kirjaston perustaja Airila oli ehkä enemmän bibliofiili 
kuin varsinainen kirjastomies. Sen voi todeta jo hänen v. 1927 julkai
semastaan kirjasesta 'Jyväskylän Tieteellinen kirjasto'. Kuvailtuaan 
niitä puutteellisuuksia, mitä kirjastomies Tieteellisessä kirjastossa ehkä 
näkee, Airila siinä toteaa, että tarkkailija voi tässä kirjastossa nähdä 
myös valopuolia. Esitys jatkuu: 

'Mutta hän on voinut myöskin ihmetellä, että on saatu siksi suuri 
kirjavarasto syntymään, varasto, johon sisältyy moniaita mille kirjas
tolle tahansa kunniakkaita harvinaisuuksia, ja jos hän kuulee, että 
kaikki on saatu, ei tosin rahatta ja hinnatta, mutta kuitenkin varsin 
vähillä kuluilla, niin hän ymmärtää, että saavutusten takana täytyy 
olla kappale harrasta keräystyötä, ohjeena Porthanin sana, että jokai
nen kirjain, jonka edellisinä vuosisatoina maamiehemme ovat julkais
seet ja joka on välttänyt kohtalon epäsuopeuden, on ahneesti talteen
otettava, - on kenties valmis antamaan tunnustuksenkin sanan.' 

Airilan ilmoituksen mukaan Tieteellisen kirjaston fennica-osaston 
korttiluettelo sisälsi elokuulla 1927 38.329 numeroa. Kun sarjajulkai
suja yhteen korttiin voi sisältyä kymmenkuntakin ja samaan korttiin 
oli merkitty eri painoksia oli niteitten luku tuntuvasti suurempi. Sano
malehdet eivät tähän lukuun sisältyneet, ja pikkukirjallisuudesta oli 
luetteloitu vain pieni osa. Vastaava luku Helsingin yliopiston kirjas
tossa oli arviolta 50 .000, minkä lisäksi tuli pikkukirjallisuutta 60 a 
70.000. 

Airilan suurimpia nautintoja oli kirjaharviriaisuuksien metsästely. 
Onnistuessaan liittämään kirjaston kokoelmiin jonkin todella arvok
kaan vanhan painotuotteen hän tunsi melkeinpä samaa tyydytystä, 
mitä vanha ammattikunta-ajan käsityöläinen tunsi katsellessaan aika
naan valmistamaansa mestarinäytettä. Fennican kartuttaminen oli 
Airilan mielestä Tieteellisen kirjaston tärkein tehtävä. 
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Ensi sijalla se kirjaston toiminnassa oli yhä vieläkin. Vapaakappa
leiden lisäksi, mitä Helsingin yliopiston kirjastosta kaksi kertaa vuo
dessa saatiin, kokoelmat karttuivat lahjoituksista, joita jatkuvasti tuli. 
Vaihtokappaleita saatiin muista tieteellisistä kirjastoista, erittäinkin 
Åbo Akademin kirjastosta. Toisinaan onnistuttiin fennicaan saamaan 
hyvää täydennystä myös ostamalla. Keväällä 19 3 5 kirjastonhoitaja 
matkusti Leningradiin hankkiakseen kirjastoon Neuvostoliitossa val
lankumouksen jälkeen ilmestynyttä suomenkielistä kirjallisuutta. Tulos 
matkasta oli tyydyttävä. 

Jonkin verran hankittiin myös ulkomaista kirjallisuutta, etupäässä 
kirjastonhoitoa koskevia ja bibliografisia teoksia, saksalaisia, tanska
laisia ja ruotsalaisia. Eri'tyisen edullisesti niitä saatiin Tukholman kirja
huutokauppakamarista Björck & Börjessonin antikvariaatin välityk
sellä. 

Kirjojen järjestelytyötä helpotti se, että käytettävissä oli makasiini
tilaa kirjaston ulkopuolella. Pikkukirjallisuuden järjestämiseen voimat 
eivät vieläkään riittäneet. Ulkomaista kirjallisuutta järjestettiin ison 
salin parvien hyllyille aakkoselliseen järjestykseen, joten kirjaston käyt
täjillä oli mahdollisuus päästä niihin käsiksi. Luetteloita niistä ei ollut. 

Paha puute oli, että fennicasta yhä oli vain systemaattinen luet
telo. Sen täydennykseksi alettiin valmistaa aakkosellista irtolehtiluet
teloa. Tämän luettelon jatkamisesta Kasvatusopillisen korkeakoulun 
kirjastossa luovuttiin. 

V. 1932 kirjastonhoitaja laati aikaisemmista jonkin verran eroavat
luetteloimissäännöt nojautuen etupäässä Turun yliopiston luetteloi
misohjeeseen ja käyttämällä ohjeena soveltuvilta kohdilta ruotsalaista 
'Katalog för Kungl. Biblioteket' ja saksalaista Instruktionen f.d.alpha
betischen Kataloge der preussischen Bibliotheken'. 

Kirjaston käyttöä pyrittiin myös lisäämään samalla kuitenkin tiu
kasti noudattamalla tieteellisien kirjastojen yleisiä periaatteita. Fen
nica-kirjallisuutta lainattiin vain lukusaliin, kotiin ainoastaan siinä 
tapauksessa, että kirjastossa oli kaksoiskappale. 

V. 1930 perustettiin lähinnä kesäyliopistossa opiskelevia varten
pieni kasvatusopillinen lainakirjasto, jossa pian oli melko tyydyttävä 
kokoelma pedagogista kirjallisuutta, erittäinkin kurssikirjoja. Sitä käy
tettiin vilkkaasti sekä kesälukukauden aikana että myöskin talvella. 
Kirjoja lähetettiin tilauksesta eri puolille maata. 

Sievoisen kokoelman kasvatus- ja opetusopillista kirjallisuutta oli 
Oksala kerännyt tulevaa Kasvatusopillista Korkeakoulua varten, val
tuuskunnan tarkoitukseen myöntämillä, osittain myös kesäyliopiston 
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säästövaroilla. Tämä pedagoginen kirjasto, jota säilytettiin Oksalan 
kotona, liitettiin eräitä vuosia myöhemmin Korkeakoulun kirjastoon. 

V. 1931 perustettiin alakerran etuhuoneeseen käsikirjasto, jossa
jo ensi vuonna oli 194 teosta, yhteensä 424 nidettä. 

V. 1932 saatiin valtioarkiston kanssa aikaan sopimus, jonka mu
kaan arkisto oli valmis määrätyillä ehdoilla luovuttamaan tutkijoiden 
käytettäväksi Tieteellisessä kirjastossa asiakirjoja. Tutkijoiden työtä 
'helpotettiin myös siten, että hankittiin heille kirjoja muista tieteelli
sistä kirjastoista, mm. Tukholmasta ja Upsalasta. 

Lainaustoiminta oli yhä vieläkin vaatimatonta, vilkastuen kuiten
kin vähitellen. V, 1930 lainattiin 461 teosta, v. 1932 2021 teosta, v. 
1934 3.799 teosta ja v. 1935 5.286 teosta. Lainaajista oli Jyväskylästä 
v. 1935 2.027, muualta 446.

Lainaus lukuhuoneessa jakaantui seuraavasti: 4 77 lainaajalle 705
teosta eli 1.512 nidettä. Käyntejä lukuhuoneessa oli päiväkirjan mu
kaan 1.409. 

Jyväskylän Tieteellinen kirjasto ei enää ollut vain vanhojen kir
jojen säilytyspaikka. Sitä oli jo alettu, vaikkakaan ei erityisen vilk
kaasti, niin kuitenkin jossakin määrin, käyttää. 1 

MITEN KASVATUSOPILLINEN KORKEAKOULU SYNTYI? 

Ajatus, että Kasvatusopillinen korkeakoulu perustetta1s1rn jatka
maan Uno Cygnaeuksen seminaarin työtä samalla paikalla ja samoissa 
rakennuksissa, missä seminaari oli vuosikymmeniä toiminut, lienee 
kytenyt kauan Oksalan mielessä. Kerran se sukelsi yllättäen esille. Oli 
keskusteltu kauan ja perusteellisesti Tieteellisen kirjaston hoitajan 
huoneessa Kirjastotalon toisessa kerroksessa, miten vaikea kirjasto
rakennuskysymys olisi ratkaistava, kun kaupunki ei omistamaansa 
rakennusta tahtonut myydä ja lisärakennus olisi kysynyt paljon rahaa. 
Astuttaessa kadulle - mukana olivat ainakin Ojala, Saarialho ja Kuusi 
- Oksala pamautti äkisti, viitaten kadun toisella puolella olevaan
seminaarialueeseen: 'Otetaan nuo rakennukset tuolla aidan takana'.
'Eihän nyt sentään', sanoi siihen torjuen seminaarin johtaja Ojala.
Keskustelu ei jatkunut. Mutta selvä on, että Oksala ainakin silloin,

1 Yliopistoyhdistyksen vuosikert. 1930-36. - Kirj.vk:n ptk. 13/2 ja 8/5 1935. - Airila, 
emt., s. 37-38 ja 46. - \VI. Appelqvistin ja kirjoittajan muistitietoa. 
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ellei jo aikaisemminkin, ajatteli sitä ratkaisua, jonka kysymys lopulta 
sai. Milloin tämä keskustelu käytiin, on vaikeata sanoa. Luultavasti 
v:n 1925 lopulla tai seuraavan vuoden alussa. Ojala kuoli huhtikuun 
21 p:1i.ä 1926. 

Kysymyksestä, miten Kasvatusopillinen Korkeakoulu saataisiin 
perustetuksi ei yliopistoyhdistyksen valtuuskunnan kokouksissa v:n 
1923 jälkeen noin kymmeneen vuoteen vaihdettu ajatuksia. Pöytä
kirjat eivät ainakaan siitä mitään kerro. Kaikki huomio tänä aikana 
kohdistui kesäyliopistoon ja kirjaston kehittämiseen. Mutta Oksala ei 
sitä asiaa unohtanut. Hän yritti yhä syvällisemmin perehtyä ylioppilas
pohjaiseen opettajanvalmistukseen muualla maailmassa. Sitä varten 
hän teki kaksi opintomatkaa, v:na 1925 ja 1929, Saksaan. Tuloksena 
niistä ilmestyivät Kasvatus ja koulussa tutkielmat: 'Saksan kansakou
lunopettajaseminaarien synty, kehitys ja lakkaaminen' ( v. 1928) ja 
'Saksan uusi kansakoulunopettajain valmistus' ( v. 1929). 

Näissä kirjoituksissa, jotka perustuivat osittain omakohtaisiin 
havaintoihin, osittain kirjallisuuteen, Oksala totesi, että Saksan kan
salliskokous oli jo v. 1919 valtakunnan perustuslaissa säätänyt, että 
kansakoulunopettajien valmistus on perustuva oppikoulussa suoritet
tuun kypsyystutkintoon ja se on täydennettävä korkeakoulussa. Eri 
puolilla valtakuntaa tämä määräys oli toteutettu hyvin eri tavalla, ja 
yksityiskohdissa mielipiteet Saksassa kävivät eri suuntiin, mutta pää
kysymyksessä oltiin samaa mieltä. V:een 1927 mennessä kaikki semi
naarit oli lakkautettu tai muutettu oppikouluiksi. Useimmissa Saksan 
valtioissa oli kansakoulun opettajien valmistus jo muutamia vuosia 
tapahtunut yliopistoissa. - Opettajille onkin eduksi, että he saavat 
pohjasivistyksensä samoissa oppilaitoksissa kuin muut. Se kohottaa 
heidän arvoaan yleisön silmissä. Saksassa kansakoulunopettajista kan
nattaa aivan yksimielisenä reformia. 

Näillä matkoilla tehdyt huomiot varmistivat vain Oksalan vakau
musta, että Kasvatusopillisen Korkeakoulun perustaminen oli ajan vaa
tima uudistus. Sitä ajatusta hän pyrki myös Kasvatus ja koulussa julkai
semiensa tut:kielmien avulla levittämään koulumaailmaan. 1 

Kun Martti Airila v:n 1930 alusta tuli kouluneuvokseksi koulu
hallituksen kansanopetusosastolle, Oksala vieraili silloin tällöin hänen 

1 Oksalan kouluhallitukselle jättämät matkakertomukset. Oksalan ark. - K. Oksala, Saksan 
kansakoulunopettajaseminaarien synty, kehitys ja lakkaaminen. Kasv. ja koulu 1928, s. 169 
ja seur. - Sama, Saksan uusi kansakoulunopettajain valmistus. Kasv. ja koulu 1929, s. 161 
ja seur. 
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virastossaan käyden tapaamassa myös entistä oppilastaan kouluneuvos 
Alfred Salmelaa ja ylijohtaja Manteretta. Kerran Salmela kysäisi: 'Eikö 
olisi syytä jo ottaa puheeksi Kasvatusopillinen Korkeakoulu?' Kysy
mys näytti hieman hämmästyttävän Oksalaa. Ajatuksen hän torjui 
ennenaikaisena. Kului aikaa. Asia tuli uudelleen puheeksi. Kouluhal
litus oli saatava asian puolelle ja nimenomaan Franssila, jonka hoidossa 
seminaariasiat olivat. Oksala, Airila ja Salmela neuvottelivat asiasta. 
Tiedettiin, että Franssila kannatti kansakoulunopettajien ylioppilas
pohjaisen valmistuksen muuttamista kaksivuotiseksi - sehän oli v:n 
1922 seminaarikomitean kanta - mutta samalla hän edusti sitä käsi
tystä, että ylioppilaiden pitäisi 'hengittää seminaarin ilmaa', jotta heistä 
tulisi todella ihanteellisia ja uhrautuvaisia kansankynttilöitä. Päätet
tiin kutsua Franssila neuvottelemaan asiasta Kämpin hotelliin, missä 
Oksala olisi Jyväskylän yliopistoyhdistyksen puolesta isäntänä. 

Illan kuluessa Oksala kuvaili, mitä hyötyä Kasvatusopillisesta Kor
keakoulusta kansankasvatukselle olisi ja miten halvalla suuri reformi 
voitaisiin saada aikaan. Hän tehosti myös sitä, että näin saataisiin 
ainakin yksi tärkeä kohta v:n 1922 seminaarikomitean mietinnöstä 
toteutetuksi. Kun Airila ja Salmela yhtyivät Oksalan ajatuksiin, saa
tiin Franssilakin vähitellen asiaan innostumaan. Erottaessa yksimieli
syys oli täydellinen. - Hieman myöhemmin neuvoteltiin asiasta uudel
leen Kämpissä. 

Näissä merkeissä Oksala ja Franssila, kumpainenkin erikseen, vie
railivat valtioneuvoston linnassa Mantereen luona tämän tultua v. 1932 
opetusministeriksi . 1 

Vaikka Franssila oli ollut aktiivisesti mukana kysymystä vireille 
pantaessa, tuli hänelle yllätyksenä opetusministeriön kirjelmä helmi
kuun 1 p:ltä 1933, jossa kouluhallitusta kehoitettiin hyvissä ajoin 
ennen ensi vuoden tulo- ja menoarvion käsittelyä tekemään ehdotuk
sen opettajavalmistuksen uudistamisesta siten, että ylioppilastutkin
non suorittaneille järjestetään tilaisuus niin pian, kuin olosuhteet salli
vat valmistua yläkansakoulun opettajiksi. Franssilalla oli juuri silloin 
tulinen kiire: ehdotus v:n 19 34 talousarvioksi oli valmistettava ja ru
tiiniluontoisten seminaariasioiden lisäksi hänen oli hoidettava myös 
aistiviallisten osaston asiat. Tietäen, että Oksalan oli paljon helpompi 
kuin hänen valmistaa opetusministeriön kouluhallitukselta vaatima 
ehdotus, hän pyysi tätä ryhtymään työhön. Oksala valmistikin Franssi-

l Alfred Salmelan muistitietoa. 
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lalle täydellisen ehdotuksen. Työssään hän voi nojautua �cminaarin
lehtorina ja ylioppilasseminaarien johtajana saamiinsa kokemuksiin 
sekä niihin tietoihin, mitä hän ylioppilaspohjaisesta opettajavalmistuk-
sesta Saksassa ja muualla maailmassa oli matkoilla ja kirjallisuudesta 
saanut. Se rakennelma, joka näin syntyi ei kuitenkaan ollut kopio mis
tään muualla toteutetusta, vaan Oksalan oma itsenäinen luomus.1 

Maaliskuun 27 p:nä kouluhallitus lähetti opetusministeriölle ehdo
tuksen laiksi kasvatusopillisesta korkeakoulusta ja asetukseksi tämän 
lain toimeenpanosta sekä ehdotuksen korkeakoulun menoarvioksi. 
Saattokirjeessä, jonka v.t. ylijohtaja A. J. Tarjanne ja v.t. osastopääl
likkö K. A. Franssila olivat allekirjoittaneet, kouluhallitus ilmoitti 
yhtyvänsä opetusministeriöön siinä, että kansakoulunopettajien val
mistaminen ylioppilaista on asetettava vakinaiselle kannalle, sillä hy
vin paljon ylioppilaita pyrkii tälle alalle ja heistä tulee pystyviä kansa
koulun opettajia. Selvä myös on, että kurssin pitää olla 2-vuotinen, 
jotta he teko- ja taitoaineissa sekä opettajataidossa kehittyisivät semi
naarien kasvattien vertaisiksi. Opettajia ylioppilaista on valmistettava 
enintään 120 vuodessa, mikä maksaa valtiolle suunnilleen yhtä paljon 
kuin 60:n valmistaminen seminaareissa. Opetuksen pitää olla saman
tapaista kuin yliopistossa, sillä koulumainen opetus tympäisee ylioppi
laita. Laitoksesta pitää tulla nimenomaan kasvatustieteellinen korkea
koulu. Kun Jyväskylän seminaarin rakennukset ovat korkeakoulun tar
peiden mukaisia ja Jyväskylän asema maassa keskeinen, mitä vastaa
vista oloista Sortavalassa ei voida sanoa, ehdotetaan, että Jyväskylän 
seminaari asteettain lakkautetaan ja sen sijalle perustetaan Kasvatustie
teellinen korkeakoulu. Oppilaita ei seminaarin ensi luokille pitäisi 
enää ensi syksynä ottaa. - Korkeakoulua varten laadittu menoarvio 
on tosin hieman suurempi kuin seminaarin, mutta on huomattava, että 
osa menoista aiheutuu jatko-opintojen järjestämisestä, mistä seminaari 
ei ole pitänyt huolta. Lisäksi huomattakoon, että korkeakoulussa voi
daan opettajavalmistusta vähin kustannuksin lisätä.2 

Tämä asia näyttää Franssilaa suorastaan innostaneen. Maaliskuun 
28 p:nä oli Uudessa Suomessa hänen haastattelulausuntonsa, joka 
alkoi seuraavasti: 

1 Opetusministeriö kouluhallitukselle 1/2 1933. Kouluhall. ark. - Kouluhallituksen lausunto 
opetusministeriölle Tiet. kirjaston vastaanottamisesta lahjana 1/4 1936. JYK. - Opett. lehti 
1936, s. 237 ja seur. - Oksalan puhe korkeakoulun lukukauden avajaisissa 1/9 1937. Opett. 
lehti 1937, s. 629 ja seur. - Ohto Oksalan muistitietoa. 

2 Kouluhallitus opetusministeriölle 27 /3 1933 Kouluhall. ark. 
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'YLIOPPILAIDEN VALMISTAMINEN KANSAKOULUN 
OPETTAJIKSI VOIDAAN ALOITTAA JO ENSI ELO
KUUSSA. 

Jyväskylän seminaarista muodostettava Kasvatusopillinen Korkea
koulu ei aiheuta suuria kustannuksia. 
Vuosittain tarvitaan n. 300 kansakoulun opettajaa. 
Jyväskylässä valmistetaan heitä n. 120!' 

- - - 'Tarkoitus on valmistaa ylioppilaista kansakoulun opettajia
sekä sen ohella edistää kasvatustieteellistä tutkimustyötä ja siihen liit
tyvää opiskelua.'1 

Hallituksen esitys laiksi Kasvatusopillisesta korkeakoulusta alle
kirjoitettiin syyskuun 15 p:nä 1933. Ehdotustaan hallitus perusteli 
seuraavasti: Kun kansakoulu on muuttunut koko kansan kouluksi, pi
täisi opettajien valmistuksessa tehdä suuria uudistuksia. Pula-ajan 
takia on kuitenkin rajoituttava vain semmoisiin uudistuksiin, jotka 
eivät vaadi lisäkustannuksia, mutta silti merkitsevät huomattavaa pa
rannusta kansakoulun opettajien valmistuksessa. Nykyisin kansakou
lunopettajia ei valmisteta lainkaan ylioppilaista. Kansakoulun järjes
tysmuodon perusteista v. 1923 annetun lain mukaan maassa kuitenkin 
pitäisi olla myös ylioppilaspohjainen kansakoulun opettajienvalmistus
laitos. Hyvin monet samanlaisista yhteiskuntaoloista lähtöisin olevat 
ylioppilaat kuin seminaarien oppilaat haluaisivat antautua tälle uralle. 
Yliopistollinen opetus, jota he kykenisivät nauttimaan olisi tehok
kaampaa ja samalla halvempaa kuin koulumainen. Kun Kasvatusopilli
sen korkeakoulun kurssi tulisi olemaan kaksivuotinen, tulisivat yliop
pilaat siellä saamaan todella hyvän valmennuksen opettajiksi. 

Korkeakoulun tehtäviä olisi myös jatko-opintojen edistäminen ja 
kasvatusasioita koskevan tiedon levittäminen laajemmallekin yhteis
kuntaan, mistä Jyväskylän kesäyliopisto tähän asti on pitänyt huolta. 
Samoin muidenkin koulujen opettajien pedagoginen valmentaminen. 
Korkeakoulussa suoritetut kasvatusopin tutkinnot vastaisivat Helsin
gin yliopistossa suoritettuja vastaavia tutkintoja. Lopuksi korkeakou
lun olisi pyrittävä edistämään kasvatus- ja koulutyötä tarkoittavan 
tieteen, varsinkin oman maamme kasvatusolojf'.n ja nuorison tutki
musta. 

