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Lectio præcursoria 17.12.1994: Penkinpainajaisperinne tutkimuksen kohteena
Arvoisa kustos, vastaväittäjä, arvoisat läsnäolijat!
Miksi penkinpainajaisia vietetään, mikä on tavan merkitys perinteentaitajille? Millaisia
merkityksiä perinne kantaa ja miten, ja miten näitä merkityksiä saadaan selville? Mitä
penkinpainajaisilla on kerrottavana meille viettäjiensä, koulunsa päättävien nuorten ihmisten,
elämästä?
Tutkimukseni yleisteoreettisena taustana on käsitys kansanperinteen yhteisön
maailmankuvaa ilmentävästä ja muodostavasta luonteesta. Yhteinen tapa- ja kertomusperinne
toisaalta ilmaisee sitä, millaisena näemme maailmamme, ja toisaalta muodostaa meille
kuvaamme maailmasta, se on Clifford Geertzin sanoin sekä ”malli jostakin” että ”malli
jollekin”.
Rituaaliteoria, jota tutkimukseni pyrkii nykykulttuurin osalta vahvistamaan ja tarkentamaan,
jäsentää tätä käsitystä muodollisten, symbolisten toimintojen osalta; yhteisöllisten rituaalien
katsotaan kantavan yhteisön keskeisiä sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Keskeinen
teoreettinen kysymys tutkimuksessa on, miten penkinpainajaiset rituaalina kantaa tällaisia
merkityksiä.
Sosiaalisella merkityksellä tarkoitetaan rituaalin kykyä panna näyttämölle ja käsitellä yhteisön
sosiaalisia suhteita. Kulttuurinen merkitys sisältää toisaalta perinteentaitajien tavoilleen
antamat merkitykset, joita saadaan selville haastatteluilla, ja toisaalta tapojen kulttuurisesta
kontekstistaan, merkitysyhteydestään, saamat merkitykset. Jälkimmäiset merkitykset, joita
voidaan kutsua myös tutkijan tulkinnoiksi, penkinpainajaiset saa toisaalta asemastaan
siirtymäriittinä, koulun loppumisen ja ”koulun jälkeiseen elämään” siirtymisen rituaalina, ja
toisaalta luonteestaan käänteisriittinä eli koulun arkijärjestystä peilaavana rituaalina.
Rituaalin käsite kohdistaa huomion siihen perinteiseen normi- ja arvojärjestelmään, joka
aktuaalisen käyttäytymisen alla on. Esimerkiksi Ferdinand de Saussure on verrannut rituaalia
verbaaliseen kieleen; aktuaalisen, yksilöllisen puhunnan muodon ja merkityksen konstituoi
sen ”alla” tai ”takana” oleva säännöstö, kielisysteemi, joka on sosiaalisen sopimuksen
varainen ja synkronisesti tarkasteltuna järjestelmällinen. Kieliopin säännöstöä voidaan verrata
rituaalin perinteiseen kaavaan, siihen taitotietoon, jonka nojalla aktuaaliset rituaalit tuotetaan.

Kiinnostavaa perinteentutkimuksen näkökulmasta ei kuitenkaan ole pelkästään se, millaisen
rakenteen tai ”kieliopin” varassa penkinpainajaisperinne voidaan kuvata, vaan myös se, mitä
penkinpainajaisilla sanotaan, mitä merkityksiä perinteinen juhla kantaa. Myös nämä
merkitykset ovat osittain perinteisesti annettuja, esimerkiksi ‘koulun loppuminen on hauskaa’.
Mutta toisaalta tutkimuksessani on käynyt ilmi, että penkinpainajaisten eri ilmaisulajien käyttö
on myös luovaa niin, että yksittäinen abiluokka, luokan osaryhmä ja jopa yksittäinen abi voi
tuoda juhlaan omia tulkintojaan tai merkityssisältöjään. Tämä mahdollistaa perinteen
mukautumisen kulloistenkin käyttäjiensä omiin ilmaisutarpeisiin.
Oman kulttuurin kuvaamisen ongelmana pidetään usein ilmiöiden tuttuutta, sitä, että
kulttuuriimme kasvaneina meidän on vaikea nähdä omia tapojamme merkillisinä, ihmetellä
niitä. Erityisesti koululaitos on meille olemassa itsestään selvänä instituutiona, jonka perustana
olevia oletuksia ei eksplikoida eikä aseteta kyseenalaisiksi – kuten oletuksia siitä, että lapsia
pitää ja voi kouluttaa ja kasvattaa erityisissä tätä tarkoitusta varten rakennetuissa laitoksissa.
Koulun arkipäiväisen toiminnan tulkinnat, niiden kantamat merkitykset, joihin toiminta
koulussa kuitenkin perustuu, ovat lausumattomia, usein heikosti tiedostettujakin.
Arkiymmärrykselle suoralta kädeltä näkymättömien merkitysten ymmärtämiseksi tutkittaviin
ilmiöihin voidaan ottaa analyyttista etäisyyttä eri tavoilla. Yksi näistä on perspektivointi eli
ilmiön tarkasteleminen jonakin muuna kuin se pelkän arkiymmärryksen valossa näyttäytyy.
Teoreettisia malleja, kuten omassa työssäni siirtymäriitti- ja käänteisriittiteorioita, käytetään
heuristisesti, ideoiden ja tulkintamahdollisuuksien lähteenä. Tulkinnat rakentuvat toisaalta
empiirisestä aineistosta käsin, toisaalta teoreettisten mallien inspiroimina.
Kun tutkitaan perinteen merkitystä, erityisasemassa empiirisen aineiston joukossa ovat
perinteentaitajien haastattelulausumat, joissa he itse sanallistavat perinnettä koskevaa
taitotietoaan ja tulkitsevat sille merkityksiä. Tutkijan esittämien tulkintojen tulisi olla loogisesti
ristiriidattomia haastattelulausuntojen kanssa – perinteentaitaja nähdään perinteen auktorina
ja subjektina, asiantuntijana, joka osaa paitsi tuottaa perinnettä myös tulkita sitä sanallisesti
haastattelijalle. Perinnetuotteen merkitys on ensisijaisesti sen merkitys tuottajilleen.
Toisaalta rituaalin merkitykset ovat ikään kuin määritelmänomaisesti osittain perinteentaitajien
verbalisoimattomissa – rituaali on olemassa, koska sillä ilmaistaan asioita, joista normaalisti ei
puhuta, ei osata, voida tai ei saada puhua.

Siirtymäriittiteoria, joka on kulttuurintutkimuksessa hyvin tunnettu ja paljon käytetty, nostaa
penkinpainajaisten keskeiseksi merkitykseksi koulun loppumisen. Teorian käyttäminen
penkinpainajaisten tulkintamallina on siis hyvin perusteltua, onhan koulun loppuminen
abiturienttien näkökulmasta juuri penkkarien viettämisen syy. Siirtymäriittiteoria kiinnittää
huomiota siihen, miten penkinpainajaisiin liittyy ajatus koululaisen aikuistumisesta koulun
loppuessa. Pakollinen kouluaika voidaankin tulkita initiaatioksi, johon liittyy – tietojen ja
taitojen välittämisen ohella – initiandien eristäminen vanhemmistaan ja muusta
yhteiskunnasta. Koulun loppuessa abiturientit ja myöhemmin ylioppilaat esiintyvät julkisesti
saavuttamassaan uudessa asemassa, määrittelevät sen merkitystä ja tuovat sitä julki.
Käänteis- eli kapinariittiteoria, joka on siirtymäriittiteoriaa huomattavasti vähemmän tutkittu –
ilmiön laaja-alaisuudesta ja teoreettisesta kiinnostavuudesta huolimatta –, liittyy valtakulttuurin
normeista poikkeavien tapojen tulkitsemiseen symbolisina inversioina, karnevalisaationa ja
”kansan naurukulttuurin” ilmentyminä. Käänteisriittien tutkimuksen taustalla on se normien ja
arvojen sosiologisesta tutkimuksesta tuttu ajatus, että tällaista kirjoittamatonta tapakulttuuria
voidaan parhaiten tutkia kohdissa, joissa sanattomat sopimukset rikkoutuvat, jolloin niiden
olemassaolo käy ilmeiseksi, joskus ongelmalliseksikin. Karnevaali paljastaa näin jotain
oleellista arjen harmaasta valtakunnasta – ”kansan” eli tässä tapauksessa koululaisten
yhteisön näkökulmasta.
Penkinpainajaisten tulkitsemista käänteisriittiteorian avulla tukee esimerkiksi sellainen
haastattelulausuma kuin ”kun yleensä koulussa täytyy käyttäytyä niin asiallisesti, niin nyt sai
kerrankin olla ihan epäasiallisesti” – penkkarit on käsitetty juuri koulun arkikulttuurin
vastakohdaksi. Tällaisen symbolisen inversion ymmärtämisen ja muodostamisen
edellytyksenä on sen kollektiivinen määrittäminen, mitä koulussa ”yleensä täytyy”, koulun
arkikulttuurin yhteisöllinen hahmottaminen perinteen keinoin.
Koulun virallinen perinne, jota ei sitäkään ole kulttuurintutkimuksen menetelmin juuri tutkittu,
ilmentää yleensä länsimaista opetustraditiota, esimerkiksi tieto- ja kasvatuskäsitystä. Virallinen
perinne ilmenee esimerkiksi koululaeissa, opetussuunnitelmissa, oppimateriaaleissa,
koulutalon arkkitehtuurissa ja muissa julkisissa dokumenteissa.
Koululaisten epävirallinen perinne elää virallisen kouluinstituution sisällä kuten yleensä
kansankulttuuri – pienyhteisön kasvokkaiskontakteihin perustuva tapa- ja kertomusperinne –

elää yhteiskunnan virallisten instituutioiden ja korkeakulttuurin rinnalla. Tätä koululaisten
kirjoittamatonta tapakulttuuria voidaan pitää merkittävänä sosiaalistavana tekijänä, joka toimii
osittain virallisesti ilmaistuja kasvatuspäämääriä romuttavana, osittain niitä tukevana tekijänä.
Koulun antropologisen tutkimuksen tavoitteena on pitkälti ollut paljastaa, mitä koulussa
välitetään tarkoittamatta, sen ohella, mitä tarkoituksellisesti opetetaan. Se on liittynyt toisaalta
sosiologiasta, toisaalta kielitieteestä peräisin olevaan ”piiloisten rakenteiden” tutkimukseen.
Tämän niin sanotun piilo-opetussuunnitelman tutkimuksen tavoitteena on ollut koulutuksen
tulosten entistä suurempi kontrolloitavuus; optimistisesti on ajateltu, että piiloopetussuunnitelmat voidaan poistaa, kunhan ne saadaan julki.
Tutkimus on keskittynyt varsinkin kahteen piilo-opetussuunnitelmaan, joita voitaisiin nimittää
järjestyksen ja keskiluokkaisuuden piilo-opetussuunnitelmiksi. Järjestyksen piiloopetussuunnitelma sisältää työelämässä vaadittavia taitoja, kuten kontrolloituun ajankäyttöön
ja hierarkkisiin valtasuhteisiin alistumista. Keskiluokkaisuuden piilo-opetussuunnitelma on
väline, jonka kautta koulu toteuttaa tehtäväänsä yhteiskunnallisen luokkajaon uusintajana.
Naistutkimuksen myötä tärkeäksi tutkimuskohteeksi on tullut se, miten koulu – päinvastaisista
hyvistä tarkoituksistaan huolimatta – uusintaa oppilaissa yhteiskunnan ja kulttuurin vallitsevan
sukupuolijärjestelmän.
Piilo-opetussuunnitelman tutkimuksessa on siis huomattu, että koulu tiedostamattomasti
pitääkin yllä ja jopa vahvistaa monia sellaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia rakenteita, joita
juuri sen on uskottu voivan uudistaa – onhan koulutus nähty esimerkiksi keskeisenä
yhteiskunnallisen ja sukupuolisen tasa-arvoistumisen välineenä.
Piilo-opetus on jotakin, mitä lapset ja nuoret joutuvat oppimaan koulun työtapojen, vallitsevien
käyttäytymissääntöjen, opettajan toiminnan ja muun vastaavan kautta. Siksi koulun
antropologiassa on tutkittu varsinkin opettajan ja oppilaiden vuorovaikutusta
opetustapahtumassa, ei niinkään lasten yhteisöä. Tulkinta siitä, mitä koulussa itse asiassa
opetetaan tai mistä erilaisissa häiriöissä on kysymys, on useimmiten tehty tutkijavoimin,
teorialähtöisesti.
Yksi poikkeus on amerikkalaisen Janet Davisin etnometodologinen haastattelututkimus, jossa
on tutkittu muutaman teini-ikäisen tytön kouluelämää koskevia kognitiivisia karttoja. Näiden
tyttöjen mielissä kouluelämä hahmottuu jatkuvaksi konfliktiksi; oppilaiden keskeinen

toimintamuoto on opettajan kiusaaminen, ja opettajan vastaavasti oppilaiden kiusaaminen.
Myös penkinpainajaisissa ja muussa koululaisten perinteessä esiintyy paljon ritualisoitunutta
kiusaamista, jonka olen tulkinnut merkiksi koulun arkijärjestyksen sisältämästä oppilaiden
alistamisesta, pakosta, jonka he saattavat kokea opettajan taholta tulevana kiusaamisena.
Koululaisten keskinäinen epävirallinen perinne vahvistaakin usein dramaattisesti piiloopetussuunnitelmaa – usein parodian keinoin –, ja tekee sitä tällä tavoin näkyväksi.
Tällä tavalla käsitettynä epävirallinen perinne on oppilaiden kollektiivin keino käsitellä piiloopetusta ja sen asettamia ristiriitaisia vaatimuksia – joita juuri niiden piiloisuuden takia on
kulttuurikriittisen koulututkimuksen klassikko Jules Henry nimittänyt ”kasvatukseksi
absurdiuteen”. Lapset joutuvat oppimaan, että todellisuudessa opetusta annetaan aivan
muissa asioissa kuin missä sitä sanotaan annettavan, ”mikään ei ole mitään muuta kuin miksi
systeemin alkemia sen tekee”, kuten Henry on todennut. Piilo-opetussuunnitelma sisältää
myös usein täysin ristiriitaisia opetuksia, esimerkiksi keskiluokkaisen itsekurin ja asketismin ja
toisaalta kulutushedonismin tai tasa-arvoeetoksen ja vallitsevan perheideologian; oppilaat
joutuvat omaksumaan tällaisia kulttuurimme sisäisiä ristiriitoja ilman, että virallinen
kouluopetus tarjoaisi eväitä niiden käsittelemiseen. Epävirallinen perinne voidaan usein nähdä
tällaisten ristiriitaisten opetusten yhteisöllisen käsittelemisen keinona.
Käänteisriittien funktionalistisen standardiselityksen mukaan niillä on yhteiskunnan status
quota ylläpitävä ”varaventtiilin” funktio; ne helpottavat normipainetta hetkellisesti ja sallivat
yhteisön sisäisten ristiriitojen aiheuttamien ”paineiden” purkamisen tavalla, joka on
symbolinen ja säännelty ja siksi vaaraton.
Myös penkinpainajaisilla voidaan nähdä tällaisia funktioita; ennen kaikkea ne sallivat
oppilaiden, mutta myös opettajien, ilmaista koulujärjestelmää ja kouluyhteisön jäseniä kohtaan
tunnettuja tunteita, sekä positiivisia kiintymyksen ja ihailun että negatiivisia, vihan, surun,
pelon ja turhautumisen, tunteita. Normaalisti koulun arki määritellään työksi, josta tunteet ja
muut työn suorittamiselle haitalliset impulssit on suljettu pois. Tunteiden ilmaisua koulun
arjessa rajoittavat esimerkiksi toisaalta ”nuolemista”, toisaalta ”pärstäkertoimen” vaikutusta
koskevat kiellot.
Ymmärtävän kulttuurintutkimuksen kannalta relevantti tutkimuskohde onkin se, mitä tällaisen
käänteisriitin sisältö kertoo yhteisön arkikulttuurista, eikä sen mahdollinen funktionaalisuus

yhteisön jäsenten psyykkisessä järjestelmässä, johon kulttuurintutkimuksen menetelmät
yleensäkin pureutuvat heikosti.
Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että käänteisriittien, karnevaalien ja vastaavien,
toimeenpanijoilla on pysyvä vastakulttuurinen tietoisuus, jonka julkinen manifestaatio
käänteisriitti on. Kyse ei ole pelkistä yksilöiden kokemista psyykkisistä ”paineista”, jotka nämä
rituaalit purkaisivat. Voidaan puhua kokonaisesta ”kiistämisen kulttuurista” alistettujen
ryhmien keinona asettaa kyseenalaiseksi vallankäytön oikeutus tai valtaapitävien käsitykset
itsestään. Karnevaalista käyttäytymistä ei esiinny ainoastaan karnevaalin aikana, silloin se vain
on sallittua ja jopa odotettua tai vaadittua, kun arkipäivässä se määritellään valtakulttuurin
ehdoin normirikkomukseksi. Nämä havainnot soveltuvat myös penkinpainajaisiin;
penkinpainajaisissa esille pääsee koululaisten keskinäinen, pysyvä parodinen vastakulttuuri,
joka normaalisti on suljettu koulun korkeakulttuurisen päänäyttämön, luokan ja koulutunnin
virallisten tapahtumien, ulkopuolelle.
Pyydän teitä, arvoisa dosentti Helena Helve, humanistisen tiedekunnan määräämänä
vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
[tarkastus, vastaväittäjän loppulausunto]
Kiitän teitä, dosentti Helve, näistä mielenkiintoisista ja aiheellisista muistutuksista.
Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjaani
vastaan, pyytämään puheenvuoron kustokselta.
Lectio on julkaistu 1995, Penkinpainajaisperinne tutkimuksen kohteena. Lectio præcursoria. –
Nuorisotutkimus, the Finnish Journal of Youth Research 13:1, 32–37. Helsinki: Finnish Youth
Research Society.
Lectio har publicerats i svensk översättning 1995, ”Penkis” som forskningsobjekt. –
Laboratorium för folk och kultur 1, 8–12. Helsingfors: Föreningen Brage.

English Summary
Kouluajan kivoin päivä. Folkloristinen tutkimus penkinpainajaisperinteestä
The best school day: a folkloristic study on the tradition of celebrating the last school day, or
penkinpainajaiset
Helena Saarikoski, University of Helsinki, FIN.
This treatise is an ethnographic monograph on the tradition of penkinpainajaiset, the custom
in Finnish high schools of celebrating the last school day before the start of the matriculation
examinations.
The special theories used as heuristic models are the rite of passage and the rite of reversal
theories. The ritual theories draw attention to the traditional models underlying the actual
behaviour. As the time at school comes to an end prior the examinations, matters that are
collectively considered important are presented and given communal ritual significance.
The research material was obtained by folkloristic field work undertaken mostly in Helsinki,
during 1981, 1983, 1987 and 1992, an essential part of it being an open interview of 26
candidates and a thematic interview of 33 candidates. In addition there is comprehensive
observation material.
The penkinpainajaiset tradition is described according to events arranged using traditional
models, and, on the other hand, according to the system of the applied genres of expression.
As events are described: the ritual counting of the diminishing number of the days at school;
potkiaiset, or the farewell party given by the lower-graders to the candidates; on D-day, the
candidates’ wandering about the school corridors and other special events at school; in the
school yard, departure on lorries for the penkinpainajaiset drive; the lorry drive; the evening
party in a local restaurant or out of town. The genres of expression: dressing up; making
noise; messing up the school building; throwing sweets; the songs about the teachers; the
gifts to the teachers; the candidates’ journals; the placards on the sides of the lorries; the use
of alcohol.

The description reveals a flexible code system. Thanks to repetition and redundancy of
meaning, the communication of a specific meaning is not strictly bound to the presence of a
certain symbol. The organisers of the celebration can adjust the traditional code system
according to their particular needs and wishes of communication.
The meaning of the ritual is analysed by means of a cultural thematic analysis. The essential
themes of meaning are: disturbance, the general marker of the celebration; turning the world
of the school upside down; teasing the lower-graders; seeing the teachers as human beings;
experiencing the spirit of the class; freedom and adulthood at the end of school time which is
the central theme of the penkinpainajaiset celebration.
Key words: school, youth culture, ritual, rite of passage, rite of reversal, modern tradition,
fieldwork
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1. Lähtökohtia
Penkinpainajaiset on Suomen oppikoulujen perinnettä: ylioppilaskokelaiden eli abiturienttien
tapa juhlia yhdessä viimeistä koulupäiväänsä. Penkinpainajaisten nimellä nämä vuosittain
toistuvat juhlat on tunnettu 1900-luvun alusta lähtien. Nykyisin abiluokat kaikkialla Suomessa
viettävät penkinpainajaisia, penkkareita, perinteisin menoin. Helmikuiselle torstaipäivälle
osuva penkkariajelu on tuttu kaupunkilainen alkavan kevään merkki, ”taajamien elävää
kalendaariperinnettä”.1
Tämän työn tarkoitus on kuvata nykyhelsinkiläisiä penkinpainajaisia ja tulkita niitä
antropologisten riittiteorioiden avulla. Työ on perinnetieteellinen monografia, yhden
kansanomaisen tavan erityistutkimus, jossa yhden perinneilmiön kautta pyritään valaisemaan
toisaalta itse perinneilmiön, toisaalta sitä kantavan ihmisryhmän elinehtoja. Teoreettinen
tavoite on tutkia sitä, miten perinteinen rituaali voi nykykulttuurissa kantaa yhteisöllisiä
merkityksiä. Sisällöllisenä tavoitteena on kuvata sitä, mitä nämä merkitykset ovat, eli mitä
asioita abiluokka koulun päättyessä käsittelee ja tuo esiin. Yleisteoreettisena taustana on
käsitys kansanperinteen yhteisön maailmankuvaa ilmaisevasta ja muodostavasta luonteesta.
Syksyllä 1980 keksin penkinpainajaiset folkloristiikan proseminaarityön aiheeksi. Halusin
kokeilla käytännössä (opintolinjani mukaista) kulttuuriantropologista kenttätyötä, aihe oli
tutkimaton, arkistoaineistoa ei ollut ja tietojen kerääminen haastatteluin ja havainnoiden siis
välttämätöntä.
Viimeistä kouluvuotta helsinkiläisessä lukiossa 1970-luvun lopulla on kaunokirjallisesti
kuvannut Harri Sirola (1980). Romaani Abiturientti on omaelämäkertapohjainen, kirjoitettu
pari vuotta ylioppilaaksitulon (1977) jälkeen, ja sitä voidaan pitää laajana abikulttuurisena
dokumenttina. Toinen niistä romaanin lauseista, joissa penkinpainajaiset mainitaan, vastaa
hyvin sitä esiymmärrystä, joka minulla oli penkinpainajaisten merkityksestä ennen aineiston
keruuseen ryhtymistä:
Ajattelin koulun loppumista, penkinpainajaiset olisivat ensi viikon torstaina, sitten se olisi ohi,
iäksi päättynyt kahdentoista vuoden jakso minun elämästäni, sitten minä olisin vapaa
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valitsemaan, syöksymään sinne minne haluaisin, tai sinne minne pääsisin, tai sinne minne
joutuisin eli kirjoituspöytäni ääreen valmistautumaan kuukauden kuluttua oleviin reaalin,
matematiikan ja kielten kokeisiin, ja niiden jälkeen yliopiston pääsykokeisiin. Paskat minä
koskaan mikään vapaa olisin.2
Romaanin näkökulmana on korostetusti vain yhden henkilön kokemus ja se kattaa koko
abivuoden; minä pyrin kuvaamaan abien yhteistä kokemusta, abeille yhteistä kulttuuria, ja
miten se yhtenä ainoana päivänä, penkinpainajaistorstaina, ilmenee.
Mikä penkinpainajaisissa on kiinnostavaa? Miten tapaa voisi ja pitäisi kuvata? Minkälaisia
teoreettisia malleja sen tulkitsemiseksi on hyödynnettävissä? Näitä kysymyksiä on käsitelty
ensimmäisessä, työn lähtökohtia selvittävässä luvussa.
Työn näkökulma ja aineisto on synkroninen: pyrin kuvaamaan penkinpainajaisia yksiaikaisesti
olemassa olevana järjestelmänä. Penkinpainajaisten historiasta on erillinen luku. Tietoja tavan
menneisyydestä on työtä tehdessä kertynyt, koska ihmiset arvelevat minun olevan
kiinnostunut nimenomaan niistä, ja toisaalta monet kysyvät aiheeni kuultuaan juuri tavan iästä
ja alkuperästä. Itse penkkariperinteeseen tällaiset kysymykset eivät kuulu: penkkareihin liittyy
kyllä tavan ikää koskevia – lähinnä myyttisiksi tai kvasimyyttisiksi luokiteltavia – käsityksiä ja
toisaalta tavan menneisyyttä (”entisiä penkkareita”) koskevia juttuja, mutta nämä eivät edusta
perinteentaitajien historian tajua, vaan tavan (nykyisen) sisällön ja merkityksen
hahmottamista.
Kolmannessa luvussa olen kuvannut tapausanalyysina yksiä penkinpainajaisia. Yksillä
penkinpainajaisilla tarkoitetaan tässä yhden koulun penkinpainajaisia yhtenä vuonna. Tämä on
kulttuurissa luonnostaan lankeava analyysiyksikkö; puhutaan esimerkiksi Norssin vuoden
1979 penkkareista. Norssin penkkarien kuvaus valottaa sitä, minkälaisiin aineistoihin työ
perustuu.
Neljännessä luvussa olen kuvannut ensin penkinpainajaisten tapahtumia aikajärjestyksessä
edeten ja sitten niissä esiintyviä eri ilmaisulajeja. Pyrin rakentamaan ideaalityyppistä kuvaa
1980-luvun alkupuolen helsinkiläispenkinpainajaisista. Tällaisen kuvan luominen erittäin
monimuotoisesta perinneilmiöstä edellyttää lukijaa ehkä rasittavankin detaljien runsauden
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esiintuomista. Viimeisessä luvussa tämän kuvauksen tulokset on tiivistetty penkinpainajaisten
perinteiseksi riittikaavaksi. Lopuksi joitakin penkinpainajaisten merkityksen teemoja on
suhteutettu koulun arkeen tai sen ideaaliin. Tämä käsitys ”arkikoulusta”, johon viittaan ja
jonka nojalla tulkitsen penkinpainajaisia, on muodostunut ensiksi omana kouluaikanani
Helsingissä vuosina 1965–77. Toiseksi olen kulttuurin tutkijana havainnoinut joitakin
abiluokkien tunteja Norssissa vuonna 1983 ja peruskoulun tunteja samassa koulussa vuonna
1987. Olen havainnoinut abiluokkien tunteja myös Ressussa vuonna 1992. Myös abien
penkkarihaastattelut sisälsivät jonkin verran tietoa koulun arkipäivästä. Tukenani on vielä ollut
ruotsalaista koulua koskeva tutkimus Den dolda läroplanen (1981), jossa koulun
arkikäytäntöjä ja työtapoja on kuvattu peruskoulutulokkaiden sopeutumis- ja oppimisprosessin
kautta. Konkreettisten koulun arjen havainnointiin perustuvien esimerkkien tarkoituksena
tässä luvussa ei ole kommentoida joidenkin opettajien persoonallista työtapaa, vaan esimerkit
on valittu niin, että ne mielestäni ovat yleisesti kuvaavia ja tyypillisiä.
Työn primaariaineisto on peräisin 33 eri helsinkiläislukiosta (lukuun ottamatta
ylioppilasaineita, joita on kaikkialta Suomesta) ja se on kerätty pääosin vuosina 1981–83.
Joitakin lisäaineistoja on kerätty vuosina 1987–92. Aineiston hankintatapoja, koostumusta ja
käsittely- ja esittämistapaa on kuvattu aineistoluettelon yhteydessä. Aineiston koostumukseen
ja sen analyysitapaan tutustuminen auttaa lukijaa arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta ja
pätevyyttä, mutta se ei ole välttämätöntä tutkimuksen sisältöön perehtymisen kannalta.
Tutkimuksen aineisto tallennetaan, mutta se ei ole useille haastateltaville luvatun
anonymiteetin vuoksi kenen tahansa saatavilla julkisessa arkistossa. Erityisesti lapsia ja nuoria
koskevassa tutkimuksessa tutkijan on oltava tutkittaviaan varovaisempi tämänsuuntaisissa
eettisissä ongelmissa. Etenkin koulumaailmassa erilliset oppilaiden sanomiset ja tekemiset
voidaan herkästi yleistää. Perinnetieteellisessä tutkimuksessa aihe on useinkin tutkittavien
itsensä mielestä harmiton ja vaaraton, mutta haastattelulausumat voivat uudessa
yhteydessään muuttua niin sanotuksi etnografiseksi dynamiitiksi, jonka tuottamisesta vain
tutkija itse on vastuussa.

Lyhenteet
Aineistoviitteestä, esimerkiksi SYK 81 A Laura, 3, käy ensin ilmi, minkä koulun ja vuoden
penkinpainajaisiin aineisto liittyy. Jos kyseessä on vain ajeluun liittyvä aineisto, viitteen aloittaa
sana ajelu (vrt. aineistoluettelo). Toiseksi on aineiston laatua tarkoittava kirjainlyhenne.

Käytetyt lyhenteet:
A avoin, nauhoitettu haastattelu
B teemahaastattelu, haastattelu, josta on käsin tehdyt muistiinpanot
C penkinpainajaisissa äänitetty nauha
D kuvanauha
F valokuva
H havainnointiraportti, kenttäpäiväkirja
K abilehti
L laulumoniste
M muu aineisto
Lauluteksteistä on joskus käytetty peitetunnuksia, joissa o = opettajan laulu, po = potkiaislaulu
ja y = yleinen abilaulu.
Jos samasta koulusta on samantyyppistä aineistoa useammalta haastateltavalta tai
havainnoijalta, nämä on erotettu toisistaan nimellä. Etunimi tässä kohdassa on haastateltavan
peitenimi, sukunimi havainnoijan nimi.
Lopuksi aineistoviitteessä on yksikkönumero, joka on joko sivunumero (A-, B-, H- ja Kaineisto), sisällysluettelonumero (C- ja D-aineisto) tai valokuvan (F) numero.
Pidemmät lainaukset aineistosta on tekstissä sisennetty. Jos lainaus on haastateltavan
sanatarkkaa puhetta (A-, C-, lyhyissä lainauksissa myös B- ja H-aineistoista), tämä on myös
sisennetyissä lainauksissa osoitettu sitaattimerkeillä. Sanan kursivointi tarkoittaa, että
kyseessä on abikulttuuriin kuuluva termi.

Penkinpainajaiset abivuodessa
Penkinpainajaisten ajallinen konteksti on abivuosi, lukion kolmas luokka, jonka kohokohta
penkkaripäivä on. Abiaika voidaan joskus katsoa alkavaksi jo vanhojenpäivästä toisen luokan
keväällä. Abien koulunkäynti päättyy penkinpainajaispäivään, josta alkaa tenttiaika.
Ylioppilaskirjoitukset ovat alkaneet jo ennen penkkareita vieraiden kielten
kuullunymmärtämiskokeilla, mutta suurin osa kokeista sijoittuu maaliskuulle. Kirjoitusten ohi
on -juhlia vietetään huhtikuun alkupäivinä. Koulussa on jäljellä eri aineiden tentit, joissa on
mahdollista korottaa lukion päästötodistuksen arvosanoja.
Abiaika, ja samalla koko kouluaika, päättyy lakkiaisiin toukokuun lopussa. Uudet ylioppilaat
ovat valmiita astumaan ”kouluemon kohdusta ulos outoon maailmaan”.3
Lukion toisluokkalaiset viettävät vanhojenpäivää penkkareita seuraavana päivänä. Abien
lähdettyä toisluokkalaisista on tullut koulun vanhimpia, ”vanhoja”. Vanhojen, hienojen
juhlapukujen ja taidokkaiden vanhojentanssiesitysten ohella päivään kuuluu arvokas, hillitty
käytös koulussa; jopa ryypätä on osattava ”sivistyneesti”, huomaamatta ja hallitusti.4
Toisluokkalaiset juhlivat näyttävin menoin sitä, että heistä on tullut koulun vanhimpia, mutta
mitä ”vanhaksi” ja abiksi tuleminen oikeastaan merkitsee? Muutokset arkipäivässä ovat melko
huomaamattomia. Tunneilla käydään läpi ylioppilaskoetehtäviä, opettajat saattavat mainita
opetettavan asian tärkeydestä kokeissa; abit päättävät, mitä aineita he kirjoittavat ja
keskittyvät niihin, samoin kuin opettajat keskittyvät niihin oppilaisiin, jotka kirjoittavat heidän
aineensa. Mitään virallisia etuoikeuksia kolmasluokkalaisille ei yleensä kuulu.5
Kun koulu elokuussa alkaa, kolmasluokkalaisella on kaksi vaativaa lisäroolia: abin ja
ylioppilaskokelaan.
Abiluokan jäsenyys edellyttää normaalisti syyslukukauden alusta lähtien osallistumista
penkinpainajaisten valmisteluihin – abitoimintaa, jonka tarkoituksena on abikassan
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kartuttaminen ja kaiken penkinpainajaisissa tarvittavan järjestäminen ja valmistaminen.
Luokissa aletaan kierrättää vihkoja, joihin kirjoitetaan jokaisen abin kohdalle kronikkaan
soveltuvia asioita. Järjestetään abimyyjäisiä, -diskoja ja -arpajaisia. Tehtäviä jaetaan: kuka
järjestää tempauksia, kuka toimittaa kronikkaa, ketkä tekevät ravintola- tai hotellivaraukset,
keiden huoleksi jäävät laulut, keiden julisteet? Kenellä on suhteita mahdollisiin kronikassa
mainostajiin, kenellä sen painajiin, kenellä kuorma-auton omistajiin? Lukemattomia käytännön
yksityiskohtia päätetään luokan virallisemmissa ja epävirallisemmissa kokouksissa ja
kokoonpanoissa. Suuria, riitoja ja äänestyksiäkin vaativia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi
abilehden nimi, penkkari-illan viettopaikka, penkkaripukeutuminen. Abitoiminnassa testataan
ja hioutuu luokan yhteistoimintakyky. Kaikkien panosta tarvitaan penkinpainajaisten
järjestämiseksi; ne, jotka siihen eivät osallistu mitenkään, ovat muutenkin luokan
kaveripiireistä ulkona.6
Lähestyvät ylioppilaskirjoitukset painavat abeja ennen muuta opettajien hahmossa. Abi voi
nähdä heidän olevan lähes paniikissa kokeiden tulosten suhteen.7 Ajatellaan opettajien
asettavan reppuehdokkaita, joiden he toivovat olevan kirjoittamatta omissa aineissaan.8
Heidän kuullaan yhtä mittaa huomauttelevan jotakin tyyliin ”‘Eiks tunnu kauheelta kun on näin
vähän aikaa ja pitäis kauheesti?’”9 Ylioppilaskirjoitukset on ”rotkon reuna, jonka jälkeen ei
taida mitään ollakaan.”10 Suuret paineet ylioppilaskirjoituksiin liittyvät ennen muuta siksi, että
tuloksia pidetään ratkaisevina tulevan elämän kannalta: ne muodostavat ikään kuin
lähtöpisteet tulevalle koulutus- ja ammattiuralle, peruspääoman, joka nuorella on sijoittaa
statusten ja elintason markkinoilla.
Kaikkineen abiaika merkitsee elämän keskittymistä kouluun.11 Suuren työmäärän takia, jonka
koulu abivuonna vaatii, on työssä käyminen ehkä lopetettava, harrastukset ja koulun
ulkopuoliset ystävät jäävät vähemmälle.
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Koulunkäynnin loputtua, penkinpainajaisten jälkeen, alkaa tenttiaika, jota kuvataan usein
irralliseksi ja tylsäksikin ajaksi. Koulun antama selkeä päiväjärjestys puuttuu, työnä on
yksinäinen lukeminen kotona tai kaupungin kirjastoissa. Luokkatovereita tavataan
satunnaisesti tenteissä ja kokeissa, joskus käydään ehkä yhdessä ulkona tai järjestetään
isompia kotibileitä.
Lakkiaisissa rehtori julistaa abit ylioppilaiksi, he saavat valkoiset ylioppilaslakit, koulun
päästötodistuksen ja ylioppilastodistuksen. Koulun kevätjuhlia vietetään perinteisin menoin,
puhein, suvivirsin. Niiden jälkeen uudella ylioppilaalla on tavallisesti kotonaan vastaanotto
sukulaisille ja läheisille ystäville, jotka tuovat ylioppilaslahjoja. Ylioppilasta onnitellaan ruusuin,
sähkein ja lahjashekein. Illalla ylioppilasluokat kokoontuvat ravintoloihin syömään päivällistä,
juomaan ja tanssimaan.12
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen nuorelta odotetaan päätöksiä: opiskelualasta, ammatista,
elämäntavasta.
”– – viime vuonna, ku me oltiin vanhojenpäivii penkkaripäivänä, et on se kiva et on vast
vanhojenpäivä eikä penkkarit. Koska sit ku rupee oleen ne kaikki päätöksenteot edessä ni mä
aina haluun sellasii lykkää. Nyt ne sit tulee eteen, pakko tehdä.”13
Monella on edessä ehkä monivuotiseksi venyvä irrallisuuden ja väliaikaisuuden leimaama
elämänvaihe, välivuodet. Välivuosia aiheutuu esimerkiksi koskei päästä sisään haluttuun
oppilaitokseen. Niitä pidetään myös tahallaan. Vapaaehtoisen välivuoden pitäminen tarkoittaa
vetäytymistä opiskelu- tai työpaikkakilpailusta. Tarkoitus on levätä ja miettiä rauhassa ennen
ratkaisevien päätösten tekoa. Monet matkustelevat ulkomailla. Pojat menevät usein tässä
vaiheessa armeijaan. Välivuosien onnekkaan päättymisen merkkejä ovat pysyvän opiskelu- tai
työpaikan saaminen, lapsuuskodista muuttaminen ja itsenäisen talouden perustaminen.

Penkinpainajaisten merkityksestä
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Onko penkinpainajaisilla merkitystä?
Penkinpainajaiset vastaa huonosti niitä yleisiä mielikuvia, joita perinteen käsite herättää
vanhan tavan itseisarvosta. Penkkareita ei vietetä, jotta vaalittaisiin perinteitä – vaan siksi, että
se on hauskaa. Toiselta puolen penkkareita voidaan pitää häiritsevänä mekastuksena, jota on
siedettävä, koska ”tapa viettää sitä ja tapa sietää sitä on ikimuistoinen”.14 Oman kouluni
rehtorin mielestä penkinpainajaiset oli turhuutta, ”hulluus potenssiin hulluutta”, penkkarien
viettämisestä ei ollut mitään muuta kuin haittaa abien koulutyölle (ja yhtä turha olisi niitä
tutkiakin).15 Toisaalta abeille tavalla näytti olevan suuri merkitys. Viimeisen kouluvuoden
vähästä vapaa-ajasta he uhrasivat suuren osan penkkarien valmisteluihin. Uhan edessä abit
puolustivat penkkareita yhtä lailla voimakkaan tunteenomaisesti: penkkareissa oli ”koko
koulun motiivi”16, penkkarit on ”yks niitä lukion ja ehkä koko opiskeluajan kohokohtia”17, ”koko
kouluajan hienoin päivä”18.
Mikä on penkinpainajaisten merkitys abeille? Minkälaisesta näkökulmasta tapaa voisi kuvata
niin, että sen merkityksellisyys säilyisi kuvauksessa?
Penkinpainajaisia voidaan pitää rituaalina, koska se on yhteisöllistä, kaavamaista, odotettua ja
ennustettavaa toimintaa, jolla on symbolista merkitystä. Rituaalissa noudatetaan tiettyjä,
sovinnaisia muotoja.19 Juhlasta rituaali poikkeaa siinä, että se saa todellisesti aikaan jonkin
muutoksen yhteisön elämässä, kun juhla taas liikkuu puhtaasti symbolisella tasolla.20
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Gluckman 1975, 22–23; Leach 1972, 520–521; Turner 1974, 19; M. Wilson 1970, 8–9. Rituaali on pyritty
erottamaan seremoniasta niin, että rituaali tarkoittaisi uskonnollisia, sakraaleja tai maagisia menoja,
seremonia maallisia, vain tämänpuoliseen viittaavia menoja. Modernien rituaalien – jopa 'sekulaarien
rituaalien' – tutkijat käyttävät termejä synonyymisinä (Bocock 1974, 15; esimerkiksi Moore ja Myerhoff
1977, 21). Kyse on muodollisista toiminnoista, joiden taustalla on kyselemättä hyväksyttyjä olettamuksia
yhteisöstä tai ideologiasta (Moore ja Myerhoff 1977, 22). Rituaalin yhteisöllinen, ideologinen tausta,
uskonnollinen tai maallinen, on yliyksilöllinen, josta rituaalin osanottajat ovat ajattelussaan ja toiminnassaan
riippuvaisia (vrt. Honko 1979, 373). Synonyymisiä ovat myös termit rituaali ja riitti (Honko 1976, 112).
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Yleisessä kielenkäytössä rituaalilla tarkoitetaan usein tyhjiä, sisällyksettömiä menoja,
tapahtumien jäykkää ja tylsää muodollisuutta, ulkonaisiin muotokaavoihin kangistumista.
Kulttuuriantropologinen käsitys rituaalista on päinvastainen. Rituaalien teorian ja tutkimuksen
punaisena lankana on rituaalin käsittäminen merkityksistä raskaaksi – jopa niin, että käsitys
rituaalien tärkeydestä sosiaalisen ja kulttuurisen tiedon ilmaisijoina on nimetty yhdeksi
kulttuuriantropologian metateoreettisista perusolettamuksista.21 Kysymys rituaalin
tarkoituksesta on kysymys sen mielestä: ei voida tietää, mitä rituaali ‘tekee’ ymmärtämättä,
mitä se ‘sanoo’.22

Mikä on penkinpainajaisten sanoma?
Kun abeilta kysyy joidenkin penkinpainajaistekojen merkitystä, voi helposti saada
vastaukseksi, ettei mitään erityistä merkitystä ole, niin vain tehdään, koska se on tapana.23
Kulttuurianalyyttinen näkökulma edellyttää ilmiöiden kuvaamista merkityksellisinä, niin
sanottua tiheää kuvausta.24 Miten ”vain tavan vuoksi” tehtyjen tekojen merkitystä voidaan
paljastaa? Mitä merkitys on? Millaisia merkityksiä perinne välittää?
Rituaalin kyky kantaa merkitystä perustuu sen yhteisölliseen luonteeseen: se on yhteisössä
odotettua, tiettyjen yhteisöllisten kaavojen mukaista toimintaa.25 Tämä rituaalin rakenne
muodostaa samanlaisen yhteisön kollektiivisen sopimuksen kuin verbaalikielenkin perustana
on. Voidaan sanoa, ettei teoilla ja tapahtumilla voisi olla mitään merkitystä ilman tällaista
rakennetta, jonka varassa ne tuotetaan ja havaitaan ja niille tulkitaan merkitys.26 Rituaalit ovat
yhteisöllisiä myös vahvemmassa mielessä: ne ovat yhteisön organisoimia, tietyn ryhmän
yhteisötunteeseen ankkuroituneita yhteisiä menoja, jotka kantavat ryhmän identiteettiä.27
Rituaalin pelkkä olemassaolo kantaa sosiaalista viestiä, sanomaa sen toimeenpanevan
ryhmän yhteenkuuluvuudesta.28
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Vrt. Moore ja Myerhoff 1977, 8. Tässä mielessä rituaalia on verrattu Basil Bernsteinin esittämään
suppeaan kielikoodiin, jonka käyttäjä ilmaisee kuuluvansa ryhmään (Douglas 1970, 20–23).
28.

Symbolista
Rituaalin merkitystä kantava yksikkö on symboli. Symboli voidaan määritellä merkityksen
kytkemiseksi muotoon sosiaalisen sopimuksen turvin.29 Havainnoitavat symbolit ovat esineitä,
tekoja, tapahtumia – mitä vain merkitystä kantavia ilmiöitä rituaalin yhteydessä.30 Rituaalinen
rakenne – sopimusjärjestelmä, johon symbolien merkitys perustuu – muodostaa sanattoman
kommunikaation välityskanavan.31 Rituaalia voidaan analysoida, kuten verbaalikieltä, piilevien
sääntöjen järjestelmänä, jonka nojalla aktuaaliset tapahtumat saavat muotonsa ja
merkityksensä.32
Symbolin merkitys on kahdella tavalla mielivaltainen. Ensiksi symboli rajaa todellisuudesta
mielivaltaisella tavalla jotakin omaksi merkityksekseen. Toiseksi muodon ja merkityksen
suhde on mielivaltainen niin, ettei symbolin merkitys ole pääteltävissä sen muodosta.
Merkityksen tunteakseen on kuuluttava ryhmään, jonka kollektiiviseen sopimukseen se
perustuu. On tosin olemassa ylikansallisia symboleja, kuten joitakin kasvojenilmeitä, jotka
tulkitaan kaikkialla samansuuntaisesti. Rituaalisten symbolien merkityksen saamiseksi selville
on kuitenkin aina tukeuduttava rituaalia ylläpitävän ryhmän jäsenten suorittamaan
‘käännöstyöhön’.33
Rituaalit kokonaisuudessaan ja niiden yksittäiset symbolit ovat monimerkityksisiä.34 Symbolille
ei voida esittää mitään oikeaa tai todellista merkitystä; uudessa kontekstissa symboli saa
uuden merkityksen ja yhdessäkin kontekstissa sillä voi olla monia, ristiriitaisiakin merkityksiä.35
Alan Dundes sanoo folkloreteksteistä, että tekstin esittäjä ja jokainen kuulija antaa sille
erilaisen merkityksen.36 Rituaalin merkitykset ovat pitkälle implisiittisiä; jokainen tulkitsee niitä
29.
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30.

Turner 1974, 19; Geertz 1975, 91.
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Babcock 1978b, 292, joka viittaa Ferdinand de Saussureen (1916) ja A. R. Radcliffe-Browniin (1939)
rituaalin ja puhekielen analogian ehdottajina.
32.
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oman persoonallisuutensa, kokemustensa ja näkemystensä kautta. Kulttuurinen tietämys ei
ole yhteistä kaikille samassa tilanteessa toimiville; eri rooleista käsin tilanne määritellään ja
arvotetaan eri tavoin.37 Esimerkiksi yhdestä opettajasta alkoholinkäyttö penkkareissa tuntuu
tarpeettomalta lisältä, jota hän ei ymmärrä ja joka ei hänen mielestään kuulu
penkkariperinteeseen. Abin kannalta se voi olla penkkari-ilon keskeinen tekijä. Olen lähtenyt
työssäni siitä, että penkinpainajaiset on nimenomaan abien juhla. Vaikka rehtori, opettajat ja
alempiluokkalaiset voivat monin tavoin vaikuttaa siihen, heidän päätehtävänsä on sittenkin olla
abien yleisönä. Päävastuu juhlan järjestämisestä ja juhlimisesta on abeilla. Abit ovat
penkinpainajaisperinteen spesialisteja,38 joiden varassa perinne jatkuu ja joiden tietämys siitä
on laajempi kuin muiden. Penkinpainajaisten kuvaamiseksi merkityksellisinä on siksi
haastateltava juuri abeja. Juhlan merkityksen ymmärtämiseksi yksi mahdollisuus on verrata
sitä arkeen, josta se poikkeaa. Penkinpainajaisten kohdalla tämä arki on nimenomaan
koulutyön arki.
Kulttuuriset koodit, joihin symbolien merkitys perustuu, ovat tilannekohtaisia, samoin kuin
kielelliset koodit.39 Merkitys on olemassa ja aktuaali itse tilanteessa, mutta se voi kadota
suhteellisen nopeasti.40 Kevään 1983 aikana tekemissäni haastatteluissa voi selvästi huomata,
että tapahtumien merkitys haastateltaville haalistui sitä mukaa kuin abin rooli kevään
edistyessä karisi: abiluokka oli hajonnut, tentit ja kirjoitukset ohi, kesätyötkin viimeisten
haastattelujen aikaan jo aloitettu. Penkinpainajaisten merkityksen kytkeytymisestä aktuaaliin
abin rooliin seuraa, että sen tavoittamiseksi on haastateltava abeja silloin, kun he vielä ovat
abeja, mahdollisimman pian penkinpainajaisten jälkeen.
Haastatteleminen ei ole riittävä aineistonkeruumenetelmä, koska symbolien merkitykset ovat
osaksi verbalisoimattomissa.41 Rituaali on olemassa, koska se täyttää jonkin ilmaisutarpeen;
sillä ilmaistaan asioita, joista normaalisti ei puhuta. Mikään penkinpainajaisista puhuminen –
haastattelukaan – ei voi korvata penkkarien viettämistä juhlan merkitysten tuottajana, yhtä
vähän kuin sävellyksestä puhuminen voi korvata sen esittämisen.42 Monimerkityksisyyden
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ohella rituaalille on ominaista sanoman toisto.43 Rituaalinen toisto voimistaa sanomaa tavalla,
johon (ei-poeettinen) verbaalikieli ei pysty. Åke Daun on kuvannut ruotsalaisten
abiturienttitapojen merkitystä tältä kannalta lauseella ”Nyt me olemme ylioppilaita, nyt me
olemme ylioppilaita, nyt me olemme ylioppilaita”.44
Tällaisten merkityksen ulottuvuuksien saartamiseksi tarvitaan rituaalin kokonaisuuden ja sen
yksittäisten symbolien havainnointia sekä rituaalissa esitettyjen tekstien talteenottoa ja
tutkimista.
Rituaalisen toiminnan tärkein ominaisuus on sen monikanavainen luonne. Esityksen eri
ulottuvuudet saavuttavat osallistujan hänen eri aistiensa välityksellä, ja merkityksellisten
piirteiden määrä on erittäin suuri.45
Penkinpainajaispäivänä koko koulu on toinen. Tuttujen kolmasluokkalaisten sijasta käytävillä
törmäilee oudosti pukeutuneita abeja, jotka pitävät abiaamunavauksia, laulavat abilauluja,
pitävät majaansa abiluokassa ja lähtevät lopulta abiajelulle. Abit käyttäytyvät toisin kuin
kolmasluokkalaiset tavallisesti ja heitä kohtaan käyttäydytään toisin. Koulussa näyttää ja
kuulostaa toiselta kuin arkipäivänä. Ravintolasta tilatut ateriat kouluruokalassa tai käytävälle
rikkoutunut viinipullo haisevat toiselle kuin koulussa tavallisesti. Penkinpainajaispäivä maistuu
muulle kuin arkinen koulupäivä.
Miten tästä moninaisuudesta voi erottaa rituaalin kieliä?46 Miten penkinpainajaiset voidaan
analysoida merkitseviin symboleihin, mitä ovat niiden merkitystä kantavat yksiköt?
Abien vapaamuotoisissa haastetteluissa, jotka aloitin aina pyytämällä haastateltavaa
kertomaan ”penkinpainajaisten tapahtumat alusta loppuun”, voi huomata penkinpainajaisten
jakautuvan merkityksellisiin osatapahtumiin. Esimerkiksi haastattelulausuma, joka on vastaus
kysymykseen ”sano mikä oli kivointa penkkareissa”:
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”– – no se ajelu oli kyl aika kivaa esimerkiks ja. No niin, kyl se oli koko päivä niin hauska, ku se
meni niin hyvin, ja se oli myös mukava se opettajien illallinenki ja se aamu oli mukava ja kyl
siel illallaki oli ja – en mä osaa sanoa mikä oli mukavinta.”47
Toisesta vastaavasta lausumasta saadaan tapahtumat ilta ja päivä, joka jakautuu edelleen
tapahtumiin se ku me oltiin siel koulussa ja ajelu. Edellisen lausuman aamu ja jälkimmäisen se
ku me oltiin siel koulussa vastaavat kuvausluvun otsikkoa kiertely luokissa. Muut
osatapahtumat (kuvausluvun otsikot) on muodostettu vastaavasti haastatteluista lähtien,
pyrkien siihen, että kuvausluvussa käsitellyt tapahtumat kattavat mahdollisimman suuren osan
haastatteluissa mainituista tapahtumista.
Alkaessani käsitellä haastatteluaineistoa yritin ensin rakentaa sille sisällönanalyysin
luokitusrunkoa, joka vastaisi kysymykseen: Mitä kaikkia asioita haastatteluissa on käsitelty?
Paitsi penkinpainajaisten tapahtumia oli puheen aiheina myös eri ilmaisun lajeja: abien
pukeutuminen, laulut, karkkien heittäminen ja niin edelleen Nämä ovat penkinpainajaisten
verbaalisia ja ei-verbaalisia ilmaisun muotoja, joiden löytämiseksi käytin työmääritelmää:
kyseessä on penkinpainajaisten ilmaisulajeja, joista haastatteluissa puhutaan ja joita abit
valmistelevat ja tuottavat yhdessä ennen penkinpainajaisia.
Eri lajien rajaus, se mitä mihinkin ilmaisulajiin on sisällytetty, on tehty pyrkien abien
haastattelujen kannalta luonteviin, esimerkiksi haastattelun kysymysaiheiksi käyviin, lajeihin.
Esimerkiksi iskuhuudot, joita olisi voinut käsitellä myös omana lajinaan, on sisällytetty meteliin.
Toisaalta huudot ja taulukirjoitukset olisi voinut yhdistää lajiksi nimeltä iskulauseet: samoja
lauseita (”ohi on”, ”päiviä nolla”) esiintyy molempina. Tämä olisi kuitenkin sotkenut muuten
selkeitä julisteiden ja pukeutumisen lajeja, joissa iskulauseita myös esiintyy. Lajina iskulauseet
olisi ollut abien kannalta epämielekäs, tuskin antoisa haastattelun kysymysaihe.
Taulukirjoitukset on sitten sisällytetty sotkemiseen, koska ne on usein kuvattu haastatteluissa
vain sanoilla ”taulu sotkettiin”. Näin muodostetut ilmaisulajit ovat niin sanottuja emic-lajeja48,
penkinpainajaisperinteen sisäisiä merkityksellisiä rakenneyksiköitä.
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Termipari emic/etic on omaksuttu kulttuurintutkimukseen kielitieteestä, jossa sen lähtökohtana on
vastakkainasettelu foneemiseen ja foneettiseen analyysiin, kielen sisäisten merkitystä kantavien
rakenneyksikköjen ja toisaalta kielen universaalien ominaisuuksien kuvaamiseen.
48.

Merkityksen tasot
Victor Turner49 erottaa rituaalisten symbolien merkityksessä kolme tasoa:
1. Rituaalien osanottajien symboleille ilmoittamat merkitykset, ilmimerkitys eli selitys;
2. symbolin käyttö eli operationaalinen merkitys;
3. positionaalinen merkitys eli symbolin suhteet muihin symboleihin tietyssä
kokonaisuudessa.
Ilmimerkitys saadaan selville haastattelemalla perinteentaitajia. Kyse on selityksistä ja
kommenteista, joita tutkija pyytää. Merkityksiä koskeva haastattelu on menetelmänä
varottava, jos pyritään tiedonsosiologiseen tietoon siitä, miten rituaalin merkityksiä yhteisössä
tiedostetaan ja julkisesti selitetään.50 Ulkopuoliselle kyselijälle merkityksiä voidaan sanallistaa
ja siten tiedostaa selkeämmin kuin ehkä muuten olisi tarve.51 Tällaisia tutkijaa varten
verbalisoituja merkityksiä ei kuitenkaan tarvitse pitää mitenkään keinotekoisina: ne ovat olleet
olemassa jo ennen haastattelua, tosin lausumattomina, koska ne ovat olleet sanomatta selviä
kaikille.52
Ilmimerkitystä tutkivan on kyettävä erottamaan, onko annettu merkitys edustava, ryhmässä
yhteinen eli kulttuurinen merkitys vai yksilöllinen päähänpisto. Vierasta kulttuuria tutkinut
Monica Wilson asetti ehdoksi sen, että sama merkitys on saatu erikseen kahdelta
haastatellulta.53 Itse olen hylännyt joitakin abien esittämiä tulkintoja oman kulttuurisen
kompetenssini nojalla – johon myös haastattelujen tuoma tietous kuuluu. Esimerkiksi abi, joka
kasteli alaluokkalaisia vesiletkulla, kertoi saavansa siitä seksuaalista tyydytystä.54
Persoonalliset ja piilotajuiset merkitykset lankeavat kulttuurintutkijan alan ulkopuolelle. Tätä
tekoa voidaan riittävän selkeästi ymmärtää, kun se nähdään sotkemisena ja alaluokkalaisten
kiusaamisena.
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Tavallisimmin ilmimerkitys ei ole tietylle symbolille annettu sanakirjamainen selitys, vaan
diffuusimpi ilmiö. Kyse on siitä, miten haastateltavat kuvaavat penkinpainajaisiaan, mitä eri
symboleita nimetään ja miten painokkaasti niitä kuvataan, missä yhteyksissä eri symboleista
tulee puhe ja mitä niistä kerrotaan.
Haastatteluin saatua tietoa täydentää symbolin käyttöä koskeva havainnointi. Merkityksen
ymmärtämiseksi on tarkasteltava, mitä symbolilla tehdään, miten ja mihin tarkoituksiin sitä
käytetään, ei vain, mitä siitä sanotaan. Operationaalinen merkitys on taso, joka liittyy
yhteisörakenteen julkipanoon rituaalissa. Symbolien käyttösäännöt määrittelevät rituaalin
osanottajat ja heidän tehtävänsä, roolinsa, rituaalissa. Rituaalissa käsiteltävänä olevat asiat
liittyvät osanottajien arkiroolien toiminnan alaan; osanottajat esiintyvät symbolisesti niissä
rooleissaan, joiden toimiala on kyseessä.55 Esimerkiksi alempiluokkalaisilla on
penkinpainajaisissa sivuosa, jossa voidaan erottaa esiintyminen (karkkia kerjäävinä) ‘lapsina’,
(meluisasti uhoilevina) ‘tulevina abeina’ ja (tunneilla hiljaa istuvina) ‘koululaisina’. Symbolien
käyttösäännöt kytkevät juhlan arkeen, siihen, miten rituaalissa konkreettisesti on kyseessä
”sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutusten julkipano”.56

Penkinpainajaisten kulttuurikontekstista
Turnerin positionaalinen merkitys on tutkijan hahmottama kulttuurikonteksti, yhteys, johon
rituaali ja sen symbolit kulttuurissa kuuluvat.57 Clifford Geertzin mukaan kulttuuri on
”konteksti, jossa sosiaalinen tapahtuminen voidaan kuvata merkityksellisenä.”58 Mikä kulttuuri
tai merkitysyhteys penkinpainajaisten symbolien takana on?
Penkinpainajaisten symboleja voitaisiin ymmärtää laajemmin tarkkailemalla, missä ja miten
samat symbolit esiintyvät muualla suomalaisessa kulttuurissa.59 Penkinpainajaiset on osa
yleissuomalaista juhlaperinnettä: se rinnastuu sellaisiin suuriin vuotuisjuhliin kuin vappuun,
juhannukseen ja uuteenvuoteen. Yleissuomalaisessa yhteydessä esimerkiksi
penkinpainajaishumalan tulkitsemiseksi voitaisiin tukeutua vaikkapa sosiologien esittämään
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suomalaisen lähiöravintolahumalan tulkintaan.60 Joidenkin symbolien yhteydessä olen
viitannut esimerkiksi varusmiesten tapoihin. Penkinpainajaisten karkkitapaa voi ajatella
suhteessa lasten karkkipäivä -tapaan. Tällaisen kulttuuriin kuuluvan taustatiedon keräily veisi
kuitenkin kauaksi itse työn kohteesta – nykyhelsinkiläisten abien penkinpainajaisperinteestä.
Juhlarituaalit, juhlalliset seremoniat eroavat arjen rituaalistuneista tavoista (esimerkiksi
tervehtimistavoista) siinä, että ne luovat kokonaisen oman rituaalisen maailmansa, ”toisen
todellisuuden”.61 ”Esineet, vaatetus, käyttäytymissäännöstö, sanasto, tunteet – kaikki pitää
huomioida ja määritellä erikseen.”62 Se arkitodellisuus, johon penkinpainajaisten maailma
peilautuu, on koulun arkijärjestys: ”Yleinen tunnelma oli jotain ihan muuta kuin tavallisena
koulupäivänä.”63 Penkinpainajaisten tapahtumat ymmärretään suhteessa koulun arkeen, sen
sääntöjen ja työjärjestyksen välittämiin ideaaleihin ja arkipäiväisten tapahtumien
merkitykseen.
Koulu on meille itsestään selvä instituutio. Sen arkikäytäntöihin sisältyvät merkitykset ovat
‘näkymättömiä’; tulkinnat, joihin toiminta kuitenkin perustuu, ovat julkilausumattomia, ehkä
heikosti tiedostettujakin. Koulun antropologinen tutkimus on pitkälti keskittynyt tällaisten
piiloisten rakenteiden paljastamiseen.64 Myös kulttuurianalyysin tehtävänä on pidetty tällaisten
piiloisten perusolettamusten paljastamista.65 Penkinpainajaisia voidaan tarkastella koulun
arjen rakenteita paljastavana niin sanottuna kulttuurisena avaintapahtumana. Se paljastaa
arkielämän sääntöjä rikkomalla niitä.
Koulun juhlien joukossa penkinpainajaiset on erikoinen siinä, että se on oppilaiden järjestämä.
Muut koulussa päivän aikana vietettävät juhlatilaisuudet – itsenäisyysjuhla, joulujuhla,
kevätjuhla – ovat opettajakunnan järjestämiä koulun virallisia tapahtumia. Oppilaiden
iltatilaisuuksien, kuten koulun diskojen, puurojuhlien ja muiden järjestäminen on rehtorin
luvan varassa, opettajat valvovat juhlia ja ohjelmaa rajoitetaan helposti erilaisilla määräyksillä.
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”Penkkari oli ihan oma juttu, että kukaan ei sanonu niinku mitään mitä varsinaisesti pitää
tehdä että se oli ihan oma sävellys. Ja siks se just oliki niin hauskaa.”66
Abiluokan kulttuuri on konteksti, jossa penkinpainajaiset nähdään mielekkäänä tapana ja
tapahtumana.
Penkinpainajaisten ‘positionaalinen merkitys’ on siis lähinnä löydettävissä koulun
tapakulttuurista. Tämä muodostaa yhtenäisen taustan, josta abikulttuuri, kaikille abeille
yhteinen elämäntapa ja -taito, nousee. Penkinpainajaisia ymmärretään parhaiten abiluokan
arkielämän merkitysverkossa, abikollektiivisena ”kertomuksena, jonka he kertovat itselleen
itsestään”.67

Tulkintamalleja
Oman kulttuurin kuvaamisen ongelmana pidetään usein tuttuutta, ilmiöiden itsestäänselvyyttä,
joka sokaisee niiden merkityksille.68 Periaatteessa kotoiset jääkiekko-ottelut – tai
penkinpainajaiset – muodostavat merkitykseltään yhtä syvän kulttuurisen esityksen kuin
Clifford Geertzin kuuluisiksi tekemät balilaiset kukkotappelut.69 Kulttuuriin kasvaneina meidän
on vain vaikea nähdä omia tapojamme merkillisinä, ihmetellä niitä.
Yksi tapa saada etäisyyttä tutkittavaan ilmiöön on sen perspektivointi, ilmiön tarkasteleminen
jonakin muuna kuin se arkiymmärryksen valossa näyttäytyy. Teoreettisia malleja käytetään
tulkintamahdollisuuksien ja ideoiden lähteenä.70
Penkinpainajaisten näkeminen rituaalina merkitsee huomion kiinnittymistä siihen perinteiseen
normi- ja symbolijärjestelmään, joka aktuaalisten penkkarien takana on. Rituaali antaa
ulkoisen ja näkyvän muodon sisäiselle ja käsitteelliselle prosessille.71 Penkinpainajaisten
viettämisen aihe on abien koulunkäynnin loppuminen, ja se erityinen tulkinta sosiaalisesta
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69.

Ehn ja Löfgren 1982, 12.

70.

Ehn ja Löfgren 1982, 109.

71.

Turner 1974, 96.

todellisuudesta,72 jonka penkinpainajaiset luo ja esittää, on, että tämä on abeille hauskaa. Sen
tarkemmin juhlan merkitystä määräävää julkista, pysyvää ja yhteistä kaavaa ei ole.
”Jos sitä sit on vaan niin että tänään mennään vikaa päivää kouluun ja huomenna ei enää
tulla, eikä tapahdu mitään erikoista, niin eihän se edes tunnu miltään.”73
– Miltä koulunkäynnin loppuminen tuntuu, mitä se merkitsee? Miten asiaan olisi
suhtauduttava? Mitä kaikkia seikkoja käsiteltävä?
Rituaali on yhteisön keino ilmaista sosiaalista todellisuutta: yhteisön kannalta tärkeitä asioita,
yhteisiä tunteita, kulttuurisia arvoja ja ideoita. Mutta rituaali ei ainoastaan tee näkyväksi jo
olemassa olevaa todellisuutta, vaan myös luo todellisuuden, joka ei olisi olemassa ilman sitä.74
Rituaali määrittelee, mitä on tapahtumassa, mitä se merkitsee, ketkä ovat asianosaisia, mitä
tunteita se heissä herättää. Rituaali on yhteisön keino nostattaa jäsenissään asian vaatimia
tunteita ja se antaa niille asianmukaisen ilmaisun.75
Rituaalin sisältö voidaan nähdä hyvin erilaisena sen mukaan, minkä tyyppiseksi riitiksi se
luokitellaan. Tarkastelen seuraavassa kolmea soveltuvaksi tarjoutuvaa tulkintamallia:
penkinpainajaisia siirtymäriittinä tai sen osana; kalendaaririittinä; käänteisriittinä.

Siirtymäriitti
Siirtymäriitit ovat ”perinnäisiä, yhteisön organisoimia menoja, joilla yksilö siirretään
sosiaalisesta statuksesta toiseen.”76 Siirtymäriitin hyvin tunnetun ja paljon tutkitun teorian
luoneen Arnold van Gennepin (1909) mukaan kaikki siirtymäriitit noudattavat samaa
peruskaavaa: niihin kuuluu ensiksi irtaumariittejä, sitten vaihdeaika eli liminaalisuus ja lopuksi
liittymäriittejä.
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Irtaumariitit merkitsevät yksilön erottamista sosiaalisesta asemastaan. Sosiaaliseen asemaan
eli statukseen liittyy arvo- ja normijärjestelmä, ajattelutapoja, tunteita, toimintamalleja ja tekniikoita, jotka yksilöltä irtaumariiteissä riisutaan.77 Vaihdeaikana yksilö on sosiaalisen
rakenteen ulkopuolella, koska hänellä ei ole siinä vakaata asemaa. Tämän vaiheen riiteissä,
vaihderiiteissä, yksilö joutuu omaksumaan initiandin (oppilaan, kokelaan, alokkaan tai muun
sellaisen) luonteeltaan väliaikaisen ja välittävän roolin. Vaihdeaikaan kuuluu usein initiandin
konkreettinen eristäminen yhteisöstä. Vaihderiitit välittävät tulevassa asemassa tarvittavia
tietoja ja taitoja ja asettavat asianosaisen kelpoisuuden koetteelle.78 Vaihdeaikaan kuuluu
usein kokelaan alistaminen ja nöyryyttäminen, hänen entisen minänsä tuhoaminen rituaalin
keinoin; kelpoisuuskokeet voivat olla erittäin tuskallisia.79 Liittymäriitit merkitsevät yksilön
liittämistä uudelleen yhteisöön uudessa asemassa ja siihen liittyvän roolin julkipanoa.80
Muutokset sosiaalisissa asemissa merkitsevät kriisitilannetta sekä yksilön että ryhmän
elämässä.81 Yksilön kannalta riitin funktio on sopeuttaa hänet asteittain uuteen
elämäntilanteeseen.82 Yhteisön kannalta riitti panee siirtymän näytteille ja hankkii sille
kollektiivisen hyväksymisen.83
Siirtymäriitin peruskaava ei suinkaan aina toteudu niin, että kaikki irtaumariitit olisivat
seremonioiden alussa ja liittymäriitit lopussa, vaan kaavaan sisältyviä eri riittimuotoja voi
esiintyä siirtymäriitin missä tahansa vaiheessa.84 Erityisesti rituaalin rakennetta luonnehtii
usein kolmivaiheisen riittikaavan toistuminen yksittäisen vaiheen sisällä.85 Van Gennepin
kaavaa voidaan siis soveltaa suurempiin tai pienempiin osakokonaisuuksiin.
Kouluaika kokonaisuudessaan on tulkittu erittäin pitkäksi vaihdeajaksi tai liminaalityyppiseksi
tilaksi.86 Lapset eristetään vanhemmistaan ja muusta yhteisöstä. Koulu on rituaalinen
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78.

Honko 1964, 121.
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81.
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järjestelmä, joka siirtää heidät lapsuudesta aikuisuuteen – eli tuotantoelämään.
Penkinpainajaiset on osa liittymäriittiä, jossa pannaan julki tämän siirtymän päättyminen.
Koululaisista on tullut aikuisia. Samalla siinä voi ilmetä myös irtauma lapsen asemasta sekä
initiandin – koululaisen – aseman julkipano.
Abin roolia voidaan tarkastella koululaisen ja ylioppilaan asemia välittävänä roolina.
Penkinpainajaiset on osa siirtymäriittiä, jolla koululainen muuttuu ylioppilaaksi.
Penkinpainajaiset on irtaumariitin paikalla, tenttiaika kokeineen on luontevasti tulkittavissa
vaihdeajaksi, liittymäriittinä on lakkiaiset. Koska siirtymäriitin kaavaan sisältyviä eri riittimuotoja
voi esiintyä riitin missä tahansa vaiheessa, penkinpainajaisissa voidaan nähdä paitsi
irtautuminen koululaisen asemasta myös abin aseman julkipanoon ja ylioppilaan asemaan
liittymiseen viittaavia riittejä.
Jos siirtymäriittinä ajatellaan pelkkiä penkinpainajaisia, ne välittävät koululaisten siirtymisen
tenttiaikaan, varsinaiseen ylioppilaskokelaan asemaan. Huomio kiinnittyy ennen kaikkea
penkinpainajaisissa vallitsevaan liminaalisuuteen, poikkeusajan normistoon ja
arvojärjestelmään.