Tarkoituksenmukaisinta olisi lakkauttaa Jyväskylän seminaari ja 
perustaa sen tilalle Kasvatusopillinen korkeakoulu. Toimintansa se 

l Uusi Suomi 28/3 1933. 
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voisi aloittaa syksyllä 1934. Kun opetus järjestettäisiin yliopistolliseen 
tapaan, niin opettajia korkeakoulussa voitaisiin valmistaa kaksi kertaa 
niin paljon kuin kaksoisseminaarissa, Ehkäpä olisi mahdollista lak
kauttaa toinenkin seminaari. 

Eduskunnassa asia joutui sivistysvaliokunnan valmisteltavaksi. 
Asiantuntijoina siellä kuultiin ministeri Manteretta, ylijohtaja Tarjan
netta, professori Hallaa ja lehtori Oksalaa. Kansanedustajille jaettiin 
Oksalan toimesta Jyväskylän Yliopistovaltuuskunnan asettaman valio
kunnan nimissä julkaistu nelisivuinen kirjanen 'Jyväskylän kasvatus
opillinen korkeakoulu'. Hallitukser. esitys sai sivistysvaliokunnan yksi
mielisen kannatuksen. Valiokunta totesi kuitenkin keskustelun aikana, 
että kansakoulun opettajia oli valmistettava edelleen myös samalla 
tavalla kuin aikaisemmin. 

Eduskunnan käsiteltäväksi asia joutui ensi kerran marraskuun 10 
p:nä. Noin viikkoa aikaisemmin Oksala oli tehnyt yliopistovaliokun
nalle selkoa toiminnastaan tässä asiassa. Hänen kulunsa, mm. viran
sijaisen palkka neljän kuukauden ajalta, päätettiin korvata ja Tieteelli
nen kirjasto erinäisillä ehdoilla lahjoittaa valtiolle korkeakoulun kir
jastoksi. 

Myöskin eduskunta hyväksyi hallituksen ehdotuksen melkein yksi
mielisesti. Keskustelun aikana tri Virkkunen lausui pitävänsä hyvänä 
sitä, että ylioppilaspohjainen kansakoulunopettajavalmistus nyt vaki
naistetaan. Kehitys muualla maailmassa käy tähän suuntaan. Toistai
seksi opettajia olisi valmistettava myös vanhaan tapaan kansakoulu- ja 
keskikoulupohjaisissa seminaareissa. Mikä näistä kolmesta tyypistä on 
osoittautuva elinvoimaisimmaksi, selviää aikanaan. Omasta puolestaan 
Virkkunen ilmoitti odottavansa korkeakoulusta suuria. 

Tulenarkaan kysymykseen kajosi rehtori Hilja Riipinen viitates
saan siihen, että Kasvatusopillisen korkeakoulun perustamisesta voi 
ehkä olla seurauksena, että kaikki seminaarit vähitellen lakkautetaan. 
Sitä opettaja Syrjänen ilmoitti pelkäävänsä, sillä korkeakoulun kasva
teilla on paremmat edellytykset saada hyvät todistukset kuin niillä, 
joiden opiskelu on keskeytynyt 4-5 v:ksi. Siitä huolimatta hänen täy
tyi kannattaa hallituksen esitystä. Professori Voionmaa puolestaan kat
soi, �ttä maan kulttuurielämälle olisi suuri voita, jos kaikki kansakou
lun opettajat joskus olisivat ylioppilaita. 

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja pastori Antti Kukkonen totesi, 
että valiokunta odottaa korkeakoulun edistävän suuresti kansanope
tuksen asiaa ja kasvatustieteen tutkimusta. Tarkoitus ei kuitenkaan 
ole, että opettajien valmistuksessa siirryttäisiin kokonaan ylioppilas-
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linjalle. Korkeakoulussa valmistettaisiin aluksi vuodessa vain 60 opet
tajaa. - Yleinen mielipide eduskunnassa olikin, että opettajien val
mistuksen pitäisi edelleen tapahtua pääasiassa entiseen tapaan. Eri 
mieltä oltiin siitä, miltä linjalta parhaat opettajat saataisiin. 

Kun ehdotus oli tehty, että laki hylättäisiin, ja myös, että se jätet
täisiin lepäämään yli vaalien, ministeri Mantere totesi, että hallitus oli 
jo 10 vuotta sitten saanut valtuudet muuttaa jonkin seminaarin yliop
pilaspohjaiseksi. Siihen ei tarvittu muuta kuin asetus. Hallitus oli kui
tenkin kuultuaan asiassa kouluhallitusta tullut vakuuttuneeksi siitä, 
että parhaaseen tulokseen päästään, jos perustetaan Kasvatusopillinen 
korkeakoulu. 

Kolmannen käsittelyn päätyttyä marraskuun 11 p:nä toimeenpan
nun äänestyksen tulos oli: 149 jaa, 37 ei, 8 tyhjää, poissa 5. Edus
kunta oli siis hyväksynyt lakiehdotuksen. 

Äänestys lepäämään jättämisestä marraskuun 30 p:nä osoitti, että 
tä,tä ehdotusta kannatti vain 29 kansanedustajaa.1 

Tieto ratkaisusta herätti Jyväskylän yliopistoasian ystävien kes
kuudessa suurta riemua. Viimeinkin oli tiellä kohti yliopistoa otettu 
ratkaiseva askel eteenpäin. 

Laki Jyväskylän Kasvatusopillisesta korkeakoulusta allekirjoitet
tiin tammikuun 26 p:nä ja korkeakoulun perussäännön sisältävä ase
tus toukokuun 5 p:nä 1934. Ennen asetuksen antamista oli sen perus
teellisesti tarkistanut opetusmini�teriön asettama neuvottelukunta, 
johon yliopiston kanslerin Hugo Suolahden ja opetusministerin lisäksi 
kuuluivat mm. hallitussihteeri L. A. Castren, kouluneuvos Franssila ja 
lehtori Oksala. Neuvottelukunta oli toiminut erittäin nopeasti ja te
hokkaasti.2 

Korkeakoulun perustamisvaiheessa tohtori Mantere oli suorittanut 
erittäin suuriarvoisen työn. Opetusministerinä hän oli tehnyt aloitteen 
korkeakoulun perustamiseksi ja kaikissa vaiheissa asiaa tarmokkaasti 
hoitanut. Kiitollisuutensa osoitukseksi yliopistoyhdistyksen valtuus
kunta kutsui hänet hänen syyskuun 18 p:nä täyttäessään 60 vuotta 
yliopistoyhdistyksen kunniajäseneksi ja päätti maalauttaa hänen ku
vansa ripustettavaksi korkeakoulun seinälle. Kuvan maalasi taiteilija 
Werner Thome. Se paljastettiin korkeakoulun lukuvuoden päättäjäi
sissä v. 19 36. Tilaisuudessa oli saapuvilla ministeri Mantere. 

1 V:n 1933 valtiopäivien pöytä- ja asiakirjat. - Valt.k:n ptk. 3/11 1933. 
2 L. A. Castrenin muistitiet. - Z. C(astren), Kasvatusopillisen korkeakoulun elinkysymys. 

Hels. San. 10/5 1936. 
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Ottaessaan korkeakoulun puolesta yliopistoyhdistyksen lahjan 
vastaan rehtori professori Oksala lausui mm.: 'Maan ensimmäisen 
Kasvatusopillisen korkeakoulun perustaminen olisi huomattava kult
tuuritapahtuma minkä kansan keskuudessa tahansa saati sitten näin 
nuoressa sivistysmaassa. - .Korkeakoulun merkitys on ensinnäkin 
siinä, että maa sen syntyessä on saanut uuden yliopiston. Tämän arvo 
ei riipu ensi sijassa siitä, miten laajana ja miten hyvin varustettuna sen 
työ alkaa, vaan tärkeintä on, että sen juurissa on kasvuvoimaa. Vä
hästä on maan vanhin yliopistokin alkanut.'1 

TIETEELLISESTA KIRJASTOSTA TULEE KORKEAKOULUN 
KIRJASTO 

Eräät merkit viittaavat siihen, että Franssila jo ennen Korkeakou
lun toiminnan alkamista piti korkeakoulun perustamista ainakin osit
tain erehdyksenä. Yleisessä kansakoulukokouksessa kesäkuun 6 p:nä 
19 34 pitämässään esitelmässä hän vielä merkitsi korkeakoulun perus
tamisen suureksi saavutukseksi, sillä samalla kun ylioppilaspohjainen 
kansakoulunopettajavalmistus oli vakinaistettu ja tehty kaksivuoti
seksi, oli saatu laitos, joka Helsingin yliopiston ohella voi ruveta pitä
mään kansakoulun opettajien jatkokursseja sekä myös tarjota kaikkien 
koulujen opettajille pätevää opetusta ja välineitä pedagogisen tieteen 
harjoittamiseen. 

Päähuomionsa hän kuitenkin kiinnitti siihen epämääräiseen mieli
alaan, mitä tiedot korkeakoulun perustamisesta olivat kansakoulun 
opettajien ja tälle alalle pyrkivien piirissä herättäneet. Kun julkisuu
dessakin oli esitetty ajatuksia, että seminaarit vähitellen lakkautettai
siin ja opettajavalmistus keskitettäisiin yksinomaan Kasvatusopilliseen 
korkeakouluun, hän totesi, että se ei suinkaan ollut tarkoitus. Semi
naareissa valmistuu erinomaisia opettajia, jotka haluavat tiedollisesti 
ja siveellisesti kohottaa sitä kansaa, jonka lapsia he ovat, ja tässä mie
lessä kehittää itseään. Heissä syntyy ns. seminaarihenki tai kansakou
lunopettajahenki. Ylioppilasopettajilla on kyllä eräissä suhteissa pa
remmat tiedot, mutta monet heistä ovat kansakoulun opettajiksi ryh
tyneet olosuhteiden ajamina ilman sisäistä pakkoa. 

1 Valt.k:n ptk. 4/9 ja 25/10 1934. - Kuvan paljastustilaisuudessa pidetyt puheet. JYK. -
Keskisuomal. 28/5 1936. 

11 
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Saksassa v. 1928 käydessään puhuja oli tullut siihen käsitykseen, 
että siellä kohdakkoin palattaisiin takaisin seminaarivalmistukseen, 
jota siellä yleisesti pidettiin tarkoituksenmukaisimpana.' 

Syyskuun 22 p:nä hän Uudessa Suomessa palasi uudelleen tähän 
kysymykseen lähtökohtanaan erään kansanedustajan [Hilja Riipisen] 
lausunto, että eduskuntapiireissä oli puhuttu kaikkien seminaarien 
mahdollisesta lakkauttamisesta. Mitä siitä olisi seurauksena? Franssila 
kysyi. Ja hän vastasi siihen näin: 

Seminaarien lakkauttaminen olisi vakava takaisku kansakoululai
toksellemme. Kansan syvät rivit syrjäytyisivät alalta, opettajisto kau
punkilaistuisi ja naisistuisi, kasvattajahenki kärsisi ja opintokustan
nukset kasvaisivat. Ulkomailla on kokeilujen jälkeen luovuttu tästä 
aaHeesta. Tunnettua on, että koko Saksassa on äskettäin seminaarit 
otettu uudelleen opettajanvalmistuslaitoksina yksinomaiseen käytän
töön. 

Seminaarit on meillä säilytettävä. Niitä on myös käytävä kehittä
mään.2 

Franssilan antamat tiedot opettajien valmistuksesta Saksassa olivat 
kuitenkin täysin väärät. Uudessa Suomessa julkaistussa haastattelulau
sunnossa K. Oksalan poika maisteri Ohto Oksala totesi, että kansa
koulunopettajien valmistus tapahtui Saksassa vielä hänen edellisenä 
keväänä siellä oleskellessaan kaikissa pienissä valtioissa yliopistoissa, 
Preussissa korkeakouluissa ja että preussilainen järjestelmä tuntui 
siellä yleistyvän.3 

Syksyllä 1934, korkeakoulun aloitettua toimintansa, Franssilaa 
näyttää yhä pahemmin vaivanneen se, että niitä monia uudistuksia, 
mitä seminaareissamme olisi välttämättä pitänyt toimeenpanna, ei 
päästy suorittamaan. Marraskuun 25 p:nä hän julkaisi Uudessa Suo
messa tästä kysymyksestä kirjoituksen 'Laiminlyöntejä kansakoulun-
opettajanvalmistuksen alalla'.4 

Yhtenä perusteena sille, että Kasvatusopillinen korkeakoulu oli 
perustettava juuri Jyväskylään, ministeri Mantere oli eduskunnassa 
esittänyt, että Jyväskylän Yliopistoyhdistys oli luvannut korkeakou
lulle lahjoittaa omistamansa "huomattavan runsaan ja kallisarvoisen 
kirjaston". Kun alkoi näyttää siltä, että aloitetta valtion taholta tässä 

I Franssilan esitelmä 'Kansakoulun opettajien valmistus.' Opettajain lehti 1934, s. 421-424. 
2 Franssilan lausunto. Uusi Suomi 22/9 1934. 
3 Ilkka 2/11 ja 7 /11 1934. 
4 K. A. Franssila, Laiminlyöntejä kansakoulunopettajavalmistuksen alalla. Uusi Suomi 25/11 

1934. 
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asiassa ei tehtäisi, Yliopistoyhdistyksen valtuuskunta päätti maaliskuun 
27 ja 30 p:nä 1935 tarjota Tieteellisen kirjaston korkeakoulun kirjas
toksi. Päätöksen vuosikokous hyväksyi maaliskuun 7 p:nä 1936. 

Kirjelmässä, joka on päivätty maaliskuun 30 p:nä 1935, mainit
tiin, että Jyväskylän Tieteellisen kirjaston nideluku kohosi yli 
150.000:n, mistä fennicaa, osittain vanhaa ja arvokasta, oli noin 
30.000 nidettä. Lisäksi oli huomattava määrä ulkomaista, erittäinkin 
sielutieteellistä ja kasvatusopillista kirjallisuutta. Kirjaston rahallinen 
arvo oli noin 2 1 / 2 milj. mk. 1 

Kun kirjastoa varten oli saatava erityinen rakennus, sillä varma 
oli, että se ei korkeakoulun kirjastona saisi montakaan vuotta kaupun
gin kirjaston rakennuksessa toimia, rehtori Oksala hankki suunnitel
man ja kustannusarvion vaihtoehtoisesti johtajan tai johtajattaren ra
kennuksen muuttamiseksi kirjastora:kennukseksi. Kaupungin valtuu
tetut suostuivat siihen, että kirjasto saisi vielä korkeakoulun kirjas
tona pitää hallussaan entiset tilansa kaupungin kirjastotalossa enintään 
viisi vuotta.2 

Näytti selvältä, että Tieteellinen kirjasto aivan pian siirtyisi Kor
keakoulun haltuun. Siihen viittasi sekin, että korkeakoulun menoar
viossa oli määrärahat kirjastonhoitajan ja apulaisen palkkoihin. Täy
dellisenä yllätyksenä tuli kouluhallituksen opetusministeriölle antama 
jyrkästi torjuva lausunto. Kouluhallituksen käsityksen mukaan Kasva
tusopillinen korkeakoulu ei tarvinnut Tieteellistä kirjastoa, joka 
aiheuttaisi valtiolle vain menoja. Kouluhallitus lausui suoraan, että 
Korkeakoulun perustaminen oli ollut erehdys. Olisi pitänyt vain lak
kauttaa seminaarin naisosasto ja perustaa sen tilalle ylioppilassemi
naari. Korkeakoulussa oli opettajia paljon, 4 professoria, 8 lehtoria 
ym. Mutta mistä niille saadaan työtä? Jyväskylän yliopistokysymys oli 
vaatinut korkeakoulua ja myös professoreja. Kun ylioppilaat eivät kah
tena lukuvuotena ennätä tieteilemään, siitä piti tehdä pieni yliopisto. 

Opettajavalmistuksen ohella Korkeakoulun tehtävänä on antaa 
jatko-opetusta kansakoulun opettajille ja muillekin sekä toimia tutki
muslaitoksena. Jatko-opintojen järjestämiseen Helsingin yliopistolla 
on kuitenkin aivan toiset mahdollisuudet kuin Jyväskylän korkeakou
lulla. Sen tehtävä rajoittuu siis vain kansakoulun opettajien valmista
miseen. 

1 V:n 1933 valtiopäivien ·pöytäk. - Valt.k:n ptk. 27 /3 ja 30/3 1935. - Yliopistoyhd. vuosi
kert. 1935. - Yliopistoyhd. opetusministeriölle Tieteellisestä kirjastosta 30/3 1935. JYK. 

2 Valt.k:n ptk. 7 /4 1936. - Valt.k:n kirjelmä opetusministeriölle 27 /3 1936, että kirjasto
rakennus on käytettävissä vielä viisi vuotta. JYK. 
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Sitä varten korkeakoulu ei kuitenkaan tarvitse Tieteellistä kirjas
toa. Sen tarkoituksiin riittää vuosittain täydennettynä hyvin seminaa
rin kirjasto, jossa on noin 16-17 .000 nidettä. 

Korkeakoulussa ei voida valmistaa opettajia enempää kuin 90 vuo
dessa. Jotta miesopettajia saataisiin, täytyy kohdakkoin perustaa uusi 
seminaari, sillä korkea·kouluun pyrkii perin vähän miesylioppilaita. 

Johtajan tai johtajattaren rakennuksen muuttaminen kirjastora
kennukseksi tulee maksamaan paljon enemmän kuin Jyväskylän las
kelmat osoittavat. Kumpaakaan näistä rakennuksista ei kuitenkaan 
pidä muuttaa kirjastorakennukseksi, sillä niitä voidaan tarvita, jos 
miesseminaari herätetään henkiin. 

On jo aika asettaa kouluhallituksen aikaisemmin esittämä komitea 
harkitsemaan opettajavalmistusta kokonaisuudessaan. 

Tämä Franssilan lausunto, johon kouluneuvokset V. Sara ja Y. 
Länsiluoto yhtyivät, hyväksyttiin kansanopetusosaston istunnossa 
huhtikuun 4 p:nä 1936. Ylijohtaja Tarjanne merkitytti ·kuitenkin eriä
vänä mielipiteenään, että lahjoitus pitäisi ottaa vastaan, sillä korkea
koulun on lain mukaan harjoitettava ja edistettävä kasvatus- ja opetus
työn tieteellistä tutkimusta. Siksi se tarvitsee hyvän kirjaston. Kun 
Jyväskylään on perustettu kasvatusopillinen korkeakoulu, ei sinne eril
listä yliopistoa voi syntyä. Asianmukaista on, että siellä oleva huo
mattava Tieteellinen kirjasto kuuluu korkeakoululle. Sen ylläpitämi
nen aiheuttaa valtiolle menoja, mutta sitä ei voida välttää. 1 

Kansanvalistus- ja kirjastolehdessä käsitteli maisteri Helle Cannelin 
( Kannila) hieman myöhemmin 'Jyväskylän tieteellisen kirjaston koh
taloa'. Hän esitti semmoisen mahdollisuuden, että tästä kirjastosta 
tehtäisiin keskuskirjasto. Mikäli Yliopistoyhdistys olisi valmis luovut
tamaan omistamansa kirjaston tähän tarkoitukseen ehdolla, että sitä ei 
Jyväskylästä muualle siirrettäisi, olisi asiata käsittelemään asetettava 
valtion komitea. - Kun tietää, miten sitkeästi, mutta heikoin tuloksin 
meillä oli pyritty kohti maakuntakirjastoja ja myös keskuskirjastoa, 
ymmärtää, että kirjastotoimen johtaja tämmöisen ehdotuksen teki.2 

Kouluhallituksen jyrkästi torjuva suhtautuminen Tieteelliseen kir
jastoon ja samassa yhteydessä korkeakoululle esittämä kuolemantuo
mio hämmästytti korkeakoulun opettajaneuvostoa, jolta opetusminis
teriö pyysi selitystä asiassa. Vastaus·kirjelmässään opettajaneuvosto 

1 Kouluhallituksen lausunto Tieteellisestä kirjastosta ja Tarjanteen eriävä mielipide 1/4 1936. 
JYK. - Sama Opett.lehti 1936, s. 237. 

2 Helle Cannelin, Jyväskyliin tieteellisen kirjaston kohtalo. Kansanvalistus- ja kirjastolehti 1936, 
s. 88-91. 
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totesi, että Kasvatusopillinen korkeakoulu toimi hallituksen ja edus
kunnan yiksimielisen päätöksen perusteella niiden suuntaviivojen mu
kaan, jotka sille kouluhallituksen suositusten mukaisesti oli ohjeiksi 
annettu. Korkeakoulun opettajavoimat olivat kouluhallituksen kolme 
vuotta sitten tekemän ehdotuksen mukaisia, samoin opetustapa kor
keakoulussa. Kun kouluhallitus nyt ehdottaa, että korkeakoulu alen
nettaisiin ylioppilasseminaariksi, sen ei ole vaikeata osoittaa, että se 
semmoisena ei tarvitsisi tieteellistä kirjastoa. Mikäli se saa pysyä kor
keakouluna ja rauhassa kehittyä, se ehdottomasti tarvitsee hyvän kir
jaston eikä suinkaan pelkkää koulukirjastoa. 

Vaikkakaan Tieteellisen kirjaston fennica ei korkeakoululle ole 
alussa perin tarpeellinen, se vähitellen tulee yhä tarpeellisemmaksi. 
Nyt se voidaan saada, ja viisainta on se nyt ottaa. Tätä nykyä fennican 
korttiluettelossa on noin 57.500 luettelokorttia. V. 1931-35 van
hempaa fennicaa hankittiin 5 .380 nidettä. Hyvää täydennystä kirjas
toon saadaan, kun siihen liitetään Jyväskylän seminaarin kirjasto. Fen
nican lisäksi kirjastossa on runsaasti uusinta saksan- ja englanninkie
listä sielu- ja kasvatustieteellistä kirjallisuutta, lähes 2.000 nidettä, 
mm. paljon semmoista, mitä muualla maassamme ei ole. Tämä osasto,
johon seminaarin kirjastosta myöskin saadaan täydennystä, tulee muo
dostamaan viime vuosisadan viimeisiltä vuosikymmeniltä lähtien nyky
aikaan saakka ulottuvan varsin edustavan sielutieteellis-kasvatusopilli
sen kirjaston. 1 

Myöskin julkinen sana käsitteli tätä kysymystä. Helsingin Sano
missa tohtori Zach. Castren ilmaisi hämmästyksensä siitä, että koulu
hallitus oli asettunut Jyväskylän korkeakouluun nähden nyt päinvas
taiselle kannalle kuin sitä perustettaessa, vaikka se ei ole mitään sem
moista perusteeksi esittänyt, mitä ei tiedetty silloin, kun korkeakoulu 
perustettiin. 