Kalendaaririitti
Jos penkinpainajaisia ei tarkastella abin, vaan kouluyhteisön näkökulmasta, se voidaan
vuosittain toistuvana juhlana nimetä kalendaariperinteeksi.87 Kalendaaririitin tehtävä
yhteisöllisen ajan jäsentäjänä tulee selvästi esiin opettajan lausumassa:
”– tää koko viikko menee täs vähän tämmösenä tyhjänä viikkona ja sitte hiihtoloma päälle.
Oikestaan tääkin on yks niitä hommii mitkä nimenomaan lyhentää kevätlukukautta.
Syksyllähän ei oo mitään juhlia kertakaikkiaan että se on paljon pidempi. – – tää kun menee
ohi ni sitte on abit poissa ja koulu vähän semmonen tyhjä ja siihen menee toipumiseen
melkeen maaliskuu ja sitte on jo huhtikuu –.”88
Kalendaaririittinä penkinpainajaiset peilaa vuosittain koulun tilaa, sen historian tapahtumia.
Esimerkiksi Norssissa vuoden 1981 penkinpainajaisissa tällaisia koulun historialliseen
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Talve 1979, kuvaliite.
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Norssi 83 C 214, 29.

tilanteeseen liittyneitä kysymyksiä olivat, miten näkyisivät penkinpainajaisissa uuden
(nais)rehtorin niin sanottu tiukka linja (”alkoholittomat penkkarit”) ja miten tyttöjen mukanaolo
(Norssista kirjoitti 1981 vasta toinen yo-vuosikerta, jossa oli sekä tyttöjä että poikia).
Kalendaaririitin käsite kohdistaa huomion yhteisön elämän tapahtumiin ja sen jaksottumiseen,
siirtymäriitin yksilön elämässä tapahtuvaan muutokseen. Siirtymäriitti on ainutkertainen
tapahtuma, kalendaaririitti periodisesti toistuva.89 Kouluyhteisön näkökulmasta
penkinpainajaiset on jokavuotinen tapahtuma, mutta abin kannalta katsottuna se on kerran
elämässä. Koska tarkastelen tässä penkinpainajaisia ennen muuta abin näkökulmasta, jäävät
kalendaaririittiominaisuudet, koulu- ja vuosikohtaiset merkitykset, syrjään.

Käänteisriitti
Jo van Gennep huomautti siitä, ettei siirtymäriitin käsite riitä tyhjentävästi tulkitsemaan
kyseisiä seremonioita.90 Penkinpainajaisissa on piirteitä, jotka antavat aihetta puhua käänteiseli kapinarituaalista ja siihen läheisesti liittyvästä symbolisen inversion käsitteestä.91
Käänteisriittiteoria on – ilmiön laaja-alaisuudesta ja teoreettisesta kiinnostavuudesta
huolimatta – huomattavasti vähemmän tutkittu kuin siirtymäriittiteoria.
Eri kulttuureissa esiintyy rituaaleja, jotka ilmaisevat avointa kapinaa sovinnaista käyttäytymistä
ja kulttuurisia ihanteita vastaan. Edward Norbeck on määritellyt: ”Käänteisriitit ovat
vakiintuneita tapoja, jotka ovat vastakohtaisia monenlaisille arkipäivän sovinnaisille ilmiöille,
toimintoja, joita tiettyjen yksilöiden tai sosiaalisten ryhmien odotetaan tai vaaditaan suorittavan
määrätyissä tilaisuuksissa.”92 Yhteisön arvojen ja normien rituaalinen kumoaminen tapahtuu
huumorin varjolla.93 Norbeck kuvailee näiden riittien sisältöä seuraavasti: ”johtohenkilöitä
pilkataan ja herjataan; niitä, joita kohtaan normaalisti ollaan kohteliaita ja kunnioittavia,
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Siirtymäriitti ja käänteisriitti ovat eritasoisia termejä. Esimerkiksi Hongon (1976, 113) mukaan kaikki riitit
voidaan luokitella siirtymä-, kalendaari- tai kriisiriiteiksi. Nämä termit viittaavat lähinnä riittien funktioihin;
käänteisriitti on tähän taksonomiaan liittymätön, lähinnä riitin sisältöön viittaava termi. Käänteisriiteille on
usein ominaista vuosittainen toistuminen (esimerkiksi laskiaiskarnevaalit), jolloin ne tietysti voidaan
luokitella kalendaaririiteiksi. On esimerkkejä myös ainutkertaisiin siirtymäriitteihin liitetyistä käänteisriiteistä
(Turner 1969, 171).
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nauretaan ja panetellaan lauluissa tai miimisesti; ilveilijät pilkkaavat vakavia rituaalitoimintoja;
säädyttömyys ja seksuaaliset vapaudet hyväksytään; – – ja arvostettuja sovinnaissääntöjä
pidetään muin tavoin pilkkana.”94
Käänteisriitit ovat selkeä esimerkki paljon laaja-alaisemmasta kulttuurisesta ilmiöstä, jota
kutsutaan symboliseksi inversioksi. Barbara A. Babcock on määritellyt symbolisen inversion:
”mikä tahansa ilmaisullinen toiminto, joka kääntää, kieltää, kumoaa tai jollain tavoin esittää
vaihtoehdon yleisille kulttuurisille koodeille, arvoille ja normeille, olivatpa nämä kielellisiä,
kirjallisia tai taiteellisia, uskonnollisia, sosiaalisia tai poliittisia.”95
Rituaalinen ”toinen todellisuus” luodaan kääntämällä nurin arkipäivän piirteitä.96 Mutta
symbolinen inversio on keskeinen käsite myös monien ei-rituaalisten ilmiöiden
ymmärtämiseksi. Esimerkiksi punkkarien provokatiivinen pukeutumis- ja musiikkikulttuuri on
ymmärretty inversiona suhteessa valtakulttuuriin, eräänlaisena valtakulttuurin sääntöjen ja
normien tarkkaa tuntemusta edellyttävänä pelinä.97
Käänteisriittien selittäminen on tuottanut kulttuuriantropologeille paljon päänvaivaa. Näillä
riiteillä on ensinnä ilmaisullinen tehtävä, jota voisi luonnehtia Mary Douglasin tunnetuksi
tekemällä iskulauseella ”where there is dirt there is order”, missä on likaa, siellä on järjestys.98
Esittämällä, miten asiat normaalisti eivät ole, käänteisriitit tekevät inversion kautta tiettäväksi
sitä, miten asiat normaalisti ovat.99 Arvojen ja normien kääntäminen päälaelleen ei merkitse
anomiaa, normittomuuden tilaa, vaan uutta näkökulmaa, josta tarkastella normaalia
järjestystä.100 Näyttämällä ”likaa” viitataan ”järjestykseen”, joka sen liaksi määrittää.
Esimerkiksi suomen kielessä vallitsee tietty anomia sinuttelun ja teitittelyn suhteen, mutta
inversio olisi se, että kun pitäisi sinutella, teititeltäisiin ja päinvastoin; tällä tavalla normistoa
itse asiassa vahvistettaisiin.
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Rituaalinen ideaalijärjestyksen kumoaminen on tapa kommunikoida tätä järjestystä.
Penkinpainajaisten kautta voidaan tarkastella, miten koulun arkijärjestys on oppilaiden
kokemusmaailmassa kollektiivisesti hahmotettu.
Funktionalistisen standardiselityksen mukaan käänteis- eli kapinariiteillä on yhteiskuntaa
säilyttävä ”varaventtiilin” tehtävä. Ne ilmaisevat pinnanalaisia, normaalisti kätkettyjä ristiriitoja
yhteisössä. Riitit sallivat sosiaalisten konfliktien aiheuttamien aggressioiden esiintuomisen ja
purkamisen tavalla, joka on symbolinen, säännelty ja vaaraton.101 ”Kapinariitit edustavat
säännösteltyä protestia, joka ei muuta yhteiskuntaa, mutta helpottaa normipainetta
hetkellisesti.”102 Käänteisriittejä esiintyy tämän ajatuskulun mukaan nimenomaan staattisissa
yhteiskunnissa, yhteisöissä, joiden sosiaalista järjestystä ei sallita kyseenalaistaa, esimerkiksi
primitiivisissä diktatuureissa.103 Modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa niille ei olisi sijaa,
koska järjestelmä itse sisältää poliittisen opposition.104 Tämä seikka ei tietysti estä
tulkitsemasta penkinpainajaisia käänteisriitiksi: koulua voidaan pitää staattisena
pienoisyhteiskuntana muun muassa siksi, ettei oppilaalla ole koulun sisällä koskaan
mahdollisuutta muuttua opettajaksi tai päinvastoin.
Varaventtiiliselitystä vastaan on esitetty epäilyjä, joiden mukaan selitys on ennalta määrätty,
tutkimuksin todentamaton oletus. Useinkaan ei ole empiirisesti osoitettu, että yhteisössä
todella tunnetaan paineita, joita riittien sanotaan helpottavan. On myös vaikea osoittaa, että
riitit todella helpottaisivat tällaisia paineita.105
Käänteisriitin takana ei aina ole pelkkiä yhteisön ristiriitojen aiheuttamia aggressioita, jotka
riitit purkaisivat, vaan pysyviä valtakulttuurista poikkeavia arvojärjestelmiä.106 Yksilöiden
kokemien psyykkisten paineiden sijasta voidaan tarkastella erilaisten osakulttuurien
rinnakkainelon dynamiikkaa.107
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Yksi osoitus tästä on käänteisriitin muuttuminen todelliseksi kapinaksi tai kansannousuksi. Esimerkiksi
perinteinen Guy Fawkes Night muuttui taloudelliseksi protestimarssiksi Oxfordissa vuonna 1867, ja
tapahtumaan kuuluva rituaalinen taistelu sai luokkasodan piirteitä (Gillis 1974, 65).
106.

107.

Esimerkiksi Abrahams ja Bauman 1978.

Itsenäisemmän aseman käänteisriiteille on antanut myös Mihail Bahtin. Hänen mukaansa
karnevaalityyppiset juhlat ovat – erilaisten verbaalisten lajien ohella – ilmausta erityisestä
kansan naurukulttuurista108, joka asettui keskiaikaista virallista, kirkollista ja feodaalista
kulttuuria vastaan.109 Karnevaalille oli erityisesti ominaista hierarkkisten suhteiden katoaminen;
karnevaalin ajan kaikki olivat tasaveroisia.110 Karnevaalin maailma on tietyssä mielessä
normaalin elämän parodiaa, ”nurinkäännetty maailma.”111 Vaikka keskiaikainen
karnevaalihenki on Bahtinin mukaan kadonnut ja karnevaali lakannut olemasta ”kansan toinen
elämä”, kansanomainen karnevaaliperiaate on katoamaton.112

Penkinpainajaisperinteen kuvaamisesta
Kulttuuri voidaan kuvata perinnevarastoksi, siksi tiedoksi ja taidoksi, jota ihmiset käyttävät
tuottaakseen, havaitakseen ja tulkitakseen sosiaalista toimintaa.113 Aktuaalinen tapahtuminen
erotetaan kuvauskohteena kulttuurisesta taitotiedosta, samaan tapaan kuin kielitieteessä
erotetaan yksilöllinen, aktuaalinen puhunta ja sen takana oleva sosiaalinen säännöstö,
kielisysteemi.114 Penkinpainajaisissa perinteistä eivät ole perinnetuotteet (esineet, tekstit,
tapahtumat ja niin edelleen), jotka eivät (harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta) periydy
vuodesta tai koulusta toiseen, vaan säännöt, joiden nojalla nuo perinnetuotteet tuotetaan ja
joiden nojalla niille tulkitaan merkitys115. Penkinpainajaisperinnettä on abikulttuuriin kuuluva
käytännöllinen tieto siitä, mitä penkinpainajaiset on, abien taito viettää penkinpainajaisia.
Penkinpainajaisperinteen kuvauksen tavoitteena on muodostaa säännöstö tai tiedosto, jonka
nojalla voitaisiin tuottaa hyväksyttävät ja mielekkäät penkinpainajaiset, jonkinlainen kulttuurin
kielioppi.116 Hyväksyttävyys edellyttää leksikon, syntaksin ja pragmatiikan kuvausta: mitä
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symboleja penkinpainajaisissa esitetään missä järjestyksessä ja miten niitä käytetään;
mielekkyys edellyttää semantiikan tuntemusta, eli symbolien merkityksen kuvausta.
Tällainen helsinkiläisten penkinpainajaisten kollektiivitradition tai normaalikaavan esittämiseen
pyrkivä kuvaus ei ole empiirinen samassa mielessä kuin sen pohjana oleva aineisto.117 Kuvaus
esimerkiksi häivyttää näkyvistä yhdet penkinpainajaiset kokonaisuuksina. Yhdet
penkinpainajaiset ja niissä aktuaalistuneet symbolit nähdään ikään kuin esimerkkeinä tai
perinteistä riittikaavaa dokumentoivina ilmiöinä.118

117.

Vrt. Haavio-Mannila 1958, 4–5.

118.
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2. Ekskursio: penkinpainajaistapojen historiasta
Muistelma Oulusta noin vuodelta 1885:
Jo nousee joku kiireisin pari lähteviä kärryihin – parittainhan siinä ajettiin ja säästettiin
kyytikustannuksia. Silloin käy kuin sähkötärähdys halki hyvästeleväin joukkojen; kaikkien
huomio on jännittynyt. Joku vanhempi mies korottaa äänensä ja huutaa viimeiset
onnentoivotukset. Ja häneen yhtyvät tuhannet.
– Onnea matkalle!
– Onnea valkolakeille!
– Onnea alkavalle elämälle!
– Eläkööt Oulun pojat – eläkööt...!
Pitkä ”eläköön” siinä huudetaan, lakkeja heilutetaan, liinoja liehutetaan. Ylioppilaskokelaat
seisovat avopäin kärryissään, toisessa kädessä lakki, toisessa kukkavihko, kumartavat ja
kuuntelevat ”Maamme”-laulua, jonka toverit nyt viimeksi kajahuttavat.119
Äänite Helsingistä vuodelta 1981:
Abipoika huutaa autosta: ”Vanhat lähtee, aamureput jää!”
sama: ”Haistakaa vittu, saatanan siat tuutte tänne pilaan meidän ilon!”
sama, sanoo äänittäjälle: ”Edellisiä abeja.”
Äänittäjä: ”Ahaa, tänne on ilmaantunu paikalle edellisiä abeja kanssa.”
Poika: ”Mä huutelin aamureput, vanhat lähtee, aamureput jää, ni sit ne kävi näyttää
sotilaspassii.”
sama, huutaa: ”Aamureput lumihankeen!”
Pihalta huudetaan: ”Aamuja teil on viel niin hemmetisti! Ai ai! Kenel on aamuja!”
Pihalta laulua: ”... soi sana kultainen...” (toisluokkalaiset laulavat Maamme-laulua).120
Perinteiset huudot ja Maamme-laulu, jonka toverit viimeiseksi kajahuttavat: kuvauksissa on
yhteisiä aineksia, mutta lähdön tunnelma, tyyli vaikuttaa aivan erilaiselta. Aineistoa, jolla
satavuotiaan tradition jatkuvuus ja muutos olisi näytettävissä, ei ole. Penkinpainajaiset on
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tavallinen esimerkki kansanomaisesta tavasta, jonka vaiheita ei ole dokumentoitu satunnaisia
muistelmakirjallisuudesta, sanomalehdistä, koulujen historiikeista, yksityiskokoelmista ja niin
edelleen seulottavia kuvauksia enempää. Niin kuin on tavallista oppilaiden tapojen kohdalla, ei
dokumentteja juuri säilytellä myöskään koulujen arkistoissa. Penkinpainajaisperinteen tuotteet
ovat kertakäyttötavaraa, jolla on ehkä muistoarvoa abeille itselleen, mutta ei yleistä
mielenkiintoa.
Penkinpainajaisten historiaa kuvaavia lähteitä on kansatieteen proseminaariesitelmässään
etsinyt esiin Päivi Nordling (1982). Hänen lähteidenkeruutyönsä on sen verran kattava, etten
ole pitänyt tarpeellisena ryhtyä järjestelmällisesti etsimään lisälähteitä, kun penkinpainajaisten
historia on työn päätavoitteen kannalta sekundaarinen seikka. Nordlingin lähteiden ja
muutamien muiden eteen tulleiden dokumenttien avulla koetan seuraavassa hahmottaa
penkinpainajaisten historiaa muutamalla vedolla.
Nykyisten penkinpainajaisten pakollinen tapahtumarakenne on aamupäivän kiertely koulussa,
lähtö koulusta kuorma-autoissa, ajelu kaupungin kaduilla ja illanvietto (useimmiten
ravintolassa). Näiden tapojen edeltäjinä voidaan nähdä kaksi 1800-luvun loppupuolen
tapakompleksia: maaseutukaupungeissa ylioppilaskokelaiden lähtö koulukaupungistaan
Helsinkiin, yliopistoon yo-kokeen suullisiin kuulusteluihin (kokeet siirrettiin kokonaan kouluihin
vasta 1920-luvun puolivälissä); lähtöjuhla on mitä ilmeisimmin penkinpainajaisten edeltäjä,
vaikka historiallista yhteyttä ei pystytäkään dokumentoimaan, sekä Helsingissä ja muissa
vanhoissa koulukaupungeissa kaupunkilaisten talviset, varsinkin laskiaiseen liittyneet
huvittelutavat.
Ylioppilaskokelaiden lähdöstä on löytynyt kaksi kuvausta: vuodelta 1904 on Santeri Ingmanin
kuvaus oululaisesta tavasta ”entisinä maantieaikoina”, ennen rautatieyhteyden avaamista
(vuonna 1886). Hämeenlinnan Normaalilyseon vastaavista tavoista vuonna 1882 kertoo
Salme Setälä E. N. Setälän nuoruutta kuvaavassa elämäkertateoksessaan.121
Ingmanin kuvaus on yleistävä, idealisoiva, mutta omiin kokemuksiin ja muistoihin perustuva122.
Setälä kuvaa tiettyä vuotta ja tiettyjä henkilöitä, mutta kuvaus on toisen käden tietoa, jonka
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Santeri Ingman – myöhemmin Ivalo –, joka oli historiantutkija ja kirjailijana realismin edustaja, oli tullut
ylioppilaaksi Oulun lyseosta vuonna 1885 (Tarkiainen 1911). Kuvaus on julkaistu osakunta-albumissa ja
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primaarilähteitä ei ole ilmoitettu. Vertailukohtana Setälän kuvaus osoittaa sen, ettei tapa ollut
Oululle erityinen vaan noudatteli samaa kaavaa muualla, sekä, ettei tapa ollut niin sidoksissa
”maantieaikoihin” kuin Ingman arvelee, koska hämeenlinnalaiskokelaat lähtivät matkaan
junalla.
Setälän mukaan abiturienttien lähtöjuhlat aloitti todistustenjakotilaisuus koulun juhlasalissa.
Sen jälkeen olivat opettajat kutsuneet kokelaat ravintolaan, jossa syötiin, laulettiin, juotiin
punssia ja pidettiin puheita.123 Samantapainen juhla oli Oulussa:
Koululla oli lupa. Määrätunnilla kokoontuivat yläluokkain oppilaat koululle (harvemmin
johonkin ravintolaan), jossa lähteville tarjottiin pienet punssikestit – opettajain
myötävaikutuksella ja suosiollisella luvalla. – – He [kokelaat] tulivat kestiin, kukkia rinnassa,
kukkia kädessä, ja tavanmukainen sininen harso lakin ympärillä – –. He tulivat, säteilivät iloa ja
sydämmen onnea, kilistivät jäähyväismaljat toverien ja opettajain kanssa – –. Liikuttavia
jäähyväispuheita pidettiin, sydämmet sulivat ja heltyivät, onnentoivotuksia tuli niin paljon
mukaan, että rinta niistä ihan keveäksi kävi.124
Abiturienttien yhtenäinen, erikoinen pukeutuminen tunnettiin siis myös sata vuotta sitten –
Oulussa kukkavihkojen ja lakin harson lisäksi ”se pieni traditsionellinen matkalaukku olalla”125.
Setälä mainitsee myös opettajien muuttumisen ”puolijumalista” ”kunnioitetuiksi ystäviksi”,
opettajasuhteen inhimillistymisen, joka huipentui yhteisiin maljoihin ja halauksiin
lähtöjuhlassa126 – samoin sata vuotta myöhemmin.
Lähtöjuhlan julkinen osa – paljossa nykyistä ajelua vastaava – oli abiturienttien marssi
kaupungin halki, Oulussa Heinätorille, jossa hevoset ja kärryt odottivat, Hämeenlinnassa
asemalle. Ingman kuvaa:
Jo järjestyivät laulajat pihalla, lähteviä kutsuttiin asettumaan eturiviin. Nyt kävivät kasvot
vakaviksi ja juhlallisiksi. Hetki oli tärkeä, – olihan se heidän riemuhetkensä, niinkuin edelliset
sen kirjoittamiseen – lähes 20 vuotta ylioppilaaksitulon jälkeen – on saattanut antaa sysäyksen se, että
penkinpainajaisajoja olisi tuolloin alettu Helsingissä viettää (vrt. Tanner – Saalas jäljempänä).
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vuodet olivat olleet heidän edeltäjäinsä, he olivat nyt kerrankin sankareita kotikaupungissaan.
Heitä hakivat ”koko kaupungin” silmät, – ryhti piti olla vakava ja tyyni, käytös arvokas, miltei
kylmä, vaikka silmä pälyilikin rauhatonna ympärilleen ja tunteet kuumina hehkuivat.
Pitkin pitkää Kirkkokatua sitä käveltiin sen yläpäästä alapäähän. Katuvierillä seisoi
tungoksessa odottavia ihmisiä. Puotineidet jättivät tiskinsä ja tulivat portaille seisomaan,
palvelijat hylkäsivät autioksi keittiönsä, kirjurit kirjoituspöytänsä, – sillä hetkellä ei kukaan
tehnyt työtä. – – Koululaisten kepeät laumat, jotka eivät vielä saattoon kuuluneet, juoksivat
edeltä Heinätorille anastaakseen paikan kärryjen luona.
Laulujen kaikuessa marssi niin kulkue halki kaupungin – –. Iloa säteilivät kaikkien lähteväin ja
jääväin silmät, jospa vaikka olisivat olleet kyynelten samentamatkin. – –
Tässä [Heinätorilla] sanottiin nyt viimeiset jäähyväiset. Siinä oli yleinen hälinä ja tungos, silloin
vasta pikkukaupungin asukkaat sulivat oikein sydämmellisiksi ja tuttavallisiksi, silloin he oikein
tunsivat lähtijät omiksi pojikseen. Nämä astelivat, kukkaset korkealla, sankoissa
saattajajoukoissa, kättelivät kaikkia, tuttuja ja tuntemattomia, kiittivät kaikkia ja ottivat vastaan
onnitteluja – –. Hetkeksi suli arkuus ujoimmankin mielestä – –. Omaiset odottivat kärryjen
luona, heidän piti sittenkin saada lausua viimeiset toivotukset ja siunaukset ja tarkastaa, että
eväät ja arkut olivat mukana.127
Yleisön koostumus – ”koko kaupunki”, koululaisten kepeät laumat, tutut ja tuntemattomat,
omaiset – on sama kuin nykyisellä penkinpainajaisajelulla. Samoin ilmaisun muodot: laulut,
kättelyt, jäähyväiset, onnentoivotukset, hälinä ja tungos. Huomiota herättää Ingmanin
kuvaama ristiriitainen tunnelataus, joka eri tavoin on läsnä nykyisinkin: lähtijöiden pitää
näyttää iloa ja arvokkuutta (hauskanpitoa ja rehvakkuutta), vaikka kyynelten samentaminkin
silmin (eron haikeus ja tulevan pelko voidaan lukea ”hauskanpidon” tyylistä, mutta ei
juurikaan ilmaista suoraan).
Lähtö Helsinkiin on ollut konkreettista lähtemistä uuteen elinympäristöön ja tehtävään,
eroamista siihenastisesta elämästä. Jäähyväiset, joita huudettiin, merkitsivät useimmille
todellisia hyvästejä lapsuuden ja nuoruuden ihmisille. Oltiin konkreettisesti ”matkalla kohti
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unelmia ja työtä isänmaan ja suomenkielen hyväksi”128, ”vastassa arvoituksena kätkeytyvä
elämäntaival”129. Nykyisissä penkinpainajaisissa ovat ‘lähtemisen’, ‘jäähyväisten’ ja ‘koulusta
elämään’ siirtymisen motiivit tavallaan arvoituksellisia. Ajelulta palataan koululle,
todellisuudessa lähdetään korkeintaan Tukholman risteilylle, edessä on kevät tiiviisti kotona,
kotikaupungin kirjastoissa ja koulussa tenteissä. Maantieteellisestä muuttomatkasta on jäljellä
symbolinen eronteko sosiaalisesta näyttämöstä ja asemasta, todellisista hyvästeistä
opettajille, omaisille ja ystäville kuvaannolliset jäähyväiset koululaisen roolisuhteille,
konkreettisesta uuden elämänvaiheen alkamisesta rituaalinen merkki muutoksesta, joka
todellisuudessa voi viedä vuosikausia.
Ylioppilaskokeet siirrettiin kokonaan kouluille 1920-luvun alkupuolella, jolloin abiturienttien
lähtöjuhlaperinne siis viimeistään on loppunut.
Sana penkinpainajaiset juhlan nimenä on tullut käyttöön 1900-luvun ensi vuosikymmeninä.
Väinö Tannerin (yo Ressusta 1900) ja Uunio Saalaksen (Norssista 1902) muistelmien ”ns.
penkinpainajaiset”, ”painajaiset”, ”penkkien painaminen” saattavat olla myöhemmin
omaksuttuja nimityksiä.130 Tyyni Tuulion muistelmissaan julkaisema kirje vuodelta 1911, jossa
viimeisen koulupäivän tapahtumia kuvataan yksityiskohtaisesti, ei sanaa käytä.131
Nykysuomen sanakirjan aineskokoelmassa132 varhaisin tieto penkinpainajaisista on vuodelta
1908. Juhlan alkuvaiheissa sanalla tarkoitettiin viimeisen koulupäivän illan viettoa, nykyään
varsinaisiksi penkinpainajaisiksi ymmärretään usein vain tapahtumat koulussa ja ajelu, ja
monissa virallisemmissa yhteyksissä – esimerkiksi ylioppilasaineessa – penkinpainajaisia
kuvattaessa illan vietto jätetään kokonaan kuvaamatta. Juuri penkinpainajaisille ominaisten,
perinteisten muotojen kehittyminen on siis merkinnyt myös juhlan nimen tarkoitteen
muutosta.
Juhlan nimen merkitys on hämärä. 1800-luvun kaunokirjallisuudesta on poimittu yksikkö
penkinpainajainen kansantanssin nimenä.133 Kansanetymologisesti nimeä selitetään
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loppuosan avulla – ”rehtorin painajainen”. Useassa koulussa tunnetussa
penkinpainajaislaulussa käytetään puheenpartta koulun penkkien painamisesta:
Painakaa te koululaiset koulun penkkilöitä
Lukekaatte läksyjä ja valvokaatte öitä
Tuutimalullaa tuutimalullaa...134
Suomenruotsissa juhlan virallinen nimi on bänkskuddargille, bänkskuddardagen (joidenkin
tietojen mukaan myöhäinen keinotekoinen muodoste), mutta puhekielessä on vakiintunut
suomalaispohjainen penkis, penkisdagen (aiemmin omakielinen bänkis135). Suomen
puhekielessä ainoa vakiintunut muodoste on penkkarit. Harvoin kuulee puhuttavan yksikössä
penkkarista.
Penkinpainajaisajelu – aluksi hevoskärryillä tai reillä, sitten osaksi henkilöautoilla ja 1930luvulta lähtien kuorma-autoilla – on Helsingissä tullut tavaksi viimeistään vuonna 1911, jolta on
Tuulion kirje.
Mutta kun [koulusta] ulos päästiin, ja hevoset ja kuormireet odottivat, ja muut luokat
hurrasivat, niin kyyneleet kuivuivat odottamattoman pian ja sydän oli riemusta sanoisinko
haljeta? Koko Helsinki oli täynnä abiturientteja, ja kaikki katselivat meitä hyväntahtoisesti –
ehkä hiukan kateellisesti – hymyillen. Ajoimme toista tuntia ja ajoimme vihdoin Alppilaan –
meidän luokka tietysti vain – ja sitte syötiin hieno päivällisillallinen ja pidettiin lystiä.136
Vuonna 1900 Reaalilyseosta (nyk. Ressun lukio) kirjoittanut Väinö Tanner muistelee, ettei
nykyisiä penkinpainajaistapoja ajeluineen silloin tunnettu: ”painajaiset” vietettiin vain luokan
kesken illalla ravintolassa.137 Uunio Saalas muistelee vuodesta 1902 Normaalilyseosta
(Norssista) niukasti, että koululta ”lähdettiin issikoilla pitkässä jonossa Alppilaan”
ravintolaan.138
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Rekiajelulla kaupungin kaduilla sekä rekiretkillä läheiselle maaseudulle oli 1800-luvun
Helsingissä ja muissa kaupungeissa vankat perinteet, joiden juuria voidaan juontaa Ruotsin
vallan aikaisiin säätyläistapoihin ja toisaalta venäläisiin talonpoikaisiin laskiaistapoihin.
Laskiaistiistain rekiretket ja rekiajelut olivat vielä 1900-luvun alussa osakuntien ja lukiolaisten
suosimaa huvia.139 1800-luvulla muodostui ensin Porvoossa ja sitten Helsingissä tavaksi
ohjelmallinen rekikulkue, jonka järjestäjinä olivat lukiolaiset tai osakuntaryhmät. Ivallisin ja
satiirisin sävyin kuvattiin ajankohtaisia tapahtumia ja henkilöitä.140 Tapa lakkasi ilmeisesti
poliittisista syistä 1800-luvun viimeisinä vuosina, mutta koululaisten kerrotaan edelleen
harrastaneen naamioituneena ajelua.141 Laskiaistapojen vaikutus penkinpainajaisajeluun on
todennäköinen. Ainakin ne olivat koululaisille tuttuina malleina olemassa, kun
penkinpainajaisajoja alettiin järjestää.
Matti Kuusi on julkaissut päiväkirjaotteen 13-vuotiaan norssinahan eli alaluokkalaisen
kokemuksista Esplanadilla vuonna 1928, jolloin nykymuotoinen ajelu koulujenvälisine
kilpailuineen näyttää jo vakiintuneen:
Aamulla ruotsintunnilla oli rehtori tullut ja kieltänyt kaikkia menemästä esplanaadille
muodostamaan kulkueita ja huutamaan. Tästä tein sen johtopäätöksen, että siellä oli jotain
erikoista, ja menin sinne. Siellä oli valtava ihmismeri kokoontunut hurraamaan tai viheltämään
penkinpainajaisten viettäjille. Ressut tulivat valko-vihreissä puvuissa hienoissa Buickeissa ja
saivat lunta niskaansa. Maijan koululaiset ajoivat esille korkeine sinipunaisine hiippoineen.
Hatut pommitettiin maahan. Ruotsalaisen lyseon pojat punaisine patalakkeineen porhalsivat
audoilla esplanaadille. He saivat vihellyksiä ja lunta. Yhteiskoulun oppilaat sinisine nauhoineen
saivat itsensä valkoisiksi. Tyttökoulun tytöt punavihreine tupsuineen huristivat kadulle. Mutta
mitä nyt? Saapui joukkue, pisin kaikista, ja se saa toisin paikoin lumivuoria autoihinsa, toisin
paikoin kajahtaa tahdissa: ”Hei, hei, Norssi, hei, hei!” Puvut herättävät ihmettelyä, kunnioitusta
oppinut klassikkojen keksimä lause, jota harva ymmärsi: ”Ceterum censeo scolam esse
delendam!” [”Muuten olen sitä mieltä, että koulu on hävitettävä!” – HS.] – Kulkueet kiertävät
kerran toisensa jälkeen, tytöt koettavat hurrata, mutta korkeilla äänillään se kuuluu melkein
hullulta. Vaan kun valko-vihreät ja viheriät [ressut ja norssit – HS.] saapuvat, silloin lumipallot
lentävät tiheimmin, silloin hurraahuudot korkeimpina kajahtavat. Ressut lähtivät pian muualle
139.

Reinilä 1979, 107–108.

Reinilä 1979, 110. Myös Lönnqvist 1992, 111. Koululaisten karnevaalisilla laskiaisleikeillä sinänsä on
vuosisataiset perinteet.
140.

141.

Reinilä 1979, 110.

lumipallojen pelossa, norssit kestivät puolen tusinaa kierrosta, mutta olivatkin silloin
lumiukkoja. Minä itse menin suoraan ressujen tiheimpään laumaan ja kun norssit tulivat,
kajahutin ”hei” huudon. Kyllä siinä vähän kyräiltiin, mutta ei mitään yhteenottoja sattunut.
Kyllä nämä juhlat osasivat kiihoittaa norssinahan ”isänmaallisuutta” toisiin kouluihin nähden.142
Penkinpainajaisajelun synty osuu kiinnostavasti yksiin toisen ylioppilaaksitulon julkistamisen
funktiota täyttäneen tavan lakkaamisen kanssa. Vielä vuonna 1900 tapana oli, että suullisten
kuulustelujen tulosten lukemisen jälkeen hyväksytyt kokelaat juoksivat kilpaa yliopistolta pitkin
Aleksanterinkatua Wreden pasaasiin, Bacherin lakkikauppaan, missä lakit saatiin. Pasaasi oli
täynnä omaisia, jotka kukittivat uudet ylioppilaat, onnittelivat heitä ja huusivat eläköön- ja
hurraahuutoja.143 Kieliryhmien huutokilpailu muistuttaa huvittavasti nykyistä koulujen välistä
kilpailua penkinpainajaisajelulla:
Täällä huudettiin kilpaa eläköötä ja hurraata suomalaisten ja ruotsalaisten koettaessa
kumpienkin saada ”sotahuutonsa” voimakkaammaksi: – Nämä olivat samalla jonkinlaisia
koululaisten huvi- ja pikku poikain tappelutilaisuuksia. Ei heidän tarvinnut kuulla muuta kuin
jonkun toisen huutavan ”hurraa” tai ”eläköön”, ennen kuin tiesivät, kenen kylkeen nyrkki oli
iskettävä.144
Saalaksen mukaan lakit alettiin vuoden 1901 keväästä alkaen antaa yliopistossa ja
onnittelutilaisuus siirtyi (Senaatin)torille. Nykyisissä lakkiaisissa lakitus ja onnittelu tapahtuvat
kouluilla.
Missä ja milloin on sitten saanut alkunsa tapa, ettei abiturienteilla ole penkinpainajaispäivänä
tunteja, vaan he kiertelevät muissa luokissa? Ajelu ja illanvietot ovat tapahtuneet julkisissa
tiloissa, ja varsinkin ajelu on ollut julkinen tapahtuma, jota (1930-luvulta lähtien) on selostettu
sanomalehdissä ja siitä on myös eniten tietoja muistelmissa ja muissa lähteissä.145
Aamupäivästä koulussa on yhtä vaikea saada tietoja kuin yleensä siitä, mitä koulun seinien
sisällä käytännössä tapahtuu.
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Tuulion kirjeestä käy ilmi, että tunnit Tyttökoulussa vuonna 1911 pidettiin, koska ”viimeinen
tunti oli ruotsia”. Tosin ohjelma ei ollut aivan tavallista, vaan opettajille pidettiin puheita:
Muistan vain että Aino Ahde puhui Nevanlinnalle ja lopuksi kiitti häntä myös kaikesta
ystävällisyydestä tuntien ulkopuolella. ”Mutta ei tunneilla”, sanoi Nevanlinna ja purskahti
hilpeään nauruun.146
Muissa sotia edeltävissä lähteissä tunneista ei mainita mitään, joten kiertelytavan
syntyajankohdasta ei voi paljon sanoa. Jos kuitenkin puheiden pito on muodostunut
vakiotavaksi, voidaan päätellä, että kiertelytavan vanhinta kantaa edustaa se, että abit käyvät
luokassa laulaakseen siellä olevalle opettajalle. Karkkien heittäminen on yhden tiedon mukaan
tullut penkinpainajaisten ohjelmaan vasta sodan jälkeen, elintarviketilanteen parannuttua.147
Missä vaiheessa puheet ovat muuttuneet lauluiksi ja missä vaiheessa muut ilmaisulajit kuten
meteli, sotkeminen, opettaminen ovat tulleet ohjelmaan, on hämärän peitossa.
Kiertelytavan taustalla on mahdollisesti toinen vanha koulutapa, tapa suolata viimeiset tunnit
ennen lomia (lähinnä alemmilla luokilla?). Suolaaminen on lähipiirissä tehdyn pikakyselyn
mukaan merkinnyt, että: opetuksen sijasta tehtiin jotain hauskaa, keskusteltiin, laulettiin,
tehtiin käsitöitä, leikittiin148; tehtiin tunnilla jotain hauskaa, kiellettyä pilaa opettajalle149; tunnilla
oli opetuksen sijasta laulua, leikkejä, kilpailuja150.
Vuodelta 1928 on Joensuusta abilehti, jossa on säilynyt abiturientin kuvaus
penkinpainajaisistaan:151
Huomio! Huomio! Lahti – Helsinki. Joensuusta lennätetään: suomalais-klassillisen lyseon v:n
1928 abiturienttien penkinpainajaiset suoritettiin maaliskuun kauniin kevätpäivän vallitessa.
Kansaa oli kokoontunut niitä katsomaan kuin Viron hukkia, vieläpä enemmänkin. Päästyään
viimeiseltä sielunvahvistustunniltaan astuivat abiturientit raikuvien hurraahuutojen kaikuessa
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mitä moninaisemmin koristettuihin rekiinsä. Sekasukupuolta olevien hevosten startti onnistui
erinomaisesti, jopa niinkin hyvin, etteivät opinahjon aidat niitä haitanneet. Huikeaa kyytiä
sitten ajettiin huomattavimpien kaupunginosien läpi – –. Kaikkialla nähtiin suurisuista ja -päistä
samoin kuin pienisuista ja -päistä väkeä äärettömästi, niin että pollarivoimin täytyi tietä avata.
Matkaa jatkoivat sitten abiturientit penkinpainajaispäämääräänsä, jossa heitä sulolämpöinen
maalaissauna tervehdyksin otti vastaan. Jokainen käytti tilaisuutta hyväkseen pestäkseen
monien vuosien pehmoset ruumiistaan. Saunasta päästyä kiiruhtivat he sitten oivallisten
maalaisherkkujen ääreen. Ehdittyään hiukan virkistää itseään ”Ingelheimer Rotkopfilla” piti
eräs kalpeanaama abiturientti, jonka kasvoista voitiin selvästi huomata koulunkäynnin
negatiiviset seuraukset, lyhyehkön, mutta ytimekkään pöytäpuheen lausuen muun muassa
seuraavaa: ”Hyvät herrat, olemme kokoontuneet tänne vanhan tavan mukaan ilon viettoon
sen johdosta, että koulunkäyntimme on päättymässä. Tämä hetki on viimeisimpiä, joita me
yhdessä saamme vielä viettää. Pitäkäämme soveliasta suuta, koska me pian olemme herroja.
Eihän valkolakki ole kuin kivenheiton päässä joka Ivanasta, vaan elkäämme kuitenkaan
nuolaisko ennenkuin tipahtaa, vaan odottakaamme kärsivällisesti sen tipahtamista.
Saatuamme valkolakin olemme herroja emmekä vanhoja rahjuksia kuten jotkut meitä tähän
asti ovat sanoneet. Ii caveant, qui nos tum ita dicunt. Kaiken kunniaksi kohottakaamme
maljamme! Kippis!”
Penkkien painaminen sujuikin hyvin abiturienteilta kaikkine asianmukaisine menoineen. Vain
silloin tällöin häiritsi tunnelmaa jokin syrjäinen vaikutelma. Yleensä nauttivat abiturientit täysin
siemauksin siitä ilosta ja vapaudesta, mitä penkinpainajaiset heille tarjosivat. Näin ollen jättivät
ne heille hauskan muiston, joka olikin useimmille samalla ensimmäinen ja viimeinen.
Penkinpainajaistapa vaikuttaa hyvin vakiintuneelta: kuten muistakin 1910- ja 1920-lukujen
penkinpainajaisten kuvauksista152 käy ilmi, tapaan kuului yleisöä kokoava lähtö koululta ja
ajelu, jonka määränpää oli varsinaisten penkinpainajaisten viettopaikka, ravintola kaupungissa
tai joku talo, huvila tai retkeilykohde läheisellä maaseudulla. Joissakin kouluissa tapana oli
myös, että konventti (oppilaskunta) piti abiturienteille lähtöjuhlan.153
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Esimerkiksi Tuulio 1967, 141–142; Sivén 1981 (Uudestakaupungista vuodesta 1912).

153.

Tuulio 1967, 141; von Troil 1912, 104 (SYK:sta); Saalas 1963, 82.

Itse kuvauksen tyyli, samoin kuin sisältö, kertoo, että niin sanottu hauskuus, humoristinen ja
leikillinen sävy, on jo muotoutunut penkinpainajaisten tyyliksi.154 Kuvaukseen sisältyy myös
aiheita, jotka penkinpainajaisissa ja niistä kerrottaessa toistuvat nykyäänkin: ajelulla on
”äärettömästi” yleisöä; kuvataan ”koulunkäynnin negatiivisia seurauksia”; iloitaan
koulunkäynnin päättymisestä; hetki on ”viimeisimpiä”, jotka luokka on yhdessä;
penkinpainajaisten merkityksenä on ”ilo ja vapaus”.
Vuoden 1928 ylioppilaskokelaat edustivat harvalukuista eliittiä; he voivat katsoa valkolakin
saatuaan olevansa jo ”herroja”. Vielä 1960-luvulla voitiin puhua ”yliopistoon johtavasta
oppikoulusta”. 1980-luvun alussa ikäluokasta puolet, Helsingin seudulla jopa 60 %, kirjoitti
ylioppilaiksi. Heistä vain joka kolmannelle oli tarjolla korkeakoulutasoinen jatkokoulutuspaikka.
Eräille koulutusaloille pyrittäessä oli lukion käymisestä jopa selvää haittaa suoraan
peruskoulusta pyrkimiseen verrattuna. Korkeakoulujen ovet on avattu myös ei-ylioppilaille
opistotasoisten tutkintojen kautta. – Ylioppilastutkinnon merkitys on penkinpainajaisten
historian aikana muuttunut täydellisesti. Penkinpainajaiset on rituaalina pystynyt
mukautumaan muutokseen ja ottanut kantaakseen abiturienttien muuttuneen elämäntilanteen
synnyttämät uudet merkitykset. Kuten 1928, myös 1981 abiturientit pohtivat tulevaisuuttaan ja
asemaansa penkinpainajaisten ilmaiseman siirtymän jälkeen. Itsevarman herraksi tulemisen
optimismin tilalla on sosiaalisen syrjäytymisen uhkakuva:155
Tässä menevät Tossun ongelmajätteet.
Ingenting för oss?
Yo = yliolan rekallinen ongelmajätettä.
Reippaina käymme rappiolle.
Tässä menee Krunikan ojankaivuulinja.
Kohti kortistoa?
Työttömyys gonna rise again.156

154.

Myös von Troil 1912, 104.

Penkinpainajaisten historiasta ja nykypäivästä kertovat lähteet ovat hyvin eritasoisia. Lisäksi abiturientit
ovat aikaisemmin muodostaneet harvalukuisen eliitin, ja julkinen kuva tällaisen eliitin elämästä voi olla
hyvinkin rajoittunut. Tässä esitetty johtopäätös penkinpainajaisten sisällössä tapahtuneesta muutoksesta
on mielestäni kuitenkin myös muiden lähteiden nojalla perusteltu.
155.

156.

Ajelu 81 D 332 ja 333 (autojen julisteita).

Ruotsin ja Norjan abiturienttitavoista
Åke Daun on käyttänyt ruotsalaisia abiturientti- ja ylioppilastapoja esimerkkeinä
tutkielmassaan rituaalisen kielen ominaisuuksista.157
Suomen abiaikaa on vastannut viimeinen lukukausi, jolloin abiturienttien elämää on leimannut
eristyminen lukemiseen, kaiken keskittyminen kouluun ja luokkatovereihin.158
Abiturienttitapoja on samoin kuin Suomessa leimannut hauskuus. Esimerkiksi tapana on ollut
pitää ”hassuja” päähineitä.159
Ainoana varsinaisesti abiturienttiaikaan liittyneenä tapana Daun mainitsee ennen
äidinkielenkoetta pidetyn abiturienttimarssin: abiturientit marssivat kaupungin halki –
esimerkissä toinen jalka katuojassa – laulaen (mitä lauluja ei käy ilmi). Daunin käyttämässä
esimerkissä marssi päättyi rehtorin luo, jolle hurrattiin ja ojennettiin lahjaksi köysi.160
Muut ruotsalaiset tavat ovat liittyneet ylioppilaaksi tulemiseen. Näitä olivat ylioppilaiden marssi
kaupungin halki lipuin, kyltein, ilmapalloin ja kukin koristautuneina – lauluista Daun mainitsee
”Sjungom studentens lyckliga dag” ja ”Gaudeamus igitur”161; Daunin liittymäriitiksi tulkitsema
päivällinen opettajien kanssa, mihin liittyi sinunkauppojen tekeminen162; lakitusta seuraavana
päivänä ylioppilaat menivät koululle ärsyttääkseen siellä vielä puurtavia nuorempiaan163.
Ylioppilastutkintoon liittyneenä tapana Daun mainitsee vielä yhtenäisen pukeutumisen:
tyttöjen valkoisen ja poikien tumman puvun (tai smokin tai frakin).164
Ruotsin abiturientti- ja ylioppilastavoissa on huomattavaa omalaatuiset, arkipäivästä
poikkeavat muodot, joissa idea on usein samansuuntainen kuin penkinpainajaistavoissa –

Daun 1980 ja 1981. Aineisto on kerätty vuonna 1964 päiväkirjamuistiinpanoina, haastatteluin ja
kyselyllä. Daun esittää siitä vain sattumanvaraisia poimintoja (Daun 1980, 2).
157.

158.

Daun 1980, 10.

159.

Daun 1980, 6.

160.

Daun 1980, 10–11.

161.

Daun 1980, 3 ja 5.

162.

Daun 1980, 3 ja 15.

163.

Daun 1980, 8, 14–15 ja 18.

164.

Daun 1980, 13.

esimerkiksi vanha lukiolaislakki heitetään yhdessä jokeen kouluajan päättymisen merkiksi165.
Tapojen muodot eivät ole kuitenkaan samanlaisia niin, että Suomen penkinpainajaistapojen
voisi ajatella lainautuneen Ruotsista. Daun painottaa tapojen suurta joustavuutta,
riippumattomuutta vanhemmista perinteenkantajista, abiturienttien mahdollisuutta itse
”valmistaa riitit”.166 Syntyy kuva, ettei Ruotsissa ole ollut mitään perinteistä, omalla nimellään
tunnettua tai muodoltaan vakiintunutta tapaa, johon eri abiturienttitavat olisivat liittyneet.
Tällainen on sen sijaan Norjassa russetid, muutaman viikon touko-, kesäkuussa kestävä
juhlinta. Mia Berner kuvaa:
Russ on täydellisesti vapaa kaikesta kansalais- ja muusta vastuusta. Käyttäydytään kuin siat,
sikaillaan kaduilla ja toreilla, eikä poliisi puutu asiaan, jos ei vaarassa ole henki ja elämä.
Patsaita lakitetaan ja hienojen vanhojen monumenttien munat kukitetaan ja kylvetään
suihkulähteissä ja juodaan kuin siat, oksennetaan kukkapenkkeihin ja melutaan kaduilla kaiket
yöt ja pilkataan kaikkea vakiintunutta niin paljon kuin pystytään. Julkaistaan omia
”russeaviser”, jotka ovat täynnä rivouksia ja surrealistisia piirroksia, opettajien, kirkon ja
muiden instituutioiden pilkkaa. 17. toukokuuta [Norjan kansallispäivänä – HS.] ajetaan
”russetåg”, jossa pidetään karnevaalia ja esitetään kuvaelmia päivänpolitiikasta tai omasta
koulutilanteesta. – – ”Russen” liikkuvat koko tämän ajan laumoina, käyvät yhdessä kapakoissa
ja retkeilevät muissa kaupungeissa. Muissa kaupungeissa he remuavat melkein vielä
pahemmin, kun heitä ei tunneta. Mutta heidän vastustamistaan pidetään poroporvarillisena.
Näen vielä nykyään Göteborgissa norjalaisia russeja, ja ihmiset tuijottavat mitään käsittämättä
näitä outoja tyyppejä.167
Vuonna 1992 Bergenissä haastatellun russen mukaan ”det er siste gang du har virkelig lov til
å vaere barnslig”, mutta myös norjalaiseen tapaan sisältyy aineksia, jotka on kulttuurissa
tulkittava aikuisen asemaan liittymisen symboleiksi, kuten julkista juomista ja seksuaalisuuden
avointa esittämistä.168 Bergeniläistä russejuhlintaa vuonna 1992 tutkinut Sidsel Pihl Haugen ei
pidä sitä rituaalina, kenties siksi, että russejuhlintaan ei liity muita juuri sille tunnusomaisia
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Daun 1980, 7.

166.

Daun 1980, 12.

167.

Berner 1981, suom. Helena Saarikoski.

168.

Haugen 1992, 5.

piirteitä kuin pukeutuminen.169 Suomen tapaan juhlitaan koulun loppumista, ennen kokeita,
mikä ilmeisesti russejuhlinnan pitkäaikaisuuden vuoksi on Norjassa koettu ongelmaksi;
Haugenin arvion mukaan vain noin kolmasosa russeista osallistuu itse juhlintaan, kun
Suomessa poisjäänti penkkareista on todella harvinaista. Poikkeusaika, jolloin arkipäivän
normien julkinen rikkominen on sallittua, jopa vaadittua, on norjalaista ja suomalaista tapaa
lähinnä yhdistävä nimittäjä. Norjan, sen kummemmin kuin Ruotsinkaan, abitapoja ei voida
pitää Suomen tapojen historiallisina esikuvina, vaan yhteys on fenomenologinen. Tarve
ilmaista samoja asioita, koulun loppumista ja koulun kurista vapautumista, on tuottanut
samantapaisia rituaalisia muotoja.

169.

Haugen 1992, 17.

3. Yhdet penkinpainajaiset: Norssi 1983
Norssin abit 1983
Norssin abiluokilla oli vuonna 1983 50 oppilasta, 29 tyttöä ja 21 poikaa. A- ja b-luokilla oli 18
oppilasta ja c-luokalla 14.170
Luokkien välillä vallitsi kiista, jossa a- ja b-luokka olivat c-luokkaa vastaan. Tämän kiistan tai
kaunan syistä oli monia mielipiteitä, kuten yleensä sosiaalisesta tapahtumisesta on. Yhden
mukaan jakautuneisuus johtui siitä, että c-luokkalaiset olivat pääasiassa lukioon Norssiin
tulleita, uusia, ja heidän oli tästä syystä ollut helppo luoda hyvä luokkahenki.171 Muut olivat
kateellisia, koska c-luokalla oli ”toimivia pakkauksia”, jotka saivat kaikenlaista aikaiseksi.172
Tällaiseksi mainittiin varsinkin ”luokan emohahmo” Kirsi.173 Toisen selityksen mukaan a- ja bluokkalaiset olivat närkästyneet, koska c-luokkalaiset pitivät keskenään ”hippoja”, joihin ei
kutsuttu muita, kun taas a- ja b-luokkalaisten bailuihin kaikki olivat kutsuttuja, tai niin ainakin
sanottiin.174
Kolmannen käsityksen mukaan ”kaikki hyvät tyypit”, jotka pitävät yhtä ja käyvät bailuissa,
olivat a:lla ja b:llä, kun taas c:llä oli ”toisenlaisia”.175 C:läisten juhlia saattoi todellakin kutsua
”hipoiksi” erotukseksi bailuista, joita a- ja b-luokkalaiset pitivät.176 Bailuissa eivät kuitenkaan
käyneet kaikki a- ja b-luokkalaiset, vaan joukko oli jakautunut kahtia. Oli selkeästi tiedostettu
bailuissa kävijöiden porukka, johon kuuluvat oli haastatteluissa helppo suoralta kädeltä
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Helsingin I Normaalikoulu, vuosikertomus 1982–83.
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Norssi 83 H, 3 (rehtori); H, 42 (Auli).

172.

Norssi 83 A Jyri, 18.

173.

Norssi 83 H, 3 (rehtori).

174.

Norssi 83 A Jukka, 8; A Hannu, 6.

175.

Norssi 83 A Kari, 18.

176.

Norssi 83 A Hannu, 6.

luetella: A-luokalta Arja177, Sirpa, Tiina, Antti, Heikki, Kai ja Ismo; b-luokalta Auli178, Mirja,
Hannu, Kari, Tuomas, Risto, Maukka; c-luokalta Timo ja hänen tyttöystävänsä Maria179 sekä
Jukka ja Sari180. Lisäksi oli joitakin, jotka silloin tällöin kävivät bailuissa.
A-luokka oli Arjan puheiden mukaan181 jakautunut kahteen ”lahkoon”, Jyrin lahkoon ja Arjan
lahkoon. Jyrin lahkoon kuuluvat – Jyri, hänen partiokaverinsa Peter, Tapio ja Petri sekä Jussi
– olivat ”uskovaispartiolaisia”, he eivät käyneet bailuissa – muun muassa vanhojenpäivänä
Jyri, Peter ja Jussi olivat jääneet pois ravintolaillasta, minkä takia heidän kronikkaansa oli
kirjattu ”Mestaritalli boikottiin ry”182 – ja olivat kaikessa eri linjoilla kuin Arja ja hänen kanssaan
samanmieliset, joita olivat ainakin Antti, luokan puheenjohtaja, ja Heikki ja Kai – kolmikko, jota
Jyri nimitteli ”troikaksi”.183

Arja toimi avaininformanttina ryhmän suhteen sikäli, että häneen sain ensimmäisenä ryhmän jäsenistä
kontaktin. Kuultuaan, että olen puhunut penkinpainajaisista Jyrin kanssa, hän vaati tulla haastatelluksi,
jolloin jäimme seuraavan tunnin ajaksi kahvila Robertin Helmeen. Kuten avaininformantit yleensä, Arja oli
ryhmän suhteen marginaalinen, sikäli että hän oli jäänyt tälle luokalle vasta edellisenä vuonna, ja hänellä oli
paljon kavereita Norssin ulkopuolelta. Hän oli kuitenkin niin sanottu vanha norssi ja toimi muun muassa
konventin (teinikunnan) hallituksessa.
177.

Auli oli ryhmän suhteen avaininformantti esimerkiksi sikäli, että hän kutsui tutkijan kotibailuihin
huhtikuussa ja ylioppilasvastaanotolleen kotiinsa. Luottamuksellisimmat välit tästä ryhmästä sain juuri
Auliin. Tämä johtui luultavasti siitä, että hän oli sekä olosuhteiden pakosta muuttanut pois kotoaan että
epäonnistunut yrityksessään ystävystyä muiden luokan tyttöjen (”ompeluseuran”) kanssa. Auli ei
kuitenkaan nähdäkseni ollut ryhmän suhteen mitenkään ulkopuolinen, vaan hyvä kaveri muun muassa
Hannun ja Karin kanssa. Loppujen lopuksi jokaisessa ryhmän jäsenessä oli joitakin piirteitä, jotka tekivät
hänet kuvaamani ryhmän suhteen ulkopuoliseksi. Ryhmä oli kuitenkin sosiaalinen tosiasia sikäli, että sen
olemassaolo oli kaikkien tiedossa.
178.

Timo ja Maria olivat nähtävästi ainoa seurusteleva pari ryhmän sisällä. Muut bailuporukan tytöt eivät
seurustelleet havainnointijaksona eli ylioppilasvuoden keväällä. Joillakin pojilla oli ilmeisesti tyttöystäviä
ryhmän ulkopuolella, mutta he eivät osallistuneet ryhmän aktiviteetteihin, ei luonnollisestikaan toimintoihin
koulussa, mutta ei myöskään diggiteekkeihin Tavastialla eikä niihin kotibailuihin, joita havainnoin
(kirjoitusten ohi on -bileet). Jäi hieman kyseenalaiseksi, seurustelivatko pojatkaan havainnointijakson
aikana vai eivät. Ryhmän sisällä tyttöjen ja poikien välillä vallitsi ystävyys. Vaikka jotkut ryhmän keskeiset
kulttuuripiirteet, kuten alkoholinkäyttö ja rockmusiikin kuuntelu tai diggaaminen, olivat enemmän poikien
kuin tyttöjen omaisuutta (Saarikoski-Hyttinen 1989), kulttuuri ei ollut missään nimessä seksistinen eikä
ilmiasultaan sukupuolta korostava tai sukupuolitettu.
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Norssi 83 A Kari, 20; A Antti, 5. ”Bailuporukan” jäsenistä on haastateltu avoimella haastattelulla Antti,
Hannu, Kari ja Jukka, muista abeista Jyri, Kirsi ja Minna. Näistä Jyri oli bailuporukan jonkinlainen vastapooli
(puhe ”Jyrin lahkosta”), Kirsi c-luokan puheenjohtaja ja Minna joskus harvoin bailuissa käyvä,
bailuporukkaan kuulumaton. Antti oli a-luokan puheenjohtaja ja Hannu ja Kari keskenään läheisiä ystäviä,
jotka olivat tulleet lukioon Norssiin samasta koulusta. Avointen haastattelujen ohella paljon tietoa
bailuporukasta kertyi jutteluissa Arjan ja Aulin kanssa sekä havainnoinnissa.
180.
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Norssi 83 H, 23 et passim.
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Norssi 83 A Jyri, 13.

183.

Norssi 83 A Jyri, 12.

Myös b-luokka oli jakautunut erilaisiin porukoihin. Aulin puheiden mukaan184 luokan tytöt,
jotka olivat vanhoja norsseja, olivat muodostaneet ”ompeluseuran”, johon ei ollut päässyt
sisään. Ompeluseuraan kuuluivat ainakin Minna, Lea ja Raija.185 Raija oli luokan
puheenjohtaja, joka oli eniten järjestänyt luokan asioita, muun muassa laatinut
tenttijärjestyksen.186 Auli itse oli ystävystynyt bailuporukkaan kuuluvien poikien kanssa. Näistä
Hannu ja Kari olivat ystävyksiä, jotka olivat järjestäneet muun muassa luokan Maarianhaminan
matkan toisella luokalla. Myös tälle matkalle osallistuminen oli ollut jakautunutta, minkä vuoksi
kronikkaan oli kirjattu ”Maarianhaminan matkaaja” kaikille matkalaisille. Toinen luokkaa
jakanut tapahtuma oli ollut Tuomaksella pidetyt toogabailut, joihin osallistuneille oli kirjattu
kronikkaan ”toogabailaaja”.187 Tämä joukko oli suunnilleen yhteneväinen: Anna, Auli, Mirja,
Hannu, Kari, Risto ja Maukka olivat molemmissa.188 Ompeluseuran ja bailuporukan lisäksi
luokalla oli ”tyyppejä, jotka eivät tee mitään, eivät käy luokan kokouksissa eivätkä puhu
ainakaan niissä”, esimerkiksi Kristiina, Paula ja Matti.189 Matilla oli ystävyyssuhde Minnan
kanssa, he muun muassa kirjoittelivat tunneilla yhdessä ”Leelia-vihkoa”.190
Bailuporukka, johon siis kuului kolmasosa abeista – puolet a- ja b-luokkalaisista ja muutama cluokkalainen – muodosti suurimman yhtenäisen kaveriporukan abiluokilla. Se muodosti
itsestään, tavoistaan ja näkemyksistään tietoisen ryhmän, joka erottautui muista abeista.
Voitaisiin siis puhua bailukulttuurista.191
Bailaamisen osatekijöitä olivat kotibailut, joita oli järjestetty noin kerran kuukaudessa, ja
käyminen Tavastialla maanantaisin niin sanotussa diggiteekissä.192 Bailuissa soitettiin
musiikkia – erityisesti pidettiin Rolling Stonesista –, juotiin, juteltiin ja tanssittiin.193
Diggiteekissä käyminen oli niin vakiintunutta, että poissaolijoille soiteltiin sieltä ja kysyttiin
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Norssi 83 H, 29.
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Norssi 83 H, 20 (Hannu, Kari).
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Norssi 83 A Kari, 6.
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Norssi 83 K.
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Norssi 83 H, 20–21 (Hannu, Kari).
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Norssi 83 A Kari, 9.

191.

Ks. Saarikoski-Hyttinen 1989.
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Norssi 83 A Kari, 19.
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Norssi 83 A Kari, 12; H, 99–103.

poissaolon syytä.194 Muutamien poikien mukaan bailaaminen oli erityisesti tietty tapa juoda
paljon – siihen liittyy, että ”seuraavana päivänä sitä on että mitä tulikaan tehtyä”195 – mutta
bailukulttuuriin liittyi myös ideologinen, arvopuoli: bailaamisessa on kyse elämäntavasta196.
Suhteessa kouluun: ei pingoteta.197 Yleisesti: pyritään välttämään kurttuotsaisuutta,
lokeroitumista, vakavaa suhtautumista asioihin.198
Bailuporukan ja muiden välinen juopa tuli koulussa esiin käytännön tilanteissa, kuten
välituntien vietossa: bailuporukan jäsenet kävivät ulkona, osa tupakalla, osa heidän
seuranaan, ja ruokavälitunnilla kahvilla kahvila Robertin Helmessä, missä muutenkin tavattiin
esimerkiksi koulun jälkeen.199 Ideologiset erot tulivat selkeimmin esiin tunneilla, joilla
keskusteltiin ajankohtaisista asioista, esimerkiksi armeijasta.200 Penkinpainajaiset oli tilanteena
erikoinen sikäli, että kaikki olivat läsnä tilanteessa, jota bailuporukan jäsenet pitivät bailuina –
”muut”, esimerkiksi Jyri, Peter, Tapio, Jussi ja Leena, paheksuivat bailuporukan tapaa käsittää
penkkarit rennoksi alkoholinkäyttötilanteeksi.201
Penkinpainajaisten järjestäminen oli kuitenkin niin iso työ, että kaikkien osaryhmien panosta
tarvittiin siihen. Mikään yksittäinen käsitys penkinpainajaisista – bailuina, luokkaretkiin
verrattavana koulun tilaisuutena,202 ”melkein arvokkaana tilaisuutena”203 – ei päässyt
dominoimaan. Esimerkiksi kronikan olivat toimittaneet ja mainoksia siihen hankkineet Jyri,
Peter ja Tapio, tekstit oli päätetty luokan yhteisessä kokouksessa, mutta a-luokkaa kuvaavan
tekstin olivat kirjoittaneet Antti ja Heikki.204 B-luokkaa kuvaavan tekstin olivat kirjoittaneet Risto
ja Mirja.205 Laulut, samoin kuin autojen julisteet, tehtiin luokittain erikseen. A-luokalla laulut oli
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Norssi 83 A Antti, 7.
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tehty yhdessä ryhmässä, jossa olivat Maarit, Tapio, Leena, Heikki, Antti, Sirpa ja Arja.206 Bluokalla lauluja olivat tehneet toisaalta Tuomas ja Risto, toisaalta Minna ja Lea.207 Eri
osaryhmiin kuuluvilla oli siis tilaisuus saada äänensä kuuluville. Ne, jotka eivät osallistuneet
mitenkään penkinpainajaisten valmisteluihin, olivat muutenkin luokan kaveripiireistä ulkona.
Monet ulkoiset tekijät, kuten ikä, kotipaikka, koulutus ja elämän muutosvaihe, jota ylioppilaaksi
tuleminen merkitsee, ovat abeille yhteisiä. Istuminen samassa luokkahuoneessa ei kuitenkaan
tee luokasta kulttuurisesti yhtenäistä ryhmää. Norssissa bailuissa kävijät muodostivat
tavoistaan ja näkemyksistään tietoisen ryhmän, joka erottautui muista luokkalaisista,
bailukulttuurin. Haastatellessani eri koulujen abeja (keväällä 1983) sain runsaasti viitteitä siitä,
että bailaaminen ja siihen liittyvät arvot ja näkemykset muodostaisivat suhteellisen yhtenäisen
tapakompleksin ainakin Helsingin suomenkielisten lukiolaisten keskuudessa. Tämä
bailukultturi sellaisena kuin siihen tutustuin Norssissa, arvioituna omien kouluaikaisten
kokemusteni taustaa vasten, muodostaa yhteyden, jossa joitakin penkinpainajaisten piirteitä
voidaan ymmärtää syvemmin kuin vain suhteessa koulujärjestelmän muodostamaan
tapakulttuuriin.
Bailukulttuuri on kuitenkin osakulttuuri siinä mielessä, että sen erottautuminen koulussa
perustuu abiluokan yhteiseen kulttuuriin. Suuret penkinpainajaisia koskevat päätökset, alkaen
siitä, että penkkarit pidetään, tehdään yhteisesti abiluokassa. Luokan eri osaryhmät voivat
tuoda penkkareihin omia luomuksiaan – esimerkiksi autojen julisteet ja laulutekstit ovat usein
jonkin tällaisen osaryhmän työtä – mutta abiluokka on kuitenkin se ryhmä, johon perinne
ankkuroituu. Kun penkkareista puhutaan, kuvauksen tasolla, osaryhmät häviävät helposti
näkyvistä ja kaikki esitetään luokan yhteisenä aineksena. Abit ovat kollektiivisesti vastuussa
kaikesta, mitä penkkareissa tapahtuu – jopa niin, että seuraavat abiluokat saavat kärsiä
edellisten ylilyönneistä. Perinteen anonymiteetti on yhtäältä keruutekninen kysymys: riittävän
läheltä seuratessa käy selväksi, että esimerkiksi lauluteksteillä on kyllä tunnetut tekijänsä,
vaikka niistä puhutaan ”luokan” tekeminä. Toisaalta anonymiteetti on penkkari-ideologinen
kysymys: esimerkiksi laulutekstit ovat luokan omaisuutta; ilkeän laulun varsinaisia tekijöitä ei
kiperässäkään tilanteessa osoiteta ulkopuolisille (opettajille). Luokka ei voi sanoutua irti
joidenkin jäsentensä käytöksestä penkkareissa. Tämä abiluokan kollektiivi on se taso, jolla
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pyrin penkinpainajaisia varsinaisesti kuvaamaan, eli kuvaamaan sitä ainesta, joka
penkkareissa on abeille yhteistä.
Penkinpainajaiset 17.2.1983
Eri abeilla penkinpainajaisten alku oli erilainen. Päivän ohjelmaa aloiteltiin pienillä
kaveriporukoilla:
Kari: ”No me tultiin aamulla tänne (kahvila Robertin Helmeen) heti ku tää aukes, puol
seittemält. – – Siin oli minä, Hannu, Maukka, ja sit Risto, joo me neljä ja sit tuli toi Mirja ja Auli
vähän myöhemmin. Oltiin tuol nurkkapöydässä ja me ruvettiin siin niinku sit vähä maisteleen
näin niinku vauhdin saamiseks. Ku meil oli kaheksalta jo se lauluesitys ni me otettiin
muutamat rohkasuryypyt tossa ja. Me oltiin siin se aika kunnes me mentiin kaheksaks tonne
koululle ja jaettiin siinä aluks ne karkit kaikki ja sit sen jälkeen oli heti se laulu.”208
Antti: ”Se alko siitä et mä joskus viiden aikaan herään ja syön Hesarin ja syön jotain aamiaist,
sit mä lähen tonne Aulille ja siel mä – jotain seittemän aikaan mä menin sinne. Siel sit
syödään aamiasta ja lauletaan niit lauluja mitä on, mitä me ollaan noist maikoist tehty. Sit siin
vähän ennen kaheksaa me lähettiin tonne koululle ja siel sit siin meni jotain varttitunti heiluttiin
siin ympäriinsä. Sit me ruvettiin laulaan niit lauluja.”209
Minna: ”Ensin täytyy miettiä se, että minkä näkönen on sillon. Me mentiin keskiviikkoiltana
Matin kanssa niille tekemään semmoset kyltit selkään lakanasta ja sit sinne tuli Maarit alaisista ja sit me tehtiin jokaiselle ne ja istuttiin vaik kuin moneen. – – Sit [penkkaripäivän
aamuna] meiän perheestäki rupes heräämään kaikki ja ne rupes juokseen mun asioilla, mulle
tuli hirvee kiire ku mä värjäsin hiukset karkkivärillä täst otsatukasta – – ja sitte mä rupesin
laittaan naamaa, hirvee meikkaus silmissä ja sit vähän muuten, pukeudun, mun piti lähtee
vähän yli seittemän junaan, mulle tuli hirvee kiire, pikkusisko rupes ompeleen ku me tehtiin
yhelle opettajalle pipo, mun piti päätellä siit niit lankoja ja pistää tupsuja siihen, mitään mä en
ehtiny tehdä, pakkasin kaikki vaan ja juoksin junalle. Anna tuli siihen samaan junaan ettei
tarvinnu yksin olla siel, ne ihmiset katto siellä ja hymyili vaan kauniisti. Sit me tavattiin tossa
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Kukkiksella steissillä puol kaheksan maissa Anne ja Matti ja me kaks. Sit me talsittiin kouluun
kaikki neljä ja tietysti oli hauskaa kävellä koko ton keskustan läpitte.”210
Varsinainen penkinpainajaisten ohjelma alkoi juhlasalissa pidetyllä laulujen esitystilaisuudella,
jossa oli läsnä abien lisäksi opettajia ja alempiluokkalaisia. Ensin nousi a-luokka lavalle. Jyri
johti toimintaa megafoninsa kanssa: hän huusi laulettavaa opettajaa tulemaan lavalle ennen
kunkin laulun esitystä. A-luokka lauloi sambaryhmän (Arja ja muita tyttöjä) säestyksellä neljä
laulua opettajille ja laulun koululle:
Antero lukee enkkua
ja vetää välillä brenkkua.
Nyt Antero abiturus on,
YTL vie Anteron.
Ruotsi on myrkkyä,
hissa on myrkkyä,
uskonto on myrkkyä,
kouluruoka on myrkkyä.
Pojat risottoa naukkaavat
ja vessassa yhtenään laukkaavat.
Näkkäreitä meni satoja
ja siks on vatsassa matoja.
Muikkarit on myrkkyä,
puikkarit on myrkkyä,
luikkarit on myrkkyä,
uikkarit on myrkkyä.
Jos kouluun tuo puikkarin,
siit voi saada muikkarin.
Sitten maistuu huikkakin
ja riisua voi uikkarin.
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Luntit on myrkkyä,
puntit on myrkkyä,
huntit on myrkkyä,
juntit on myrkkyä.211
Laulu on tyypillinen niin sanottu abilaulu (erotukseksi opettajien lauluista), jossa kuvataan
kouluelämän eri tekijöitä.
Laulun jälkeen Jyri kuulutti megafoniinsa: ”Kuten jokainen on kronikasta lukenut, koulussa on
kolme abiluokkaa, hyvät, pahat ja rumat, nyt on pahojen vuoro!”212 A-luokka poistui lavalta ja
sinne nousi b-luokka. Se lauloi kitaroiden säestyksellä (Tuomas ja muita bailuporukan poikia)
ensin laulun koululle:
Se koulutalo mieleen usein palaa
jossa istuin päivät ikävät
ja tupakkaakin täytyi polttaa salaa
sen opettajat meiltä kielsivät
Oi niitä aikoja, oi niitä aikoja
ne tahtoisin niin elää uudelleen
tuo aika lintsauksen
tuo aika lunttauksen
ne tahtoisin niin elää uudelleen
Kouluvuodet vierineet on ohi
oppitunnit ovat loppuneet
pääni on kuin tyhjä roskakori
tiedot sinne eivät eksyneet
Oi niitä aikoja...