Kirjoitus jatkui seuraavasti: 'Jos korkeakoulu saa pitää sille anne
tut suuret tehtävät, niin ei voi olla eri mieliä siitä, että sille olisi val
tion annettava tilaisuus ja oikeus ottaa vastaan se tieteellinen kirjasto, 
jonka Jyväskylän yliopistoyhdistys sille nyt tarjoaa. Kaikenlaiset neu
vottelut siitä, millä muulla tavalla tätä suurilla uhrauksilla ja pitkä
aikaisella suunnitelman mukaisella työllä aikaansaatua kirjastoa voitai
siin käyttää, ovat turhanaikaisia, sillä se on tarjottu määrättyyn tarkoi
tukseen, ei mihinkään muuhun, mihin sitä toinen ja toinen voisi toivoa. 

1 Opettajaneuvoston lausunto opetusministeriölle. JYK. - Opettajain lehti 1936, s. 327 ja 
seur. 



166 

Jyväskylän korkeakoulu sen kirjaston tarvitsee, jos korkeakoululle 
kerran tunnustetaan sille jo pätevästi annettu asema. 

- - - Suomen sivistyselämä menettää huomattavan arvon, jos
sivistyslaitos, jolla on syvät historialliset juuret ja ominaiset elämisen 
ehdot, keinotekoisesti estetään pääsemästä tärkeällä urallaan eteen
päin.'1 

Toukokuun 22 p:nä 1936 opetusministeriö päätti, että Tieteelli
nen kirjasto otetaan lahjana vastaan, ja kesäkuun 5 p:nä allekirjoittivat 
Jyväskylässä yliopistoyhdistyksen puolesta tohtori Sakari Kuusi ja 
kamreeri 0. W. Mansnerus sekä opetusministeriön puolesta hallitus
sihteeri L. A. Castren seuraavan sopimuksen: 

'Tällä avonaisella lahjakirjalla luovuttaa Jyväskylän yliopistoyhdis
tys Suomen valtiolle yhdistyksen omistaman Jyväskylän Tieteellisen 
kirjaston sekä sille kuuluvan kirjastokaluston ja muun irtaimiston, 
kuitenkin ehdolla, että kirjasto annetaan Jyväskylän Kasvatusopilliselle 
korkeakoululle, hoidettavaksi Jyväskylän kaupungissa tieteellisenä kir
jastona tämmöisissä kirjastoissa yleensä noudatettujen periaatteiden 
mukaan, jolloin ennen kaikkea on pyrittävä, kuten tähänkin asti, 
keräämään ja säilyttämään Suomessa painettua ja Suomea koskevaa 
n.s. Fennica-kirjallisuutta. Omistusoikeus tähän valtiolle luovutettuun
omaisuuteen siirtyy valtiolle heti, kun Jyväskylän kasvatusopillisen
korkeakoulun kirjaston hoitajan virka on joko vakinaisesti tai väli
aikaisesti täytetty ja virkaan nimitetty tai määrätty on ryhtynyt sitä
hoitamaan.'

Valtion haltuun kirjasto siirtyi elokuun 1 p:nä 1936, kirjaston
hoitaja Appelqvist ja kirjastoapulainen Martta Hovila vapautuivat 
yliopistoyhdistyksen palveluksesta syyskuun 30 p:nä ja siirtyivät kor
keakoulun kirjaston palvelukseen.2 

Mutta Franssila ei hellittänyt. Huhtikuun 7 p:nä 1937 hän jätti 
kouluhallitukselle mietinnön, jossa ehdotti, että Kasvatusopillisen 
korkeakoulun sallittaisiin valmistaa enintään 60 opettajaa, sillä nuo
risoa ei pitäisi houkutella valmistumaan ylioppilaiksi avaamalla sille 
paljon mahdollisuuksia kansakoulualalla. Miesopettajien valmistamista 
varten pitäisi perustaa uusi seminaari ja se saataisiin halvimmalla sijoit
tamalla se Jyväskylän seminaarin rakennuksiin. Opettajavalmistusta 
kokonaisuudessaan harkitsemaan olisi asetettava komitea. 

1 Z. C., Kasvatusopillisen korkeakoulun elinkysymys. Hels. San. 10/5 1936. 
2 Kirjaston lahjakirja. JYK. - Yliopistoyhd:n vuosikert. 1936. 
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Kouluhallitus lähetti tämän mietinnön edelleen opetusministeriölle 
puoltaen komitean asettamista. 1 

Siinä muistojuhlassa, mikä kesäkuussa 1937 Jyväskylässä vietet
tiin, kun seminaarin viimeiset kokelaat saivat päästötodistuksensa ja 
tämä oppilaitos lopetti toimintansa siinä muodossa, minkä Uno Cyg
naeus oli sille antanut, Franssila piti varsinaisessa muistojuhlassa kou
luhallituksen puolesta puheen valittaen sitä, että nyt seistiin ennen 
aikojaan manalle menneen ystävän haudalla. Hän pahoitteli sitä, että 
silloin kun 'Jyväskylän seminaarin kuolin tuomio tehtiin', ei menetelty 
niinkuin yleensä koululaitosta uudistettaessa. Asiaa valmistelemaan 
olisi pitänyt asettaa komitea, jonka valmistamaa mietintöä sitt�n olisi 
seminaarin opettajien yleisessä kokouksessa tarkasteltu. Miten mene
teltiin korkeakoulun asiassa? Franssila kysyi. "Tällöin yksityinen hen
kilö, joka oli asiaa vuosikymmenen mielessään hautonut", alkoi hiljai
suudessa selvitellä eduskunnan ja hallituksen jäsenille suunnitelmaan
sa,· jonka keskuksena oli Jyväskylän seminaarin lakkaaminen ja ikansa
koulunopettajia vaimistavan korkeakoulun perustaminen sen sijalle ja 
sen huoneistoihin. - Niin ilman julkista valmistelua ratkaistussa 
asiassa tapahtui monenlaisia erehdyksiä.2 

Puhe herätti melkoista huomiota. Siinä tehtiin suora hyökkäys 
erästä saapuvilla olevaa henkilöä, professori Oksalaa vastaan, ja se 
ymmärrettiin. 

Mikä oli syy? Luultavasti se, että Franssila katsoi tulleensa Käm
pissä houkutelluksi menemään pitemmälle, kuin hän oikeastaan olisi 
halunnut mennä, että Oksala oli siellä "vetänyt häntä nenästä". 

On ilmeistä, että Franssila kernaimmin olisi tyytynyt siihen, että 
hänen laatimansa - hänelle hyvin rakas v:n 1922 seminaarikomitean 
mietintö olisi toteutettu, tyydytty vain kouluhallituksen alaisiin yliop
pilasseminaareihin. Kämpin innostus oli lyhytatkainen. Erinäiset sei
kat aiheuttivat, että Franssila alkoi verrattain pian suhtautua nurjasti 
korkeakouluun, mfä1ipä niin pitkälle, että ehdotti sen lakkauttamista. 

Oksalan käsitys oli - niin hän ainakin s_anoi asiasta noina aikoina 
keskusteltaessa, että Franssilan viha aiheutui siitä, että korkeakoulu 
oli pantu opetusministeriön eikä yksinomaan kouluhallituksen alai
seksi. Oksalan mielestä oli kuitenkin ollut mahdotonta niin tehdä. Kor
keakoulussahan voi valmistua maisteriksi ja tohtoriksi. Oli selvä, että 

1 Kouluhallitus opetusministeriölle 14/4 1937 ja Franssilan mietintö. Kouluhallituksen ark. 
2 Franssilan· puhe 10/6 1937. Opettajain lehti 1937, s. 444-446. - Puhe A, Routavaaran 

pikakirjoitusinuistiinpanojen mukaisena. Tekijän hallussa, 
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sen oli samoin kuin kaikkien muidenkin korkeakoulujen oltava opetus
ministeriön alaisena. 

Asiaan vaikuttivat nähtävästi eräät muutkin seikat. Pohjalla lienee 
ollut henkilökohtaista kaunaa. Franssila oli saanut tietoja siitä, että 
Oksala olisi muka puhunut Kämpin illallisista kerskuen ja Franssilaa 
halventavassa äänilajissa. Tapaus oli hänen korviinsa kuitenkin tullut 
vääristyneessä muodossa. Asiasta ei suinkaan oltu puhuttu Franssilaa 
halventavassa mielessä. Mutta Oksaloille jo heidän kanssaan käydyn 
sanomalehtipolemiikin johdosta ärtynyt Franssila, joka pelkäsi, että 
korkeakoulun perustaminen ehkä vielä viivästyttäisi seminaarilaitok
sen kaipaamien välttämättömien uudistusten toimeenpanoa, raivostui, 
kun juoru hänen korviinsa tuli. Siitä oli seurauksena Franssilan ja 
Oksalan välien katkeaminen ja Franssilan sota korkeakoulua vastaan. 1 

On luonnollista, että Jyväskylän seminaarin opettajat, joutuivat 
hämmennyksen valtaan, kun ensimmäiset tiedot v. 19 34 korkeakouJun 
mahdollisesta perustamisesta ja seminaarin lopettamisesta saatiin. Ne 
tulivat kuin salama kirkkaalta taivaalta. Oksala oli pitänyt asian tar
koin omana tietonaan. On luonnollista, että monet olivat levottomia 
jo omasta kohtalostaankin. On myös luonnollista, että odotettavissa 
oleviin muutoksiin suhtauduttiin hieman epäluuloisesti. Arvostelevaa 
asennetta jatkui vielä seuraavina vuosina seminaarin viimeisten luok
kien ja korkeakoulun toimiessa samoissa rakennuksissa. 

Seminaarilla oli vanhat hyvät perinteensä, joihin oli totuttu: peru
naretket, toverikunnan joulujuhlat, laskiaiscnvictto ym. Seminaarin 
piirissä oli niin lämmintä ja kotoista. Vastakohtana oli nuori, kylmä 
korkeakoulu, joka vasta otti ensimmäisiä kömpelöitä askeleitaan, yritti 
muodostaa omia perinteitään. 

Voi kuitenkin ihmetellä sitä kiihkoa, mikä erinäisillä tahoilla semi
naarin viime vuosina ilmeni, niitä palopuheita, mitä viimeiselle mies
kokelasluokalle pidettiin siitä, miten 'Cygnaeuksen henki' heidän 
mukanaan. tästä talosta tulisi häviämään. 

Totta kyllä on, että vanha kansakoulunopettajakaartimme on suo
rittanut suuren työn ja ollut yleensä aatteellista, uhrautuvaa väkeä. 
Isänmaallisuutta ja korkeita aatteita on kuitenkin totuttu näkemään 
myös ylioppilasnuorison piirissä. 

Hieman hämmästyttävältä tuntui myös, että eräillä tahoilla pidet
tiin melkeinpä pyhyyden häpäisemisenä sitä, että juuri Cygnaeuksen 
oma seminaari muutettiin korkeakouluksi. - Oli kuitenkin myös 

1 Alfred Salmelan, Ohto Oksalan ja kirjoittajan muistitietoa, 



169 

niitä, jotka sitä pitivät tälle seminaarille ylennyksenä. Ja nyt, kun 
kansansivistys maassamme on valtavasti kohonnut ja myös yleistynyt, 
voidaankin jo sanoa, että vanha Cygnaeuksen seminaari oli tässäkin 
kohden tien näyttäjä. Tällä hetkellä kouluhallituskin on sitä mieltä, 
että kaikki kansakoulun opettajat pitäisi valmistaa ylioppilaista. Ei 
Oksalakaan pyrkinyt siihen yhdellä harppauksella. Hän ymmärsi, että 
kaikki vaatii aikansa. 1 

TOIMIHENKILÖITÄ 

Jyväskylän Yliopistoyhdistyksen valtuuskuntaan on alusta pitäen 
kuulunut 15 jäsentä. Sääntöjen 6 § :n mukaan ne valitaan vuosikokouk
sessa - kolme aina viideksi vuodeksi kerrallaan - ja astuvat toi
meensa seuraavan kalenterivuoden alusta. Kesken toimiaikaansa eron
neen jäsenen tilalle valitaan hänen jäsenyytensä loppuajaksi lähim
mässä vuosikokouksessa uusi jäsen. 

Valtuuskunnan kokoonpano muuttuu siis harvassa tahdissa. J at
kuvuus on taattu, äkilliset voimakkaat muutokset melkein mahdot
tomia. 

Niistä 15 henkilöstä, jotka perustavassa kokouksessa tammikuun 
21 p:nä 1918, valtuuskuntaan valittiin, kuuluivat siihen vielä tämän 
aikakauden päättyessä, v. 1936, seuraavat seitsemän miestä: Castren, 
Airila, Oksala, Mansnerus, Koskelin, Schildt ja Kuusi. Muut perusta
vassa kokouksessa valituista jäivät valtuuskunnasta pois seuraavassa 
järjestyksessä: Vänttinen ja Ronimus (toimiaika 1918-19), Wess
man ja Taimi Vuorinen ( 1918-20), Wartiovaara ( 1918-26), Ojala 
( 1918-26), Krohn ja Gummerus ( 1918-33 ). 

Uusia heidän tai myöhemmin poistuneiden tilalle valtuuskuntaan 
tulleita voimia olivat lehtori J. M. Mikkola ( 1920-), tohtori Jussi 
Laurosela ( 1920-), lehtori Kaarlo Saarialho ( 1921-30), maan
viljelijä Samuli Peura (1921-27), kansakouluntarkastaja A. V. Lai
takari (1926-), maanviljelijä Vihtori Vesterinen (1928-), pan
kinjohtaja Toivo Anjala ( 1927-31), pankinjohtaja Tyko Reinikka 
(1931-35), lehtori S. W. Forss ( 1931-), maisteri Wolmari Schildt 
(19 34-), lehtori Vihtori Järvinen ( myöh. Riijärvi) (19 34-) ja 
tohtori Eero Tommila ( 1936-). 

Syynä valtuuskunnan jäsenten vaihtumiseen oli, milloin kuolema 

1 Kirjoittajan muistitietoa. - Nurmi, Veli, Jyväskylän seminaarista kasvatusopilliseksi korkea
kouluksi. Kasv. ja kou[µ 1964, s. 71. 
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( Ojala, Krohn ja Gummerus), milloin korkea ikä tai terveydelliset 
syyt ( Wessman ja Anjala), milloin paikkakunnalta siirtyminen ( Roni
mus, Taimi Vuorinen, Wartiovaara, Reinikka ja Saarialho). 

Valtuuskunnan puheenjohtajana oli v:n 1924 loppuun Airila, 
hänen jälkeensä v:n 1935 loppuun Schildt, joka aikaisemmin oli toi
minut varapuheenjohtajana. Schildtin jälkeen varapuheenjohtajaksi 
tuli Kuusi. 

Martti Airila oli syntynyt Ilmajoella v. 1878. Hän oli koulu- ja 
tiedemies, aluksi suomen ja ruotsinkielen opettaja oppikouluissa, sit
ten, v:sta 1906, suomenkielen lehtori Jyväskylän seminaarissa. V. 
1924 hän siirtyi kansakouluntarkastajaksi Helsingin piiriin, v. 19 30 
kouluneuvokseksi kouluhallituksen kansanopetusosastolle, lopuksi suo
menkielen apulaiseksi Helsingin yliopistoon. Airila teki useita ulko
maanmatkoja ja kuului moniin tieteellisiin seuroihin. Nykysuomen 
sanakirjan ensimmäisenä päätoimittajana hän pani tämän suuren yri
tyksen alulle. Hänen osuutensa Yliopistoyhdistyksen työhön nimen
omaan alkustartin aikana oli erittäin suuri. Hänen aloitteitansahan oli 
mm. Tieteellinen kirjasto. Vielä Helsinkiin siirryttyäänkin hän seurasi
kiinnostuneena Jyväskylän yliopistokysymyksen kehitystä.

Airilan jälkeen v. 1925 tuli puheenjohtajaksi maanviljelysneuvos 
Aatos Schildt, Wolmar Styrbjörn Schildtin nuorempi poika. Hän oli 
syntynyt Jyväskylässä v. 1864. Muutamia vuosia ylioppilaaksi tulonsa 
jälkeen hän, v:sta 1889, alkoi viljellä omistamaansa Nisulan tilaa. 
Maataloudelliset kysymykset olivat hänelle hyvin läheisiä. Keski-Suo
men maanviljelysseuran johtokuntaan hän kuului vuosikymmeniä, en
sin rahastonhoitajana, myöhemmin puheenjohtajana. Hän oli myös 
säästöpankkimies kuten isänsä. Myös Jyväskylän yliopistoaatteen hän 
oli perinnyt isältään. Maatalousmiehenä hän harrasti nimenomaan 
maanviljelys-metsätieteellisen tiedekunnan perustamista Jyväskylän 
yliopistoon. Tämän tiedekunnan erottamista Helsingin yliopistosta ja 
muodostamista itsenäiseksi korkeakouluksi oli hänen vanhempi vel
jensä Onni senaattorina yrittänyt saada aikaan. 

Varsinaista sihteeriä ei yliopistoyhdistyksellä ensi vuosina ollut. 
Pöytäkirjureina toimivat lyhyitä aikoja maisteri Niilo Jussila, lehtori 
G. G. Ronimus ja tohtori Jussi Laurosela. Ensimmäinen sihteeri, jonka 
varsinainen tehtävä oli varojen keräyksen järjestäminen ja johto, oli 
maisteri Frans Talaskivi (syyskaudella 1919). Hänen jälkeensä hoiti
vat varojen keruuta kansanopiston johtaja Aarne Laaksovirta ( v. 
1920) ja tarkastaja A. V. Laitakari (v. 1920-23). 

V. 1920 tuli pöytäkirjuriksi, v:sta 1924 sihteeriksi lehtori Kaarlo
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Saarialho. Kun sihteeri kuului viran puolesta kaikkiin valiokuntiin, 
Saarialho joutui ottamaan osaa melkein kaikkiin tärkeimpiin ratkai
suihin. Hän olikin tarmokas mies. Ennen hänen toimikauttaan ei ollut 
edes kirjoitettuja vuosikertomuksia. Airila tyytyi vain avajaispuhees
sa vuosikokouksessa esittämään lyhyen katsauksen edellisen vuoden 
toimintaan. Saarialhon aikana työmuodot vakiinnutettiin, laadittiin 
mm. valiokunnille ja toimihenkilöille ohjesäännöt, mikäli niitä tar
peellisina pidettiin.

Saarialhon siirryttyä v. 1928 seminaarin johtajaksi Sortavalaan 
oli sihteerinä lyhyen aikaa lehtori Ilmari Heikinheimo. Hänen jäl
keensä sihteeriksi tuli syksyllä 1929 vt:nä ja v:n 1930 alusta vaki
naisena Jyväskylän piirin kansakoulun tarkastaja Laitakari, joka tässä 
tehtävässä suoritti pitkän ja ansiokkaan päivätyön. 

Laitakari oli syntynyt v. 1883 Vesilahdessa. Valmistuttuaan kan
sakoulunopettajaksi v. 1906 ja maisteriksi v. 1914 hän toimi kansa
koulun opettajana, sitten tarkastajana ensin Alavuden ja myöhemmin 
Jyväskylän piirissä sekä lopuksi v:sta 1930, historian, yhteiskuntaopin 
ja kansantalouden lehtorina Jyväskylän yhteislyseossa. Laitakari oli 
mukana hyvin monissa riennoissa. Hän oli innokas osuustoiminta- ja 
raittiusmies, yhteiskunnallinen ja valtiollinen toimihenkilö. Hän oli 
myös Jyväskylän yliopistoasian vankimpia, uhrautuvimpia ystäviä. 

Rahastonhoitajana yhdistyksessä oli koko tämän aikakauden Jyväs
kylän Säästöpankin johtaja 0. W. Mansnerus. 

Kun varojen keruu oli tuottanut suuren määrän vähitellen vuo
sien kuluessa suoritettavia maksusitoumuksia, joiden muuttaminen 
rahaksi tuotti paljon työtä, perustettiin kamreerin toimi. Yhdistyksen 
ensimmäisenä kamreerina, v. 1922, oli tarkastaja Arvi Sipola. Hänen 
jälkeensä kamreeriksi tuli pankinjohtaja K. V. Koskelin. 

Tärkeimmät valiokunnat, mitä ensi vuosina asetettiin, olivat juok
sevain ja raha-asiain valiokunnat. Huomio kohdistui silloin etupäässä 
siihen, miten varat yliopiston perustamiseen saataisiin kootuksi. Kun 
varojen keruu lopetettiin, ei juoksevain asiain valiokuntaa, v. 1924, 
enää katsottu tarpeelliseksi. Tämän valiokunnan jäsenistä mainitta
koon Airila, Oksala ja Schildt, Mansnerus ja Ojala sekä Saarialho, 
raha-asiain valiokunnan jäsenistä Koskelin, Mansnerus ja Ojala. 

Erityisen voimakkaasti otti toimintaan useilla aloilla osaa Kaarle 
Oksala. Hän oli keskeisin mies kesäyliopistovaliokunnassa ja Kasvatus 
ja koulun valiokunnassa. Hänhän oli Kasvatus- ja koulun päätoimittaja 
ja melkein poikkeuksetta koko ajan kesäyliopiston esimies. Kasvatus
opillisen korkeakoulun suunnittelu oli myös yksinomaan hänen varas-
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saan. Sitä 'ohjelmatoimikuntaa', joka v:sta 1924 jatkuvasti valittiin, 
ei liene kertaakaan kutsuttu kokoon. Oksalan varassa oli myös Jyväs
kylän väliaikainen ylioppilasseminaari, jota varten kyllä myös asetet
tiin erityinen johtokunta. 

Oksala oli juureva hämäläinen. Hän oli syntynyt Tampereella v. 
1873, tuli ylioppilaaksi v. 1894, fil.kand:ksi ja maisteriksi v. 1900. 
Koulumiehen uransa hän aloitti sijais- ja tuntiopettajana Suomalai
sessa Normaalilyseossa, toimi sen jälkeen yhteiskoulun johtajana Por
voossa ja v:sta 1905 Jyväskylän seminaarin lehtorina, opettaen mm. 
sielutiedettä ja kasvatusoppia, ja toimien samaan aikaan parisen vuotta 
kaupungin kansakoulujen tarkastajana. Oksala oli jäsenenä useissa 
valtion asettamissa kansanopetuksen kysymyksiä käsittelevissä komi
teoissa, valmistaen mm. perustavaa laatua olevan opetussuunnitelman 
alakansakouluja varten. Hänen suuriarvoista toimintaansa Jyväskylän 
yliopistoasian hyväksi on edellä perusteellisesti käsitelty. 

V. 1924 asetetun kirjastovaliokunnan ensimmäisenä puheenjohta
jana oli lyhyen aikaa Martti Airila. Seuraavana vuonna tuli puheen
johtajaksi Schildt ja hänen jälkeensä Kuusi. Kirjastonhoitajana toimi 
v:sta 1924 Niilo Jussila, hänen jälkeensä lyhyen aikaa Forss, v:sta 
1930 Walter Appelqvi:st. 

Kun Weilin & Göösin kirjakauppa v. 1924 ostettiin, jotta edes 
osa yhdistyksen varoista saataisiin inflaatiolta turvatuksi, uskottiin 
kirjakaupan johto Weilin & Göösin johtokunnalle eli kirjakauppa
valiokunnalle. Sen puheenjohtajana toimi monet vuodet pankinjohtaja 
Toivo Anjala, myöhemmin Koskelin, hänen jälkeensä Schildt. Kirja
kaupan johtajana oli Rurik Frilander. 

Jyväskylän Yliopistoyhdistys oli mukana myös kahden säätiön 
työssä, nimittäin Sanakirjasäätiön, v:sta 1928, missä yhdistystä edusti 
Martti Airila, ja Kansanvalistusseuran, v: sta 19 3 3, missä yhdistystä 
edusti Oksala.' 

1 Vuosikokousten, valtuuskunnan ja valiokuntien pöytäkirjat. Yliopistoyhdistyksen vuosikerto
mukset. - Erinäiset biografiset teokset. - Kirjoittajan muistitietoa. 



Kohti yliopistoa (1936- 66) 

SODAN VARJOSSA 

Kun Kasvatusopillinen korkeakoulu nyt on aloittanut toimintansa, 
Tieteellinen kirjasto muuttunut Korkeakoulun kirjastoksi ja kesäyli
opisto korkeakoulun kesälukukaudeksi, niin yliopistoyhdistys voi 
rajoittaa toimintansa vain rahastojen kartuttamiseen silmämääränään 
yhdistyksen alkuperäinen, vielä kaukainen päämäärä, Jyväskylän yli
opisto. Näin lausui valtuuskunnan vasta valittu puheenjohtaja profes
sori Kaarle Oksala yliopistoyhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuun 
7 p:nä 1936. Hänen käsityksensä mukaan yhdistyksellä ei näyttänyt 
olevan pitkiin. aikoihin mahdollisuuksia tehdä sanottavasti mitään yli
opistoajatuksen toteuttamiseksi. 1 

Oksala käytti niinä aikoina kaikki voimansa johtoonsa uskotun 
nuoren korkeakoulun järjestelyyn ja kehittämiseen. Oli ratkaistava 
hyvin paljon osittain perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Korkea
koulun tärkeimmän hallintoelimen, opettajaneuvoston, kokouksia oli 
vähän päästä, ja ne olivat sekä pitkiä että rasittavia. Asiat punnittiin 
kultavaa'alla. Rehtori tiesi, että korkeakoulun toimintaa seurattiin 
tarkoin, eräillä tahoilla hyvinkin epäluuloisesti. Oli pidettävä huoli 
siitä, että tähän oppilaitokseen kiinnitetyt toiveet eivät pettäisi. 

Korkeakoulun varsinainen tehtävä, kansakoulun opettajien valmis
taminen ylioppilaista, järjestyi mutkattomasti. Oksalalla itsellään oli 
näissä asioissa pitkäaikainen kokemus ja hänen apunaan oli maan ete
vimmän seminaarin vanha opettajakunta. Myöskään kesäyliopisto ei 
aiheuttanut vaikeuksia. 

Uutta oli rakennettava, kun kansakoulun opettajille oli suunnitel
tava erityinen jatkotutkinto. Se aiheutti rehtorille paljon työtä. Vähän 
ennen toisen maailmansodan syttymistä, keväällä 19 3 9, tämä kysymys 
sai ratkaisunsa. Opetusministeriö vahvisti silloin jatkotutkinnon vaa
timukset. Oli pidetty todennäköisenä, että näitä tutkintoja tultaisiin 
suorittamaan paljon mm. sen johdosta, että kaikilla, jotka sen suorit
tivat, oli oikeus antaa, mikäli halusivat, käytännölliset opettajanäyt-

1 Yliop.yhd:n ptk. 7 /3 1936. 
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teet. Kun jatkotutkinnoista kuitenkin näytti olevan opettajanvirkoja 
haettaessa verrattain vähän hyötyä, ei suoritusten lukumäärä tullut 
lainkaan vastaamaan odotuksia. 

Elo-syyskuun vaihteessa v. 1939 syttyi toinen maailmansota, ja 
syksyllä Mainilan välikohtauksen jälkeen Neuvostoliitto aloitti sota
toimet Suomea vastaan. Noin viiden vuoden aikana meidän oli jän
nitettävä kaikki voimamme maan itsenäisyyden suojaamiseen. Kult
tuurikehitys oli tänä aikana melkein kokonaan pysähdyksissä. V. 1940 
Oksala erosi täysinpalvelleena korkeakoulun rehtorin toimesta, mutta 
hoiti professorin tehtäviä vielä v:een 1944. Rehtoriksi hänen jälkeensä 
tuli professori Erik Ahlman. 

Kun korkeakoulun opettajakuntaan kuului neljä professoria, oli 
siellä annettava myös yliopistollista opetusta ja järjestettävä yliopis
tollisia tutkintoja. Kului kuitenkin hyvän aikaa, ennenkuin tutkinnot 
saatiin tyydyttävälle kannalle. V. 19 3 5 valtioneuvosto myönsi kaikille 
korkeakoulun professoreille oikeuden toimeenpanna omassa aineessaan 
erillisiä filosofian kandidaatin tutkinnon arvolauseita vastaavia tutkin
toja. Oikeutta kasvatustieteen kandidaatin ja tohtorin tutkintojen toi
meenpanoon korkeakoulussa anottiin ensimmäisenä sotavuonna. Mutta 
se saatiin vast� v. 1944. Tutkintovaatimukset kasvatus- ja opetus
opissa, filosofiassa, psykologiassa ja suomenkielessä opetusministeriö 
vahvisti v. 1945. Pakollisena aineena oli kasvatus- ja opetusoppi. Kun 
ainevalinta korkeakoulussa oli perin rajoitettu, oli opiskelijalla oikeus 
ottaa aineyhdistelmäänsä yksi aine, jonka suoritus ei tapahtunut Jyväs
kylässä, vaan joko Helsingin tai Turun yliopistossa. 

Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämää opetusta 
alettiin korkeakoulussa antaa lukuvuonna 194 5-46. Ensimmäinen 
näiden tieteiden kandidaatti, Rauno Viitamäki, valmistui v. 1946, 
ensimmäinen tohtori Aimo Lahti v. 1949. 1 

Jyväskylän yliopistoyhdistys järjesti näinä vuosina toimintansa 
suurin piirtein Oksalan v. 1936 hahmottelemien suuntaviivojen mu
kaisesti. Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin ja valtuuskunta 
kokoontui pari kertaa vuodessa. Ensi sijassa kiinnitettiin huomio talou
dellisiin kysymyksiin. Niitä hoitivat lähinnä raha-asiain valiokunta ja 
kirjakauppavaliokunta, jotka pitivät kokouksia verrattain usein. Paljon 
huolta aiheutti inflaatio. Sodan aikana se uhkasi syödä talletukset mel
kein kokonaan. Sopivia sijoituskohteita, metsätiloja ja kaupunkikiin
teistöjä, etsittiin, mutta tuloksetta. Lopulta päädyttiin turvautumaan 

1 JKK:n toimintakert. - Jatkotutkinnon sekä kasvatustieteiden kandidaatin ja tohtorin tut
kinnon painetut vaatimukset. - Kirjoittajan muistitietoa. 
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osakkeihin ja obligaatioihin. Näin saatiin edes osa pääomasta pelaste
tuksi. 

Reaaliomaisuutta oli Weilin & Göösin kirjakauppa. Siihen kiinni
tetyt varat säilyttivät arvonsa. Omat vaikeutensa tälläkin liikkeellä 
kuitenkin oli. Kirjakaupan johtaja Rurik Frilander kuoli v. 1940, ja 
uusi johtaja E. K. Tuormaa oli koko sodan ajan maanpuolustustehtä
vissä. Kirjakauppavaliokunnalla oli sodan aikana paljon työtä ja edes
vastuuta. Kun rahaa oli runsaasti, mutta tavaravalikoimat pieniä, kirja
ja paperikaupat tuottivat hyvin. Sodan lopulla alkoi kuitenkin jo tava
ran hankinnassa olla vaikeuksia. Joka tapauksessa Weilin & Göösin 
kirjakauppa oli sodan aikana kannattava yritys. 

Rauhan tultua yliopistoyhdistys sai huomattavan lahjoituksen. Mar
raskuun 3 :ntena 1944 päivätyssä kirjeessä Jyväskylän Suojeluskunnan 
esikunta ilmoitti, että suojeluskunta oli päättänyt yliopistoyhdistykselle 
lahjoittaa omistamansa talon ja talonaseman n:o 1 Jyväskylän kau
pungin 84 neliössä. Tontti oli suuri ja hyvällä paikalla, mutta raken
nukset vähäarvoisia. Lahjan yhdistys otti kiitollisena vastaan.1 

Korkeakoulu ei näinä aikoina sanottavasti tarvinnut Yliopisto
yhdistyksen tukea. 

Kasvatus ja koulu ilmestyi edelleen yhdistyksen aikakauslehtenä. 
V. 194 3 se Oksalan ehdotuksesta muutettiin yhdistyksen ja korkea
koulun yhteiseksi. Taloudellisesta puolesta vastasi yhdistys yksin. -
V :n 1944 päättyessä Oksala erosi lehden päätoimittajan toimesta, jota
hän oli hoitanut yhtä mittaa 26 vuotta. Kolme vuotta myöhemmin
yhdistys luovutti lehden korkeakoulun ja Suomen kansakoulun opet
tajain liiton yhteiseksi äänenkannattajaksi. Sen kustantajana ja omis
tajana oli liitto.2 

V. 1937 korkeakoulun opettajaneuvosto päätti toteuttaa Oksalan
vanhan suunnitelman, josta yliopistoyhdistyksen piirissä oli toisinaan 
ollut puhe, perustamalla tieteellisen julkaisusarjan 'Acta academiae 
pedagogicae Jyväskyläensis'. Kun korkeakoululla ei tähän tarkoituk
seen ollut lainkaan varoja, pyydettiin yliopistoyhdistykseltä avustusta. 
Yhdistys myönsikin ensimmäisen osan, Erik Ahlmanin tutkielman 
'Olemassaolon järjellisyys arvometafyysillisenä ongelmana', painatusta 
varten 15.000 mk. Vasta sodan jälkeen, v. 1946, ilmestyi sarjan toinen 
osa, Kai von Fieandtin 'Yhteiselämästä kansanopiston luonteisilla ope
tuskursseilla - Kasvatusopillinen tutkimus Itä-Karjalan nuorisosta'. 

Myöskin korkeakoulun Suomen kielen laitosta yhdistys on avusta-

JYY:n valt.k:n ja valiokuntien ptk. 
Valt.k:n ptk. 4/1 1943, 14/10 1944, 9/1 1945 ja 18/11 1946. 
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nut myöntäen professori Aarni Penttilän pyynnöstä sille oskillografin 
hankkimiseksi v. 1936 28.000 mk:n korottoman lainan, jota ei ole 
vaadittu takaisin. 1 

Yliopistoyhdistyksen vanhat, kokeneet johtomiehet alkoivat 1940-
luvun lähestyessä loppuaan väistyä syrjään. V: n 1946 alussa profes
sori Oksala pyysi vapautusta puheenjohtajan toimesta. Hänen seuraa
jakseen valittiin tohtori Kuusi ja varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen 
kaupunginjohtaja Haapasalo. Syyskuussa 194 7 vaihtui sihteeri. Vai
kean sairauden vuoksi oli lehtori Laitakarin pakko erota tästä toimesta. 
Lehtori Kuusisen hoidettua muutamia kuukausia sihteerin tehtäviä 
valittiin tammikuun 31 p:nä sihteeriksi päätoimittaja, filosofian kan
didaatti Kyösti Sorjonen, joka yhä edelleen toimii yhdistyksen sihtee
rinä. Myöskin rahastonhoitaja vaihtui. Kesäkuussa 194 7 kuoli pankin
johtaja 0. W. Mansnerus, joka oli toiminut yhdistyksen rahaston
hoitajana sen perustamisesta saakka. Hänen jälkeensä tähän toimeen 
valittiin pankinjohtaja, varatuomari Toivo Horelli.2

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA 

Sodan jälkeen maan kulttuurielämä alkoi vähitellen elpyä. Uusia 
mahdollisuuksia näytti aukeavan myös Jyväskylän korkeakoululle. 

Epäpäteviä opettajia oli hätkähdyttävä määrä sekä oppikouluissa 
että kansakouluissa, ja pelättiin, että lähitulevaisuudessa ehkä toteu
tettava koululaitoksen uudistus lisäisi vielä keskikoulun opettajien 
tarvetta niin, että Helsingin ja Turun yliopistot eivät sitä enää pys
tyisi tyydyttämään. 

V. 1946 koµlujärjestelmäkomitean puheenjohtaja pääjohtaja Yrjö
Ruutu tiedusti, voitaisiinko Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakou
lussa ruveta valmistamaan opettajia keskikouluihin. Opettajaneuvos
ton vastaus oli myönteinen. Jo aikaisemmin opettajaneuvosto oli 
omasta aloitteestaan, - antaessaan lausunnon kansakoulun opettajain 
valmistus- ja jatkokoulutuskomitean mietinnöstä - esittänyt keski
koulun opettajien valmistuksen aloittamista Jyväskylässä. 

Kysymyksen periaatteellinen ratkaisu oli opettajaneuvoston käsi
tykstn mukaan helppo. Keskikoulun opettajien valmistaminen kansa
koulun opettajista voi tapahtua verrattain nopeasti. Kun tarkkoja tie
toja tulevasta koulujärjestelmästä ei vielä ollut, oli yksityiskohtaisen 

1 Valt.k:n ptk. 22/10 1936, 23/9 1937 ja 23/10 1946. 
2 Valt.k:n ptk. ja yhdistyksen vuosikertomukset. 
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suunnitelman laatiminen kuitenkin vaikeata. Korkeakoulun opettaja
voimia olisi joka tapauksessa pakko lisätä. Ainakin historian ja sosio
logian professorin ja kaksi uusien kielten lehtorin virkaa tarvittaisiin. 
Tuleville keskikoulun opettajille olisi järjestettävä erityinen opettaja
kandidaatin tutkinto. 

Professori Penttilän tultua v. 1948 korkeakoulun rehtoriksi opet
tajaneuvosto teki v:n 1949 tulo- ja menoarvion yhteydessä itse aloit
teen .keskikoulun opettajien valmistukseen ryhtymisestä korkeakou
lussa ja uudisti sen seuraavana vuonna. Keskikoulun opettajien val
mistus oli tämän ehdotuksen mukaan toteutettava asteettain rajoittu
malla aluksi vain eräisiin humanistisiin aineisiin. Vahvistukseksi opet
tajavoimiin tarvittiin professorin virat historiassa, yhteiskuntatieteissä 
ja uskontopedagogiikassa ·sekä kaksi uusien kielten lehtorin virkaa. 1 

Vielä pahempi kuin oppikouluissa opettajapula oli kansakouluissa, 
ja se vaati kiireellisiä toimenpiteitä. Tammikuun 27 p:nä 1950 sää
dettiin laki kansakoulun opettajien valmistamisen lisäämisestä ja tehos
tamisesta. Sen mukaan Jyväskylän korkeakoulu oli laajennettava niin, 
että se voi vuosittain valmistaa 360 kansakoulun opettajaa ja että 
siellä voitiin järjestää erilaisia oppijaksoja maatalouden, piirustuksen, 
poikien käsityön ja kansakoulun muiden oppiaineiden sekä erityis
luokkien opettajien valmistamiseksi. Korkeakoulun laajentamisen vaa-

- timat rakennus- ja korjaustyöt oli suoritettava kiireellisinä.2 

Tarkoitusta varten asetettiin v. 1950 rakennuslautakunta, ja se 
uskoi piirustusten laatimisen arkkitehti Alvar Aallolle. Kutsukilpailuun 
olivat hänen kanssaan ottaneet osaa arkkitehdit Aulis Blomstedt ja 
Aarne Ervi. Aallon suunnittelemat anglosaksisen kampus-periaatteen 
mukaisesti sijoitetut jyhkeät punatiilirakennukset kohosivat seuraavina 
vuosina ( 1952-1957) korkeakoulun kauniin puistoalueen eteläpää
hän ja kaupungin korkeakoululle luovuttamalle peltoaukealle. Suun
nitelma saatiin suurin piirtein toteutetuksi v:een 1957 mennessä. Kun 
Suomen akatemian jäsen Alvar Aalto on jo jonkin aikaa ollut maailman 
huomattavimpia arkkitehteja, voi korkeakoulun alueella toisinaan 
nähdä liikuskelevan arkkitehtuuria ymmärtäviä henkilöitä varsin kau
kaisistakin maista.3 

1 JKK:n lausunto opetusministeriölle 21/6 1945 kansakoulun opettajain valmistus- ja jatko
koulutuskomitean mietinnöstä. - JKK kouluhallitukselle Ruudun tiedustelun johdosta 17 /5 
1946. - JKK opetusministeriölle 21/4 1948 keskikoulun opettajien valmistuksen aloittami
sesta korkeakoulussa. JKK:n opettajaneuvoston ptk. 21/4 1948. - JKK opetusministeriölle 
15 /3 1949 keskikoulun opettajien valmistuksen aloittamisesta korkeakoulussa. JY A. 

2 JKK:n toimintakert. 1949-50. - Hyvin huomattavalla tavalla vaikutti siihen, että tämä 
laki syntyi, kansanedustaja tri L. I. Kaukamaa. Päivö Oksalan tiedonanto. 

3 JKK:n toimintakert. 

12 



178 

Ajatus, että voimistelulaitos olisi erotettava Helsingin yliopistosta 
ja liitettävä Kasvatusopilliseen korkeakouluun, heräsi v. 1950. Voi
mistelulaitoksen uudestaan järjestämistä harkitsemaan asetettu komi
tea, jonka puheenjohtajana oli professori Karl Bruhn, oli ehdottanut, 
että tästä laitoksesta tehtäisiin itsenäinen liikuntakasvatuskorkeakoulu, 
jossa olisi mahdollista, osaksi vuoro'vaikutuksessa muiden korkea
koulujen kanssa, suorittaa akateemisia loppututkintoja semmoisia oppi
arvoja varten, jotka antaisivat pätevyyden myös muiden kuin liikunta
kasvatukseen kuuluvien aineiden opettamiseen, minkä ohella korkea
koulun olisi myös valmistettava eri aloille asiantuntevia liikuntakas
vattajia. 

Yliopiston rehtori Erik Lönnroth oli kuitenkin sitä mieltä, että voi
mistelulaitos oli liian pieni itsenäiseksi korkeakouluksi, parempi olisi 
liittää se esimerkiksi Jyväskylän Kasvatusopilliseen korkeakouluun. 

Valtioneuvosto asettikin v. 1951 komitean professori Lönnrothin 
johdolla tutkimaan, olisiko voimistelulaitos ehkä siirrettävä pois Hel
singistä ja miten se samalla olisi uudistettava. Komitea vieraili mm. 
Jyväskylässä tutustuen korkeakoulun ja kaupungin tarjoamiin mah
dollisuuksiin, jotka todettiin hyviksi. Yliopistoyhdistyksen valtuus
kunnan jäsenilläkin oli tilaisuus keskustella asiasta komitean jäsenten 
kanssa heidän kunniakseen järjestämillään illallisilla. 

Helsingin voimistelulaitoksen opettajat vastustivat kuitenkin jyr
kästi laitoksen siirtämistä pääkaupungista, ja heillä oli voimistelun 
opettajien piirissä paljon kannatusta. Komitean niukka enemmistö 
asettuikin voimistelulaitoksen siirtoa vastaan. 1 

Kysymystä oppikoulun opettajien valmistuksen liittämisestä Jyväs
kylän Kasvatusopillisen korkeakoulun ohjelmaan pidettiin jatkuvasti 
vireillä. V. 1952 korkeakoulun taholta tehtiin esitys keskikoulun 
opettajien valmistuksen aloittamiseksi tässä oppilaitoksessa, ja koulu
hallitus puolsi sitä. Kun asia ei lainkaan edistynyt, kouluhallitus teki 
v. 1954 itse asiasta esityksen laajasti perustellen sitä. Sen mukaan
Jyväskylän Kasvatusopillisessa korkeakoulussa olisi ryhdyttävä val
mistamaan opettajia oppikouluihin, erittäinkin keskikouluihin. Sitä
varten laitoksen opettajavoimia olisi lisättävä perustamalla sinne tar
peelliset professorin, lehtorin ja assistentin toimet.2 

Kehityksen kulkuun Jyväskylän yliopistoyhdistyksen valtuuskunta 

1 Jyväskylän korkeakoulun liikuntakasvatuskomitean mietintö, s. 8-12. - Valt.k:n ptk. 17/1 
1951. - Kirjoittajan muistitietoa. 