Norssi 83 C 210, 10. Alkuperäinen Eppu Normaali, Myrkkyä. Bailuporukan jäsenten tekemien laulujen
sävelmien valinta suomirockista demonstroi osaltaan ryhmää penkinpainajaisissa. Penkkarilaulun tekstin
suhteesta alkuperäistekstiin ks. luku Laulut.
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Joskus herään aamuin niin kuin silloin
vieressäni kirjat kamalat
en tiedä enää mitä tehdä illoin
jääneet ovat kokeet vaikeat
Oi niitä aikoja...213
Sitten b-luokka kutsui huutamalla tämän etunimeä lavalle luokanvalvojansa, jolle ojennettiin
yhdessä kudottu pipo lahjaksi ja laulettiin laulu.214 Kolmen opettajan laulun lisäksi b-luokka
esitti ”Jälki-istuntobluesin”, jonka aikana abit istuivat juhlasalin lavalla liikkumattomina kuin
jälki-istunnossa. B-luokan esityksen jälkeen lavalle tulivat myös a-luokkalaiset, luokat esittivät
yhdessä yhteisen laulunsa:
Tässä on kaksi kolmosta
kaksi kaikkein parasta
me käymme välillä Tavalla
ja näytämme hyvältä lavalla
Jee jee jee
jee jee jee jee jee
jee jee jee
jee jee jee jee jee
On kuorma-autossamme hyvä teksti
se tekee muut kateelliseksi
meil on asiat hyvässä jamassa
ei tarvi raataa niska limassa
Jee jee jee...

Norssi 83 C 210, 12; alkuperäinen Oi niitä aikoja (Dorogoi dlinnoju, säv. Boris Fomin, suom. san. Reino
Bäckman).
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Mitäs me abit muista
tämä laulu kertoo huipuista
mitäs me luokista vieraista
niille voimme vaikka pieraista
sillä viisisataa fania
huutaa te ootte ihania
Jee jee jee215
Laulun olivat tehneet Antti, Heikki ja b-luokan pojat216, ja esimerkiksi Jyrille se tuli täytenä
yllätyksenä.217 Laulu oli suunnattu c-luokkaa vastaan ja alun perin sen oli tarkoitus päättyä
”cee haisee”.218 Jyrikin oli kuitenkin valmis osallistumaan luokkien väliseen kiistaan, muun
muassa huutamalla c-luokkalaisten lauluesityksen aikana katsomosta megafonilla: ”Minkä
takia ceeläisillä on kypärät päässä? No ettei pehmeä pää vaurioidu!”219 C-luokan mollaamisen
takana oli bailukulttuurin manifestointi, mutta penkinpainajaisissa se tuotiin näyttämölle
luokkien välisenä kiistana.
C-luokalla oli eniten lauluja, seitsemän. C-luokkalaiset olivat myös muista poiketen
pukeutuneet yhtenäisesti, haalareihin ja kypäröihin.
Laulujen esitystilaisuuden jälkeen abien ohjelmassa seurasi luokissa kiertelyä, joka
ulkopuolisen havainnoitsijan silmiin vaikutti kaoottiselta, mutta myös eri haastatellut abit
antoivat siitä varsin erilaisen kuvan:
Kirsi: ”Saatiin ihan vapaasti lähteä kiertään ympäri koulua. Sit me käytiin luokis ja laulettiin
uudestaan opettajille ne laulut. Meiän luokka ni me oltiin ostettu jokaiselle meiän opettajalle
yks ruusu ja sitte joku semmonen kortti mis oli sit jotain tyypillistä, minkälainen se opettaja
niinku meiän silmis oli ollu. Sit vaan pidettiin hirveesti mökää ja heitettiin karkkia luokkiin ja

215.

Norssi 83 C 210, 16. Alkup. Eppu Normaali, Jee jee.

216.

Norssi 83 A Minna, 13.

217.

Norssi 83 A Jyri, 18.

218.

Norssi 83 A Kari, 19.

219.

Norssi 83 C 210, 20.

meil tuli yks opettaja tuli oikeen pyytään et tulkaa luokkaan, et tääl on peruskoululaisii, et ne
kuitenki haluu et te heitätte niillekin vähäsen. Hulinoitiin.”220
Jyri: ”Käveltiin, käytiin luokassa laulamassa, jos sattu olemaan semmonen maikka luokas jolle
meil oli laulu ni laulettiin sille. Yleensäki vaan häilättiin luokissa ja sotkettiin mahollisimman
paljon tauluja, häirittiin tuntia ja julistettiin sitä et se on meiän kohdalta nyt ohi ja heitettiin
karkkia ja kiusattiin peruskoululaisia ja pidettiin jotain pientä opetustakin siinä, lähinnä se et
saatiin taulu sotkettua.”221
Yhdentoista aikoihin koulun pihalle tuli kolme kuorma-autoa ja abit alkoivat naulata julisteita
niihin. Julisteiden kiinnittämisen ohella autoja varusteltiin muutenkin, haettiin koulun lippua
autoon ja muuta.222 Julisteet kävivät läpi rehtorin sensuurin.223 Pihalla oli myös
alaluokkalaisia.224
Pihalla keskusteltiin autojen julisteista. Arja kertoo suunnittelemastaan A-luokan julisteesta:
”Me ollaan tällasen suuren pedon hampaissa – –. Me ollaan oltu ton pedon, Norssin
vatsalaukus, me ollaan taisteltu itsemme ulos sieltä ylioppilaslakit päähän. Sen jälkeen meille
tulee, tietsä on olemassa mielettömästi kaikkia esteitä jotka jokaisen täytyy itse ylittää
voittaakseen kullan ja löytääkseen sateenkaaren päästä kultaa.”
Helena: ”Mitä se tarkottaa, se kulta sateenkaaren päässä?”
Arja: ”Jokaiselle ihmiselle onni. Jotkut ihmiset tyytyy pieneen asuntoon, pieneen kissaan,
toiset haluu lentäjiks, kolmannet haluu tanssia ja riemuita. – – Ekaks yks ihminen meni lävitse
muurin mut se – toi on se, että kukaan ei tiedä kuinka sen muurin ylitse pääsee, et jokaisen
on itse tehtävä se, ylitettävä toi. Joko hakattava hakulla reikä muuriin tai kiivettävä
piikkilangoista välittämättä ylitse tai mitä tahansa.”
Helena: ”Tuolt te tuutte yhdessä tuolt pedon kidasta ja sitte tossa jokainen on yksin?”
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Arja: ”Joo, joo. Koska jokainen haluaa eri asioita tietenki, jokaiselle onni on – oma. – – Jokaisel
joka kirjottaa ni sil on olemassa toi muuri edessä.”225
B-luokalla oli Arvottomiin perustuva juliste, jolla silläkin oli yhteytensä abien omaan
elämäntilanteeseen, vaikka käy ilmi, että julisteen teksti saattaa muotoutua melko
sattumanvaraisesti.
Auli: ”Kronikassa meiän teemahan oli se että ‘Arvottomat – tarina opettajista jotka ovat
hyväksyneet hulluutensa ja oppilaista joille se oli yhdentekevää’. No nyt täst tuli sit vaa joku
ihme inspiraatio että nyt me ollaanki aivottomia välillä, et ei viitti laittaa et Arvottomat taas. Ja
sit tää yrittää leikkiä sitä leffamainosta, nää pääkallot. Ja täs kävi se painovirhe mist mä
kerroin että tähän piti tulla että ‘viimeistä päivää elämässä Norssissa’, ni sit tuli painovirhe ni
siit tuli ‘viimeistä päivää eläimiä’. Ja ‘Norssissa’ ei enää oikein mahtunu.
Helena: ”Mitä se meinaa et te ootte aivottomia?”
Auli: ”Näähä on kaikki tavallaan aina nää penkkarikyltit vähä sellasii että siin on niinku jotain
tällasta että ‘monta tonnia lihaa, mi-’ sillee että mihin me kelvataan, ei me kelvata mihinkään,
et tää oli ihan hyödytön juttu koko kirjotukset tai sillee. Vähä semmonen maku näis on aina
näis kylteissä.”
Helena: ”No onks esimerkiks sulla semmonen olo, kirjotuksista?”
Auli: ”No, on tää yleissivistystä mun mielestä antanu paljon, mut tota -. Sillee et en mä oo
yhtään mitään ku mul on lakki päässä, mä en oo yhtään mitään.”
Helena: ”Miks sä sit kirjotat?”
Auli: ”Ku mä tulin lukioon, et mä en tiedä mitä mä teen, mul oli joko et mä meen
kampaajakouluun kaheks vuodeks tai meen lukioon ja sit se oli vähän sellanen juttu et mul
himas meni paremmin yheksännel luokal. Sit mä olin et jos nyt yrittäs vie-, ku mul on ollu
semmonen juttu et mä oon ollu koko aika lähössä himasta. – – Et mul on just koko aika sillee
sellanen olo et äkkiä loppuis, äkkiä loppuis, et pääsis niinku töihin ja sais oman kämpän ja
noin. – – Ja siis silleen et ei se oo mitä järkeä lopettaa sitä jos on pari vuotta käyny. Et
kantsiiha nyt ne paperit ottaa – –. Sul on paljon laajemmat mahollisuudet lähteä jonneki, et
kylhä jos sä meet johonki kauppaopistoon ni kyl sä voit sit joskus vuoskausien päästä yrittää
kauppakorkeekouluun et kyl sit sitäki kautta pääsee mut se on niinku työn ja tuskan takana. –
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– Se [lakki] itsessään ei oo yhtään mitään. Ja mä en esimerkiks pidä ihmisiä jotka kirjottaa
kuus ällää yhtään minään. Must se ei todista niinku ihmisest yhtään mitään.”226
Kun autot oli saatu kuntoon, toisluokkalaiset heittivät abit auton lavalle. Tämä oli koulussa uusi
tapa. Haastateltavana kaksi toisluokkalaista poikaa, A ja B:
Helena: ”Mitä tässä tapahtuu?”
A: ”Siinä niitä ainakin on tarkotuksena heittää porukka tonne lavalle, en mä sitte tiedä mitä
siitä tulee. – – Ilmeisesti ois tarkotus tehä tämmösestä –. Käy miten käy.”
Helena: ”Mikä siin on ideana?”
A: ”Se nyt on vaan tämmönen – tapa.”
B: ”‘Tapa’ – sitä ei oo koskaan aikasemmin tehty! Älä ala valehdella.”
A: ”No nyt siit tuli tapa, nyt tehtiin tapa. Tuskin siit mitään erityistä merkitystä on.”
Helena: ”Kuka keksi idean?”
A: ”En mä tiedä tarkkaan, se oli tämmönen niinku yhteisidea.”
B: ”Eihä, se olin minä ku – no joo.”
A: ”Kuka sen, kenen se oli?”
B: ”Emmä tiedä.”227
Muissa kouluissa laajalti tunnetun tavan leviäminen Norssiin oli ilmeisesti yhden
innovaatiohenkisen toisluokkalaisen aikaansaannosta, mutta penkkari-ideologian mukaisesti
tavan synty kuitattiin ”yhteisideaksi”, josta kukaan ei voisi ottaa kunniaa itselleen.
Ajelusta on käytettävissä vain jälkikäteen tehtyjä haastatteluja.
Minna: ”Siin oli tyhmä olo ensin, seiso siel lavalla vaan, sitä tunsi ittensä niinku joksku apinaks
suurin piirtein, et tääl seistään häkissä ja toiset kattoo, mut sit meil rupes oleen ihan hauskaa,
meil oli hyvä autokuski, se pisti silleen et me vaan lennettiin siel lavalla, sillee rynkytti. Heti siin
alussa rupes fiilis nousemaan, sit meil oli ihan kivaa jo, kauhee huuto päällä ja pikkulapsille
varsinkin piti heittää karkkia, aina kun näki pikkulapsen, sitä ajatteli et karkit loppuu heti
ensimmäiseks. – – Sitte tuli hirveesti, väet siinä Espalla, ja sit mä rupesin kattoon et näkyyks
tuttuja, toi äiti lupas tulla sinne kattoon, mut mä en tietysti nähny sitä – -. Siel meiänkoululaisii
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näky jonkun verran, eka kierros meni niin nopeesti ettei nähny mitään, vedet vaan tippu
silmistä kun tuuli niin kauheesti. Toisel kierroksel rupes näkemäänki jo – –. Sitte mä näinki jo
tuttuja mitä mä olin odottanu näkeväni siellä. Ja äänet rupes menemään ihmisillä jo, sen
huomas, ja muutamat kundit rupes vähän vajoomaan lattiaa kohti siellä jo, mut harvinaisen
siististi mun mielestä, että ois voinu odottaa että on pahemmas kunnossa tyypit. – – No sit
Ressun ohi ku mentiin ni täyty hirveesti huutaa, se oli se viimene ja sit lähtiki ääni – – ja sit
mentiin kouluun.”228
Kirsi: ”Ku Norssi on perinteisesti ain ollu ensimmäinen auto, ni sit me jouduttiin odottaan
kauheen pitkään siel – – . Se oli hyvä sit ku meiän takana oli Steinerkoulu ni siin tuli vähän
semmost jotain, et ne rupes sit heittää herjaa meille siit et te ootte ihan huono koulu ja sit
tietenki meiän luokka rupes heittään takas, siin oli semmost iha älytöntä jotenkin mun mielest.
Sit kierrettiin ja siin oli ihan makee fiilis ku siel oli kauheesti ihmisii tuol Espalla kattomassa ja
sit ku heitti karkkii ni katto vaa ku pikkupennut rupes kerään niit ihan innoissaan siinä.”229
Jyri:”Katteltii vaa niit ihmisii jotka katteli meitä, et ei se ollu sen kummempaa. Mä tietysti
huutelin siihen megafoniin kaikkee sopivaa, pidin hirveet metelii niin paljon et noi muut rupes
jo kyllästymään, mainostin et mikä koulu on keulilla ja näin päin pois. Ja tota karkkia tuli
loppujen lopuks sinne kadulle heitettyy aika vähän. Niitten leikkikoulujen kohal me heitettiin
erityisesti ku oli sanottu et sinne kantsuu heittää. Ne pikkulapset oli niin kiltisti odottamas,
pakkohan sinne oli.”230
Antti: ”Sit me lähettiin sinne rantaan, mentiin niil autoilla. Me oltiin siel rannassa, me oltiin aika
kauan, varmaan jotain päälle puol tuntii. Siit eteenpäin sitte tuleeki noin kolme neljä tuntia et
mä en muista yhtään mitään.”231
Vaikka Antti ei muista ajelusta mitään, hän nimeää sen penkinpainajaisten kaikkein
hauskimmaksi tapahtumaksi – kuten hyvin moni muukin abi. Hänen käsityksensä siitä, että
ajelulla on hauskaa ja miksi siellä on hauskaa, on pikemminkin perinnevarastoon kuuluvaa
tietoa kuin omakohtaista kokemusta:
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”Se oli hauskaa ajella siin koko letkan ensimmäisenä, ku Norssi oli siin ekana ni se oli
semmonen kiva juttu. – – Sit et siin jengi hurras kadun varrella. – – Se on aika nastaa silleen.
Se on vaan nastaa olla siin ku jengi huutaa siinä. Me huudetaan takas sit ja heitetään
mahdollisesti pari karkkia siellä.”232
Ravintolaillasta on käytettävissä kenttäpäiväkirjaote.
Ravintola Kaisaniemeen pääsi sisään klo 19. Ovella jonossa olivat Auli, Risto, Tuomas aika
kännissä. Auli kertoi juoneensa kaksi pulloa viiniä, Tuomaksella oli kassissa pulloja
kilisemässä. Tuomaksella luki vielä ”stoned” poskessa, myöhemmin oli käynyt pesemässä
sen pois. Useimmat, ainakin tytöt, ovat käyneet kotona vaihtamassa vaatteita. Tavalliset
ravintolavaatteet, useilla tytöillä hame, monilla pojilla kravatti.
Istuin pöydässä kahdestaan Maukan kanssa. Pöytään tulivat vielä c-luokkalaiset Juha, Jukka
ja Keijo. Yksi paikka oli vapaa, minun vieressä.
Klo 19.30 tulivat rehtori, englanninopettaja ja c-luokan luokanvalvoja, norssit aplodeerasivat ja
Juha haki luokanvalvojan meidän pöytään.
Pöydässä istuttiin kymmeneen asti, syötiin kolmen ruokalajin ateria hitaan tarjoilun vallitessa.
Keräsimme pöydässä kolehdin ja tilasimme pullon Egri Bikaveria, illalliskorttiin kuului
ruokajuomana vesi tai maito.
Opettaja ja pojat juttelevat tavallisia kohteliaita ja hauskoja pöytäjuttuja, koulunkäynnistä,
numeroista, kalastuksesta, autoista. Maukka ja minä olemme enimmäkseen hiljaa, Juha,
Jukka ja opettaja pitävät keskustelua yllä. Ruokailun loppua kohden pöytään tilataan olutta,
opettaja juo viskin. Kymmeneen asti kaikki istuvat omilla paikoillaan, baari on ruokailun
loppuun asti kiinni.
Kymmenen jälkeen alkaa diskomusiikki soida ja tanssilattia täyttyy nopeasti. Opettajia
tanssitetaan, näen ainakin uskonnon-, historian- ja suomenopettajat tanssilattialla.
Jukka ja Juha käyvät baarissa, menen minäkin baariin. Siellä on uskonnonopettaja, joka
juttelee Tuomaksen ja Riston ja muiden kanssa, Arja käy siinä, olemme ovensuussa Hannu,
Maukka ja minä. Hannu sanoo, että iso porukka on lähdössä Tuomakselle jatkoille ja minäkin
voisin tulla. En lupaudu, mutta kiitän kutsusta.
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Illan loppupuolella istun pitkän aikaa ja juttelen c-luokan luokanvalvojan kanssa. Abit käyvät
ahkerasti tanssimassa, sekahaku vallitsee. Muut opettajat paitsi c-luokan luokanvalvoja ovat
lähteneet puoli kahteentoista mennessä.
Valomerkki tulee klo 0.30. Tuomakselle lähdössä on ongelmia: Auli haluaa lähteä, mutta ei
ainoana tyttönä, Arja on lupautunut mukaan. Poikia on ilman muuta lähdössä paljon, Tuomas,
Risto, Hannu, Kari, Maukka, Jukka, Antti. Arja ja Auli ja pojat kiertelevät vaatimassa ihmisiä
mukaan.
Lopulta on parikymmentä ihmistä kävelemässä ravintolasta kohti rautatieasemaa, siinä on em.
pojat, Timo ja Maria, a-luokkalaiset Heikki, Kai, Sirpa, Tiina ja Arja ja b-luokkalaiset Anna ja
Mirja. Taksiasemalla puidaan kuka lähtee, kuka ei. Odotetaan taksia. Lähtijät laulavat:
”[Espoo] here I come”. Maukka makaa kadulla aika väsyneessä kunnossa. Puhuvat Rolling
Stones -diskon pystyttämisestä Tuomaksella. Kotiinlähtijöitä maanitellaan: ei nyt voi lähteä
kotiin, toisia penkkareita ei tule; valvotaan siellä koko yö ja tullaan yhdessä koululle
katsomaan vanhojen tansseja.233
Monille abeille ravintolailta muodosti myös henkilökohtaisen elämyksen, jota ulkopuolinen
havainnoitsija ei voi havaita, nimenomaan opettajien läsnäolon ansiosta.
Kirsi: ”Mul oli iha hauskaa siel ravintolassa, me juteltiin just sillon reksin kans kaikkee, se oli
ihan niinku ihminen ihmiselle, et ei siin ollu semmost suhdetta ollenkaa et toi on rehtori ja mä
oon tällanen pieni oppilas tässä. Me juteltii ihan niitä näitä ja kaikkee. – – sit me kiitettii niit viel
siinä ruokapöydässä niit hauskimpia opettajia, sanottii et oli kiva olla sun oppilaana ja kaikkee
tällasta. Oli se iha jotain omalaatusta seki tilanne et sai olla – – opettajan kans samalla
tasolla.”234
Jukka: ”Ekaks siin syötiin ja siin pöydässä juteltiin niinku opettajan kanssa. Ja sit se ruokailu
oli ohi ni sit mä muistaakseni ensimmäiseks menin hakeen suomenopettajaa tanssimaan, sen
tansiin tanssin sit sen kanssa. Sit mä menin sinne baarin puolelle. Siel mä tapasin arvoisan
uskonnonopettajamme. – – [Opettajien kanssa] keskusteli niinku ihan ku ois ollu mikäki kafru.
En mä sit tiedä miten ne mun kanssa keskusteli, mut mä nyt ainakin suhtauduin –. Eihän siin
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oo mitään vaaraa jos sit ittensä mokaa koska niitten kans ei oo sit enää tekemisissä sen
jälkeen.”235
Jatkoille Tuomakselle lähti pääasiassa ”bailuporukkaa”: a-luokalta ainakin Heikki, Antti, Tiina,
Sirpa, Ismo ja Arja; b-luokalta Minna, Tuomas, Kari, Risto, Auli ja Anna; c-luokalta Juha, Timo
ja Jukka.236 Muita jatkoja ei tiettävästi järjestetty, ja ravintolasta lähdettiin myös suoraan
kotiin.237
Eri abien kuvaukset antavat jatkoista hyvinkin erilaisen kuvan:
Minna: ”Pistettii Rolling Stonesia ja hirvee meteli päälle, mua rupes nukuttaan mielettömästi,
sit mä etin hyvän nojatuolin ja rupesin vähän nukkuun tai pistin silmät kiinni ku silmät ei
pysyny auki enää. Hirvee meteli oli päällä, toiset tanssi siellä ja todella juhli. Sitte jossain
vaiheessa yks niistä pojista kaatu, siel oli sanomalehtii lattialla, se liukastu niihin, sitte tietysti
rupes tuleen verta päästä, sit hirvee hysteria siinä et nyt se valuu kuiviin tos kohta, ruvettiin
ensiapuu siin harrastamaan ja sit se ite halus sairaalaan viel käymään. – – Ja sitte joskus
neljän maissa me sovittiin et Heikki herättää mut puol kuudelta ja Tiinan ja ketä siel oli näitä,
et sit pidetään hirveet juhlat et juhlitaan siin pari tuntia ennen ku lähetään kaupunkiin.”238
Kari: ”Sit se [ravintola] meni kiinni, me lähettiin sieltä taksilla Espooseen Tuomaksen luokse.
Se piti siellä sellaset bailut, niinku jatkot. Sinne tuli hirveen vähän porukkaa, tai ei nyt hirveen
vähän, mut kuitenki et ei sinne lähteny läheskään kaikkii ketä me odotettiin et sinne lähtee, et
se oli lähinnä tällaset pienimuotoset bailut. Siel me sitte tanssittiin ja juotiin ja valvottiin – me
päätettiin valvoa koko yö et me jaksetaan tulla kattoon sitte [vanhojen tansseja], et ei siel
kukaan oikestaan nukkunu – tai osa nukku vähän aikaa mut siin oli muutama jotka ei nukkunu
ollenkaa. Sit me tultiin aamulla tänne.”239
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Jukka: ”Mä menin melkein oitis nukkumaan. Kyl ne osa sitte kai kuunteli Rolling Stonesii ja
tollai, hyppi siel mukana. Sit me yritettii keittää kaurapuuroo siel ku tuli nälkä. Arja keitti sen,
kyl mä kai sitä söinki sit, kyl siit syötävää tuli.”240
Haastattelemalla vain yhtä abia kustakin koulusta, kuten jatkossa on tehty, voidaan saada
melko luotettavaa tietoa penkinpainajaisperinteen ulkoisista piirteistä, mutta penkkarien
rituaalinomaisuudesta huolimatta kokemus on yhtä kaikki yksilöllinen, ja myös tapa kertoa
siitä on yksilöllinen. Ihmisillä on erilainen kyky kuvata sosiaalista tapahtumista. Haastateltavat
ovat esimerkkejä, eivät yleispätevästi edustavia tapauksia. Riittävän monta abia
haastattelemalla voidaan kuitenkin saavuttaa aineiston niin sanottu kyllästyminen, jolloin
uudet esimerkit eivät enää tuo olennaisesti uutta tietoa.
Norssissa 1983 pääsin mielestäni yllättävän lähelle abeja ja sain kerätyksi heidän
kulttuuristaan monipuolista ja pätevää aineistoa. Tähän vaikutti mielestäni ensinnäkin tutkijan
ja tutkittavien pieni ikäero (kuusi vuotta) ja siten kulttuurinen läheisyys, ja toiseksi se, että
abiluokka oli jakautunut selkeästi tiedostettuihin ryhmiin, jolloin muille ryhmille tuli tarve
kertoa asioista omasta näkökulmastaan, kun tutkija oli kuullut yhden ryhmän jäsentä. Yleisesti
ottaen koululaiset ovat hyviä haastateltavia, valmiita vastaamaan kysymyksiin ja tottuneita
verbalisoimaan asioita. Ongelmana koululaisten haastatteluissa voi olla heidän liiankin suuri
valmiutensa vastata kysyjän odotusten mukaisesti. Lähinnä vapaamuotoisiin haastatteluihin
perustuvassa aineistonkeruussa aineistoksi kertyvä tekstimassa on suuri, mutta se voi olla
myös erittäin puhuvaa. Ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, mistä tällainen aineisto parhaiten
puhuu. Kyse on pikemmin tutkijan ja tutkittavien vuoropuheluna syntyneestä tekstistä kuin
kulttuurisesta dokumentista, jonka tutkija vain noutaisi kulttuurista.241
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EKSTRA: Ressu 1992242
Ressun abit 1992
Ressun lukiossa eli entisessä Reaalilyseossa oli vuonna 1992 noin 160 abia. Ressu on
luokaton lukio, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaisella on yksilöllinen lukujärjestys,
eikä luokkia vastaavia ulkoapäin annettuja ryhmämuodostuksia ole. Abit oli tosin joidenkin
ainevalintojen perusteella jaettu kolmeen ”ryhmään”, mutta en havainnut näillä ”ryhmillä”
mitään käytännön merkitystä.
Ressussa abit eivät olleet sillä tavoin tietoisia omista ryhmämuodostelmistaan kuin Norssissa
vuonna 1983. Katsottiin, että abeja on liikaa, jotta tällaisista asioista voisi hahmottaa kuvaa.
Kaikki haastattelemani tytöt kuitenkin kuuluivat jäseninä kiinteisiin tyttöryhmiin, joiden
koostumus oli niin selvä, että he pystyivät haastatteluissa empimättä luettelemaan ryhmän
jäsenet. Näillä ryhmillä oli myös koulun ulkopuolisia aktiviteetteja, esimerkiksi kodeissa
kokoontuminen, pizzalla käyminen. Toisaalta abien joukossa oli suurehko sekaryhmä, joka
järjesti kotibailuja ja mökkiretkiä, mutta tällä ryhmällä ei ollut selkeitä rajoja eikä sellaista
vastapoolia kuin Norssin vuoden 1983 abien bailuporukalla. Kun abit kävivät Adlonissa tai
KY:llä, mainittiin, että mukana olivat ”kaikki” tai ainakin ”melkein puolet” abeista.
Haastattelin Ressussa yhtätoista abia ennen penkinpainajaisia ja havainnoin potkiaisia ja itse
penkinpainajaisia. 160 abin muodostama tapahtuma, jolla ei ollut selkeitä muotoja, oli liian
suuri yhdelle havainnoitsijalle; en päässyt perille, mitä penkinpainajaisissa oikeastaan tapahtui
tai katsottiin tapahtuvan tai oliko tällaista yhtenäistä tapahtumien skeemaa lainkaan olemassa.

Maaliskuussa 1992 useita kuukausia reistaillut polveni eturistiside repesi lopullisesti ollessani
tanssimassa Seppo Knuuttilan väitöskaronkassa joensuulaisessa ravintolassa. Askel jäi kesken, polvi
leikattiin seuraavana päivänä Töölön sairaalassa Helsingissä, ja jouduin koko loppuvuoden 1992
kestäneelle sairauslomalle. Ressun vuoden 1992 abeja ja penkkareita koskenut kenttätyö epäonnistui
jo lähdössä työn tekijän alentuneen työkyvyn vuoksi (”en havainnut”, ”en päässyt perille”, ”en päässyt
sisälle”), mutta vähäisenkin aineiston analyysi ja tulkinta jäivät lopulta puuttumaan sairausloman takia.
Sisällytän keskeneräisen tekstin kuitenkin nyt 2016 käsikirjoitukseen, koska siinä on mielestäni tässä
yhteydessä osuvia huomioita sittemmin yksinomaistuneen ”luokattomuuden” vaikutuksesta lukiolaisten
kulttuuriin, ja edelliseen lukuun verrattuna laajemmalta kohdistava näkökulma abiyksilöiden
elämäntilanteeseen koulun loppuessa. Mitä tulee väitteisiini penkkariperinteen ”köyhyydestä” Ressussa
1992 viittaan edellä mainittuun perille pääsemättömyyteeni lähdekriittisenä varoituksena.
242

Muodollinen ohjelma Ressun penkkareissa keskittyi potkiaisiin, joissa abit antoivat jokaiselle
opettajalle lahjan (opettajien lauluja ei ollut) ja toisluokkalaiset järjestivät abeille erilaisia
tehtäviä ja kilpailuja. Itse penkinpainajaispäivän aloittaa Ressussa perinteisesti hiihto Havis
Amandan patsaalta koululle Kalevankadulle, mihin osallistui viitisentoista abia. Koululla abeilla
ei ollut muuta ohjelmaa kuin toisluokkalaisten yhteen luokkaan järjestämä kahvitarjoilu. Abit
eivät kierrelleet luokissa tuntien aikana. Osa abeista istui Holvarissa oluella, jotkut istuivat
koulun portailla ja joivat viiniä, ajoittain koulun käytävillä nähtiin aggressiivisia näytelmiä, joissa
abit tulittivat alaluokkalaisia karkeilla ja he juoksivat pakoon tai suojautuivat reppujensa
taakse. Abit osallistuivat normaalisti ajeluun kolmella kuorma-autolla. Illalla he lähtivät
Tukholman-risteilylle, jonka järjestäminen oli – abiverkkarien tilaamisen ohella – ainoaa abeja
ennen penkkareita yhdistänyttä abitoimintaa. Näidenkään toimintojen, sen paremmin kuin
kronikan toimittamisen, vastuuhenkilöitä ei pystytty nimeämään, vastuuhenkilöt olivat kevään
kuluessa vaihtuneet useaan kertaan ja esimerkiksi kronikkavihko oli ollut useita viikkoja
kateissa. Penkinpainajaisiin liittynyt toiminta oli siis heikosti organisoitunutta ja itse
penkinpainajaiset muodoiltaan harvinaisen köyhät.
Haastatteluissa, jotka olivat avoimia, käsiteltiin tämän vuoksi, pikemmin kuin itse
penkinpainajaisia, laajemmin abien elämäntilannetta ja siihen liittyviä ajankohtaisia asioita.
Esiin nousseita teemoja olivat abiajan erityispiirteet, ylioppilaskirjoitusten merkitys, välivuoden
pitäminen ja opiskeluelämään kohdistuvat odotukset, joita kuvaan seuraavassa. Nämä teemat
ja niille haastatteluissa annetut sisällöt ovat mielestäni hyvin tyypillisiä ja yleisesti kuvaavia.
Vaikka haastatteluissa päästiin avoimeen kontaktiin, niissä ei käsitelty syvästi yksilöllisiä
tuntoja. Ressussa en siis päässyt sillä tavoin kulttuuriin sisälle kuin Norssissa, mikä mielestäni
johtui ennen kaikkea abien suuresta määrästä. Keskittymällä esimerkiksi vain yhteen
tyttöryhmään olisin varmaan saavuttanut mielenkiintoisempia tuloksia. Haastattelut kuitenkin
tuovat esiin sosiaalisen sopimuksen koulun loppuessa aktuaaleista kysymyksistä.
Joissakin haastatteluissa esiin tuli myös sellaisia kysymyksiä kuin kotoa muuttaminen,
avioliiton solmimisikä ja lasten saaminen, mutta kaiken kaikkiaan nämä eivät tuntuneet tässä
vaiheessa akuuteilta kysymyksiltä (koska haastateltavat ovat helsinkiläisiä, opiskelun
aloittaminen ja kotoa muuttaminen eivät useimmilla osu yksiin).
Ressun lukio on erikoinen siinä suhteessa, että jopa kolme neljäsosaa sen ylioppilaista jatkaa
opintojaan korkeakoulussa. Tämä näkyy käsitykseni mukaan abien asenteissa toisaalta

suurena itsevarmuutena suhteessa opintojen jatkumiseen, mutta toisaalta myös suurena
sosiaalisena paineena niiden jatkumiseen nimenomaan korkeakoulutasolla.
Ajankohtaisia kysymyksiä koulun loppuessa
Abiajan ensimmäisenä erityispiirteenä mainittiin kaiken kattava stressi, jonka lähteenä nähtiin
nimenomaan opettajat.
”Ei tää sellasena pysyvänä elämäntilanteena olis kyllä mikään herkullinen, niinku mä oon koko
ajan todella hirveen stressaantunu – –. Hirveet paineet, pitäis lukee koko aika ihan hirveesti,
kaikki maikat koko aika vaik tuntuu et tekee ihan yötäpäivää ni työtä ni kaikki maikat koko aika
huutaa silti että ‘kyllä teidän täytyy nyt oppia tekemään töitä’.”243
”Melkein kaikki opettajat ajattelee et niitten aine on se ainoa ja oikea, tuppaa läksyjä, et aika
tiukkaan menee illat siihen just et laskee jotain matikkaa. Tosi sääli sikäli ettei oikestaan ehdi
mitään muuta. Et viikonloppuinaki on sit usein joku tutkielma tai jotain muuta tehtävänä.”244
”Kaikki meidän opettajat ne vaan puhuu ylppäreistä koko ajan. Ja sit just et miten pitäis
valmistautua. Ihan niinku me ei oltais sit kuultu sitä kakskyt kertaa kaikilt muilta. – – rupee
vaan niinku miettiin koko ajan sitä, et jos mä nyt teen jotain väärin, ku ei mistään muusta
puhuta. Ja siin kyl rupee puhuun sit iteki koko ajan. Ku kaikki muutki vaan puhuu
ylppäreistä.”245
Elämä keskittyy kouluun ja koulutehtävien ympärille. Lähestyvät ylioppilaskirjoitukset
painostavat. Toisaalta vallitsee tietoisuus siitä, että tämä elämäntilanne on väliaikainen.
”Se on sillai hirveen helpottavaa tietää et nyt se joskus kerran loppuu sitte. Että tietää ettei
ainakaan oo loputtomasti vielä aikaa. Mut sit toisaalta se ahdistaa et tietää et pitäis sit olla
kaikki päässä sinä tiettynä aikana keväällä ja pistää paperille kaikki mitä sä tiedät, mitä sä oot
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oppinu koko kahtenatoist vuotena. Mut kyl se on mun mielest ihanaa ajatella et niinku ens
vuonna tähän aikaan ni sitte voi jo tehä paljon, melkeen mitä vaan.”246
Suhtautuminen koulunkäyntiin ja suhde opettajiin oli abiaikana muuttunut.
”Nyt tuntuu viimesenä vuonna niinku ois välit opettajiinki parantunu hirveesti, ku sitä on nyt
alkanu ottaa opiskelun paljon vakavammin ku aikasemmin. Sitte se jotenki tuntuu että
opettajatki on paljon inhimillisempiä, tuntuu paljon ystävemmiltä ja mukavemmilta.”247
Koulunkäynnin loppumiseen liittyi odotus omasta aikuisuudesta, persoonallisuuden
valmiudesta.
”– – sitä ois odottanu että sitten tietää mitä haluaa ja mitä tulee tekemään. – – No kyllä mä
tiedän sen verran joka tapauksessa että minne mä tuun pyrkimään, mut jotenki ettei oo sillä
tavalla selvää et mikä nyt ois ehkä ominta tai kuvittelis sil tavalla että oman itsensä tuntemus
ois ollu paljon vahvempi tai jotenki ehkä pakostaki ois enemmän päätyny jonnekin tai tuntenu
enemmän varmaks jonkun alan.”248
Vaikka koko nykyisen koulunkäynnin nähtiin tähtäävän vain ylioppilaskirjoituksissa
menestymiseen, ne koettiin hyvin selkeästi vain välivaiheena tulevaan.
”Onhan se hyvä et ne tulee nyt nopeesti ni sit seki on ohi, se on kuitenki toisaalta se on niin
turha välivaihe koko hommassa et se on tosi hyvä et sen saa niinku alta pois.”249
”En mä toisaalta ajattele sitäkää et se nyt on kerrasta poikki, et sit jos meniski huonommin tai
erilailla ku mä odotin niin niithän voi kerrata – –. Mä jotenki ajattelen sitä että se on niinku
väliporras tulevaan, siihen mihin mä tuun pyrkimään ja niihin alkupisteisiin, tavallaan
välttämättömyys taas sitten sinnepäin.”250
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Kaikille abeille oli tuttu ajatus välivuoden tai -vuosien pitämisestä ylioppilaaksi tulon jälkeen.
Pojille välivuoden pitäminen on huomattavasti hankalampaa kuin tytöille, koska he ovat
kutsuntaiässä koulun loppuessa. Välivuosi aiheutuisi esimerkiksi siitä, ettei pääsisi
haluamaansa jatkokoulutukseen, ja tällöin se voitaisiin käyttää työkokemuspisteiden
keräämiseen seuraavan vuoden pääsykoetta varten, mikäli työtä olisi saatavilla. Toisaalta
välivuosi nähtiin ensimmäisenä ja ehkä viimeisenä mahdollisuutena jonkinlaiseen
sapattivuoteen, esimerkiksi harrastukselle omistautumiseen. Tytöillä tavallinen ajatus oli
kartuttaa kielitaitoa ja tutustua vieraaseen kulttuuriin lähtemällä vuodeksi au pairiksi.
Opiskelulta odotettiin ennen kaikkea vapautta, mahdollisuutta keskittyä juuri niihin asioihin
mitkä kiinnostavat, ja tiettyä itsenäisyyttä. Tämän lisäksi erona kouluun nähtiin kiinteän
ystäväpiirin puuttuminen.
”– – saa luopua niistä aineista mitä ei enää, tai ei oo pakko opiskella mitään. – – Periaatteessa,
et saa suuntautua sinne minne itse haluaa, saa valita sellaset aineet mihin ite on kiinnostunu.
Ja tietysti se on taas aika suuri askel niinku aikuisuuteen. – – Nyt on kakstoista viimestä vuotta
ni on ollu tämmönen tietty paikka mihin menee joka syksy ja kuitenki tosi turvallista mennä
sinne, ni sitte ainaki itestään on vastuussa enemmän. Kukaan ei ainakaan muu huolehdi sitte
enää. Et sä teet itse kaikki päätökset ja vastaat niistä.”251
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4. Penkinpainajaistavat Helsingissä 1980-luvun alussa
Penkinpainajaisten tapahtumat
Aamujen laskeminen ja määräpäivät
Abit laskevat aamuja penkinpainajaisiin samaan tapaan kuin varusmiehet aamuja
kotiuttamispäivään. Intensiivisimmillään ja yleisimmillään tämä lähtölaskenta on itse
penkinpainajaispäivänä, jolloin abien iskulauseina toistuvat huudot ja taulukirjoitukset ”ohi
on!”, ”aamuja nolla!”. Aamujen laskeminen ennen penkinpainajaisia saattaa olla
epäseremoniallista, kuten Arkadian lukiossa: määräpäiviä ei vietetty, luokassa vain joku
saattoi sanoa, että niin ja niin monta aamua on jäljellä, mutta ei sitä koulussa mitenkään
julistettu.252 Puolessa kouluista abit laskivat aamuja aamukalenterin avulla, viettämällä
määrättyä, esimerkiksi 100. aamua teemapäivänä, tai molemmilla tavoilla.
Yhdeksästä aamukalenterista kolme oli kamman muotoisia. Esimerkiksi Mannerheimintien
lukion aulassa keskeisellä paikalla oli abien styroxista tekemä iso kymmenpiikkinen
aamukampa, josta irrotettiin joka päivä yksi piikki milloin poralla, milloin sahalla, suuren
metelin säestyksellä.253 Viisi kalentereista oli paperisia julisteita tai lehtiöitä, kuten
Vartiokylässä: seinällä oli kalenteri, jossa oli isolla aamunumero ja jotain pilaa, esimerkiksi
yhdeksännen aamun kohdalla oli kuva varpaista, joista yksi oli katkaistu, merkityksenä se, että
nyt aamuja ”voi alkaa laskea jo näin”.254
Kamman piikkien katkominen tai kalenterin lehtien repiminen on pieni, päivittäin abeja
yhdistävä rituaalinen teko. Etelä-Kaarelan lukiossa aamukamman ympärille kehkeytyi
suurempia juhlallisuuksia:
Aamukampa aloitettiin aamunavauksessa, jossa ensimmäinen piikki repäistiin suuren huudon
säestyksellä. Kammassa oli jotain 79 piikkiä, se oli valmiina ostettu iso kampa. Yhtenä aamuna
abit jakoivat aamudiplomit 8-, 9-, 1- ja 2-luokkalaisille. Diplomeihin oli isolla kirjoitettu, kuinka

252.

Arkadia 83 B, 5.

253.

Mannerheimint. 83 B, 2.

254.

Vartiokylä 83 B, 5.

monta aamua kullakin luokalla oli jäljellä. Yksi opettaja oli laskenut kuinka monta aamua
hänellä oli eläkkeellepääsyyn. Hän sai abeilta monituhatruutuisen paperin, josta saisi rastia
joka aamu yhden ruudun eläkeikään asti. Penkinpainajaispäivän aamunavauksessa abit
antoivat toisluokkalaisille aamukamman tyngän ja pankkikirjan, jolle oli jätetty 13 penniä –
nykyiset abit ovat koulun kolmannettoista. Aamunavauksessa abit lauloivat myös aamulauluja:
”Jos sul nolla on niin sano nolla on” ja ”Jokainen aamu oli liikaa”.255
Esimerkissä ilmenevä alempiluokkalaisten kiusoittelu aamujen paljoudella on itse
penkkaripäivänä tavallinen motiivi. Kiusoittelu kohdistuu varsinkin toisluokkalaisiin, joita abit
saattavat kutsuakin aamurepuiksi.256 Samoin kuin armeijassa alokkaita nimitellään
toisluokkalaisia myös mopoiksi ja mokuiksi.257
Abien ajanlaskuun liittyvät teemapäivät eli abitempaukset, joita abit viettivät vajaassa
kolmasosassa kouluista. Eri kouluissa abit juhlistivat päivää, jolloin penkinpainajaisiin oli 150,
sata, 99, 50, 20, kymmenen ja viisi aamua. Lisäksi viettoa suunniteltiin kuudessa koulussa.258
Tavallisesti vietettiin yhtä tai korkeintaan kahta päivää. Esimerkiksi Vuosaaren abeilla oli 50.
aamuna yöpukupäivä: Kouluun piti tulla yöpuvussa, aamutakissa, tohveleissa. Monilla oli
selässä lappu, jossa luki ”50 aamua”. Haastateltu poika oli aikonut laittaa papiljotit hiuksiinsa,
muttei ollut saanut hankituksi niitä. Muuten yritettiin käyttäytyä täysin normaalisti.259
Tempaustapoja eivät abit haastatteluissa juuri selittäneet muuten kuin niin, että haluttiin
jotenkin herättää huomiota tai tehdä kaikki yhdessä jotain.260 Tässä suhteessa ja myös
tempausten lukuisuudessa oli erikoinen Vartiokylän lukio:
Abitempauksia järjestettiin ainakin 50. ja 20. aamuna. Ensimmäinen oli yöpukupäivä, jolloin
kaikkien abien piti tulla kouluun yöpuvussa, ilman meikkiä ja kampaamattomina. Ideana se,
ettei olla enää jaksettu laittaa itseä aamulla kuntoon. Yhtenä päivänä piti tulla kouluun joku
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ihme hattu päässä, mutta tämä päivä lässähti, ei erotuttu joukosta. Talvipakkasella oli
shortsipäivä. Yksi tempaus oli sellainen, että abit pyysivät rehtorilta lupaa kokoontua illalla
koulussa ja käyttää kotitalousluokkaa. Tehtiin hirveä määrä valkosipulipatonkia, jokainen söi,
ja seuraavana päivänä koulussa haistiin niin, että opettajat voivat pahoin. Ideana se, että
ollaan oltu niin kauan koulussa, että aletaan mädäntyä.261
Suosituin tapa tempaista oli tulla kouluun yöpuvuissa tai aamutakeissa (6 koulussa), toiseksi
yleisin oli tuoda kirjat laukun sijasta ämpärissä kouluun (4; ideana mahdollisesti se, että kirjat
on heitetty jo roskiin). Kolmen päivän aiheena oli kummallinen hattu (vrt. yo-lakki). Yksinäisiä
aiheita olivat Vartiokylän abien shortsi- ja valkosipulitempaukset, Alppilan lukiossa sovitut,
mutta huonosti toteutuneet lettipäivä, häntäpäivä ja lemmikkipäivä262 ja Kulosaaren abien
päivä, jolloin piti tulla kouluun naama valkoiseksi maskeerattuna. Kulosaaren abit pukeutuivat
jo tammikuulta kouluun valkoisiin haalareihin, joita koristeltiin oman mielen mukaan, ja
samoissa haalareissa esiinnyttiin penkinpainajaispäivänä.263
Teemapäiviin liittyvät abipaidat, abien yhteisesti tilaamat college- tai t-paidat.264 Paitojen
painatuksista käy yleensä jollakin tavalla ilmi, minkä koulun ja vuoden abipaita on kyseessä.
Esimerkiksi paidan tekstissä voi olla rehtorin etunimi: ”Seppo’s seniors. Abi -83”; ”Vesa’s.
Quality now goes out of school”. Kahdessa paidassa rehtori esiintyy kuvassa, toisessa näistä
sian hahmossa. Kahden paidan tekstinä on koulun nimi ja ”abi -83”, yhdessä paidassa vain
teksti ”ABI -83”. Abipaitoja käytetään tavallisina arkivaatteina, koulussa, penkinpainajaisissa ja
myös niiden jälkeen. Ranskalaisessa koulussa abipaita oli teemapäivän aiheena: kaikki abit
pukeutuivat penkkareita edeltäneellä viikolla yhtenä päivänä abipaitaan, joka annettiin myös
rehtorille sinä päivänä lahjaksi.265

Potkiaiset
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Koska kysymystä abipaidoista ei ollut teemahaastattelun kysymysluettelossa, tietoja on kertynyt vain
satunnaisesti. Kolme haastateltavaa mainitsi abipaidoista teemapäivien yhteydessä (Lauttasaari 83 B, 7;
LFF 83 B, 2; Vuosaari 83 B, 6), yksi penkkaripäivän pukeutumisen yhteydessä (TYK 83 B, 2), muut EteläKaarela 83 B, 9; Munkkivuori 83 F, 5; SYK 83 B, 9.
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Potkiaiset on ”kolmannen luokan juhla, jonka toisluokkalaiset järjestävät”.266 Potkiaiset on
”sitä, että abit ja toisluokkalaiset juhlivat yhdessä”.267 Usein mukana on myös opettajia,
ekaluokkalaisia ja joskus myös abien vanhempia. Potkiaiset pidetään varsinaisia
penkinpainajaisia edeltävänä keskiviikkoiltana koululla. Niiden vakio-ohjelma on
toisluokkalaisten abeista esittämät laulut, leikkejä ja leikkimielisiä kilpailuja, toisluokkalaisten
järjestämä kahvitarjoilu ja lopuksi disko tai ravintolailta.
Potkiaiset on toisluokkalaisten varassa jatkuvaa perinnettä. Esimerkiksi SYK:ssa vuonna 1980
toisluokkalaiset olivat kuulleet potkiaisperinteestä, jonka he halusivat elvyttää.268 Vuonna 1981
potkiaiset, joita siis SYK:ssa oltiin järjestämässä toista kertaa, kiellettiin. Vuonna 1982 niitä ei
ollut, koska toisluokkalaiset eivät olleet ajoissa tulleet ajatelleeksi asiaa.269 Vuosaaresta
kerrottiin, että potkiaisissa oli joitakin ekaluokkalaisia katsomassa, että osaisivat seuraavana
vuonna järjestää ne.270
Toisluokkalaiset olivat tehneet laulun tavallisimmin joka abille erikseen. Kaveruksille oli joskus
yhteisiä lauluja. Potkiaislaulut ovat muutamalla vedolla piirrettyjä henkilökuvia abeista, samalla
tavoin kuin abilehtien jutut abeista. Kronikkateksti voikin korvata potkiaislaulun, esimerkiksi
Ressussa potkiaissa luettiin joka abin kronikkateksti.271
Jo laulun sanat voivat saada abin noloon tilanteeseen, punastumaan.272 Laulujen esitystilanne
oli usein järjestetty laulettavaa abia nolaavaksi; yhden abin muotoilun mukaan yleensä abeja
nolataan niin, että se, jolle lauletaan, joutuu seisomaan kaikkien edessä tai istumaan
typerässä asennossa.273 TYK:ssa laulun laulamisen ehtona oli, että abin oli istuttava
leikkikehässä yöpuku päällä.274 Kahdessa koulussa abi joutui istumaan vessanpöntöllä.275
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Vartiokylän lukiossa abi istutettiin pulpettiin, hänelle laitettiin päähän potta, jossa teksti ”abi 83”, ja käteen tiskiharja.276
Abien kiusaaminen ja nolaaminen jatkuu kilpailuissa ja leikeissä, joita toisluokkalaiset heille
järjestävät. Ideana leikeissä on yhden abin mukaan se, että toisluokkalaiset saavat kerrankin
kiusata yläluokkalaisia.277 Esimerkiksi Alppilassa abeille annettiin laulujen jälkeen tehtäviä,
kuten ”teillä on minuutti aikaa esittää sikaa”.278 Vartiokylässä toisluokkalaiset olivat valinneet
hintelimmät pojat Mr. Abi -kilpailuun, jossa heidän piti ottaa paidat pois ja esitellä lihaksiaan,
mikä haastatellun abitytön mukaan oli hauskaa.279 Monissa leikeissä hauskuus näytti syntyvän
ruualla sotkemisesta, esimerkiksi piti syödä laskiaispulla käsin koskematta.280
Toisluokkalaiset saattoivat pitää hauskaa myös omalla kustannuksellaan: Pohjois-Helsingin
lukiossa he olivat pukeutuneet abien antaman pilkkanimen mukaan ”aamurepuiksi”,
yöpukuun, reppu selässä.281 Sibelius-lukiossa toisluokkalaiset pitivät tanssiesityksen, joka
haastatellun abin mukaan oli hauska, koska tanssijat eivät osanneet, mokailivat.282
Potkiaisilta päättyy tavanmukaisesti koululla järjestettyyn diskoon tai ravintolailtaan. Kolmesta
koulusta mainittiin, että abit lähtivät potkiaisista kesken pois ravintolaan, koska he olivat
kyllästyneet toisluokkalaisten huonoihin järjestelyihin.283 Koululla on vaikea viettää
asianmukaista iltaa, koska siellä ei voi avoimesti juoda. Esimerkiksi Myllypurossa potkiaiset
järjestetään tästä syystä kokonaan ravintolassa.284
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Ravintolailta on abien keskinen, mukana voi olla myös muutama täysikäinen
toisluokkalainen.285 Ilta kuluu kuten tavallinen diskoilta.286 Abit juovat, juttelevat ja tanssivat.287
Keskustan ravintolat täyttyvät eri koulujen abeista. Esimerkiksi Gambrinissa tanssittiin vuonna
1983 potkiaisiltana letkatanssia, jossa Käpylän ja Alppilan abit loivat seuraavaan päivään
jatkunutta henkeä.288 Arkadian lukiosta haastateltu abityttö kertoi tutustuneensa vasta
potkiaisiltana moniin, joiden kanssa ei ollut koulussa jutellut oikeastaan mitään.289
Vartiokylästä kaikki abit ja toisluokkalaiset lähtivät yhdessä läheiseen diskoon, jossa meno oli
haastatellun abin mukaan melkein kovempi kuin penkkari-iltana, jolloin monet abit olivat jo
väsyneet juhlimiseen.290 Moniöinen valvominen ja mahdollinen ”ryyppyputki keskiviikkoillasta
sunnuntaiaamuun” alkaa potkiaisissa.291
Vaikka potkiaiset eivät kuulu varsinaisiin penkinpainajaisiin, abit voivat jo ottaa käyttöön
penkinpainajaisille erityisiä ilmaisumuotoja. He voivat pukeutua jo penkkarivaatteisiin.292
Potkiaisissa myös toisluokkalaiset voivat pukeutua erityisiin vaatteisiin.293 Opettajien laulut
laulettiin kuudessa koulussa jo potkiaisissa.294 Illan erityistehtävä useassa koulussa oli
koulutalon sotkeminen tai koristeleminen seuraavaa päivää varten, esimerkiksi Myllypurossa
vuonna 1981 abit olivat ennen potkiaisia sotkemassa luokkien tauluja ja sulkemassa ovia
teipillä ja narulla.295

Penkinpainajaispäivä koululla
Abin penkinpainajaispäivä alkaa pukeutumisella. Erityinen pukeutuminen on
penkinpainajaisten yleisimpiä tapoja. Monilla luokilla on sovittu etukäteen yhteisesti, miten
pukeudutaan, mutta yhtenäistä pukeutumista syntyy myös pienemmissä ryhmissä:
285.
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Munkkivuoren lukiosta viisi tyttöä kokoontui aamulla yhden kotiin pukeutumaan,
meikkaamaan, syömään äidin laittamaa aamiaista ja juomaan samppanjaa. Etukäteen oli
sovittu, että pukeudutaan mahdollisimman rumiksi, nyt keksittiin yhdessä uusia rumuuksia.
Pukeutumiseen ja meikkaamiseen meni toista tuntia. Kun asut olivat valmiit, asetuttiin
samppanjalaseja kohotellen valokuvattaviksi. Kouluun käveltiin yhdessä, ja matkalla oli
pokassa pitelemistä, kun tiesi, minkälainen vastaanotto koululla odottaisi.296
Pienemmän kaveriryhmän kanssa on voitu sopia yhteisestä koulumatkasta, jonka aikana
tarkkaillaan ohikulkijoiden reaktioita vaatteisiin.297 Ressussa oli sovittu klo 8 tapaaminen Havis
Amandan patsaalla, mistä halukkaat hiihtivät yhdessä koululle.298 Ennen kouluun menoa
voidaan kokoontua myös koko luokan voimalla, esimerkiksi Sibelius-lukiolaiset kokoontuivat
yhden abin luo juomaan kuohuviiniä.299 Pohjois-Helsingin lukion abeja kokoontui yhden tytön
luo kuuntelemaan musiikkia, tanssimaan, juomaan ja juttelemaan.300
Päivään varustautuminen jatkuu abien kokoontuessa koululle: karkit ja laulujen sanat jaetaan,
lauluja harjoitellaan, kuohuviini- ja muita pulloja korkataan, asuja viimeistellään.301
Meilahdessa tytöt meikkasivat yhteistuumin pojat mukanaan olleilla meikeillä.302 Kun koululla
tavataan alempiluokkalaisia, päästään kokeilemaan abin toimia:
”– – tuli muitaki ku abeja ja sit niille huutelin kaiken näköstä, et koulu on loppu ja näin päin
pois, et kaikki nyt varmasti tiesi mist on kysymys. Tietysti seitsemäsluokkalaiset oli ihan
ihmeissään ku ei ne oo aikasemmin nähny tämmöst menoo ja. Heittelin sit niille alimmille
vähän karkkii.”303
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Abien aamunavaus. Penkkaripäivän varsinainen ohjelma alkaa tavallisesti abien
aamunavauksella. Yleisönä on ”koko koulu”304, joka joko kerääntyy juhlasaliin tai istuu
luokissa kuunnellen abien ohjelman keskusradiosta. Abien aamunavaus koostuu, samoin kuin
tavallinenkin aamunavaus, puheista ja niihin liittyvistä pienistä esityksistä – esimerkiksi
aamukamman viimeisen piikin katkaiseminen305 – sekä musiikista. Kahdesta koulusta
mainittiin, että abien aamunavauksessa oli tavallisen aamunavauksen parodiointia, esimerkiksi
huudettiin ”rivit suoriksi” (kuten tavallisesti opettajat).306
Abit pitävät aamunavauksissa jäähyväispuheita, joiden kohteena ovat alempiluokkalaiset.
Puheissa abit kiusaavat alempiluokkalaisia: peruskoululaisista tehtiin pilaa307, heille pidettiin
inhottavaa puhetta308. Lauttasaaressa oli laskettu jokaiselle luokalle jäljellä olevat aamut ja
alaluokkalaisia kehotettiin aloittamaan ahkera lukeminen, jotta he ehtisivät selviytyä vaikeasta
ja raskaasta urakasta.309 Kulosaaressa peruskoulun ja abien välillä pidettiin tietokilpailu, jossa
abit tiesivät aina vastaukset.310 Abit opettavat alaluokkalaisia, esimerkiksi Yhtenäiskoulussa
alaluokkalaisille opetettiin, miten sikaillaan, kun vuotta aikaisemmin vanhoina oli opetettu,
miten käyttäydytään hyvin.311 SYK:ssa abit lukivat aamunavauksessa testamenttinsa
alaluokkalaisille:
Arvoisat alempiluokkalaiset! Abiturienttina ja entisenä alaluokkalaisena rohkenen olettaa, että
teidänkin mädännäisen ulkokuorenne sisällä sykkii oikea sykkiläisen sydän pumpaten teihin
voimaa ja viisautta, jotta voitte kantaa sen valtavan vastuun, jonka me sysäämme harteillenne
lähtiessämme uuteen, vapaaseen maailmaan. Se vastuu velvoittaa teidät toimimaan
tunnollisesti koulumme maineen puhtaanapitämiseksi, sekä aikanaan jokaisen kirjoittamaan
kuusi laudaturia, niin kuin me teemme. Tarttukaa jokaiseen koulupäivään niin kuin elämänne
viimeiseen ja pitäkää lippu korkealla.312
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Toisluokkalaiset huomioitiin erikseen. Etelä-Kaarelassa abit jättivät toisluokkalaisille
pankkikirjansa.313 HUYK:ssa toisluokkalaisille laulettiin laulu ”mopokkaista”.314 Apollossa
toisluokkalaiset pitivät abeille puheen.315
Aamunavauksen musiikki voidaan soittaa levyltä, esimerkiksi kahdessa koulussa soitettiin Nie
mehr Schule -niminen saksalainen hitti.316 Mannerheimintien lukiosta kerrottiin, että
soitettavaksi oli valittu rockia ja poppia, jossa sanat olivat hirveitä, sellaisia, että rehtori ei
normaalisti antaisi soittaa.317 Aamunavauksen ohjelma ei ole kohdistettu opettajille, niinpä ei
opettajien laulujakaan lauleta, vaan yleisiä aamulauluja, abilauluja, koululauluja.318
Kiertely luokissa. Tuntien aikana abit kiertelevät ryhminä luokissa jättämässä jäähyväisiä,
laulamassa ja heittämässä karkkia. Tavallisin luokissa kiertelylle sanottu tarkoitus oli
opetuksen häiritseminen: abien tarkoitus on, että kukaan ei opiskele sinä päivänä.319
Johdonmukaisesti luokkiin pääseminen ei ole ongelmatonta, vaikka opettajat eivät vakavasti
otettavia tunteja pitäisikään.320 Opettajat voivat olla päästämättä abeja sisään.321 Abien tapana
on pyrkiä luokkaan sisään koputtamalla kovaäänisesti, hakkaamalla, potkimalla ovea.322
Alaluokkalaiset odottavat abeja: he pyytävät abeja luokkaan, että tunti menisi poikki, kinuvat
abeja luokkiin heittämään karkkia.323 Myös opettajat voivat pyytää abeja luokkiin, esimerkiksi
Vartiokylässä opettajat eivät muuten saaneet oppilaita pysymään rauhallisina.324
Luokkaan abit tulevat metelillä sisään ja kylvävät epäjärjestyksen karkilla. Tavallinen abien
vierailu luokassa sujuu esimerkiksi näin:
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Etelä-Kaarela 83 B, 3. Myös Lauttasaari 83 B, 4; Mannerheimint. 83 B, 3; Maunula 83 B, 4; TYK 83 B, 3;
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Kauhea meteli ovella, lyötiin ja potkittiin ovea ja sitten mentiin sisään ja meluttiin ja heitettiin
karkkia ja kysyttiin kenen opettajan laulu lauletaan. Sitten laulettiin se laulu ja heitettiin taas
karkkia ja lähdettiin pois.325
Abit voivat myös opettaa luokissa, esimerkiksi Norssissa
”– – tehtiin ihan sitä mitä nää perinteet velvottaa, opetettiin muka jotain vähä siinä, heitettiin
pari karkkia sillon tällön, piirrettiin sinne taululle kaikenlaista ja kyseltiin niiltä oppilaita jotain –
vastatkaa nyt oikein tähän nin saatte karkin ja kaikkee – lähinnä sitä mitä ennenki oli abit
tehny.”326
Jakomäessä ajettiin opettaja pois luokasta ja pidettiin tunteja.327 Maunulassa kehotettiin
alaluokkalaisia lintsaamaan ja olemaan lukematta läksyjä.328 Abien opetus on suunsoittoa,
herjanheittoa, juttujen kertomista.329 Esimerkiksi matematiikantunnilla kuulosti abimatikka tältä:
”– – sitä leikkaa kaks vinoa, näin, sitte leikkauspiste tangentti tuolta, tangentti, belfa löytyy
tästä näin, lausutaan lausekkeena bee eli belfa on äks yy plus tseta miinus viis tänne
näin...”330
Opetuksen tarkoitus tässä on taulun sotkeminen.331 Taululle kirjoitellaan ”tyypillisiä ohi on toivotuksia”.332 Opettajaa kiusataan kirjoittamalla jotain hänen opetuskielellään ihan väärin.333
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Alaluokkalaisia kiusataan aamujen paljoudella,334 esimerkiksi huutamalla ”montaks aamua”.335
Kierrellessä voidaan käydä myös opettajainhuoneessa, jonne oppilaat eivät normaalisti saa
mennä.336
Juhla. Noin puolessa kouluista järjestettiin erityinen juhlatilaisuus, jossa abit lauloivat
opettajille oppilaiden ollessa yleisönä. Useimmiten juhla pidettiin koulussa kiertelyn jälkeen,
ennen abien lähtöä ajelulle. Tavallisesti juhlan ohjelmana oli vain abien laulut opettajille. Juhla
pidettiin koulun juhla- tai voimistelusalissa tai aulassa. Yleisönä oli koko koulu337, opettajat,
lukiolaiset ja yläasteen oppilaat338. Opettajat istuivat omana ryhmänään, usein eturivissä.339
Laulujen esitystapa on selvästi kaavoittunut: ensin abit huutavat sen opettajan nimeä, jolle he
aikovat laulaa, esimerkiksi ”(Opettaja), tule tänne eteen! (Opettaja) on siellä nurkassa! Tuu
pois! Tää on ihan nätti laulu!”340. Opettaja kutsutaan salin eteen kuulemaan lauluaan341,
istutetaan erilliselle tuolille342, seisotetaan pulpetille343. Kahdesta koulusta kerrottiin aiemmin
olleen tapana kutsua opettaja eteen, mutta tilanteen kiusallisuuden takia tavasta oli luovuttu:
opettajalla ei tässä tilanteessa riitä pokka siihen, että hän olisi yksin edessä kaikkien
katsottavana.344
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Maunula 83 B, 1; Meilahti 83 B, 3; Norssi 83 A Jukka, 3; Norssi 83 A Kari, 1; Norssi 81 A Virpi, 3; Norssi
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Laulu päättyy tavanomaiseen loppumeteliin345, mutta karkkeja ei juhlasalissa ilmeisesti
heitetä346: juhlassa ei ole tavoitteena aiheuttaa sekasortoa, vaan saada oppilaat kuuntelemaan
lauluja. Monissa kouluissa opettajalle annettiin lahja laulun jälkeen ja ehkä halattiin.347
Esimerkiksi Sibelius-lukiossa yleisölle kerrottiin, miksi opettaja sai sen lahjan, jonka sai.348
Lauluissa ja lahjoissa kuvataan opettajaa. Muitakin keinoja käytettiin, esimerkiksi
Ranskalaisessa koulussa opettajista näytettiin dioja laulujen aikana.349
Tilanteessa voi olla opettajan kiusoittelun sävy, esimerkiksi Mäkelänrinteen urheilulukiossa
komealle miesopettajalle laulettiin ”On sulla muodot Venuksen”, häneltä riisuttiin paita ja
pantiin nostelemaan puntteja.350 Opettajien mainitaan pelkäävän laulujen esitystä.351 Toisaalta
jäähyväislaulu voi olla liikuttava tilanne, joka saa opettajan kyyneltymään.352
Kahvit. Juhlan kuin juhlan kunniaksi tarjotaan kahvit353, niin myös penkinpainajaisten. Vuonna
1983 abit joivat opettajien kanssa kahvit yhdeksässä koulussa. Kolmessa koulussa kahvit
olivat abien tarjous opettajille, mikä viittaa abien asemaan penkinpainajaisten isäntinä.354
Neljässä koulussa kahvitarjoilu oli toisluokkalaisten järjestämä – joko opettajien
toimeksiannosta tai omasta aloitteestaan.355 Alppilassa opettajat tarjosivat abeille kuumaa
mehua ja pullaa ajelun jälkeen.356 Kahvien yhteydessä laulettiin opettajien laulut kolmessa
koulussa.357
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Myllypurosta vuodelta 1981 on tarkempaa aineistoa kahvitilaisuudesta, jossa myös laulettiin
opettajien laulut: Abit tulivat kouluun kymmeneksi. Muutama toisluokkalainen tyttö oli
järjestänyt yhteen lukion luokkaan kahvipöydän. Rehtori kävi kehottamassa abeja kahville.
Opettajat tulivat luokkaan ensin, abit vähitellen. Pöydässä oli voileipäkakkua ja kolme
täytekakkua. Kaikki ottivat ensin kahvia ja kakkua. Opettajat istuivat omassa ryhmässään
luokan taulun edessä ja abit omassaan toisella puolella luokkaa. Osa abeista – ryhmä poikia –
jäi abien luokkaan juomaan tuoremehua ja viinaa potkiaiskrapulaansa parannellen. Myös
kahvihuoneessa joukosta erottui pöytäseurue poikia, jotka eivät välittäneet muusta
ohjelmasta, vaan huutelivat ja laulelivat omiaan. Kahvihuoneessa opettajat olivat keskenään
”korrektissa pikku juttelussa”358 ja abit juttelivat keskenään eilisestä potkiaisillasta. Opettajien
ja abien välille ei syntynyt juttelua. Laulut laulettiin arvojärjestyksessä, ensin rehtorille ja
luokanvalvojille, sitten muille opettajille. Kahvitilaisuuden järjestämisen tarkoituksena oli
rehtorin tavoite hillitä penkkareita lyhentämällä luokissakiertoaikaa. Abien kannalta sen huono
puoli oli se, että muut koululaiset eivät kuulleet lauluja.359
Luokanvalvojan tunti. Penkinpainajaispäivänä abit saavat välitodistuksen. Viidestä koulusta on
tieto, että penkkaripäivänä oli luokanvalvojan tunti, jolla todistukset saatiin.360 Opettajalla on
tässä yhteydessä mahdollisuus antaa abeille ohjeita, esimerkiksi Vuosaaressa päivä alkoi
luokanvalvojan tunnilla, jossa hän kehotti abeja olemaan kiltisti ja rikkomatta mitään.361
Kyseessä on viimeinen luokanvalvojan tunti. SYK:sta on vuodelta 1981 tarkempia kuvauksia
todistustenjaosta eri luokilta:
Trumpettia soitetaan ja herätyskello pirisee. Todistuksia jaettaessa taputetaan ja kuvataan.
Pojat halaavat opettajaa. ”Miksei tytöt halaa?” kysyy abipoika. ”Pitää kai joku raja olla
halaamisessakin”, sanoo opettaja. Tämän jälkeen kaksi tyttöäkin halaa opettajaa todistuksen
saatuaan.362
Luokka vaati todistusten jakamista aakkosten loppupäästä alkaen. Opettaja suostui, vaikka
sanoi, ettei näin ole tehty koskaan aikaisemmin. Todistusten jaon jälkeen opettaja kertoi
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SYK 81 H Koskinen-Nurmi, 11.