2 Jyviiskylän korkeakoulukomitean mietintö v. 1957, s. 2-3. 
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ei voinut paljonkaan vaikuttaa, vaikka tahtoa kylläkään ei puuttunut. 
Oli tyydyttävä pääasiassa omassa piirissä vaihtamaan ajatuksia ·siitä, 
mitä olisi tehtävä korkeakoulun kehittämiseksi yliopistoksi. Kun val
tuuskuntaan kuului arvovaltaisia kulttuurielämän ja liikemaailman 
edustajia, myöskin korkeakoulun rehtori Penttilä, voi yliopistoasialle 
olla eduksi, että kaikkia mahdollisuuksia tässä piirissä perusteellisesti 
harkittiin. 

Vahvistaakseen korkeakoulun yliopistollista linjaa valtuuskunta 
päätti v. 1949 jättää laitoksen opettajaneuvoston käytettäväksi kaksi 
10.000 mk:n apurahaa jaettavaksi kasvatustieteiden kandidaatintut
kintoa varten kesäyliopistossa opiskeleville varattomille lahjakkaille 
ylioppilaille, joista ainakin toinen oli oleva mies. Näitä apurahoja 
annettiin useiden vuosien aikana.1 

V. 19 50 valtuuskunta päätti maalauttaa professori Martti Airilan
kuvan, hänen huomattavien ansioittensa vuoksi nimenomaan Tieteel
lisen kirjaston perustajana, ja lahjoittaa kuvan korkeakoululle. Työn 
suoritti taiteilija Kaapo Virtanen, ja on taulu sijoitettu oikeaan ympä
ristöönsä korkeakoulun kirjaston seinälle. 

Professori Airilalta yhdistys sai kauniin lahjoituksen, miljoona 
markkaa. Rahastosta on lahjoittajan määräyksen mukaan jaettava apu
rahoja lähinnä kielitieteellisiä tutkimuksia varten. Tieto lahjoituksesta 
saatiin päästää julkisuuteen vasta lahjoittajan kuoleman jälkeen. 

Kun inflaatio oli sodan aikana syönyt suurimman osan rahan 
arvosta, oli yliopistoyhdistyksen sääntöjen 5 §, jossa määrätään jäsen
maksujen suuruus, täysin vanhentunut. Siltä varalta, että uuteen voi
makkaaseen jäsenhankintaan ryhdyttäisiin, päätettiin v. 1946 mainittu 
pykälä muuttaa niin, että lahjoittajajäsenten oli suoritettava jäsenmak
suina 20 .000 mk, perustavien jäsenten 5 .000 mk, varsinaisten jäsenten 
2.500 mk ja vuosijäsenten 500 mk. Päätöstä ei kuitenkaan toimeen
pantu, sillä rahan arvo laski edelleen. Asia otettiin myöhemmin uudel
leen puheeksi. Vuosikokouksessa v. 19 5 0 päätettiin, että j äsenmak
su jen suuruus määrätään aina vuosikokouksessa. Sen jälkeen lahjoit
tajajäsenet ovat jäsenmaksuna suorittaneet 100.000 mk, perustavat 
jäsenet 25 .000 mk, varsinaiset jäsenet 10 .000 mk ja vuosi jäsenet 1.000 
mk. Uuteen rahaan siirtymisen jälkeen jäsenmaksut on muunnettu 
nykymarkoiksi.2 

1 Valt.k:n ptk. 4/1 ja 7 /3 1946 sekä 20/1 1949. - Vuosikert. 
2 Valt.k:n ptk. 7/3, 26/4 ja 23/10 1946 sekä 20/1 ja 9/9 1949. - Vuosikok. 7/3 1950 
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KAKSI KOMITEAA 

K o r k e a k o u l u k o m i t e a

Joulukuun 4 p:nä 1952 Valtioneuvosto asetti komitean laatimaan 
yleissuunnitelmaa maan korkeakoulujen kehittämiseksi enemmän 
kulttuuritarpeitamme tyydyttäviksi pitäen silmällä mahdollisuuksia si
joittaa tieteellistä opetusta ja tutkimusta myös Helsingin ulkopuolelle. 
Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin Helsingin yliopiston kansleri 
P. J. Myrberg ja sihteeriksi professori Oiva Ketonen. Jäsenenä komi
teassa oli mm. Jyväskylän korkeakoulun rehtori Penttilä. Mietintönsä 
komitea sai valmiiksi v. 1956, huhtikuun 28 p:nä. 

Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakouluun komitea suhtautui 
ensi alussa verrattain penseästi. Tämä korkeakoulu oli komitean mie
lestä 'säilytettävä erikoistehtävässään maan kansanopetuksen palve
luksessa ja kasvatusta koskevassa tieteellisessä tutkimuksessa'. Nimen
omaan tällä linjalla sitä oli erikoiskouluna kehitettävä. Niinpä komi
tean mielestä voitiin Helsingin voimistelulaitoksen rinnalle perustaa 
Jyväskylän korkeakouluun liikuntakasvatusopetuksen linja. Kasvatus
opillisen keskuslaitoksen sijoittamista Jyväskylään oli myös syytä har
kita. Jyväskylän yliopistokysymyksen kannalta tärkeimpään kysymyk
seen, ajatukseen, että kasvatusopillisessa korkeakoulussa olisi alettava 
valmistaa keskikoulun opettajia, komitea suhtautui kielteisesti. 1 

Yliopistoyhdistyksen valtuuskunnassa Penttilä valitti komitean 
penseyttä. Edullista käännettä merkitsi komitean vierailu Jyväskylässä 
syyskuun 25 p:nä 1954. Ratkaisevasti Jyväskylän eduksi näyttää vai
kuttaneen Penttilän komitealle jättämä muistio 'Eräistä korkeakoulu
komitean esittämistä suuntaviivoista'. 

Tässä muistiossa Penttilä esitti, että Jyväskylän korkeakoulu laa
jennettaisiin 'sellaiseksi valtion yliopistoksi, jossa pääpaino olisi kou
lun eri asteiden ja eri koulumuotojen tutkimuksen sekä niiden opet
tajien valmistuksen ja jatko-opintojen puolella'. 

Ehdotustaan hän perusteli seuraavasti: Korkeakoulun lakimääräi
siin tehtäviin kuuluu järjestää kansakoulun opettajille tilaisuuksia 
jatko-opintoihin. Kun maan kansakoulunopettajista jo nyt on 70 % 
ylioppilaita, ei voida tyytyä vain ns. kansakoulun opettajien jatko
tutkintoihin. Halukkaille on valmistettava tilaisuus valmistua opetta
jiksi myös lain mukaan kansakouluun kuuluviin kunnallisiin keski-

1 Korkeakoulukomitean mietintö, s. 89-93. 



181 

kouluihin. Lisäämällä opettajavo1m1a kasvatusopillisessa korkeakou
lussa niin, että tästä korkeakoulun tyngästä muodostuu eheä kaksi
tiedekuntainen kokonaisuus, voidaan täällä valmistaa oppikouluihin 
eri aineiden opettajia ja täten huomattavalla tavalla helpottaa Helsin
gin yliopiston työtä. 

Eikä kasvatusopillisen korkeakoulun laajentaminen tällä tavalla 
vaadi suuria kustannuksia. Korkeakoulu on juuri saanut uusia raken
nuksia. Kun Oulun opettajakorkeakoulu tulee vuoden 1957 alusta 
lähtien toimimaan ylioppilaspohjaisena opettajain valmistuslaitoksena, 
ei Jyväskylässä ole syytä valmistaa niin paljon kansakoulun opettajia 
kuin uusia rakennuksia suunniteltaessa ajateltiin. Näin ollen kasvatus
opillinen korkeakoulu voi ottaa uusia tehtäviä. 

Huomioon on vielä otettava, että korkeakoulun kirjasto ( n. 
350.000 nidettä) on maamme tieteellisistä kirjastoista neljännellä 
tilalla, kohta Turun yliopistojen kirjastojen kintereillä, ja että yli
opistokysymystä täällä on vaalittu lähes sata vuotta ja Jyväskylän 
yliopistoyhdistys on_ sen hyväksi tehnyt suuria uhrauksia. 1 

Komitean sihteeri professori Ketonen asettuikin Valvojan 5 n: ossa 
v. 19 5 5 selväsanaisesti puoltamaan Jyväskylän asiaa. Hänen käsityk
sensä mukaan maassa tarvittiin kaksi voimakasta valtion yliopistoa.
Turun yliopisto oli yksityinen ja Turku oli liian lähellä Helsinkiä.
Oulu taas on liiaksi syrjässä. Sopivin yliopistokaupungiksi oli Jyväs
kylä. Mikäli Kasvatusopillinen korkeakoulu ei ollut kansakoululai
tokselle korvaamaton, oli siitä tehtävä yliopisto, jossa alusta lähtien
pitäisi olla ainakin kaksi tiedekuntaa, historialliskielitieteellinen ja
matemaattis-luonnontieteellinen. Kansakoulun opettajien valmistusta
Jyväskylässä oli jatkettava yliopiston yhteydessä toimivassa kasvatus
opillisessa instituutissa.2 

Lopullisessa valtioneuvostolle jättämässään mietinnössä komitea 
asettui Jyväskylän korkeakoulun kehittämiseen nähden hyvin myön
teiselle kannalle, merkiten, että 'mikäli oppikoulunopettajain valmis
tusta on nykyisestä laajennettava tai muutoin tasoitettava, on ensi 
sijassa käytettävä hyväksi ne mahdollisuudet, mitä kasvatusopillinen 
korkeakoulu tarjoaa. Siinä tapauksessa korkeakoululle on annettava 
yliopistollisen tehtävän mukainen järjestysmuoto ja perustettava siihen 
tarpeelliset professorin- ja opettajanvirat.3 

1 Penttilän PM 1. Eräistä korkeakoulukomitean esittämistä suuntaviivoista. 
2 Ketonen, Oiva, Korkeakoulupolitiikan näköaloja. Valvoja n:o 5 1955. 
3 Korkeakoulukomitean_ mietintö, s. 58-59, 
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P e n t t i l ä n  k o m i t e a

Noin v11s1 kuukautta korkeakoulukomitean mietinnön valmistu
misen jälkeen, syyskuun 27 p :nä 19 56, valtioneuvosto asetti ·komitean 
'tekemään ehdotuksen Kasvatusopillisen korkeakoulun laajentami
sesta, lähinnä korkeakoulukomitean viitoittamien suuntaviivojen mu
kaisesti'. Tämän komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin Penttilä, jäse
niksi professorit Niilo Mäki, Kustaa Vilkuna ja 0. Ahlbäck, koulu
neuvokset Esko Pennanen ja Aarno Salervo sekä vanhempi hallitus
sihteeri Y. Salosaari. Sihteeriksi komitea otti apulaisprofessori Päivö 
Oksalan .. Työhön ryhdyttiin heti ja mietintö valmistui niin nopeasti, 
että se voitiin allekirjoittaa maaliskuun 4 p:nä 1957. 

Oppikoulun opettajien valmistusta on tehostettava, komitea totesi, 
sillä opettajien puute maassa on sodan jälkeen vuosi vuodelta kasva
nut. Pätevien kansakoulunopettajien vajaus on n. 2250 eli 11-12 
% , oppikoulunopettajain vajaus n. 2800 eli lähes 50 % . Opiskelijoita 
alkaa Helsingin yliopistossa jo olla niin paljon - esim. englannissa, 
saksassa ja ruotsissa kussakin 1000-1500 - että siitä aiheutuu sekä 
oppilaille että opettajille vaikeuksia. Siksi Helsingin yliopistonkin pii
rissä toivotaan, että oppikouluihin valmistettaisiin opettajia entistä 
enemmän myös muualla kuin pääkaupungissa. 

Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu on jo aikaisemmin 
ehdottanut, että sille myönnettäisiin oikeus valmistaa myös oppikou
lun opettajia, ja kouluhallitus on ajatusta pontevasti kannattanut. Kor
keakoulun uusissa rakennuksissa on suurin piirtein riittävästi tilaa 
myös oppikoulun opettajien valmistusta varten. Laitoksen kirjasto on 
erityisen arvokas, mutta yksipuolinen ja kaipaa täydennystä. Viime 
aikoina sinne on lahjana saatu kaksi suurta tutkijankirjastoa (prof. M. 
Airilan ja akateemikko Y. H. Toivosen), joten se on suomenkielen 
opetuksen ja tutkimuksen kannalta katsoen erittäin hyvä. Peruskir
jallisuuden hankkimiseksi niiden tieteiden aloilta, joihin uusia pro
fessuureja perustetaan, Jyväskylän yliopistoyhdistys on luvannut lah
joittaa vähintään 10 milj. mk. 

Opetus ja kui-ssivaatimukset voidaan korkeakoulussa järjestää 
kiinnittämällä huomiota enemmän ·kuin Helsingissä niihin seikkoihin, 
mitkä ovat tulevan oppikoulunopettajan kannalta tärkeitä. Opintoaika 
voi ehkä Jyväskylässä muodostua lyhyemmäksi, kun lukukausi täällä 
on pitempi kuin Helsingissä ja Jyväskylässä voidaan järjestää opiskelua 
myös kesälukukauden ajaksi. 

Mietintö päättyy ehdotukseen, että korkeakouluun perustettaisiin 
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oppikoulun opettajien valmistusta silmällä p1taen 7 professorin ja 7 
apulaisprofessorin virat sekä tarpeellinen määrä lehtorin, assistentin 
ym. virkoja. Tarkoitus oli toteuttaa suunnitelma kolmessa vaiheessa 
alkaen heinäkuun 1 p: s tä 19 5 8 . 1 

MITÄ YLIOPISTOYHDISTYS KORKEAKOULUN 
LAAJENTAMISEKSI TEKI 

Korkeakoulukomitean vieraillessa Jyväskylässä syyskuun 25 p:nä 
19 54 oli valtuuskunnan jäsenillä tilaisuus yliopistoyhdistyksen järjes
tämän päivällisen aikana selvitellä komitean jäsenille Jyväskylän yli
opistokysymyksen syntyä ja yhdistyksen tavoitteita. Valtuuskunnan 
taholla oli korkeakoulun kehitystä tarkoin seurattu, mutta pysytelty 
passiivisena. Tiedettiin, että korkeakoulun taholta oli tehty aloite 
useiden professorin- ja lehtorinvirkojen perustamiseksi. Tiedettiin 
myös, että päätös Jyväskylän yhteislyseon muuttamisesta normaali
lyseoksi oli tehty, ja iloittiin siitä, sillä siten vahvistui Jyväskylän 
asema maan pedagogisena keskuksena. 

Tammikuun 31 p:nä 1955 valtuuskunta otti harkittavaksi, mitä 
yliopistoasian hyväksi voitaisiin tehdä. Suunniteltiin tiedotustilaisuuk
sien järjestämistä laajempien piirien, erityisesti Keski-Suomen maa
kuntaliiton, vetämiseksi mukaan työhön ja ryhtymistä varojen keruu
seen. Mutta kun tuli tiedoksi, että opetusministeriö oli jo ottanut v:n 
1956 budjettiin määrärahan oppikoulunopettajien valmistamisen aloit
tamiseksi Jyväskylässä, pidätyttiin toiminnasta, sillä ei haluttu manata 
vastavoimia liikkeelle. Budjetista poisti määrärahan kuitenkin valtio
varainministeriö. 

Kun tätä tietä ei päästy eteenpäin, niin Hetemäki ym. kansan
edustajat tekivät syksyllä 19 5 5 eduskunta-aloitteen oppikoulunopet
tajien valmistamisen aloittamiseksi Jyväskylässä v:n 1956 syysluku
kauden alusta. Sitä varten ehdotettiin korkeakouluun perustettavaksi 
mm. 6 uutta professorinvirkaa. Valtiovarainvaliokunnan sivistysjaos
tossa olivat asiata käsiteltäessä kuultavina Penttilä ja kouluneuvos
Kallio. Valtiovarainvaliokunnan vieraillessa syksyllä Jyväskylässä ja
erityisessä Helsingissä kansanedustajille järjestetyssä tilaisuudessa -
jossa yliopistoyhdistys oli isäntänä - tehtiin selvää siitä, miten oppi
koulunopettajien valmistus korkeakoulussa oli ajateltu järjestää ja

1 Jyväskylän korkeakouh,1komitean osa1nietintö 1957, 
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mlta siinä oli uutta. Valtiovarainvaliokunnan sivistysjaostossa näytti 
ilmenevän suopeata mieltä. Mutta äänestyksen tulos oli kielteinen: 
4-3. Eduskunta lausui kuitenkin toivomuksen, että hallitus antaisi
tutkia tätä kysymystä.

Syksyn 1956 aikana oli Jyväskylän pyrkimyksiä eräillä tahoilla 
määrätietoisesti jarrutettu. Sen vuoksi Yliopistoyhdistyksen valtuus
kunta päätti luopua aikaisemmin noudatetusta varovaisuudesta ja 
aloittaa voimakkaan julkisen toiminnan oppikoulun opettajien val
mistuksen hyväksi Jyväskylässä. Tällä hetkellä sitä pidettiin lähimpänä 
tavoitteena. 1 

Erityisen ankarasti kilpaili Jyväskylän kanssa Oulu. Siellä lupail
tiin tehdä yliopistoasian hyväksi hyvinkin suuria uhrauksia. Kysy
myksen taloudellinen puoli olikin tärkeä. Eduksi Jyväskylälle oli, että 
laajenevalla korkeakoululla täällä oli käytettävissä suuret uudet raken
nukset. Kipein kohta oli kirjasto, joka oli kylläkin arvokas, mutta 
kaipasi täydennystä kaikkien niiden tieteiden kohdalta, joihin uusia 
professorinvirkoja saataisiin. 

Työhön yliopistoasian hyväksi oli saatava myös maakuntaliitto. 
Varojen keräys lähinnä korkeakoulun kirjaston kartuttamiseksi ja yli
opistoasian tunnetuksi tekemiseksi oli välttämättä toimeenpantava. 

Kun maakuntaliiton johdon kanssa oli valmistavasti neuvoteltu, 
asia otettiin esille liiton vuosikokouksen yhteyteen järjestetyssä neu
vottelukokouksessa huhtikuun 7 p:nä 1956. Tässä tilaisuudessa piti 
valtuuskunnan puheenjohtaja Kuusi alustuksen Jyväskylän yliopisto
asiasta ja niistä käytännöllisistä toimenpiteistä, joilla sitä voitiin edis
tää ja joiden läpiviemiseen koko maakunnan myötävaikutusta tarvit
tiin. Ylipainos professori Ketosen Valvojassa julkaisemasta kirjoituk
sesta jaettiin kokouksen osanottajille. Maakuntaliitto päättikin ottaa 
yliopistoasian tavoitteittensa joukkoon. 

Kuten edellisenä niin myös tänä vuonna opetusministeriössä pan
tiin budjettiin määräraha oppikoulunopettajien valmistamisen aloit
tamiseksi Jyväskylässä. Valtiovarainministeriössä se taas poistettiin. 
Kun tästä saatiin Jyväskylässä tieto, yliopistoyhdistyksen valtuuskun
nan puheenjohtaja ja korkeakoulun sihteeri matkustivat Helsinkiin 
rahaministeri Simosen puheille. Tilaisuudessa olivat saapuvilla opetus
ministeri Virolainen ja pääjohtaja Oittinen, jotka ilmoittivat että hekin 
pitivät määrärahan palauttamista budjettiin tärkeänä. Syyskuussa yli
opistoyhdistys ja maakuntaliitto järjestivät Jyväskylässä Keski-Suomen 

1 Yliopistoyhdistyksen toimintakert. v:lta 1954 ja 1955. - Valt.k:n ptk. 25/9 1954, 31/1 ja 
15/11 1955 sekä 30/1 1956. 
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kansanedustajille evästyskokouksen. Kun määrärahaa budjettiin ei 
palautettu, niin Hetemäki teki samanlaisen eduskunta-aloitteen kuin 
edellisenä vuonna, tälläkin kertaa tuloksetta . 1 

Vasta v. 1957 päästiin Jyväskylässä varojen keruuseen. Päätös 
verovapaudesta vähintään 100.000 mk:n lahjoituksille tehtiin valtio
varainministeriössä niin myöhään syksyllä 1956, että keräystä ei sinä 
vuonna enää kannattanut alkaa. Kun Weilinin kirjakauppa ja yhtiön 
Mäki-Matissa omistama pieni kirja- ja kemikaaliliike oli v. 19 5 5 edulli
sesti myyty, yhdistyksen· raha-asiat olivat varsin tyydyttävässä kun
nossa. 

Hyvä alku keräykselle saatiin yksityisyrittäjien Keski-Suomen alue
järjestön yrittäjälounaalla Jyväshovissa tammikuun 2 p:nä 1957. Tässä 
tilaisuudessa pitämässään esitelmässä professori Kuusi teki selvää siitä, 
miten tärkeätä koko maan ja erittäinkin Jyväskylän ja Keski-Suomen 
kannalta oli, että Kasvatusopillisesta korkeakoulusta saataisiin kehi
tetyksi yliopisto, mihin nyt oli hyvät mahdollisuudet. Useat puhujat, 
mm. Jyväskylän kauppakamarin puheenjohtaja Kalle Heinonen, antoi
vat aloitteelle täyden kannatuksensa. Gummerus yhtiön puolesta toi
mitusjohtaja Salojärvi ilmoitti, että yhtiö oli valmis lahjoittamaan tar
koitukseen 100.000 mk.

Keräys kohdistui aluksi maakunnan huomattavimpiin liikeyrityk
siin. Myöhemmin käännyttiin myös Keski-Suomen kuntien puoleen. 
Keräystä varten otettiin kolmeksi kuukaudeksi toiminnanjohtaja. Pää
asiallisen työn suoritti kuitenkin yhdistyksen sihteeri valtuuskunnan 
jäsenten avustamana. Kesällä ja syksyllä liikkui maisteri Aatto Laita
kari yhdessä maakuntaliiton toiminnanjohtajan, varatuomari Pentti 
Sillantauksen kanssa maakunnassa käyden jokaisessa kunnassa asiasta 
kunnallismiesten kanssa puhumassa. Syksyllä järjestettiin vielä kuntien 
edustajille Jyväskylässä tilaisuus tutustua kysymykseen ja samalla myös 
korkeakouluun. Keräys jatkui seuraavana vuonna. Lahjoituksia saatiin 
noin viisi ja puoli miljoonaa, mistä vähän yli puoli miljoonaa kunnilta.2 

Korkeakoulun kirjaston täydentämiseen ryhdyttiin jo v. 19 5 5.

Valtuuskunta päätti silloin Penttilän ehdotuksesta antaa kirjaston käy
tettäväksi tieteellisten sarjojen täydentämistä varten 150.000 mk. Seu
raavana vuonna kirjastoa varten päätettiin lunastaa akateemikko Y. H. 
Toivosen jälkeenjättämä tieteellinen kirjasto ja v. 1957 kirjailija L. A. 

1 Yliopistoyhdistyksen toimintakett. v:lta 1956. - Valt.k:n ptk. 30/1, 7 /3 ja 25/10 1956. 
2 Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 1957 ja 1958. - Valt.k:n ptk. 15/6 1955 ja 7 /2 1958. -

- Jyväskylän San. 3/1 1957. 
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Salavan 130 hyllymetriä käsittävä kirjasto. Edellisestä saatiin kirjas
toon paljon erittäin arvokasta täydennystä suomenkielen tutkimuksen 
alalta, jälkimmäisestä mm. runsaasti tuhat kirjaston Fennica-kokoel
masta puuttuvaa painotuotetta. 1 

KORKEAKOULUUN PERUSTETAAN FILOSOFINEN 
TIEDEKUNTA 

Penttilän komitean mietintö valmistui maaliskuun 3 p:nä 1957. 
Sen mukaan oli oppikoulunopettajien valmistaminen aloitettava Jyväs
kylässä syksystä 1958 ja sitä varten korkeakouluun perustettava mm. 
seitsemän professorinvirkaa, niistä viisi historiallis-kielitieteelliseen ja 
kaksi fyysis-matemaattiseen osastoon. 

Helsingin yliopisto puolsi humanistisen tiedekunnan perustamista, 
mutta piti suotavampana, että matemaattisten tieteiden edustusta Hel
singin ja Turun yliopistoissa tehostettaisiin kuin näiden tieteiden ope
tuksen aloittamista Jyväskylässä. Niinpä hallitus otti v:n 1958 budjet
tiesitykseensä Kasvatusopillista korkeakoulua varten määrärahan vain 
viiden humanistisen tiedekunnan professorinviran perustamiseen. Jotta 
tämä määräraha saataisiin siinä nyt pysymään, kävi kaksi lähetystöä, 
joissa olivat edustettuina Korkeakoulu, Yliopistoyhdistys ja Jyväs
kylän kaupunki, Helsingissä valtiovarainministeriössä, missä asiaan 
tällä kertaa suhtauduttiin myötämielisesti. Hallitusneuvos Takki ker
toi hymyillen, että hänelle oli käynyt veronmaksajain keskusliiton lähe
tystö luovuttamassa valtavan suuren punakynän valtion menojen liial
lisen kasvun torjumiseksi. Ministeri Meinanderin puheilla käytäessä 
lähetystö uudisti jo aikaisemmin annetun lupauksen, että korkeakoulun 
laajennuksen valtiolle aiheuttamien menojen vähentämiseksi yliopisto
yhdistys sitoutui antamaan Korkeakoululle tieteellisen kirjallisuuden 
hankkimiseksi miljoona markkaa jokaista uutta professorinvirkaa var
Len 10 miljoonaan markkaan saakka ja Jyväskylän kaupunki fyysis
matemaattisen tiedekunnan laboratorioita varten 10 milj. mk. 

Ikävien yllätysten välttämiseksi päätettiin tällä kertaa tyytyä sii
hen, että hallituksen esitys semmoisenaan saataisiin hyväksytyksi. Y ri
tystä määrärahan saamiseksi fyysis-matemaattista tiedekunnan osastoa 
varten ei tehty. Viisi professorinvirkaa saatiinkin, ja filosofinen tiede-

1 Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 1955, 1956 ja 1957. - Valt.k:n ptk. 15/11 1955, 25/10 
1956 ja 7 /2 1958. 
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kunta voi Jyväskylässä aloittaa to1m111tansa syksyllä 1958, samana 
vuonna, jolloin Jyväskylässä vietettiin Schildtin aloitteesta syntyneen 
lyseon satavuotisjuhlaa. Filosofisessa tiedekunnassa oli uuden, v. 1960 
vahvistetun perussäännön mukaan kaksi osastoa, kasvatusopillinen ja 
historiallis-kielitieteellinen. Fyysis-matemaattista osastoa ei vielä saatu. 

Jyväskylässä pidettiin kuitenkin erittäin tärkeänä, että nyt uusitta
vassa laissa Kasvatusopillisesta korkeakoulusta nimenomaan mainittai
siin, että korkeakoulussa oli valmistettava oppikouluihin myös mate
maattisten ja luonnontieteellisten aineiden opettajia. Mutta hallituksen 
eduskunnalle jättämässä lakiehdotuksessa rajoitettiin korkeakoulun 
tehtävä vain humanistisiin aineisiin. Sitkeistä yrityksistä huolimatta ei 
tässä kohden saatu muutosta aikaan. Oulun yliopiston tehtäväksi sen 
sijaan annettiin matemaattisten aineiden opettajien valmistus. Tämä 
yliopisto oli niinä aikoina erityisessä suosituimmuusasemassa. Halli
tuksen ehdotuksen eduskunta hyväksyi semmoisenaan. 

Huomattava askel kohti Jyväskylän yliopistoa oli 01:ettu. 1 

KASVATUSOPILLINEN KESKUSLAITOS 

Korkeakoulukomitea oli puoltanut kauan suunnittelun alaisena 
olleen kasvatusopillisen keskuslaitoksen sijoittamista Jyväskylään. Jo 
syksyllä 1917 tämä asia oli otettu esille. Oksala oli Kasvatus ja kou
lussa julkaisemassaan kirjoituksessa 'Kysymys kasvatusopillisen tiede
kunnan perustamisesta Jyväskylän yliopistoon' kirjoittanut, että tar
koitus oli saada syntymään kasvatusopillinen keskus1aitos maahamme. 
Suunnitellun pedagogisen tiedekunnan tehtäviä oli nimittäin kasvatus
opin tieteellisen tutkimuksen edistäminen sekä laitoksen omain opet
tajain että heidän innostamainsa ja johtamainsa nuorempien tutkijain 
työn kautta. V. 19 34 toimintansa aloittaneen Kasvatusopillisen kor
keakoulun tehtäviä oli siitä annetun lain mukaan 'harjoittaa ja edistää 
kasvatus- ja opetustyön tieteellistä tutkimusta'. Tätä puolta korkea
koulun toiminnassa Oksala voimakkaasti korosti. 

Helmikuun 7 p:nä 1957 opetusministeriö tiedusti Penttilän komi
tealta, olisiko tarkoituksenmukaista sijoittaa kasvatusopillinen keskus
laitos Jyväskylään ja voisiko Kasvatusopillinen korkeakoulu ottaa sen 

1 Jyväskylän korkeakoulukomitean osam1et111to 1957. - Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 
1957 ja 1958. - Kirjoittajan muistitietoa. 
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yhteyteensä. Molempiin kysymyksiin vastattiin myöntävästi. Komitea 
oli kuitenkin sitä mieltä, että olisi perustettava kaksi kasvatusopillista 
keskusta, toinen Jyväskylään, toinen Helsinkiin. Edellisessä näistä 
olisi suoritettava vapaata kasvatustieteellistä tutkimusta, jälkimmäi
sessä virastojen ja laitosten antamia tutkimus- ja selvittelytöitä. Eriä
vän käsityksen ilmaisi kuitenkin kouluneuvos Esko Pennanen puol
taen vain yhden kasvatusopillisen keskuslaitoksen perustamista, jonka 
oikea paikka oli Helsinki. 

Kun tässä asiassa ei päästy eteenpäin, Penttilä ehdotti valtuus
kunnan kokouksessa tammikuun 28 p:nä 1957, että yliopistoyhdistys 
asettaisi erityisen 'kasvatustieteellisen tutkimuksen valiokunnan', jon
ka tehtävänä olisi suorittaa ja edistää kasvatustieteellistä tutkimusta 
lähinnä Kasvatusopillisen korkeakoulun piirissä. Valiokunta asetettiin 
ja sen puheenjohtajaksi valittiin professori Martti Takala. 

Yliopistoyhdistyksen myöntämän takuusumman turvin valiokunta 
hankki vuokralle IBM-reikäkorttikoneet. Kun opetusministeriö myön
si yliopistoyhdistykselle v:ksi 1958 veikkausvaroista kasvatustieteiden 
tutkimuksen ja niiden sovellutusten edistämiseksi huomattavan raha
summan, voitiin kasvatustieteiden tutkimuskeskus perustaa. 

Korkeakoulun 25-vuotisjuhlassa pitämässään puheessa toukokuun 
lopulla 19 59 opetusministeri Heikki Hosia lausui mm., että hahmotel
taessa Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun· lähivuosien kehi
tystä valtioneuvoston piirissä oli päädytty siihen, että pedagogisen tut
kimuksen ja siihen liittyvän opetuksen kehittämistä on ensi sijassa 
tuettava. "Valtiovallan ja korkeakoulun omien edustajien on ratkais
tava, onko pääpaino pantava esim. uusien opettajavoimien kehittämi
seen vaiko kasvatustieteellisen tutkimuskeskuksen vakinaistamiseen, 
minkä suorittamien arvokkaitten tutkimusten jatkamiseen valtioneu
vosto viime viikolla myönsi puolentoistamiljoonan erikoisavustuksen. 
Korkeakoulu voi olla vakuuttunut siitä, että hyvää tahtoa korkeakou
lun toivomusten täyttämiseen on olemassa." 

V. 1960 Jyväskylän kasvatustieteiden tutkimuskeskus siirtyi val
tion omistukseen. Samalla yliopistoyhdistys luopui sen nimissä hanki
tuista laitteista ym. laitoksen hyväksi. 1 

1 Korkeakoulukomitean mietintö, s. 58. - Kasvatusopillisen keskuslaitoksen Jyväskylän kasva
tusopillisen korkeakoulun yhteyteen sijoittamista koskeva mietintö. Erip. Kasvatus ja koulun 
n:osta 4 1957. - Oksala, K., Kysymys kasvatusopillisen tiedekunnan perustamisesta Jyväs
kylän yliopistoon. Erip. aikakauskirjasta Kasvatus ja koulu N:o 2 v. 1917. - Valt.k:n ptk. 
28/1 1957. - Kasvatustieteellisen tutkimuskeskuksen toimintakert. v:lta 1958. Erip. Kasv. 
ja koulun n:osta 1, 1959. - Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 1957-60. 
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Kasvatusopillisen korkeakoulun filosofinen tiedekunta oli aloitta
nut toimintansa vajanaisena. Kasvatustieteellinen ja historiaHis-kieli
tieteellinen osasto siinä oli, mutta ei fyysis-matemaattista. Niinpä kor
keakoulussa ei voitu valmistaa lainkaan matematiikan, fysiikan ja 
kemian eikä luonnontieteiden opettajia oppikouluihin. Kun kasvatus
tieteet olivat Jyväskylän korkeakoulun erikoisala, oli kasvatustieteelli
nen tutkimuslaitos tärkeysjärjestyksessä asetettu fyysis-matemaattisen 
tiedekuntaosaston edelle. 

Filosofinen tiedekunta oli 'siipirikko'. Haluttiin saada se eheäksi 
kokonaisuudeksi. Mutta vaikea oli siihen päästä. Kilpailu määrä
rahoista erittäinkin Oulun kanssa oli kova. Niinpä Jyväskylään saa
tiin ensin liikuntatieteellinen tiedekunta ja vasta sen jälkeen fyysis
ma temaattinen. 

Helsingissä ei haluttu luopua voimistelulaitoksesta. Sen uudelleen
järjestelyä harkittiin yhä. V. 1958 yliopiston konsistori asetti profes
sori Erkki Kivisen komitean kysymystä tutkimaan. Mietinnössään 
komitea esitti, että voimistelulaitokselle annettaisiin tarkoituksenmu
kaisempi nimi: 'Liikuntatieteen laitos'. Siinä suoritettavat 'liikunta
tieteen kandidaatin' ja 'lisensiaatin' tutkinnot vastaisivat filosofisessa 
tiedekunnassa suoritettavia kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoja. Aine
yhdistelmät olisi jätettävä lääketieteellisen tiedekunnan hyväksyttä
viksi, ja oppiarvoihin nähden laitos olisi tämän tiedekunnan alainen. 
Laitoksen sijoituspaikaksi ajateltiin Pirkkolan urheilupuistoa. Oli 
myös harkittu voimistelulaitoksen siirtoa Otaniemeen. 

Kasvatusopillisen korkeakoulun taholta tehtiin v. 1958 aloite lii
kuntatieteellisen tiedekunnan perustamiseksi Jyväskylään. Tarkoitus 
oli täälläkin, että voimistelunopettajien olisi suoritettava akateemiseen 
oppiarvoon oikeuttava tutkinto. Näin he hankkisivat itselleen pätevyy
den myös muiden aineiden kuin voimistelun opettajan tehtäviin, mitä 
pidettiin tärkeänä. - Asia kehittyi kuitenkin hitaasti. Vasta v. 1960 
päästiin eteenpäin. Eduskunta hyväksyi silloin Veikko Hyytiäisen ym. 
Keski-Suomen kansanedustajien toivomusaloitteen, että hallitus suo
rittaisi kiireellisesti -tutkimuksen siitä, olisiko liikunnan opettajia ryh
dyttävä valmistamaan Jyväskylässä. Aloite hyväksyttiin. Se sai äänes
tyksessä varsin merkittävän enemmistön. Vuoden lopulla valtioneu
vosto asetti komitean tutkimaan tätä kysymystä. Puheenjohtajaksi sii
hen kutsuttiin v.t. professori Päivö Oksala ja jäseniksi kouluneuvos 
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L. I. Kaukamaa, lehtori Yrjö Nora, voimisteluntarkastaja Teemu Saa
rinen, professori Martti Takala, tohtori Saima Tawast-Rancken, pro
fessori Unto Vartiovaara ja lehtori Lauri Vepsäläinen. Sihteeriksi otet
tiin voimistelunopettaja Ilmari Järvinen.

Komitea ryhtyi heti tarmokkaasti työhön. Helmi- ja toukokuussa 
tutustuttiiri Jyväskylän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yliopistoyhdis
tyksen taholla pyrittiin asiata mahdollisuuksien mukaan edistämään. 
Komitealle ilmoitettiin, että yhdistys oli valmis lahjoittamaan voimis
telunopettajien valmistukseen Jyväskylässä ryhdyttäessä jokaista pro
fessorinvirkaa kohti kirjallisuuden tai laitoksessa tarvittavien välineiden 
hankintaa varten miljoona markkaa. Helpottaakseen komitean työtä 
yhdistys hankki Alvar Aallon arkkitehtitoimistolta luonnospiirustuk
set voimistelulaitoksen tarvitsemista rakennuksista. Kun komitean 
ulkomaanmatkaa varten myönnetty määräraha ei ollut riittävä, yhdis
tys suoritti osan matkan aiheuttamista kustannuksista. Huhtikuun 
puolimaissa kävi lähetystö pääministeri Sukselaisen ja opetusministeri 
Hosian puheilla. Tilaisuudessa ministereille jätettiin yliopistoyhdistyk
sen ja maakuntaliiton yhteisesti toimittama kirjanen "Antakaa heille 
tilaisuus opiskella", missä osoitettiin, miten kestämättömäksi tilanne 
yliopistoissa ja korkeakouluissa yhä lisääntyvän ylioppilastulvan joh
dosta tulee lähivuosina, jos niitä ei voimakkaasti laajenneta. 

Komitean työ näytti edistyvän hyvin. Niinpä otettiin valtion v:n 
1962 budjettiin määräraha voimistelunopettajien valmistuksen aloit
tamiseksi Jyväskylässä. Asia lykkäytyi kuitenkin. Virkoja ei julistettu 
haettaviksi, kun komiteamietintö valmistui vasta kesäkuussa 1962. 

Syyskuun alussa 1963 liikuntatieteellinen opintosuunta aloitti toi
mintansa Jyväskylässä. Sen opettajakuntaan kuului ensimmäisenä 
vuonna opintosuunnan johtaja ja kolme lehtoria. Tästä opintosuun
nasta on kehittyvä täydellinen tiedekunta, jossa voidaan suorittaa lii
kuntakasvatuksen kandidaatin sekä liikuntatieteiden kandidaatin, li
sensiaatin ja tohtorin tutkintoja. 1 

FYYSIS-MATEMAATTINEN TIEDEKUNTA. -
MUITA LAAJENNUSSUUNNITELMIA 

Koululaitos tarvitsi oppikouluihin kipeästi matematiikan opettajia. 
Se oli kiistämätön tosiasia. Mutta siitä huolimatta Jyväskylän pyrki
mykset laajentaa korkeakouluaan tähän suuntaan edistyivät perin hi-

I Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 1958-63. - Jyväskylän Korkeakoulun liikuntakasvatus

komitean mietintö 1962. 
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taasti. Kun Yhteiskunnallisen korkeakoulun siirto Tampereelle osoit
tautui tarkoituksenmukaiseksi ja yhä äänekkäämmin alettiin vaatia 
uuden, Itä-Suomen, yliopiston perustamista, niin huomio kohdistui 
myös olemassa oleviin yliopistoihin ja korkeakouluihin, ja alettiin 
ymmärtää, että niiden laajentaminen oli taloudellisesti edullisempaa 
kuin uusien perustaminen. 

Kysymystä Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun laajentami
sesta liittämällä siihen fyysis-matemaattinen tiedekuntaosasto oli pi
detty jatkuvasti vireillä. Korkeakoulun hallintokollegio oli kerran toi
sensa jälkeen esittänyt tarkoitukseen määrärahaa ja eduskunta-aloit
teita oli tehty. 

Jotta kehitykseen saataisiin vauhtia, yliopistoyhdistyksen valtuus
kunta professori Oksalan aloitteesta asetti v:n 1963 alussa asiantun
tija toimikunnan laatimaan mietintöä ma temaa ttis-luonnon tieteellisten 
aineiden liittämisestä Jyväskylän korkeakouluun. Toimikunnan pu
heenjohtajaksi kutsuttiin Suomen akatemian jäsen Rolf Nevanlinna, 
jäseniksi professorit Ernst Palmen, Nils Fontell, Eero Tommila, Martti 
Takala ja Päivö Oksala. Sihteeriksi otettiin varatuomari Pentti Sillan
taus. Työnsä toimikunta suoritti nopeasti. Mietintö luovutettiin ope
tusministerille huhtikuun 28 p:nä. Hallituksen piirissä ymmärrettiin
kin asian tärkeys, mutta määrärahaa ei rahatilanteen kireyden vuoksi 
voitu budjettiin panna ennen ·kuin seuraavana vuonna. 

Syksyllä 1965 fyysis-matemaattinen tiedekuntaosasto aloitti Jyväs
kylässä toimintansa. Opetus kohdistettiin alkuvaiheessa niihin ainei
siin, matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan, joita oppikoulujen mate
matiikan opettajien lähinnä on opiskeltava. Biologisten aineiden vuoro 
tulee myöhemmin. 

Filosofinen tiedekunta oli vihdoinkin saavuttanut kauan tavoitel
lun tasapainonsa. 1 

Korkeakoulun laajentamista myös muihin suuntiin on harkittu. 
Suunnitelmat teologisen tiedekunnan liittämiseksi korkeakouluun ovat 
jo melko pitkällä. Tämä tiedekuntahan soveltuisi Jyväskylään erityisen 
hyvin, kun siinä annetaan opetusta mm. tuleville uskonnon opettajille 
ja Jyväskylän korkeakoulu on erikoistunut juuri kasvatustieteisiin ja 
opettajien valmistukseen. Hahmotellessaan noin puoli vuosisataa sit
ten Jyväskylän tulevan yliopiston tehtäviä Jaakko Gummerus jo mai
nitsi sen tiedekuntien joukossa myös teologisen. 

1 Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 1962-65. 
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V. 1962 teologien piirissä Helsingissä heräsi ajatus, että Kasva
tusopilliseen korkeakouluun olisi perustettava jumaluusopillinen tiede
kunta. Papeista ja uskonnonopettajista alkoi olla puutetta. Asiata oli 
usean vuoden aikana Jyväskylässä harkittu, mutta toimeen ei oltu ryh
dytty, kun oli pelätty, että siitä voisi olla vireillä oleville korkeakoulun 
kannalta tärkeämmille laajentamisyrityksille haittaa. 

Kun tiedettiin, että ajatusta kannatettiin varsin arvovaltaisissa pii
reissä, valtuuskunta asetti pikatoimikunnan - professorit Oksala ja 
Martti H. Haavio sekä lehtori Sakari Helle - kysymystä tutkimaan 
ja laatimaan siitä mietinnön, joka valmistui jo tammikuussa seuraavana 
vuonna. Asiantuntijoina komiteaa oli avustanut kolme teologian pro
fessoria. Komitean käsityksen mukaan teologinen tiedekunta soveltui 
hyvin Kasvatusopillisen korkeakoulun yhteyteen. Tulevilla papeilla ja 
uskonnon opettajilla olisi täällä tilaisuus opiskella myös kasvatustie
teellisessä ja humanistisessa tiedekunnassa. Kasvatustieteellisestä kes
kuslaitoksesta heille voisi olla hyötyä, ja Korkeakoulun laaja tieteelli
nen kirjasto olisi oivallinen tuki myös teologiselle tiedekunnalle. 

Toimikunnan mietintöön pohjautui korkeakoulun hallintokolle
gion opetusministeriölle v. 1962 jättämä ehdotus teologisen tiedekun
nan perustamisesta korkeakouluun. 

Aloite saavutti laajojen piirien kannatuksen. Uuden teologisen tie
dekunnan perustamista pitivät tärkeänä mm. Helsingin yliopiston teo
loginen tiedekunta, yliopiston konsistori, laajennettu piispainkokous ja 
kirkolliskokous. Siitä, minne se olisi sijoitettava, oli ja on yhä eriäviä 
käsityksiä. Teologista tiedekuntaa haluaa myös Oulu. Jyväskylällä on 
joka tapauksessa suuri kannatus. 1 

Penttilän komitea oli erityisessä mietinnössä ehdottanut, että Kas
vatusopillisessa korkeakoulussa alettaisiin valmistaa kuvaamataidon ja 
musiikin opettajia. Komitean ehdotus ei saavuttanut kannatusta. Aja
tus jäi kuitenkin itämään. Jyväskylän kulttuuripäivien yhteydessä pide
tyillä näiden alojen opettajien päivillä se sukelsi uudelleen esille. Pro
fessori Oksala aloitti yliopistoyhdistyksen puolesta alustavat neuvotte
lut opettajaliiton johtomiesten kanssa. Hänen toimestaan yliopistoyh
distys asetti kaksi toimikuntaa, toisen valmistamaan suunnitelmaa mu
siikin opetuksen ja tutkimuk_sen, toisen visuaalisen opetuksen ja tutki
muksen järjestämiseksi Kasvatusopillisen korkeakoulun yhteyteen. 