luokalle, että abien penkkarimatkakohteeseen on tulossa hiihtolomaa viettämään vararehtori,
ja kehotti abeja olemaan siivosti.363
Ruokailu. Myös ruokasali voidaan muuttaa erityiseksi penkinpainajaistilaksi. Esimerkiksi
Meilahdessa abit valloittivat ruokalassa omakseen opettajien pyöreän pöydän.364 Kahdessa
koulussa abit söivät poikkeuksellisesti opettajien kanssa.365 Ruokalassa abit voivat laulaa
opettajille366 ja keittiöhenkilökunnalle367. Lauttasaaressa abit olivat tilanneet ”viimeisen
ruokailun” ruuat ravintolasta, minkä ideana oli se, että muut koululaiset katsovat kateellisina
abeja syödessään tavallista kouluruokaa.368 Muodollisesti tavallinenkin ruokailu saa oman
penkkarisäväyksensä: kuuluu torvien ja pillien ääniä, abi vaatii suureen ääneen ”ruokarauhaa
viimeiselle aterialle”369, toinen tilaa keittiöstä ”lihapullia nakeilla”.370

Lähtö ajelulle
Yhdentoista aikoihin abien ajelulle varaamat kuorma-autot tulevat koululle ja abit alkavat
kunnostaa niitä. Ohjelman koulussa loppuessa tulee koulun pihasta nyt tapahtumien
keskuspaikka. Pihalla on julisteita autoihin naulaavia abeja, karkkia kärkkyviä alaluokkalaisia ja
opettajia.
Kun julisteet nyt näytetään julkisesti, ne voivat hetkeksi joutua huomion keskipisteeseen.
Kahdessa niistä kolmesta koulusta, joissa julisteiden paljastus dokumentoitiin vuonna 1981,
syntyi julisteet tehneiden poikien ja niitä paheksuneiden tyttöjen välille sanaharkkaa tässä
tilanteessa: ”Poikien tekemä, toisen auton perään kiinnitetty juliste sai jotkut tytöistä
raivoihinsa. He olivat sitä mieltä, että rehtori pahoittaa mielensä. Juliste oli nimittäin yllätys,
siitä eivät muut tienneet kuin pojat. Kuvaan oli maalattu pyllistävä takapuoli.”371
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Rehtori voi vielä sanoa sanansa auton koristelusta. Norssissa vuonna 1983 c-luokan tytöt
saivat teipata julisteestaan hakaristin piiloon, Maunulassa rehtori kielsi punaisen sirpillä ja
arpakuutiolla koristetun abilipun käytön. Kummassakin tapauksessa rehtori halusi suojella
koulun mainetta poliittiselta leimalta.372
Ennen ajelulle lähtöä oli abien kunto monessa koulussa erityisen tarkkailun kohteena. Kaksi
abia mainitsi abien aikaisempina vuosina olleen niin humalassa, että heitä oli kannettava
auton lavalle. Tänä vuonna opettajien mieli ei pahoittunut kummassakaan koulussa, koska abit
pysyttelivät lähtöön asti selvinä.373 Ressun abeille auton kuski oli ilmoittanut etukäteen, ettei
ota humalaisia kyytiinsä ja että asia tarkastetaan tarvittaessa puhalluskokeella.374 Torkkelin
lukiossa kouluhoitaja tarkasti abien kunnon.375 Sibelius-lukiossa abit tekivät todistusten jaon
yhteydessä ”puhallustestin” antamalla luokanvalvojalle suukon poskelle.376
Juuri abien lähtiessä on toisluokkalaisilla tavallisesti näkyvä osa tapahtumissa. Myllypurossa
vuonna 1981, kun abit olivat laulaneet yläasteen aulassa siihen kokoontuneille oppilaille,
toisluokkalaiset lauloivat heille uudestaan jo potkiaisissa lauletun laulun ja huusivat lopuksi:
”Mä vihaan kaikkii jotka kirjottaa byää
Abit kirjottaa byää
Abit pois koulusta byää
Tahdon potkasta abia byää!”377
Huudon saattelemina abit siirtyivät autoihin. Puolessa kouluista toisluokkalaisten tehtävänä oli
kantaa abit autoihin. Kahdesta koulusta mainittiin, että toisluokkalaiset pojat kantoivat tyttöabit
ja tytöt vastaavasti pojat.378 Jakomäessä oppilaista muodostettiin kuja, jota myöten
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toisluokkalaiset vetivät abit reellä autoihin.379 Toisluokkalaiset siis heittävät abit ulos
koulusta.380 Ranskalaisesta koulusta tosin mainittiin, että he tekevät sen haikeina.381
Abit ovat autoissa valmiina lähtöön. Pihalle on monessa koulussa kerääntynyt laaja yleisö:
alaluokkalaisten ja opettajien lisäksi abien vanhempia, sisaruksia ja kavereita, koulun entisiä
abeja, paikallisia asukkaita.382 Yleisö katselee abeja ”kateellinen pilke silmäkulmassa”383 ja
osoittaa suosiotaan: lapset huutavat karkkia, vanhemmat ottavat valokuvia.384 Opettajat,
vanhemmat ja lukiolaiset vilkuttavat, toivottavat onnea, jättävät jäähyväisiä.385 Opettajat ja
toisluokkalaiset voivat laulaa, esimerkiksi Alppilassa opettajat lauloivat abeille perinteistä
lauluaan:
Muiden koulun oppilaat
on tilulilulei
meidän koulun oppilaat
on huh-hah-hei.386
Abit huutelevat opettajien nimiä ja vilkuttavat heille.387 Abit laulavat lähtölauluja388 ja
huutelevat, esimerkiksi Malmin abit huusivat kuorossa:
Päiviä nolla
hyvä on olla
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ei tässä läävässä kestäisi olla.389
Neljästä koulusta mainittiin, että juuri auton lähtiessä abit avasivat lavalla kuohuviinipulloja ja
suihkuttivat viiniä pihalla olleiden päälle.390 On ryysistä, huutoa ja riemunpitoa, mutta myös
haikeita tunnelmia: ”Tietysti ku lähettiin ni kaikki oli tippa linssissä, niin ku tytöistä osa, et me
lähetään täältä ja kaikki jää tänne.”391

Ajelu
Esplanadi on Helsingissä se perinteinen paikka, jossa kaupunkilaiset käyvät nayttäytymässä ja
toisia katsomassa. Sitä pitkin marssivat niin vappukulkueet, itsenäisyyspäivän soihtukulkueet
kuin sotilaat soittokuntineen matkalla Päävartion vahdinvaihtoon. Esplanadin varrelle on
kokoonnuttu seuraamaan maan ja kaupungin historian merkkitapahtumia, armeijoiden
voitonparaateja, valtiollisia hautajaisia. Katu on luonteeltaan estradi, erityyppisten rituaalien
näyttämö. Penkinpainajaisajelu kiertää koko Helsingin niemen, mutta Esplanadi on
varsinainen tapahtumapaikka, jonne yleisökin kokoontuu.
Ajelu on nollapiste, johon abien lähtölaskenta koulusta päättyy. Juuri ajelua odotellen on 12
vuotta koulua käyty.392 Ajelu on penkinpainajaisten kokokohta: yhdeksäntoista abia (noin
kolmestakymmenestä) nimesi sen penkinpainajaisten kivoimmaksi tapahtumaksi. Ajelun
kivoimmuuden perustelut voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Ajelulla oli kivointa sen ansiosta,
mitä abit auton lavalla tekivät; katsomaan kerääntyneen yleisön ansiosta; hetken
ainutlaatuisuuden ja merkityksellisyyden ansiosta.
Penkinpainajaisissa kivointa oli ajelu, koska ajelulla sai tehdä mitä huvitti.393 Vapaus ajelulla on
haastattelujen valossa ennen kaikkea liikkumisen ja äänenkäytön vapautta:
”Oha siel autossa sit se mellastaminen ku pitää hyppiä ja pomppia ja kiljua ja huutaa – –.”394
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”– – sai iha hyppii ja pomppii ja huutaa ja riehuu siel ihan miten halus.”395
Riehuminen, mellastaminen, häilääminen, hilluminen, bailaaminen, remuaminen ovat
synonyymisia ilmauksia, joilla haastatteluissa kuvataan abin rooliin ajelulla kuuluvaa
käyttäytymistä.396 Ajelulla odotetaan olevan hauskaa. Riehuminen on tapa, jolla hauska
pidetään ja jolla se ilmaistaan muille.397
Mitä abit sitten tekevät auton lavalla? Pari esimerkkiä haastatteluista:
– – alettiin hyppiä että auto heilui. Heiteltiin karkkeja ohikulkijoille. Osa lauloi jotain
diskohittejä, mitä muisti sanoja, ei penkkarilauluja. Espalla huudettiin tietysti koulun nimeä,
”Tossu”, minkä ääntä lähti.398
Lavalla huudeltiin ihmisille, juotiin, kaikilla oli pullot. Oltiin aika sekasin. Halailtiin, seliteltiin
vanhoja juttuja. – – Huudettiin niin, että monelta meni ääni moneksi päiväksi. Laulettiin silloin
tällöin abilaulua.399
Yleisö Pohjois-Esplanadilla oli tärkeä abien tunnelman tekijä. Innostavaa oli jo se, että ihmiset
katsoivat abeja: ”Oli kyl hirveen hienoo siel kiertää ympäri Helsinkii ja sit sai huutaa ja ihmiset
katto”.400 Yleisö kannusti abeja: tuntemattomatkin vilkuttivat, ottivat valokuvia, hymyilivät,
taputtivat.401 Abit yrittivät nähdä tuttuja yleisössä. Äidin tai isän kanssa oli voitu sopia
etukäteen, missä hän olisi katsomassa.402 Tutun näkeminen tuotti ”mahtavan fiiliksen”.403
Tutuille huudettiin ja vilkutettiin, alettiin ”vaihtaa suunnilleen hyvää päivää”.404 Näkeminen ja
395.

Norssi 83 A Kirsi, 12.

Apollo 83 B, 4; Mannerheimint. 83 B, 2; Munkkivuori 83 B, 3; Norssi 83 A Jukka, 5; Norssi 83 A Kari, 2;
Norssi 83 A Kirsi, 12; Norssi 83 A Minna, 22; Sibelius 83 B, 6; Yhtenäiskoulu 83 B Pekka, 2.
396.

397.

SYK 83 B, 8.

398.

Torkkeli 83 B, 4–5.

399.

Jakomäki 83 B, 5.

400.

Norssi 83 A Kirsi, 5.

401.

Apollo 83 B, 4; Meilahti 83 B, 4; Munkkivuori 83 B, 3; Norssi 83 A Kirsi, 6.

Myllypuro 81 A Marjo, 10; Myllypuro 81 H Kivelä, 8; Norssi 81 A Virpi, 5; Norssi 83 A Minna, 4; SYK 81
A Laura, 7.
402.

403.

Etelä-Kaarela 83 B, 7.

404.

Norssi 81 A Sini, 3. Myös Etelä-Kaarela 83 B, 7; HUYK 83 B, 6; Munkkivuori 83 B, 3.

nähdyksi tuleminen oli arvokasta sinänsä: ”et näkee: hei täällä minä ja te ootte siellä niin”.405
Erikoistapaus oli oman opettajan näkeminen, joka voi olla ajelun kohokohta.406
Oman ryhmänsä yleisön joukossa muodostivat karkkia keräävät pikkulapset. Abit heittävät
karkkinsa juuri lapsille407, pikkulapsia varten karkkia myös säästetään ajelulle408. Kilteille
pikkulapsille karkkia onkin suorastaan pakko heittää.409 Mutta myös ajelulla tavataan lapsia,
joiden tarmo karkkien keräämisessä ylittää abin hyväksymän:
”Se niinku otti aivoon et siel oli sit semmosii – – kymmenen molemmin puolin olevii
pikkukundeja jotka huutaa karkkia karkkia et se niinku on ainoo heille se karkki et siin ei
niinku oo mitään tolkkuu enää, hirvee pummaaminen.”410
Aggressiivisiksi käyvät karkinmetsästäjät poikkeavat yleisön yleisestä myötämielestä:
”– – Eirassa päin pikkupoikia, jotka heitti lumikökkäreit sinne lavalle, se oli ainoo semmonen
inhottava et ois tehny mieli hypätä sielt lavalta veks ja vähä kurittaa niitä. Ku ei ne saanu enää
karkkia ku meil meni melkeen kaikki jo koulussa.”411
Tapa heittää abeja lumipalloilla on yleisempi: yksi opettaja mainitsi kieltävänsä alaluokkalaisia
heittämästä oman koulun abeja.412 Käpylän lukiolaisia heitettiin vuonna 1983 lumipallolla
rakennustyömaalta – heittäjät eivät siis aina ole alaluokkalaisiakaan.413
Tärkeä ajelulla nähtävä tuttujen laji ovat oman koulun oppilaat, jotka Esplanadilla ovat usein
suurissa ryhmissä kouluittain. Koululta yhdessä – samalla bussilla – tulevat porukat pysyvät
Espallakin yhdessä414. Monilla kouluilla on myös vakiintuneita paikkoja, joihin oppilaat kertyvät
405.
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koulusta ehdittyään. Vuonna 1983 haastatteluissa abit mainitsivat seuraavat paikat: Havis
Amandan luona Hykkylän lukio; Runebergin patsaalla SYK, Mäkelänrinne ja Alppila; Leinon
patsaalla Sibelius-lukio, Lauttasaari ja Kallio; Happy Daysin luona Etu-Töölö, Arkadia ja
Jakomäki; Ruotsalaisen teatterin luona Norssi, Ressu, TYK ja Meilahti; Kaivopuiston rannassa
Ranskalainen koulu.415
Alaluokkalaisten ryhmä ”panee meteliä peliin” koulun auton ajaessa ohi, he huutavat koulun
nimeä, laulavat, heillä on koulun nimeä kantavia julisteita.416 Alaluokkalaisten tehtävä – kerran
rehtorin antamaksi mainittu – on oman koulun abien kannustaminen.417 He kannustavat abeja
ylioppilaskirjoituksiin:
”Kansa Alppilassa on
niin fiksua ja älykästä,
lystiä, äänekästä.
Meill’ on abit voimissaan,
he ylppäreissä laudaturit kirjoittaa!”418
Muunkin yleisön kuin koululaisten tehtävänä on abien kannustaminen, mutta koulujen
alaluokkalaisryhmien kannustukseen liittyy erityispiirre, koulujen välinen kilpailu. Ressun abi
mainitsee kilpahuudosta Ruotsalaisen teatterin edessä koulun abien ajaessa ohi.419 Samassa
paikassa on vanhan kilpakumppanin Norssin kokoontumispaikka. Runebergin patsaalla
huutavat kilpaa Mäkelänrinteen ja Alppilan alaluokkalaiset.420 Ilman tiettyä kilpakumppaniakin
oman koulun kannatus saa muita kouluja vastaan kilpailemisen luonteen: ”Sykki on terästä,
muut tulee perästä!”421
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Huutosakeissa alaluokkalaiset harjoittelevat abeille ominaista käyttäytymistä huutoineen,
uhoamisineen. He tulevat tietoisiksi koulujen välisestä kilpailusta eri penkinpainajaislajeissa –
kilpailusta, jonka varsinainen kuningaslaji on ylioppilaskirjoitukset.
Yleisön lisäksi abit joutuvat ajelulla tekemisiin muiden koulujen abien kanssa.
Käyttäytymismallit välittyvät vielä tässä vaiheessa autosta toiseen, esimerkiksi Torkkelin
lukiosta kerrottiin, että autossa alettiin hyppiä niin että lava heilui, kun nähtiin abien
seuraavassa autossa tekevän niin.422 Myös toisiin autoihin heitetään karkkia.423 Perinteiseksi,
asiaan kuuluvaksi abit mainitsevat toisten koulujen abeille uhoilun, herjan heiton autosta
toiseen:
”No (nauraa), kait siin huudeltiin ensinnäkin muille, takana ku oli toinen koulu ni käytii sellast
keskusteluu, se on kai sellast perin- perinteitä noudattavaa, et haukutaan toisia.”424
Ilmeisesti perinteisen kaavan vaikutuksesta Munkkivuoren abien ystävällismielisenä alkanut
kuulumisten vaihto Lärkanin abien kanssa muuttui molemminpuoliseksi halveksunnaksi,
vittuiluksi, skabailuksi.425 Paitsi koulujen huutosakit myös abit kilpailevat siitä, kuka pitää
kovinta meteliä.426 Koulun nimen huutaminen on yksi tämän kilpailun ja samalla koulujen
välisen uhoilun muoto:
”Me huudettiin lähinnä vaan Norssia. Meil ei ollu niin, mut takana tulevalla been autolla oli
varmaan kaikilla kurkku kipeenä kun niiden takana tuli Ressu ja niiden piti voittaa ne. Meil ei
ollu mitään hätää ku meil oli norssit edessä ja norssit takana.”427
Hyvin monet abit mainitsivat äänen menosta, joka osoitti, että he olivat huutokilpailussa
antaneet kaikkensa.428
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Koulujen välinen uhoilu ja huutokilpailu on riittikaavan vaatimaa käyttäytymistä. Tavallista on
kuitenkin myös se, että abi kokee yhteenkuuluvuutta muiden koulujen abien kanssa:
”– – siin tuns et kuuluu johonkin ryhmään. Et me ei olla ainoit täällä, et niit on kuin mont
tuhatta niit nyt kirjottaa, et nyt nähään tääl osa ja niil on sama juttu edessä ja niil on kuuntelut
takana ja mitenköhä niil on menny ja tälleen.”429
Huutelu voidaan tällöin tulkita myönteisesti, esimerkiksi ”lämminhenkiseksi irvailuksi”.430
Myönteisen tunteen ilmaisemiseksi ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä tapaa. Kun
huutelun merkitys on kaavassa lukkoon lyöty, kuten Norssin ja Ressun kilpailussa, voi abin
tunne ja perinteen vaatima käyttäytyminen joutua outoon ristiriitaan:
”– – sielt tuli noit toisii autoja ohitte ja sit kätteli siel toisii, kurotteli, se on hirveen kiva
tunnelma silleen et kaikki oli niinku yhtä ja samaa ja kavereit keskenänsä. – – vaik ois tullu
Ressuki ni siel ois roikkunu, mut tota kai se on se vanha kilpailuhenki, täytyy huutaa
kovempaa ku ne, mut ei sit muuta. Ja sitä että oma koulu on paras, et me ollaan
kovaäänisempii, et ootte teki ihan hyvii mut me ollaan kyl parhaita. Kyl siin on sellast fiilistä
niinku jotain yhteenkuuluvuutta, tiä mikä mut vaa oli.”431
Yksi ajelun huippukohdaksi nostaneista tekijöistä oli merkillinen tunne luokan
yhtenäisyydestä.
”– – kaikkein hauskin oli se ajelu, jotenki se fiilis oli semmonen, että me ollaan koko luokka ja
me ollaan kaikki ihan samassa veneessä, se loi semmost yhtenäisyyden tuntua – –.”432
Yksi haastatelluista viittaa hyvään luokkahenkeen tunnelman selittäjänä433, mutta
tavallisemmalta vaikuttaa, että ”yleinen henki oli jotain ihan muuta kuin tavallisena
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koulupäivänä”434, ”oma luokka tuntui enemmän omalta kuin koskaan”435. Ajelu on yksi niistä
tilaisuuksista, joissa luokka on ”viimeistä kertaa” koossa.436 Se voi olla myös ensimmäinen
kerta kun koko luokka on yhdessä koulun ulkopuolella.437
Ajelun jälkeen autot ajavat takaisin kouluille. Abit riisuvat julisteet ja muut koristukset autoista.
He hajaantuvat omille teilleen, useimmat kertoivat menneensä kotiin vaihtamaan vaatteita ja
lepäämään ennen illanviettoa tai matkalle lähtöä.438 Pienemmällä porukalla voidaan mennä
kahville, kaljalle, saunomaan, syömään.439

Illan vietto
On kolme tapaa viettää penkinpainajaispäivän iltaa. Vuoden 1983 aineistossa tavallisin tapa
oli matkalle lähteminen: yhdeksäntoista koulun abit matkustivat yöksi tai seuraavana päivänä
pois Helsingistä. Suosituin matkakohde oli Tukholma (8),440 sitten Leningrad (3)441 ja Tallinna
(2)442, loppujen kuuden koulun abit matkustivat kotimaan kohteisiin443. Toinen suosittu tapa on
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viettää iltaa ravintolassa.444 Harvinainen tapa on, että iltaa vietetään koululla opettajien
kanssa.445
Matka. Abit järjestivät matkan, koska he halusivat olla vielä muutaman päivän yhdessä.446
Maunulasta haastateltu tyttö lähti matkalle mukaan, koska se oli viimeinen mahdollisuus olla
yhdessä.447 Kaikki abit eivät välttämättä osallistu matkalle448 ja mukaan voi tulla myös
ulkopuolisia, tyttö- ja poikaystäviä ja entisiä luokan oppilaita449. Maunulan abien mukana
Tukholmassa oli opettajan sijainen, mutta muuten opettajia ei ollut mukana matkoilla.450
Ruotsinlaivalla tai perillä matkakohteen ravintolassa abit juhlivat, söivät, joivat ja tanssivat.
Ravintoloiden mentyä kiinni alkoi hyteissä tai hotellihuoneissa juhliminen, jota kesti aamuun
asti.
Koska matkalle eivät välttämättä lähde kaikki abit, yhdessäolon ihannetilaa ei matkalla juuri
koeta:
”– – kyl se iltakin oli ihan kiva, mut siin oli vaan se, että ajelulla oltiin kaikki kimpassa mut illalla
osa ei tullu sinne ollenkaan, en tiedä miks, et sinne jäi vähän niinku kummanki luokan kerma,
siis ne jotka on vähän enempi hauskaa pitävää – –.”451
”Kyllä sen huomas että tietyn tyyppiset tyypit vaan joi ja joi ja joi ja sammu sit lopuks, ja toiset
laski mäkeä, siellä erottu suunnilleen ne samat ryhmät missä ollaan ennenki liikuttu.”452
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Toisaalta luokan sisäiset ryhmittymät voivat menettää jo merkityksensä:
”Ihmiset yritti niinku aktiivisesti tehä rauhaa, ku meilläki oli aika paljon sellasia pieniä klikkejä
jotka oli enemmän tai vähemmän vihamielisissä suhteissa toisiinsa – et oikeen aktiivisesti
ihmiset sano et no eihän se nyt ollu niin kauhee se juttu minkä takii siin oli nyt mukamas oltu
riidoissa – –.”453
Oli fiilis: nyt on koulu loppu, matka edessä. Kaikki olivat hyviä ystäviä, helpottunut olo,
odotettiin matkalta kaikkea. Luokilla oli ollut jengejä, tai ei varsinaisia jengejä, mutta ryhmiä.
Matkalla rajat hävisivät, koulu unohtui.454
Ilta ravintolassa. Ravintolailtaan kuului tavallisesti ateria, juomista ja tanssia. Melko yleinen
tapa oli, että ravintolaan kutsuttiin myös opettajia.455 Ilta sujui ”kuten tavallinen diskoilta”.456
Opettajien läsnäolo antoi illalle oman merkityksensä:
”– – meil oli kaks maikkaa siin pöydässä ja juttu luisti koko ajan, se oli hirveen hauskaa sillai
niinku epävirallisesti kerranki jonkun tällasen kahlitun luokkatilanteen jossa maikka jakaa
puheenvuorot ja saa puhua vaan siit jostain tietyst aiheesta, nyt kun sai vähän jutella niinku
ihmisille konsanaan ni se tuntu ihan mukavalta.”457
Ravintolaillan jälkeen osa abeista voi vielä lähteä jatkoille jonkun abin kotiin.458
Ilta opettajien kanssa koululla. Viiden koulun penkinpainajaisiin kuului ilta koululla opettajien
kanssa. Tähän iltaan kuului ateriointi, opettajien ja abien esittämää ohjelmaa, puheita ja
tanssia. Esimerkiksi Yhtenäiskoulussa:
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Ilta alkaa niin, että abit menevät opettajainhuoneeseen ja istuvat opettajien paikoille, opettajat
seisovat ympärillä. Rehtori antaa lähtömerkin, jolloin naisopettajat ottavat poika-abeja ja
miesopettajat tyttöabeja kädestä ja mennään käsikkäin koulun toiseen päähän, jossa on tila
valaistu kynttilöillä. Täällä juodaan alkudrinkit. Filosofian opettaja pitää tervetuliaispuheen.
Puheen jälkeen kohotetaan avajaismalja. Sitten mennään penkkariluokkaan, ovella saadaan
kiinalaishatut, jotka toisluokkalaiset ovat tehneet abeille. Aluksi tutkitaan kiinnostuneina
kirjoitukset, jotka toisluokkalaiset ovat tehneet jokaisesta abista. Sitten syödään seisovasta
pöydästä, hienot ruuat: lohta, paahtopaistia, kinkkua, salaattia, jälkiruuat. Istutaan niin, että
joka pöydässä on muutama opettaja. Syömisen jälkeen opettajat menevät
opettajainhuoneeseen harjoittelemaan lauluja ja abit tekevät samaa penkkariluokassa. Sitten
lauletaan: ensin opettajat laulavat abeista, laulut ovat liikuttavia, kivoja. Sitten abit laulavat
opettajista. Sen jälkeen tanssitaan pari tuntia.459
Herätysliikkeen vaihtoehtoiltamat. Haastateltavien joukkoon sattui yksi tyttö, joka oli Saalemseurakunnan jäsen. Tapaus on ehkä kuriositeetti, mutta kertoo omalla tavallaan
penkinpainajaisten eri tilaisuuksien luonteesta.
Tämän tytön penkinpainajaiset poikkesivat muista neljässä kohdassa: hän ei osallistunut
potkiaisten jatkoille, jotka alkoivat kahdeksan aikaan illalla, eikä vanhojenpäivän
iltatilaisuuteen, johon abit oli kutsuttu. Alkoholia hän ei käyttänyt lainkaan. Penkinpainajaisiltaa
luokkatoverit viettivät Kulosaaren Kasinolla, mutta tämä tyttö Saalem-seurakunnan abeilleen
järjestämässä illanvietossa. Vaihtoehtoiltamissa oli parikymmentä abia eri Etelä-Suomen
kaupungeista. Illan ohjelmana oli ateriointi, seurapelejä ja -leikkejä. Vanhempi opiskelija veti
illan ja puhui Raamatusta.460
Myös HUYK:sta kerrottiin luokalla olevasta uskovaisesta tytöstä, joka oli lakannut
osallistumasta luokan bailuihin eikä osallistunut myöskään penkkareihin461.
Penkinpainajaispäivän ilmaisulajeja on mahdollista käyttää myös uskonnollisten viestien
välittämiseen: Norssissa oli vuonna 1981 yhdellä pojalla haalareissaan teksti ”tosi ilo

459.

Yhtenäiskoulu 83 B Jyrki, 2–3.

460.

Kulosaari 83 B, 1.

461.

HUYK 83 B, 7.

Jeesuksessa”462. Mutta leimallisesti penkkarit on iloluontoinen, ”maallinen” juhla;
iltatilaisuuksiin kuuluu runsas alkoholinkäyttö ja tanssiminen, ehkä muunkinlainen
seksuaalisävytteinen ilonpito.463

Abien osallistuminen vanhojenpäivään
Perjantaina vietetään kouluilla vanhojenpäivää. Jos abit eivät lähde matkalle, tapana on tulla
koululle katsomaan, kun toisluokkalaiset esittävät vanhoja tansseja.464 Abit tulevat koululle
”irvailemaan vanhoille”465, nauramaan että ”ootte vielä täällä”466. He arvostelevat
tanssiesitystä.467 Abit saattavat myös tanssia mukana.468 Joskus he viettävät iltaakin vanhojen
kanssa.469

Penkinpainajaisten ilmaisulajeja
Pukeutuminen
Penkinpainajaispäiväksi abit pukeutuvat erityisiin penkinpainajaisvaatteisiin. Päällä pitää olla
”jotain ihmeellistä”470, mielikuvituksellista471, omaperäistä472. Helsingissä pukeudutaan
tavallisimmin haalareihin. Toisen tavan mukaan luokalla sovitaan jokin yhtenäinen teema,

462.

Norssi 81 H Hägglund, 3.

463.

Pohjois-Helsinki 83 B, 5; SYK 81 B opettaja, 1.

Alppila 83 B, 1; Apollo 83 B, 1; Arkadia 83 B, 5; Etu-Töölö 83 B, 1; HUYK 83 B, 2 ja 3; Hykkylä 83 B, 2;
Jakomäki 83 B, 3; Kulosaari 83 B, 1; Käpylä 83 B, 2; Lauttasaari 83 B, 2; LFF 83 B, 2; Malmi 83 B, 5;
Meilahti 83 B, 1 ja 4; Myllypuro 81 A Katri, 4; Myllypuro 81 A Marjo, 6; Myllypuro 81 H Kivelä; 11;
Mäkelänrinne 83 B, 2 ja 4; Norssi 83 A Antti, 3; Norssi 83 A Jukka, 2 ja 5; Norssi 83 A Jyri, 6; Norssi 83 A
Kari, 2–3; Norssi 83 A Kirsi, 4–5; Norssi 83 A Minna, 7–8; Pohjois-Helsinki 83 B, 2; Sibelius 83 B, 2–3;
Torkkeli 83 B, 2; TYK 83 B, 1 ja 2; Vartiokylä 83 B, 3; Yhtenäiskoulu 83 B Jyrki, 3; Yhtenäiskoulu 83 B
Pekka, 1.
464.

465.

Myllypuro 81 B abeja, 2.

466.

Hykkylä 83 B, 2.

467.

Etu-Töölö 83 B, 1; Myllypuro 81 A Katri, 4; Norssi 83 A Jukka, 5; Norssi 83 A Kirsi, 4–5; Sibelius 83 B, 2.

Alppila 83 B, 1; Arkadia 83 B, 5; Etu-Töölö 83 B, 1; LFF 83 B, 2; Malmi 83 B, 5; Meilahti 83 B, 4; Norssi
83 A Minna, 7–8; Yhtenäiskoulu 83 B Pekka, 1.
468.

469.

Jakomäki 83 B, 3; Kulosaari 83 B, 1; Mäkelänrinne 83 B, 2.

470.

Norssi 83 A Jyri, 1.

471.

Käpylä 83 B, 3.

472.

HUYK 83 B, 4.

jonka mukaisesti kaikki pukeutuvat. Kolmas mahdollisuus on naamiaistyyppinen
pukeutuminen, kaikki pukeutuvat erilaisiksi hahmoiksi.
Haalaripukeutumista voidaan kuvata säännöllä ”haalarit ja jotain ihmeellistä”473. Tavallinen on
erikoinen päähine474 ja kasvojen maskeeraaminen475 sekä hiusten värjääminen476. Esimerkiksi
Käpylän lukiossa
suurimmalla osalla oli jotkut värikkäät haalarit – ei se ollut sovittu, vaan jokainen hankki itse.
[Haastateltavalla] ja parilla kaverilla oli lisäksi lakanasta tehty liivi, johon oli laittanut omia
hölmöyksiä: pääkallo, jolla yo-lakki päässä, iso nolla, johon maalattu kasvot ja kaksi suppiloa
korvien kohdalla, aineet toisesta sisään ja toisesta ulos. Useimmilla oli karvahattu päässä,
[haastateltavalla] kunnon tj-kypärä eli vanha moottoripyöräkypärä, johon oli toiselle puolelle
kirjoittanut ”tj 0” ja toiselle ”abi 83”.477
Kahden haastatellun abin mukaan pukeutumisessa on pyrkimyksenä näyttää mahdollisimman
hirveiltä.478 Munkkivuoren lukiossa viisi tyttöä oli sopinut yhteisesti pukeutuvansa
mahdollisimman rumiksi. Haastatellulla oli yllään
tummanvihreä pitkä pörröperuukki, ohimolla iso punainen rusetti. Naama maskeerattu
vaaleanpunaiseksi luomivärillä, huulet mustat. Iso miesten paita. Jalassa jonkun tehtaan
rättivarastosta löytyneet leveälahkeiset punakeltakuvioiset housut, villasukat ja hopeanväriset
paksukorkoiset kengät. Pienet pyöreäsankaiset aurinkolasit.479
Haalareihin pukeutuminen voidaan sinänsä tulkita rumaksi.480

473.

Etelä-Kaarela 83 B, 3.

474.

Apollo 83 B, 1; Etelä-Kaarela 83 B, 3; HUYK 83 B, 4; Hykkylä 83 B, 3; Kulosaari 83 B, 1; Vartiokylä 83 B,

2.
Arkadia 83 B, 5; Etu-Töölö 83 B, 1; HUYK 83 B, 4; Jakomäki 83 B, 4; Kallio 83 B, 3; Kulosaari 83 B, 1;
Lauttasaari 83 B, 1; Malmi 83 B, 2; Mannerheimint. 83 B, 3; Mäkelänrinne 83 B, 3; Norssi 81 H Vakimo, 1;
Sibelius 83 B, 3; Vuosaari 83 B, 2.
475.

476.

Jakomäki 83 B, 4; Lauttasaari 83 B, 1; Norssi 81 B Jouni, 2; Norssi 81 H Vakimo, 1; Roihuvuori 83 B, 2.