1 Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 1962-64. - Jyväskylän korkeakoulun kehittämisohjelma 
v. 1963. - Keski-Suomen Iltalehti 8/2 1963. - Valt.k:n ptk. 13/12 1962, 28/1 1963 ja 
29/6 1965. 
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Edellisen puheenjohtajana toimi Suomen akatemian jäsen Joonas Kok
konen, jälkimmäisen Oksala. Tarkoitus on, että myös näillä aloilla 
opiskelu johtaisi yliopistollisiin oppiarvoihin. Molemmat mietinnöt 
ovat valmistuneet, ja on ne jätetty korkeakoulun rehtorille ja opetus
ministerille .1 

Mainittakoon vielä eräs aloite. V. 1964 yliopistoyhdistyksen ko
kouksessa diplomi-insinööri I. Kaskiala toi esiin Oksalan kanssa kehit
telemänsä ajatuksen, että Jyväskylään perustettaisiin Alvar Aallon 
nimeä kantava museo ja instituutti. Aloitteeseen Suomen akatemian 
jäsen Aalto on suhtautunut myönteisesti. Kysymystä kehittelee komi
tea, jonka puheenjohtajana on Oksala.2 

VIELÄKIN YLIOPISTOYHDISTYKSEN TOIMINNASTA 

Kasvatusopillista korkeakoulua oli yliopistoyhdistyksen piirissä 
aina pidetty vain lähitavoitteena. Varsinainen tavoite on aina ollut 
suomalainen yliopisto Jyväskylään. Niinpä huomio ensi sijassa kiinni
tettiin korkeakoulun toimialan laajentamiseen. Mutta samalla myös 
pyrittiin edistämään kaikkea sitä, mikä tavalla tai toisella lisäisi Kasva
tusopillisen korkeakoulun arvoa ja myös Jyväskylän merkitystä kult
tuurikaupunkina. Niinpä pyrittiin vaalimaan Jyväskylän vanhoja muis
toja, kohdistettiin huomio tämän kaupungin merkitykseen 1800-luvun 
jälkipuoliskolla orastavalle suomalaiselle sivistykselle, erityisesti yli
opistoajatuksen isään W. S. Schildtiin. 

Jo v. 1937 K. Oksala esitti harkittavaksi, olisiko yhdistyksen teh
tävä aloite Schildt-Kilpisen muistomerkin pystyttämiseksi Jyväskylään. 
Valtuuskunta päättikin ryhtyä toimeen ja kääntyi asiassa Keski-Suo
men maakuntaliiton puoleen. Liitto ilmoitti olevansa valmis yhteis
työhön. 

On täysin selvä, että muistomerkki Schildtin kunniaksi on pysty
tettävä ja että sen oikea paikka on Jyväskylä. Tämä kysymys on myö
hemminkin otettu esille ja toimikuntia on asetettu. Tekipä lääkäri
seura Duodecim Schildtin 150-vuotisjuhlien aikana v. 1960 tarkoituk
seen 100.000 mk:n lahjoituksen. Mutta syntymättä patsas vielä on.3 

1 Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 1962-64. - Valt.k:n ptk. 31/1 ja 13/12 1962, 27 /1 
1964, 1/2 1965 ja 7 /3 1966. - Uusi Suomi 24/4 1966. 

2 Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 1964. - Valt.k:n ptk. 3/3 ja 7 /3 1964. - Laajapohjaisen 
neuvottelukokouksen ptk. 15/6 1964. 

3 Valt.k:n ptk. 7/5 ja 26/11 1937, 28/1 1957 ja 31/7 1960. 

13 
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Schildtin muistoa on yritetty pitää vireillä myös muilla tavoilla. 
Tammikuun 23 p:nä 1952 varatuomari Toivo Horelli esitti, että 
yliopistoyhdistys lyöttäisi Schildtin muiston kunnioittamiseksi mitalin. 
Harkittuaan asiata valtuuskunta asettui kuitenkin sille kannalle, että 
mitalin lyöttämiseen voitaisiin ryhtyä myöhemminkin sopivalla het
kellä Schildtin jonkin merkkipäivän yhteydessä. Sitä ennen olisi saa
tava syntymään elämäkertakuvaus Schildtistä ja myös Yliopistoyhdis
tyksen historia. 

· Lyöttämällä Jyväskylän lyseon satavuotismuiston kunnioittami
seksi Alvar Aallon suunnitteleman juhlamitalin, jonka toisella puolella 
on Schildtin kuva ja kirjoitus 'Wolmar Styrbjörn Schildt-Kilpinen pa
ter scholae' Jyväskylän Lyseon entisten oppilaiden yhdistys 'Jyly' on 
vaatimattomassa muodossa toteuttanut Horellin ehdotuksen. Myö
hemmin 'Jyly' on lyseon ulkoseinään kiinnittänyt reliefin koulun isästä 
Schildtistä. 

Päätös Schildtin elämäkerran kirjoittamisesta tehtiin valtuuskun
nan juhlakokouksessa heinäkuun 7 p: nä 1960, jolloin Schildtin synty
mästä oli kulunut 150 vuotta. Elämäkerran kirjoittaminen uskottiin 
Sakari Kuuselle. Teos ilmestyi Gummerus-yhtiön kustannuksella v. 
1962. Sopimus yhdistyksen ja samalla yliopiston syntyhistorian kir
joittamisesta tehtiin saman kirjoittajan kanssa myöhemmin. 

Schildtin muistoa vietettiin . tuona juhlavuotena 1960 monella 
muullakin tavalla, mm. järjestämällä korkeakoululle muistonäyttely. 
Syksyllä Jyväskylässä vieraili näissä merkeissä Suomen tiedeakatemia. 1 

Kun Korkeakoulun määrärahat ovat niukat ja niiden käyttö tar
koin määrätty, yliopistoyhdistyksen on ollut pakko antaa taloudellista 
tukea korkeakoululle, sillä kilpailu korkeakoulualalla on käynyt viime 
aikoina hyvin ankaraksi. Erityisesti on korkeakoulun pyrkimyksiä 
tuettu, kuten edellä on esitetty, milloin kyseessä on ollut korkeakoulun 
laajentaminen. Melkoisiksi nousevat ne summat, mitä korkeakoulun 
kirjaston hyväksi on uhrattu. 

Korkeakoulun julkaisutoimintaa yhdistys on jatkuvasti tukenut, 
nimittäin Acta-sarjaa ja aikakauslehteä 'Kasvatus ja koulu'. Acta-sarja 
on v:sta 1962 jaettu kasvatusopillis-sosiologiseen 'Jyväskylä studies 
in education, psychology and social research' ja historialliseen 'Studia 
Historica Jyväskyläensia' sarjoiksi. Vuodesta 1966 lähtien ilmestyy 
lisäksi Studia phililogica Jyväskyläensia-niminen kielitieteellinen jul
kaisusarja. 

1 Valr.k:n ptk. 23/1 ja 6/3 1952, 20/1 1953, 21/1 1954, 7/7 1960. - Kirjoittajan muistitietoa. 
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Kasvatus ja koulu-lehden siirto Helsinkiin osoittautui epäonnistu
neeksi. Pääkaupungissa ilmestyvän aikakauslehden toimittaminen Jy
väskylästä käsin oli hankalaa. Korkeakoulun opettajaneuvosto ehdotti 
sen vuoksi valtuuskunnalle, että lehti otettaisiin Korkeakoulun ja 
Yliopistoyhdistyksen yhteiseksi aikakauslehdeksi uudelleen Jyväsky
lään. Kun lehden kustantaminen oli tuottanut Kansakoulun opettajain 
liitolle tappiota, ei liitollakaan ollut mitään tätä vastaan. V:sta 1955 

lehti on jälleen ilmestynyt Jyväskylässä. Sen toimituskuntaan on sään
nöllisesti kuulunut yhdistyksen edustajia ja yhdistys on vastannut leh
den taloudesta. 

V. 1957 yhdistys anoi yhdessä Turun yliopiston kanssa opetusmi
nisteriöltä varoja Sanakirjasäätiön sanalippujen mikrofilmausta varten. 
Tarkoitukseen on avustusta jatkuvasti saatu veikkausvaroista. Mikro
filmit ja tarvittavat lukulaitteet on sijoitettu korkeakoulun suomen
kielen laitokseen. 

V. 1960 saatiin varoja myös historiallisen lähdeaineksen mikrofil
maukseen. Myöhemmin yliopistoyhdistyksen apua ei tähän tarkoituk
seen ole tarvittu, koska em. määräraha on otettu valtion vakinaiseen 
menoarvioon. Vaikeuksia historian opetukselle korkeakoulussa aiheu t
taa arkistoaineksen niukkuus. Joulukuusta 19 59, jolloin yliopistoyh
distys osallistui opetusministeriössä ja valtionarkistossa asiaa ajamassa 
käyneeseen lähetystöön, on korkeakoulun historian laitos prof. Mauno 
Jokipiin johdolla pitänyt vanhaa maakunta-arkistokysymystä vireillä. 
Oman Keski-Suomen läänin synty v. 1960 on helpottanut asiaa. Kun 
ei Vaasan maakunta-arkistoa haluttu siirtää Jyväskylään, eduskunta 
lausui tammikuussa 1965 hallitukselle toivomuksen, että se ryhtyisi 
toimenpiteisiin Keski-Suomen maakunta-arkiston perustamiseksi Jy
väskylään. Tämän johdosta laitos alkoi toimintansa helmikuun 2. p:nä 
196 7 Jyväskylän kaupungin linja-autoaseman yhteyteen rakennutta
missa tiloissa Väinönkadulla . 1 

Kun kesäyliopisto v. 1937 muuttui Korkeakoulun kesälukukau
deksi, niin huolenpito siitä siirtyi valtiolle. Yliopistoyhdistyksen on 
myöhemmin kuitenkin ollut pakko ryhtyä kesäyliopistoakin taloudelli
sesti tukemaan sen vuoksi, että kilpailu tällä alalla on tullut yhä tiu
kemmaksi. Kesäyliopistoja on perustettu melkein joka puolelle maata. 

1 Yliopistoyhdistyksen toimintakert. - Valt.k:n ptk. 24/10 ja 6/11 1954 sekä 28/1 1957. -
Jokipii, Mauno, Keski-Suomen historian tutkimisesta. Saavutuksia ja tavoitteita. Keski-Suo
men maakuntaviesti 1962 n:o 2; Sama, Jyväskylän arkistokysymys. Kasvatus ja koulu 1963 
n:o 2. - Historian laitoksen vuosikertomukset Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ja 
Jyväskylän yliopiston vuosikertomuksissa. 
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Nykyisinhän, v. 1966, niitä jo on 15. Kun tätä kilpailua ei oteta val
tion määrärahoista päätettäessä huomioon, on yliopistoyhdistyksen 
v:sta 1956 ollut pakko antaa kesäyliopistolle ja myös Jyväskylän kult
tuuripäiville avustusta, jotta huomattavia ulkomaalaisia tiedemiehiä ja 
taiteilijoita voitaisiin kesälukukaudelle ja näille päiville saada. 

Stipendejä on edelleen annettu seuraavalla tavalla: kaksi 10.000 
mk:n stipendiä kasvatustieteiden kandidaatin tutkintoa varten opis
keleville vuosittain v:een 19 5 8, Martti Airilan stipendejä kielitieteelli
siä tutkimuksia varten v:sta 1964 ja matka-apurahoja korkeakoulun 
opettajille v:sta 1964. 

Myöskin ylioppilaskunnan kirjastolle on viime vuosina annettu 
avustusta. 

Mahdollisuuksia avustusten antoon on lisännyt se, että yhdistyksen 
hoidossa on v:sta 1961 ollut korkeakoulun päärakennuksen aulan kah
vio "Belvedere" . 1 

TOIMIHENKILÖITÄ 

Jyväskylän yliopistoyhdistys muodostui vähitellen melkeinpä sul
jetuksi seuraksi. Vuosikokoukset pidettiin sääntöjen mukaisesti 'yli
opiston päivänä', maaliskuun 7 :ntenä. Saapuvilla oli vain poikkeus
tapauksissa jokunen henkilö, joka ei kuulunut valtuuskuntaan tai jota 
ei tarvittu myöntämään valtuuskunnalle vastuuvapautta. Silti yhdistys 
ei suinkaan ollut suljettu. Jäseniksi hyväksyttiin aina kaikki, jotka 
ilmoittivat haluavansa jäseniksi liittyä, ja jäseniksi kutsuttiin ne hen
kilöt, joiden tukea katsottiin tarvittavan. Varsinaiseen jäsenten han
kintaan ei ryhdytty, vaikka siitäkin oli puhe, sillä alkoi tuntua siltä, 
ettJ yhdistyksen toiminta oli kovin kapealla pohjalla. 

Yhdistyksen toimivana elimenä on aina ollut valtuuskunta. Siihen 
on yritetty saada mikäli mahdollista sellaisia, joiden myötävaikutusta 
yliopistoasian menestyksellinen hoitaminen on tarvinnut. Siinä on aina 
ollut edustettuna Kasvatusopillinen korkeakoulu, Jyväskylän kaupunki 
ja sen sekä kulttuuri- että liikemiespiirit. Valtuuskuntaan on säännölli
sesti kuulunut korkeakoulun rehtori, kaupunginjohtaja ja läänin pe
rustamisen jälkeen maaherra. Myös julkinen sana on valtuuskunnassa 
ollut edustettuna. Läheisessä yhteydessä on pyritty olemaan Keski
Suomen maakuntaliittoon ja Keski-Suomen kansanedustajiin. 

1 Yliopistoyhdistyksen toimintakert. 
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Valtuuskuntaan kuuluivat tämän aikakauden alussa, v. 1937, seu
raavat henkilöt: professori Zach. Castren, tohtori Airila, professori 
Oksala, pankinjohtaja Mansnerus, kunnallisneuvos Koskelin, maan
viljelysneuvos A. Schildt, tohtori Kuusi, kouluneuvos Mikkola, tohtori 
Laurosela, lehtori Laitakari, maanviljelijä Vesterinen, lehtori Forss, 
maisteri Wolmari Schildt, lehtori Järvinen ja tohtori Tommila. 

Näistä 15 miehestä valtuuskuntaan kuuluu enää vain professori 
Kuusi. Kaikki muut ovat valtuuskunnasta jääneet pois seuraavassa jär
jestyksessä: Mikkola (toimiaika 1920-37), Castren ( 1918-38), 
A. Schildt (1918-39), Tommila ( 1936-45), Järvinen, v:sta 1941,
Riijärvi (19 34-46), Laurosela ( 1920-46), Mansnerus 1918-
4 7), Forss ( 1931-47), Laitakari ( 1926-49), Oksala ( 1918-49),
Koskelin (1918-49), Airila (1918-53), Vesterinen ( 1928-58)
ja Wolmari Schildt ( 1934-62).

Uusia valtuuskuntaan myöhemmin tulleita voimia olivat: kaupun
ginjohtaja varatuomari Arvo Haapasalo ( 1938-55), pankinjohtaja 
varatuomari Toivo Horelli ( 1938-60), tilanomistaja kapteeni Yrjö 
Schildt ( 1940-60), lehtori Heikki Kuusinen ( 1946-60), korkea
koulun rehtori professori Erik Ahlman ( 1946-52), kauppaneuvos 
Onni Fredrikson ( 1946-5 3), professori Arvo Lehtovaara ( 1948-
63), toimitusjohtaja, myöhemmin kauppaneuvos Kalle Heinonen 
( 1948-), korkeakoulun rehtori professori Aarni Penttilä ( 19 50-), 
tohtori V. Puttonen ( 19 50-59), toimitusjohtaja, myöh. kauppaneu
vos Mauno Salo järvi ( 19 50-), toimitusjohtaja tohtori Olli Routti 
(19 5 3-), apulaisprofessori Päivö Oksala ( 19 54-), tohtori Matti 
Sainio ( 19 54-63), kaupunginjohtaja, myöh. maaherra Jorma Tuomi
nen ( 1956-60), toimitusjohtaja, myöh. kauppaneuvos Erkki Luoto 
( 1960-), päätoimittaja maisteri Martti Juusela ( 1959-), maaherra 
Eino Palovesi ( 1961-), agronomi Wilhelm Schildt ( 1961-), 
kaupunginjohtaja Veli Järvinen 1960-), vuorineuvos Uno E. 
Savola ( 1961-65), korkeakoulun rehtori professori Martti Takala 
( 1963-), professori Erkki Leikola ( 1964-), isännöitsijä, teolli
suusneuvos Lauri Tiilikka ( 1964-) ja pankinjohtaja Onni Sairanen 
(1966-). 

Syynä valtuuskunnan jäsenten vaihtumiseen on useimmissa tapauk
sissa ollut kuolema tai heikentynyt terveys, eräissä tapauksissa paikka
kunnalta siirtyminen. 

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin tammikuun 22 p:nä 
19 36 kol'keakoulun rehtori professori Oksala maanviljelysneuvos 
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Schildtin pyydettyä korkean ikänsä vuoksi tehtävästä vapautusta. 
Oksala toimi yhdistyksen puheenjohtajana v:een 1946, jolloin puheen
johtajaksi valittiin silloinen varapuheenjohtaja Kuusi. Vuosien paino 
oli jo alkanut Oksalaa rasittaa. Kaksi vuotta myöhemmin häntä koh
tasi halvaus ja heinäkuun 12 p:nä 1949 päättyivät tämän merkittävän 
miehen päivät.1 

Varapuheenjohtajaksi Kuusen jälkeen valittiin kaupunginjohtaja 
Arvo Haapasalo. Hänen kuoltuaan v. 19 5 5 oli varapuheenjohtajana 
lyhyen aikaa toimitusjohtaja Kalle Heinonen, sitten maaliskuun 7 p:stä 
1956 kaupunginjohtaja Jorma Tuominen ja tämän siirryttyä v. 1959 
Hämeen läänin maaherraksi tohtori Olli Routti. 

V:sta 1961 on säännöllisesti valittu kaksi varapuheenjohtajaa. En
simmäisenä varapuheenjohtajana ovat toimineet professori Aarni Pent
tilä v. 1961 ja tohtori Olli Routti v:sta 1962, toisena varapuheenjoh
tajana v:sta 1961 kaupunginjohtaja Veli Järvinen. 

Valtuuskunnan sihteerinä toimi aluksi lehtori Laitakari. Syyskuun 
12 p:nä 1947 hän pyysi vaikean sairauden vuoksi vapautusta tehtä
västä. Sihteeriksi valittiin hänen jälkeensä päätoimittaja Kyösti Sor
jonen. 

Yliopistoyhdistyksen rahastonhoitajana toimi kuolemaansa saakka 
v:een 1947, 0. W. Mansnerus, joka oli hoitanut tätä tointa yhdistyk
sen perustamisesta lähtien. Hänen jälkeensä rahastonhoitajaksi tuli 
ensin pankinjohtaja varatuomari Toivo Hotelli ja hänen siirryttyään 
v. 1951 Tampereelle tohtori Olli Routti. V:sta 1960 on yhdistyksen
taloudenhoito ollut uskottuna varatuomari Erkki Rutaselle. Rahaston
hoitajan nimi muutettiin v. 1955 taloudenhoitajaksi.

V:een 1937 olivat kesäyliopisto- ja kirjastovaliokunnat yliopisto
yhdistyksen tärkeimpiä. Kun kesäyliopisto ja Tieteellinen kirjasto siir
tyivät valtion haltuun, ei yliopistoyhdistyksellä ollut enää mitään syytä 
asettaa näitä valiokuntia. Niinpä v. 1937 asetettiin vain kolme valio
kuntaa raha-asiain ja kirjakauppavaliokunnat sekä Kasvatus ja koulun 
valiokunta. 

Raha-asiainvaliokunnan puheenjohtajina ovat toimineet Hotelli, 
Wolmari SchilJL, Heinonen ja RouLLi. 

Kun yhdistyksen toiminta 1950-luvulla alkoi vilkastua, asetettiin 
v. 19 56 lisäksi työvaliokunta, jonka oli pidettävä huoli valtuuskunnan

l Valt.k:n ptk. 22/1 1936 ja 4/1 1946. - Yliopistoyhdistyksen pöytäkirjat ja vuosikertomukset.



199 

päättämien asioiden toimeenpanosta ja hoidettava ajankohtaiset kii
reelliset asiat. Työvaliokunnan puheenjohtajana oli valtuuskunnan pu
heenjohtaja, jäseninä valtuuskunnan varapuheenjohtaja, valiokuntien 
puheenjohtajat, korkeakoulun rehtori sekä valtuuskunnan sihteeri ja 
rahastonhoitaja. 

Kun huomattiin, että tähän valiokuntaan ja raha-asiainvaliokun
taan kuuluivat melkein samat miehet, yksinkertaistettiin järjestelmä, 
lopetettiin raha-asiainvaliokunta ja siirrettiin kaikki sen tehtävät työ
valiokunnalle. Työvaliokuntaan ovat sen jälkeen kuuluneet valtuus
kunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, korkeakoulun rehtori, 
kolme valtuuskunnan valittua jäsentä, sihteeri ja taloudenhoitaja. 

Puheenjohtajana kirjakauppavaliokunnassa oli aluksi vuoden ajan 
A. Schildt, hänen jälkeensä Forss. Viimeinen puheenjohtaja oli Haapa
salo. V. 1955 Weilin & Göösin kirjakauppa myytiin.

Kasvatus ja koulun toimituksessa valtuuskuntaa ovat edustaneet 
eri aikoina Kuusi, Sainio ja Päivö Oksala. 

Kansanvalistusseuran valtuuskunnassa ovat yhdistystä edusta
neet K. Oksala ja Kuusi, Sanakirjasäätiön valtuuskunnassa Airila ja 
Penttilä. 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

Schildtin suuri haave on vihdoinkin toteutunut, Jyväskylän yliopis
to ei enää ole unelma, se on totista totta. Kaksi vuotta aikaisemmin 
toimintansa aloittaneesta Kasvatusopillisesta korkeakoulusta lausui sen 
perustaja professori K. Oksala v. 1936, että sen arvo ei ensi sijassa 
riipu siitä, miten laajana ja miten hyvin varustettuna sen työ alkaa. 
Tärkeintä on, että sen juurissa on kasvuvoimaa. Jyväskylän Kasvatus
opillinen korkeakoulu on osoittautunut tarpeelliseksi. Se on kasvanut 
ja varttunut. Vähitellen siitä on kehittynyt yliopisto. 

Latinan sana universitas merkitsee kokonaisuutta. Universitas -· 
yliopisto tarkoittaa korkeata oppilaitosta, jossa kaikki tieteet ovat 
edustettuina. Jyväskylän yliopisto on vielä kaukana tästä yliopiston 
ihanteesta. Mutta jo eräitä vuosia siinä on ollut edustettuna niin monta 
tieteenhaaraa, että nimi korkeakoulu on ollut sille liian vaatimaton ja 
suorastaan harhaanjohtava. 

Jo viime vuosikymmenen loppupuolella alettiin korkeakoulun joh
don taholla vakavasti harkita nimen muuttoa, sillä filosofisen tiede
kunnan perustaminen oli suuressa määrässä lisännyt sen tehtäviä ja 
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muuttanut sen luonnetta. Asiaan ei kuitenkaan vielä puututtu, jäätiin 
odottamaan fyysis-matemaattisen tiedekuntaosaston perustamista. 

Kun voimistelunopettajien valmistus v. 1963 korkeakoulussa alet
tiin, harkittiin asiata uudelleen. Varsinainen aloite tehtiin kuitenkin 
vasta v. 1964. Kun oli ilmeistä, että fyysis-matemaattinen tiedekunta
osasto lähiaikoina oli aloittava Jyväskylässä toimintansa, pidettiin sel
vänä, että nimenmuutos oli toimeenpantava. 

Vaikka tässä suhteessa ei epäilyksiä myöskään korkeammalla ta
holla ollut, asia edistyi hitaasti. Ratkaisua vaikeutti se, että maan kor
keakoulukysymys kokonaisuudessaan oli valinkauhassa. Uusi aloite oli 
korkeakoulun taholta tehtävä. Se johti lopultakin tulokseen. Touko
kuun 24 p:nä 1966 Suomen kansaneduskunta hyväksyi lain Jyväsky
län yliopistosta ja kesäkuun 30 p:nä tasavallan presidentti Urho Kek
konen sen vahvisti. Lain mukaan Jyväskylän yliopisto aloitti toimin
tansa heinäkuun 1 p:nä 1966. 



LIITE 

Jyväskylän Ylio pistoyhdistyksen suurkeräyksen tulos 

Alahärmä 11 lahjoittajaa 11.000 mk 
Alajärvi 32 

" 
40.650 

" 

Alavus 23 
" 

24.200 
" 

Asikkala 4 
" 

7.000 
" 

Haapavesi 11 
" 

6.475 
" 

Hankasalmi 50 
" 

49.900 
" 

Hartola 13 
" 

14.500 
" 

Hauho 9
" 

9.000 
" 

Hauki vuori 3
" 

1.800 
" 

Helsinki 110 
" 

212.900 
" 

Hirvensalmi 1
" 

100 
" 

Huittinen 12 
" 

14.000 
" 

Hämeenlinna 2
" 

4.000 
" 

Iisalmi 41 
" 

35.730 
" 

Ilmajoki 9
" 

9.000 
" 

Impilahti 2
" 

1.500 
" 

Isokyrö 3
" 

3.000 
" 

Jalasjärvi 2
" 

2.300 
" 

Joensuu 14 
" 

14.650 
" 

Joroinen 2
" 

6.000 
" 

Joutsa 9
" 

9.000 
" 

Juuka 12 
" 

14.000 
" 

Juupajoki 6
" 

3.850 
" 

Juva 6
" 

10.000 
" 

Jyväskylä 88 
" 

128.750 
" 

Jyväskylän pit. 41 
" 

163.000 
" 

Jämsä 42 
" 

83.500 
" 

Kaavi 1
" 

500 
" 

Kajaani 20 
" 

17.150 
" 

Kangasala 1
" 

100 
" 

Kangasniemi 24 
" 

25.400 
" 

Kannus 15 
" 

20.500 
" 

Karstula 34 
" 

35.820 
" 

Kaskinen 3
" 

27.000 
" 

Kauhajoki 13 
" 

12.500 
" 

Kauhava 8
" 

8.000 
" 
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Kaustinen 5 lahjoittajaa 13.500 mk 
Kemi 2

" 
3.500 

" 

Keuru 49 
" 

74.500 
" 

Kinnula 3 
" 

2.500 
" 

Kitee 1 
" 

10.000 
" 

Kiuruvesi 1 
" 

1.000 
" 

Kokkola 1 
" 

1.000 
" 

Konginkangas 12 
" 

14.300 
" 

Konnevesi 20 
" 

12.100 
" 

Korpilahti 33 
" 

68.145 
" 

Kosken pää 8 
" 

17.000 
" 

Koski H.l. 2 
" 

2.000 
" 

Kuhmoinen 17 
" 

23.000 
" 

Kuopio 12 
" 

27.000 
" 

Kuorevesi 27 
" 

46.100 
" 

Kurikka 6
" 

16.000 
" 

Kuru 11 
" 

10.100 
" 

Käkisalmi 4 
" 

3.100 
" 

Kälviä 7 
" 

9.200 
" 

Lahti 1 
" 

1.000 
" 

Laihia 12 
" 

11.500 
" 

Lammi 13 
" 

11.450 
" 

Lapinlahti 2
" 

11.000 
" 

Lappajärvi 13 
" 

15.000 
" 

Lapua 17 
" 

17.200 
" 

Laukaa 43 
" 

112.700 
" 

Lehtimäki 1
" 

1.000 
" 

Leivonmäki 2
" 

1.500 
" 

Lempäälä 1
" 

500 
" 

Luhanka 17 
" 

53.500 
" 

Luopioinen 1 1.000 
Längelmäki 17 

" 
15.200 

,, 

Mes·sukylä 19 
" 

21.000 
" 

Mikkeli 11 
" 

10.000 
" 

Multia 9
" 

21.G00
" 

Muurame 6
" 

7.500 
" 

Nurmo 1
" 

1.000 
" 

Orivesi 30 
" 

29.000 
" 

Oulainen 5 
" 

3.100 
" 

Oulu 3
" 

4.500 
" 
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Padasjoki 5 lahjoittajaa 8.000 mk 
Parikkala 7 

" 
5.500 

" 

Perho 6
" 

3.800 
" 

Petäjävesi 28 
" 

34.600 
" 

Pieksämäki 20 
" 

25.650 
" 

Pihlaja vesi 15 
" 

12.550 
" 

Pihtipudas 18 
" 

19.500 
" 

Pirkkala 1
" 

1.000 
" 

Porvoo 1
" 

3.000 
" 

Pylkönmäki 15 
" 

14.000 
" 

Raahe 3
" 

2.000 
" 

Rantasalmi 3 
" 

13.500 
" 

Rautalampi 25 
" 

25.050 
" 

Rovaniemi 1
" 

1.000 
" 

Ruovesi 34 
" 

26.750 
" 

Saarijärvi 38 
" 

117.550 
" 

Savonlinna 1
" 

1.000 
" 

Seinäjoki 6 
" 

7.500 
" 

Seinäjoki Koura 1
" 

1.500 
" 

Sippola 2
" 

2.000 
" 

Soini 3 
" 

2.500 
" 

Sortavala 11 
" 

21.200 
" 

Sumiainen 5 " 
2.700 

" 

Suonenjoki 13 
" 

13.000 
" 

Sysmä 30 
" 

65.000 
" 

Säkki järvi 2 
" 

2.000 
" 

Tampere 48 
" 

91.700 
" 

Teisko 24 
" 

23.500 
" 

Toholampi 29 
" 

27.500 
" 

Toivakka 23 
" 

28.000 
" 

Turku 2
" 

2.000 
" 

Tuusula 1
" 

5.000 
" 

Töysä 9
" 

6.100 
" 

Ullava 4
" 

4.050 
" 

Uurainen 16 
" 

17.500 
" 

Vaasa 11 
" 

32.000 
" 

Valkeala 4 
" 

9.500 
" 

Vesanto 35 
" 

28.700 
" 

Veteli 20 
" 

26.700 
" 

Vihti 1
" 

1.000 
" 
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Viipuri 15 lahjoittajaa 18.600 mk 
Viitasaari 42 

" 45.000 
Vilppula 10 

" 4.750 
Vimpeli 7

" 1.785 
Virolahti 1

" 3.000 
Virrat 94 

" 
123.200 

Ylistaro 1 
" 

1.000 
Ylivieska 1 

" 1.000 
Ylöjärvi 9 

" 10.500 
Ähtäri 43 

" 
64.000 

Äänekoski 32 
" 

126.250 

ERÄITÄ LYHENNYKSIÄ 

emt. edellä mainittu teos 
HYK Helsingin Yliopiston kirjasto 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

JKK Jyväskylän Kasvatusopillinen korkeakoulu 
JYA Jyväskylän Yliopiston arkisto 
JYK Jyväskylän Yliopiston kirjasto 
JYY Jyväskylän Yliopistoyhdistys 
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
V A Valtionarkisto 
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WIE DIE UNIVERSITÄT JYVÄSKYLÄ ENSTAND. 

Als Wolmar Styrbjörn Schildt zum ersten Male im Jahre 1847 in der Zeitung 
Suometar den Gedanken äusserte, dass Jyväskylä einmal der Si,tz einer Universität 
werden sollte, wird er wohl auch selbst nicht sicher geglaubt haben, dass dieser 
kühne Gedanke einmal Wirklichkeit werden würde. Jyväf,kylä war damals ein 
ganz kleines Städtchen mit nur einigen hundert Einwohnern. In der Stadt gab es 
nur eine einzige Schule, riämlich eine neugegründete Elementarschule, in der auf 
schwedisch unterrichtet wurde. 

Wer damals in Jyväskylä eine höhere Schulbildung haben wollte, hatte es 
wirklich nicht leicht. Das hatte Schildt auch persönlich erfahren. Die nötigen 
Kenntnisse für den Eintritt in eine Universität konnte man nur so erlangen, dass 
man entweder für seine Kinder einen privaten Lehrer engagierte oder gezwungen 
war, diese in eine hunderte von Kilometer entfernte südfinnische Kuststadt zu 
schicken, wo es eine Lehrschule gab. Die einzige Universität des Landes war noch 
weiter entfernt im südwestlichen Teile des Landes an der Küste des finnischen 
Meerbusens. In Finnland gab es zu jener Zeit nicht eine einzige Lehrschule, wo 
man auf finnisch unterrichtet hätte. Wer .somit ein Geistlicher oder ein Beamter 
werden wollte oder sonst sich eine höhere Bildung zu verschaffen gedachte, 
musste aUererst eine fremde Sprache, nämlich das Schwedische lernen. Danach 
folgten viele Jahre, während welcher man im Süden des Landes eine höhere 
Schule besuchen musste, da der innere Teil des Landes in dieser Hinsicht völlig 
vernachlässigt war. Diesen Sachverhalt hielt Schildt für eine grosse Un1gerech
tigkeit. 

"Die Kirche gehört in die Mitte des Dorfes". Diese in Finnland allgemein 
akzeptierte Richtschnur war der Ausgangspunkt für den Gedanken, dass auch 
das Innere des Landes berechtigt war, eine Universität zu erhalten, deren einzig 
richtiger Sitz gerade Jyväskylä war. Diese Stadt lag geographisch ungefähr in der 
Mitte des Landes und war für alle Bewohner somit ebenso leicht erreichbar. In 
dieser Universität sollte der Unterricht dann auch in finnischer Sprache 
verabreicht werden. Dies war das Ziel, das Schildt erreichen wollte. 

Zu diesem Zweck gründete er im Jahre 1860 einen Fonds, den sogenannten 
Universitätsfonds, der durch Zinsen und weitere Donationen allmählich zu einer 
solchen Grösse anwachsen sollte dass Gründen einer Universität in Jyväskylä 
möglich machen konnte. Das Grundkapital, das Schildt bei der Sparbank von 
Jyväskylä deponierte, betrug 1 Rubel, d.h. 4 finnische Mark. Im Ver,lauf der 
Jahre ist dieser Fonds dann auch so angewachsen, dass er zur Zeit des Todes 
Schildts schon ungefähr 70000 Mark betrug, was für die damaligen Verhälitnisse 
eine recht beträchtliche Summe war. 

Den nachkommenden Generationen hinterliess Schildt somit als Erbe erstens 
den Gedanken, dass in Jyväskylä eine finnische Universität gegründet werden 
sollte, und zweitens den von ihm gegründeten Universitätsfonds. 

Nach dem Tode Schildts verging eine recht lange Zeit ohne dass man in 
Jyväskylä etwas zur Förderung der von ihm gemachten Initiative unter-
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nahm, obwohl man die Sache keineswegs vergessen hatte. In Verbindung mit 
einem von Dr. Yrjö Wichmann verfassten Artikel in der Zeitschrift Valvoja kam 
es im Jahre 1905 zu einer Diskussiori über die Möglichkeit, eine zweite 
Universität in Finnland zu gründen. Die Stadtverwaltung von Jyväskylä setzte 
daraufhin einen Ausschuss ein, der ausfindig machen sollte, was sich von Seiten 
der Stadt in dieser Sache vornehmen liess. Der Ausschuss verfasste auch einen 
Bericht und wurde dann beauftragt, weitere Massnahmen zur Förderung der 
Sache vorzunehmen. Zu solchen Massnahmen kam es jedoch nicht. 

In Verbindung mit einer Feier des Tages, an dem hundert Jahre seit der 
Geburt Schildts vergangen waren, wies Architekt Yrjö Blomstedt im Jahre 1910 
von neuem auf diese Sache hin. Man gründete dann den Pädagogischen Verein 
von Jyväskylä und auf einer Versammlung im Herbst 1910 hielt Magister Arvi 
Kuha eine beachtungswerte Rede. Er betonte, dass man das Andenken grosser 
Männer in bes·ter Weise so ehrte, dass man versuchte zu verwirklichen, was sie 
an besten Ideen hinterlassen hatten. Schildts Königsgedanke war die Gründung 
einer finnischen Universität in Jyväskylä. Um diesen Gedanken in Wir,klichkeit 
umsetzen zu können, benötigte man Geld. Diese Tatsache machte nach Kuhas 
Meinung den Gedanken andererseits gerade auch möglich, denn es hatte sich ja 
immer wieder herausgestellt, dass sich Geld zusammenbringen liess, wenn es 
tatsächlich unbedingt nötig war. Kuhas Rede wurde ein Signal zu neuer Tätigkeit, 
die u.a. dazu führte, dass man den sqgenannten grossen Universitätsausschuss ins 
Leben rief. 

Es stellte sich jedoch heraus, dass trotz allem das Zusammenbringen der 
nötigen Geldmittel nicht so leicht war. Jyväskylä war weiterhin eine sehr kleine 
Stadt mit nur ungefähr 3500 Einwohnern. Die finanziellen Möglichkeiten und 
Mittel der Stadt waren ziemlich gering: das geschäftliche Leben hatte sich nicht 
besonders entwickelt und die Industrie stand in ihren ersten, recht bescheidenen 
Anfängen. 

Die wichtigsten Persönlichkeiten, die neben Kuha sich an der Weiterentwic
klung der Sache beteiligten, waren Dr. K. J. Jalkanen und die Lektoren Kaarle 
Oksala und Martti Airila. 

Einen guten Schribt vorwärts kam man jedoch, als Professor Kaarle Krohn 
auf die folgende Möglichkeit hinwies: man könne an die Tätigkeit einer 
Universi.tät in Jyväi,kylä in solcher Form denken, dass man für die Studenten des 
Landes ein besonderes Sommersemester anordnete. Auf Vorschlag von Professor 
Setälä bezeichnete man dieses Sommersemester dann als "Sommer-Universität". 

Zu einer derartigen Sommer-Universität in Jyväskylä kam es dann zum ersten 
Male im Jahre 1912. Sie war unmittelbar ein grossartiger Erfolg, denn an 
Studenten beteiligten sich ungefähr zweimal so viel, als man im günstigsten Falle 
zu erwarten gewagt hatte. Auch in späteren Jahren blieb die Sommer-Universität 
unter den Studenten so beliebt, dass man das Einrichten dieser Möglichkeit für 
eine völlig berechtigte Massnahme halten konnte. Im Laufe der Zeiten führte 
diese Beliebtheit der Sommer-Universität unter den Studenten erst zur Eröffnung 
einer Pädagogischen Hochschule in Jyväskylä und dann letzten Endes zur 
Umwandlung dieser Hochschule in die Universi.tät .Jyväskylä im Jahre 1966. 

Angeregt durch den Beifall und das von .Jyväskylä gesetzte Beispiel eröffnete 
man im Jahre 1913 eine entsprechende Sommer-Universität für schwedisch
sprachige Studenten in Turku (Abo). Auch diese erwies sich als so nützlich und 
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erfolgreich, dass man nach Verlauf einiger Jahre es für angebracht hielt, eine 
neue Universität ( Abo Akademi) für die schwedischsprachigen Studenten zu 
gründen. Dies führte seinerseits wieder dazu, dass man in Turku es nun für 
nötig hielt, auch eine Universität für die finnischsprachigen Studenten zu 
gründen. Ohne zu übeNreiben kann man darum wohl sagen, dass sowohl die 
Abo Akademi als auch die später gegründete finnische Universität von Turku 
ihr Entstehen teilweise der Tatsache verdanken, dass man sich in Jyväskylä so 
weitgehend um das Gründen einer Universität bemüht hatte. 

Anfänglich sollte die Sommer-Universität von Jyväskylä in erster Linie den 
Studenten Möglichkeit bieten, ihre Studien auch während des Sommers zu 
betreiben. Die Tätigkeit von Lektor Oksala hatte jedoch zur Folge, dass man in 
Jyväskylä immer mehr dazu überging, besonders den Volksschullehrern 
Möglichkeit zu einer Weiterausbildung zu bieten. Im Herbste 1911 machte 
Lektor Oksala direkt den Vorschlag, man solle in Jyväskylä eine pädagogische 
Hochschule gründen, die in Verbindung mit der Sommer-Universität ihre Tätig
keit aufnehmen könnte. 

Eine derartige pädagogische Hochschule, wie sie Lektor Oksala vorgeschlagen 
hatte, wurde dann auch als erstes Ziel hingestellt, als man im Jahre 1918 den 
sogenannten Universitäts-Verein von Jyväskylä gründete. Diese Hochschule sollte 
einerseits Lehrer für sowohl Volks- als auch Lehrschulen ausbilden und 
andererseits das Betreiben von pädagogischer Forschung ermöglichen. Da fast alle 
Gebiete der Wissenschaft in Verbindung mit dem Schulwesen stehen, hielt 
Lektor Oksala es für möglich, dass sich aus dieser Hochschule aUmählich eine 
vollwertige Universität entwickeln liess. Auch konnte eine solche· pädagogische 
Hochschule dem Kulturleben des Landes etwas Neues und Wertvolles liefern, 
weil sonst die Möglichkeit bestand, dass man hier nur in einer schwächeren und 
schlechteren Form wiederholte, was die Universität in Helsinki zu vermitteln 
vermochte. 

An einem sehr frühen Zeitpunkt gründete man auf Anregung von Lektor 
M. Airila die wissenschaftliche Bibliothek von Jyväskylä, die als Spezialität eine
Fennie1a-Abteilung hat, die alles enthält, was in Finnland gedruckt und im
Auslande über Finnland veröffentlicht wird. Diese Bibliothek ist der Grösse nach
nunmehr die vier-te im Lande. Ihre Bedeutung liegt u.a. darin, dass so auch
ausserhalb von Helsinki eine vollständige Sammlung dieser sog. Suomi-Bücher
existiert.

Die Tatsache, dass in Jyväskylä 20 Jahre hindurch eine Sommer-Universität 
mit so gutem Erfolg gewirkt hatte und dass hier auch eine sehr wertvolle 
Bibliothek zur Verfügung stand, war von ausschlagegebender Bedeutung als die 
Staatsmacht den Beschluss fasste, in Jyväskylä i.J. 1934 eine pädagogische 
Hochschule zu gründen. Es war somit Jyväskylä geglückt, die Welt zu 
überzeugen, dass es hier an wirklichem Kulturwillen keineswegs fehlte. 

Wie geplant, diente die Hochschule anfangs in erster Lini� cl�r Ausbildung 
von Volksschullehrern und hatte weiterhin die Aufgabe, sowohl Volksschul
lehrern als auch Lehrern höherer Lehranstalten die Möglichkeit zu einer 
Weiterausbildung zu bieten. Die Hochschule hatte auch eine sogenannte 
Universitätslinie, wo man den Grad eines Kandidaten oder eines Doktors der 
Pädagogie erwerben ,konnte. 

Als vor ungefähr 20 Jahren das Lehrschulwesen in Finnland vor einer 
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gewaltigen Ausweitung zu stehen schien, wurde die Ausbildung von Lehrern für 
die Lehrschulen an der Pädagogischen Hochschule wieder aktuell. Professor 
Aarni Penttilä, der Rektor der Hochschule beteiligte sich sehr geschickt und 
energisch an der Lösung dieser Frage. Ihm ist zu einem grossen Teil zu verdanken, 
dass die Hochschule immer mehr eine solche Form annahm, die auch faktisch 
einer Universität entsprach. In der letzten Phase, als es sich um die tatsächliche 
Umwandlung in eine Universität handelte, hat zum Erreichen dieses endgültigen 
Zieles der letzte Rektor der Hochschule, nämlich Professor Martti Takala in 
entscheidender Weise mitgewirkt. Er wurde dann auch der erste Rektor der 
neuen Universität. 

Ein langer und schwieriger Weg war somit zurückgelegt, als der kühne 
Traum, dem Schildt vor 119 Jahren Ausdruck verliehen hatte, im Jahre 1966 
endlich Wirklichkeit wurde. 
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