477.

Käpylä 83 B, 3.

478.

Mannerheimint. 83 B, 3; Vuosaari 83 B, 2.

479.

Munkkivuori 83 B, 1; F, 3.

480.

Pohjois-Haaga 83 B, 3.

Usein abit pyrkivät pukeutumaan yhtenäisesti. Melko yleinen yhtenäisen pukeutumisen tapa
on, että hankitaan yhtenäiset päähineet, esimerkiksi Ressussa kaikille abeille teetetään koulun
valkovihreä suikka.481 Yhtenäisen päähineen tarkoitukseksi mainitaan, että ajelun yleisö tietäisi
eri autoissa ajavien abiluokkien olevan samasta koulusta.482 Meilahden lukiossa kaikki abit
pukeutuivat maalaisiksi.483 Ranskalaisessa koulussa
abit pitävät penkkareissa perinteistä punaista vallankumoushattua, jonka toisella puolella on
trikoloriruusuke. Me olimme sopineet muutenkin yhtenäisestä asusta. Abipaidat oli kaikilla,
samoin valkoinen paperihaalari ja sininen kaulaliina. Tarkoituksena korostaa Ranskan värejä
ja ranskalaista henkeä.484
Haalaripukeutumisen ja yhtenäisen teemapukeutumisen ohella kolmas mahdollisuus on
naamiaistyyppinen pukeutuminen. Esimerkiksi Jakomäen lukiossa
kaikki olivat pukeutuneet erilaisiin hahmoihin, siellä oli pikkulapsia, Iineksiä, Akuja, noitia,
huoria. Kaikki olivat eri näköisiä, harvinaisen mielikuvituksellisia asuja. Kaikilla oli värikkäät,
ihmeelliset vaatteet, hiukset värjätty, naama meikattu. (Haastateltavalla) oli tukka kammattu
pystyyn ja värjätty punaiseksi, naama oli violetti ja silmät meikattu, huulet punattu – kuin
suoraan jostain homoseurasta. Pitkä räikeänpunainen villapaita ja joku ihmeellinen roikkuvyö,
violetit tiukat sammarit, valtavat kengät ja kaulassa joku rätti.485
Teemapukeutumista esiintyy penkinpainajaisten ohella ns. teemabailuissa, joita ovat
esimerkiksi yöpukubailut ja toogabailut.486 Naamiaisia järjestetään sekä koulun juhlina487 että
kotibileinä488. Haalaripukeutuminen on koululaisilla vain penkinpainajaisiin kuuluva tapa.489

Ressu 83 B, 2. Yhtenäinen päähine myös Apollo 83 B, 1; Lauttasaari 83 B, 3; SYK 83 B, 2; TYK 83 B, 2;
Yhteislyseo 83 B, 1.
481.

482.

SYK 83 B, 2.

483.

Meilahti 83 B, 2.

484.

LFF 83 B, 3.

485.

Jakomäki 83 B, 4. Naamiaisasut myös Pohjois-Haaga 83 B, 3.

486.

Norssi 83 A Kari, 7; Norssi 83 H, 100.

487.

Hykkylä 83 B, 4.

488.

HUYK 83 B, 7.

Opiskelijoilla on tapana käyttää haalareita esimerkiksi fuksiaisissa. Tapa on levinnyt Teknillisen
korkeakoulun opiskelijoilta. Työhaalarin käyttö on ehkä tulkittavissa inversioksi, joka viittaa opiskelijan (ja
aikaisemmin oppikoululaisen) tulevaan ammatilliseen asemaan (ei haalarin käyttäjä, työläinen).
489.

Meteli
Erityisten vaatteiden ohella abin penkkarivarustukseen kuuluu metelöintiväline. Tavallisimmin
mainitaan torvet, pillit, räikät ja megafonit. Erilaisia instrumentteja olivat muun muassa
kammesta veivattava palosireeni490
moottorisaha491
paistinpannu ja vasara492
trumpetti493
kattilankannet494
rumpu495
kulkusia496
porakone497
kiviä peltipurkissa498
lehmänkello499
herätyskello500
Instrumenttien ohella meteliä tehdään huutamalla.
Meteli on niin tunnusomaista penkinpainajaisille, että koko tapaa voidaan kuvata pelkän
metelin kautta:

490.

Mäkelänrinne 83 B, 3.

491.

Etelä-Kaarela 83 B, 3; HUYK 83 B, 4; Mäkelänrinne 83 B, 3.

492.

Etelä-Kaarela 83 B, 3.

493.

Alppila 83 B, 2.

494.

Myllypuro 81 H Kokkinen, 2.

495.

Kulosaari 83 B, 1.

496.

Norssi 81 H Vakimo, 1.

497.

Norssi 81 H Vakimo, 1.

498.

Myllypuro 81 H Kokkinen, 2.

499.

Myllypuro 81 H Kokkinen, 2; SYK 81 H Koskinen-Nurmi, 1.

500.

SYK 81 H Koskinen-Nurmi, 2.

”Enkä mä niinku odottanu penkkaripäiväst silleen etukäteen niin paljon, mä nyt ajattelin et
onhan seki jo ku saa pitää mökää koulussa ja ei tartte sen jälkeen enää sit tulla kouluun niinku
opiskelemaan – –.”501
Penkinpainajaismeteli on koulussa normaalisti vaaditun hiljaisuuden vastakohta:
”– – meteliä täytyy tietyst lähtee – –. Meiän koulussa on aina ollu hirveest meteliä, yhteen
aikaan oli moottorisahoja, räikkää ja pilliä – –. Sitä on niin hirveen hauskaa et pitää toitottaa
sitä kaikille. Ehkä siin on jotain sitä että ku kerranki saa koulussa oikeen luvan peräst pitää
möykkää ni sit sitä möykätään kans.”502
Koulussa kuuluu koko ajan meteliä.503 Abit pyrkivät pitämään mahdollisimman kovaa
meteliä.504 ”Koko koulu on siinä metelissä.”505 Yleisestä metelistä ja huutelusta voidaan
kuitenkin erottaa erityistilanteita, joiden merkitsemiseksi meteliä käytetään: Luokkaan
mennään metelillä sisään.506 Luokassa sotkemisen, karkin heittämisen ja laulamisen ohella
metelöidään.507 Metelin tarkoitukseksi mainitaan opetuksen häiritseminen.508 Laulun jälkeen
seuraa tavanomaisesti loppumeteli.509
Mitä abit sitten huutavat? Ennen laulua huudetaan laulettavan opettajan nimeä.510
Haastattelun mukaan luokassa huudettiin nuoremmille oppilaille ”vanhat lähtee, mokut jää!” ja
”montaks aamua!”511 Penkinpainajaisissa äänitetyille nauhoille on tarttunut mitä erilaisimpia
huutoja, joista osa vaikuttaa perinteisiltä:

501.

Norssi 83 A Kirsi, 5.

502.

Norssi 83 A Jyri, 3–4.

503.

Norssi 81 H Vakimo, 3; SYK 81 H Nyman, 2.

504.

Vuosaari 83 B, 2.

505.

Etelä-Kaarela 83 B, 3.

506.

Alppila 83 B, 3; Etelä-Kaarela 83 B, 3; Hykkylä 83 B, 4; Norssi 83 A Minna, 10; SYK 83 B, 5.

Alppila 83 B, 3; Apollo 83 B, 3; Jakomäki 83 B, 2; Kallio 83 B, 4; Malmi 83 B, 3; Mannerheimint. 83 B, 3;
Maunula 83 B, 4; Mäkelänrinne 83 B, 3 Norssi 81 A Jouni, 1; Norssi 83 A Kirsi, 1; Norssi 83 C 210, 44;
Pohjois-Helsinki 83 B, 2; TYK 83 B, 3; Yhteislyseo 83 B, 2; Yhtenäiskoulu 83 B Pekka, 2.
507.

508.

Etelä-Kaarela 83 B, 3; Lauttasaari 83 B, 4; Maunula 83 B, 4; Norssi 83 A Jyri, 4; TYK 83 B, 3.

509.

Esimerkiksi SYK 81 C 216, 3–22; HUYK 83 B, 5; Hykkylä 83 B, 4; Roihuvuori 83 B, 2.

510.

Esimerkiksi Norssi 83 C 210, 4–5; Malmi 83 B, 2; Roihuvuori 83 B, 2.

511.

Vuosaari 83 B, 3.

”On hyvä olla kun on aamuja nolla!”512
”Aamuja nolla-aa!”513
osa taas improvisoiduilta:
”Muistakaa perinteet!”514
”Hauskaa koulun jatkoa, porsaat!”515
”Eläköön luokanvalvoja! Eläköön, eläköön, eläköön!”516
”Se löytyy! Se löytyy! Kaupat aukeaa vasta kello kymmenen elikkä...Se löytyy!”517
”Tupakkatauko! Röökille!”518
”Kirjastossa hiljaa!”519
”Ruokarauha viimeisellä aterialla!”520
Ajelulla metelin pitäminen on abien suoranainen velvollisuus. Ajelulla on vapaus huutaa ja
meluta:
”Kyl se ajelu oli ehdottomasti paras. Tietenki oli se ihan kivaa olla koulussaki mut – – vaik sai
olla vapaasti ni kuitenki piti ajatella sitä että sä oot koulussa ja sä et saa niinku sillee mokaa
ittees – –. Sit ku lähti ajaan ni se on niin hyvä ku tiesi ettei siel matkan varrel kukaa opettaja
tuu mitään sanoon – – sai niinku olla iha ja huutaa ja vislaa ja oikee tööttää torv- ku mul oli
semmone torvi ni sai tosissaa puhaltaa kaikki keuhkot ulos.”521

512.

Myllypuro 81 C, 4 ja 24.

513.

Myllypuro 81 C, 33.

514.

Norssi 81 C 213, 19.

515.

SYK 81 C 216, 8.

516.

SYK 81 C 216, 17.

517.

Norssi 81 C 213, 24. ”Se löytyy” on kirkon samanaikainen mainoslause.

518.

Norssi 81 C 213, 27.

519.

SYK 81 H Nyman, 4.

520.

SYK 81 H Nyman, 4.

521.

Norssi 83 A Kirsi, 12. Myös Yhteislyseo 83 B, 2.

Eri koulujen abit kilpailevat keskenään sillä, kuka pitää kovinta meteliä.522 Abit huutavat koulun
nimeä523, ”ohi on”524 ja ”päiviä nolla”525. Perinteisten huutojen ohella huudellaan
hävyttömyyksiä526, kuten seuraavassa raportissakin:
Meidän autossamme eivät tytöt huutaneet mitään katselijoille, pojat mölysivät öötä ja huusivat,
että ‘aamuja on nolla’ ja yksi juopunut poika E huuteli varsinkin nuorille tytöille että ‘paljonks
on aamuja, paljonks on aamuja’. Ja yksi pojista F riimitteli: ‘On niin hyvä olla kun on aamuja
nolla!’ – ja töräytteli välillä metsästystorvea. E oli päässyt vauhtiin ja huuteli kovaäänisesti
edellä ajavan auton lavalla olevalle kaverilleen G: ‘G, vanha homo! Vedä kätees! G, vanha
homo, annatsä illalla persettä?’ Vanhaa homoa hän jaksoi kiljua Espaa päästä päähän. Yksi
kiljui ‘suolaa, suolaa’ vähän väliä. Möly oli melkoista.527
Ajelun jälkeen mölyinstrumentit jäävät käytöstä, mutta meteli on illallakin abeille ominaista:
”– –koska se koko paikka oli täynnä abeja niin kyllähän siel mölyä oli, mutta ei siit kukaan
välittänykään koska siel kaikki mölys.”528
Penkinpainajaisten ”mahdollisimman suuri meteli” on melko ainutlaatuinen ilmiö nykyisessä
suomalaisessa juhlaperinteessä. Vertailukohdaksi tarjoutuu vappu; yksi haastatelluista
mainitsikin käytettyjen instrumenttien olleen ”vappumökiä”529.

Koulun sotkeminen ja koristeleminen

522.

Käpylä 83 B, 6; Norssi 83 A Minna, 20; Ressu 83 B, 4; Vartiokylä 83 B, 6.

Norssi 81 H Vakimo, 4; Norssi 83 A Jukka, 3; SYK 81 H Koskinen-Nurmi, 12; Ressu 83 B, 4; Torkkeli 83
B, 5; Vartiokylä 83 B, 6.
523.

524.

HUYK 83 B, 6; Meilahti 83 B, 4; Myllypuro 81 A Marjo, 8; SYK 81 H Nyman, 5.

525.

Myllypuro 81 A Marjo, 8.

526.

HUYK 83 B, 6.

527.

Myllypuro 81 H Kivelä, 8.

528.

SYK 81 A Annu, 6.

529.

HUYK 83 B, 6.

”Kaikki menee sekaisin sellaisena päivänä.”530 Metelin ohella kaaoksen elementtinä
penkinpainajaisissa on sotku, jonka abit tekevät koululle. Monissa kouluissa abit sotkivat
koulun varta vasten keskiviikkoiltana,531 esimerkiksi Maunulassa
potkiaisten jälkeen koulu sotkettiin. Serpentiinejä laitettiin ja julisteita kiinnitettiin seinille.
Ikkunoihin piirrettiin kalterit ja keittiön yläpuolelle ripustettiin juliste, jossa keittiötä verrattiin
sikalaan.532
Vaikka muuta sotkua ei olisi, koulu sotkeutuu ainakin karkkipaperista.533
Luokissa käydessään abit sotkevat luokan taulun. Haastattelun mukaan tauluille kirjoitellaan
”tyypillisiä ohi on -toivotuksia”534; opettajaa kiusataan kirjoittamalla jotain hänen
opetuskielellään väärin535. Myllypurossa valokuvattiin vuonna 1981 seuraavanlaisia
taulukirjoituksia:
Opettaja puhu meille rakkaudesta.
Abit lähti (tj 0), II luokka tj 190, I luokka tj 380.
Fuck.
Lehrer sprich uns von Liebe.
Ohi on, ohi on, ohi on, tämä koulumme näin ohi on.
Koulun jämävarasto kiillottakaa!
Koulu tappaa.
Olkaa kilttejä Apikselle mekin oltiin.
Sääliks käy teitä.
Aaah! Ei enää koskaan.
Ei päivääkään enää.
Koettakaa kestää.

530.

Etu-Töölö 83 B, 3.

Jakomäki 83 B, 4; Kulosaari 83 B, 2; Lauttasaari 83 B, 2; Maunula 83 B, 2; Myllypuro 81 A Marjo, 7;
Mäkelänrinne 83 B, 1; Roihuvuori 83 B, 2; Vartiokylä 83 B, 1.
531.

532.

Maunula 83 B, 2 ja 3.

Etelä-Kaarela 83 B, 3; HUYK 83 B, 5; Käpylä 83 B, 4; Malmi 83 B, 3; Mannerheimint. 83 B, 1–2; Meilahti
83 B, 2; Norssi 83 A Minna, 11.
533.

534.

LFF 83 B, 5.

535.

Etelä-Kaarela 83 B, 3; Kallio 83 B, 4.

Mekin tehtiin taidetta.
Opettajalle CIAO.
Ohi on.536
Taululle kirjoittamisen ja karkkien heiton lisäksi luokkaa voitiin sotkea muutenkin, esimerkiksi
kaatamalla pulpetteja.537
Pelkän sotkemisen sijasta koulu voidaan koristella tietyn teeman mukaisesti. Esimerkiksi
Vartiokylän lukiossa koulun sotkemisessa oli ”vankilaidea”:
Ikkunat oli teipattu mustilla teipeillä ristikoiksi, koulu oli synkeä. Oli kaikenlaista
vankilarekvisiittaa, jossain luokassa vanhoista vaatteista kyhätty nukke hirtettynä. Ovissa
julisteita, esimerkiksi ”vankilan terveydenhoitaja”.538
Muutamassa koulussa on tapana koristella erityinen penkkariluokka.539 Esimerkiksi PohjoisHaagan lukiossa
abit olivat koristaneet oman luokkansa. Oli iso työ suunnitella, keksiä, ostaa tarvikkeet,
maalata – suurin osa yhteisistä rahoista meni luokkien koristeluun. (Haastateltavan) luokka oli
koristeltu viidakoksi (muun muassa kasveja). Koristelu tehtiin keskiviikkoiltana.
Penkkaripäivänä lapset kävivät katsomassa abiluokkia.540

Karkkien heittäminen
Yhtä varmasti kuin koulun käytävät penkkaripäivänä kaikuvat abien lauluista ja metelistä
täyttyvät koulun lattiat karkkipapereista.541 Jokaisen abin penkinpainajaisvarustukseen kuuluu
pussillinen karkkia, jota he heittävät alaluokkalaisille ja opettajille. Karkkien avulla voidaan
viestittää monia eri asioita, joista tosin on vaikea saada haastatteluin tietoja.

536.

Myllypuro 81 F Kivelä, 2,2 ja 3,0.

537.

Mäkelänrinne 83 B, 3.

538.

Vartiokylä 83 B, 3.

539.

Etu-Töölö 83 B, 2; Pohjois-Haaga 83 B, 2; Sibelius 83 B, 1; Yhtenäiskoulu 83 B Jyrki, 1.

540.

Pohjois-Haaga 83 B, 2.

541.

Esimerkiksi Norssi 81 F Harvilahti 2, 8–9; SYK 81 F Toiviainen 2, 7.

Pienten alaluokkalaisten pääasiallinen tehtävä penkinpainajaisissa on karkkien kerääminen ja
kerjääminen. Alaluokkalaiset (pojat) kilpailevat keskenään sillä, kuka saa kerätyksi eniten
karkkia tarkoitukseen varattuihin muovipusseihin.542 Karkkeja heittämällä abit aiheuttavat
sekasorron, kun alaluokkalaiset ryntäävät keräämään niitä.543 Abien perässä roikkuu koko ajan
pieniä koululaisia, jotka vaativat karkkia jopa uhkaavaan sävyyn: ”Karkkia, tai sun käy
kehnosti!”544 Karkit villiinnyttävät pikkulapset niin, että abit saavat pelätä heitä.545
”Ne lapset riehu vähän, ne innostu liikaa. – – No esimerkiks yhtä meidänluokkalaista tyttöä,
yksi pikkupoika oli sanonu sille että anna karkkia, tää tyttö oli sanonu et enkä anna ku sä oot
tommonen, sit tää pikkupoika oli purru sitä tyttöä käteen. Et ne on sit ihan hysteerisiä.”546
Karkkien tarkoituksena on pikkulapsien ilahduttaminen.547 Karkkia on ”kiva heittää pienille, ne
on niin söpöjä.”548 Yhden tulkinnan mukaan karkkien kerjääminen on alaluokkalaisille
nöyryyttävää.549 Esimerkiksi SYK:ssa abit vaativat alaluokkalaisia ryömimään maassa karkin
heittämisen ehtona.550 Toisen abin antaman tulkinnan mukaan abit keräävät karkkia
heittämällä itseluottamusta kirjoituksia varten.551 ”Tietysti se oli kiva ku ne pikkuset juoksi
perässä ja huusi karkkia, se sai vähän tunteen ittensä et hei, mä oon jotakin.”552 Karkkien
ansiosta abi on alaluokkalaisten huomion keskipisteenä.
Ylempiluokkalaisten ja abien välillä karkki on muissa tehtävissä, koska karkkien perässä
juokseminen ja niiden kerääminen lattioilta ei ole yläluokkalaisten arvolle oikein sopivaa.
Karkki on usein jonkinlaisen flirttailevan kiusoittelun väline, kuten havainnoimissani
tapauksissa:

542.

Norssi 81 H Hägglund, 4; SYK 81 H Havas, 10; SYK 81 H Koskinen-Nurmi, 6.

543.

Mannerheimint. 83 B, 3.

544.

SYK 81 H Koskinen-Nurmi,6.

545.

Myllypuro 81 A Katri, 2; SYK 81 A Laura, 3.

546.

SYK 81 A Annu, 3.

547.

Norssi 83 A Minna, 11.

548.

SYK 81 H Koskinen-Nurmi, 12.

549.

Norssi 83 C 210, 25.

550.

SYK 81 C 216, 16.

551.

Norssi 83 C 210, 43.

552.

Norssi 81 A Sini, 7.

Yläluokkalaistyttö työntää kätensä abipojan pitelemään karkkipussiin ja kahmaisee
kourantäydeltä karkkia vaatien ”Anna!” Poika:”Ei! Mä haluun heittää sen! Älä ota isoo
kourallista!”553
Abityttö tunkee karkkia yläluokkalaispojan suuhun: ”Ota karkki!...Karkki tai pusu!” – ”Se otti
karkin! Mä oon nyt hirveen pettyny!”554
Karkin avulla ilmaistaan ystävyyssuhteita. Tämä merkitys on saanut ilmimuodon Käpylän
lukiossa, jossa abien tapa on varata muutama iso tikkari antaakseen ne penkkareissa
tärkeimmille yläluokkalaisystävilleen ja läheisimmille opettajilleen.555
Opettajille abit antavat karkkia esimerkiksi laulun jälkeen tai muuten luokassa käydessään.556
Karkin antaminen on suosionosoitus, josta opettajan tulee olla mielissään ja kiittää.
Käydessään opettajainhuoneessa abit laittavat karkkia pöydille ja naisopettaja puhkeaa
kiitoksiin: ”Voi teitä, kiitoksia, ettehän nyt vilustu ajelulla!” Abi: ”Ei, meil on HIRVEESTI
vaatetta!”557
Mutta karkin avulla voidaan ilmaista myös aggressiota, esimerkiksi opettajaa kivitetään
karkilla. Karkki voidaan myös jättää antamatta: ”Tota paskiaista mä en kyllä karkilla heitä,
rajansa se on kaikella.” (abityttö tullessaan ulos opettajainhuoneen sivuhuoneesta).558

Laulut

553.

Norssi 83 C 210, 23.

554.

Norssi 88 H.

555.

Käpylä 83 B, 3.

556.

Esimerkiksi SYK 81 F Toiviainen, 2,6; Norssi 81 H Vakimo, 2.

557.

Norssi 88 H, 3.

558.

Norssi 88 H, 3.

Penkinpainajaisten omalaatuisiin tapoihin kuuluu keskeisenä seremoniana laulaminen.
Toisluokkalaiset laulavat potkiaisissa abeille heistä kertovia lauluja. Abit laulavat opettajille.
Harvinaisen tavan mukaan myös opettajat voivat laulaa abeille.559
Penkinpainajaislaulut tehdään laatimalla omat sanoitukset tuttuihin sävelmiin. Aineiston noin
550 laulutekstiä on tehty vajaaseen 300 eri sävelmään, joista noin viidesosa on peruskoulun
musiikin oppikirjoista löytyviä kansansävelmäsovituksia, lastenlauluja ynnä muita. Saman
verran on ikivihreitä ja suosikki-iskelmiä. Yksitoista suosituinta laulua on antanut sävelmän
kuudesosaan aineiston teksteistä: Rosvo-Roope (13), Täti Monica (9), Saku Sammakko (9), Oi
muistatkos Emma (8), Pieni nokipoika (8), Kuubalainen serenadi (7), Lili Marlene (7),
Seitsemän miehen voima (7), Tulipunaruusut (7), Vanha merimies muistelee (6), Heili
Karjalasta (6). Sävelmäksi käy mikä tahansa sen verran tuttu ja helppo laulu, että kaikki
pystyvät laulamaan mukana: joululaulu, virsi, marssilaulu, naapurimaan (mutta ei Suomen)
kansallislaulu, mainoslaulu.
Koko aineistosta tehdyssä laskelmassa sävelmäsuosikeiksi nousevat luonnollisesti juuri
kaikkien tuntemat ikivihreät. Kun tarkastellaan yhden abiluokan käyttämiä sävelmiä, tärkeitä
ovat myös senhetkiset tai abien kouluaikaiset suosikit.
Sävelmän valintaan näyttää usein vaikuttavan se, että laulun alkuperäissanoituksen
ensimmäiset säkeet tai kertosäe voidaan käyttää penkkarilauluun sellaisinaan tai vain vähän
muuntaen. Assosiaatio laulun tutuista sanoista laulettavaan abiin tai opettajaan antaa
alkusysäyksen sanojen muotoutumiselle. Esimerkiksi Rosvo-Roopen alkusäkeiden 13
penkkariversiota:
1. Jos täytätte mun lasini po105, o30, o47, o70, o94
Jos löydätte mun lasini o62
Jos laskette mun laskuni o88
Jos annatte mun pillini o276
Jos vaikenette hetkeksi o122
Jos ootatte nyt hetkisen o308
Jos sallitte niin laulamme po17
Jos läksyjä ei osata o32

559.

Alppila 83 B, 1; Pohjois-Haaga 83 B, 1; Yhtenäiskoulu 83 B Jyrki, 3.

Kun nättiin tyttöön tutustuin po169
2. niin tahdon kertoa po105, o30, o32, o47, o62,
o70, o88, o94, o276, o308
niin voimme kertoa o122
tään värssyn pikkuisen po17
hän joutui kauas pois po169
3. surullisen tarinan po105, o47, o88
tavallisen tarinan o70
merkillisen tarinan o122
tän todellisen tarinan o276
sen ihmeellisen tarinan o308
yhden hyvän tarinan o30
ihmeellisen tuloksen o62
tän laulun pikku Jarmosta o94
minun uudest kellostain o32
tää tarina on omistettu po17
mull Roomaan oli matka po169
4. joll ei oo vertoa po105, o30, o32, o47, o62, o88, o94, o122, o276, o308
joll ei oo loppua o70
Kosken Eijalle po17
mut matka keskeytyi po169
Harvinaisia ovat yhtä hyvin penkkarilaulut, joihin on käytetty suoraan useita peräkkäisiä
säkeitä alkutekstiä (po105, o47), kuin sellaiset, joissa alkutekstistä ei ole mitään jäljellä
(po169).
Potkiaisiin toisluokkalaiset tekevät laulun tavallisesti jokaisesta abista. Laulut tehdään ”samalla
systeemillä” kuin abit tekevät opettajien laulut.560 Potkiaislaulujen tekeminen edellyttää, että
toisluokkalaiset tuntevat abit tai saavat muuten heistä tietoja, joista lauluteksti tehdään.561
Potkiaislauluissa kerrotaan abin tunnusomaisista piirteistä,562 harrastuksista563 ja
560.

Hykkylä 83 B, 2.

Apollo 83 B, 2; Arkadia 83 B, 2; Kallio 83 B, 2; Kulosaari 83 B, 1; Käpylä 83 B, 5; Myllypuro 81 A Katri, 1;
Vartiokylä 83 B, 2.
561.

562.

Apollo 83 B, 2; SYK 83 B, 3–4; Vuosaari 83 B, 2.

563.

Etelä-Kaarela 83 B, 2; Malmi 83 B, 2; Vartiokylä 83 B, 3.

mokailuista,564 ”mistä tääl koulussa jokaisen tuntee.”565 Useat abit mainitsivat lauluissa
kerrotun nimenomaan juomisesta.566 Toisluokkalaisilla on taipumus epäonnistua abien
silmissä laulujen tekemisessä.567 Huono potkiaislaulu on lyhyt ja persoonaton, sellainen, että
sen voisi laulaa kenestä tahansa, hyvä taas persoonallinen ja hauska.568
Abit tekevät penkinpainajaisiin lauluja opettajista. Opettajien laulut ovat pilalauluja,569 niiden
on tarkoitus olla hauskoja.570 Haastattelujen mukaan lauluissa kuvattiin opettajan tyypillisiä
piirteitä,571 opetustapaa,572 toistuvia sanontoja,573 kommelluksia ja mokailuja,574 ulkonäköä,575
harrastuksia.576
”– – mitä nyt opettajilla on ne omat mokkelonsa, mitä niil nyt on ne omat – joku tulee hirveel
vauhdilla luokkaan, tämmöset omat määrätyt piirteensä, kaiken maailman auton merkeistä ja
miten ajaa autoa, ja sitte et onks ankara maikka, tai kauhee vauhti päällä tunneilla – tää oli niit
aiheita mitä käsiteltiin.”577
Laulun tekeminen edellyttää, että opettaja tunnetaan ja että hänestä tiedetään lauluun
tarvittavia asioita:

564.

Etelä-Kaarela 83 B, 2; Jakomäki 83 B, 3.

565.

Myllypuro 81 A Marjo, 1.

566.

Käpylä 83 B, 5; Mannerheimint. 83 B, 2; Pohjois-Helsinki 83 B, 3; Vartiokylä 83 B, 2.

Arkadia 83 B, 2; Jakomäki 83 B, 4; Kulosaari 83 B, 1; Lauttasaari 83 B, 2; Munkkivuori 83 B, 6;
Vartiokylä 83 B, 2.
567.

568.

Lauttasaari 83 B, 2.

569.

Roihuvuori 83 B, 3.

570.

Kallio 83 B, 4; Mannerheimint. 83 B, 3; Norssi 83 A Jukka, 6.

Etu-Töölö 83 B, 2; Kulosaari 83 B, 2; Käpylä 83 B, 5; LFF 83 B, 4; Malmi 83 B, 3; Mäkelänrinne 83 B, 3;
Norssi 83 A Jyri, 18; Norssi 83 A Minna, 22; Roihuvuori 83 B, 3; Sibelius 83 B, 4; Torkkeli 83 B, 3.
571.

572.

Alppila 83 B, 2; HUYK 83 B, 2; Jakomäki 83 B, 3; Kallio 83 B, 9; Mannerheimint. 83 B, 3; Vuosaari 83 B,

4.
Apollo 83 B, 2; Hykkylä 83 B, 3; Lauttasaari 83 B, 6; Malmi 83 B, 3; Mäkelänrinne 83 B, 3; Ressu 83 B,
3; Sibelius 83 B, 4.
573.

HUYK 83 B, 2; Jakomäki 83 B, 3; Kallio 83 B, 1; LFF 83 B, 4; Norssi 83 A Jyri, 18; Sibelius 83 B, 4;
Yhtenäiskoulu 83 B Pekka, 2.
574.

575.

Jakomäki 83 B, 3; Kallio 83 B, 9; Mannerheimint. 83 B, 3; Munkkivuori 83 B, 7; Mäkelänrinne 83 B, 3.

576.

SYK 81 A Annu, 7; Torkkeli 83 B, 3.

577.

Myllypuro 81 A Marjo, 2.

”– – se oli vähän noloa kun on semmosia opettajia jotka on opettanu melkeen koko ajan mutta
jotka on pysyny sillai niin ku joku (opettaja), se on semmonen luennoitsijatyyppi, tulee
luokkaan ja panee naps ku jonkun mankan päälle ja rupee puhumaan. Et siit ei oo
minkäänlaista kuvaa mitä se tekee vapaa-aikanaan, mitä se harrastaa, ei oo mitään mihin vois
tarttua. Siit oli sit vaan jotain että (ainetta) tulin oppimaan ja semmost vähän lässyn lässyä.”578
Abien käsityksen mukaan laulujen tarkoituksena on opettajien arvosteleminen.579 Laulun pitää
ilmentää, minkä tunteen opettaja herättää luokassa.580 Ilkeälle opettajalle tehdään ilkeä laulu,
pidetylle kehuva.581 Joidenkin käsitysten mukaan tarkoituksena on kouluttaa opettajia,582
laulaa nimenomaan heidän heikoista puolistaan.583 Abeilla on kerrankin oikeus haukkua
opettajia, jotka eivät saa loukkaantua:
”Kyl se nyt mun mielestä kuuluu tämmöseen traditioon vähä – haukkuu niitä. En mä nyt usko
et jos mä olisin opettaja ni en mä ainakaa pystyis kovin pahasti pahastuun jos mua joku
haukkuis siin laulussa ku mä tiedän kuitenki et siin se nyt on melkeen sen oikeus edes yhtenä
päivänä haukkuu.”584
”Kyl mun mielestä opettajan huumorintajun pitäis kestää sen yhen päivän, kun meiän on
kestäny kaheksan vuotta kuunnella sitä että me ollaan tyhmiä, me ei osata mitään, me ei opita
mitään, meist ei tuu mitään. Jos ei opettajan huumorintaju kestä sitä yhden päivän et me vaan
haukutaan sitä ni sit ei asialle voi kyl mitään.”585
Opettajien mainitaankin pelkäävän lauluja.586
Esimerkki inhottavalle opettajalle tehdystä ilkeästä laulusta:

578.

SYK 81 A Annu, 7.

579.

Lauttasaari 83 B, 3; LFF 83 B, 5; Norssi 83 A Antti, 11–12; Norssi 83 A Kirsi, 10; Ressu 83 B, 3.

580.

Maunula 83 B, 4; Norssi 83 A Kirsi, 9.

581.

Norssi 81 A Sini, 1; Norssi 83 A Minna, 23; Sibelius 83 B, 4.

582.

Maunula 83 B, 4; Vartiokylä 83 B, 8.

583.

LFF 83 B, 5; Norssi 83 A Antti, 11–12.

584.

Norssi 83 A Antti, 12.

585.

Norssi 81 A Sini, 2.

Jakomäki 83 B, 3; LFF 83 B, 4; Mannerheimint. 83 B, 3; Norssi 81 A Virpi, 1; SYK 81 H Koskinen-Nurmi,
5; Vuosaari 83 B, 8.
586.

1. Saat huudollasi aikaan kaiken sen,
Voit himmentää sä loiston lomien,
Nuo läksypinot meille stressin tuo,
Se jokin sinussa on.
2. Sun pistetaulukkos on mahdoton,
Sä meidän mielestä oot armoton,
Nää nelkut meiltä kohta järjen vie,
Sehän sun tarkoitus on.
3. Sun kokeistasi aina unta nään,
Ja pelkään että niistä nollan saan,
Edessä uusinnat on.
Mut, ei jatkua voi rääkki ainiaan,
Sä joudut kohta muita kiduttaan,
Ja toiset myöskin oppii huomaamaan,
Se jokin sinussa on.
Toisaalta mainitaan, että lauluista olisi pyrittävä tekemään neutraaleja, että opettajille ei jäisi
paha mieli.587 Kehuvista lauluista opettajat liikuttuvat,588 heille tulee ikävä abeja.589 Laulujen
esitystilanteessa nähdään opettajia liikutuksen kyynel silmäkulmassa.590 Myös abit voivat
liikuttua laulaessaan kyyneliin.591
Sisältönsä puolesta tyypillinen opettajan laulu on seuraava:
(säv. Kotkan ruusu)
1. Tunti alkaa, luokka sisään laahustaa.
Mielen mustan polvihousut karkoittaa.
Taas kuuluu, tuttu ääni kajahtaa,
Ja luokka vastaa: blabblabblablaa.
587.

Käpylä 83 B, 5.

588.

Mäkelänrinne 83 B, 3; Sibelius 83 B, 4.

589.

Apollo 83 B, 3.

Apollo 83 B,3; Etu-Töölö 83 B, 2; Käpylä 83 B, 5- 6; Lauttasaari 83 B, 6; Mannerheimint. 83 B, 3;
Myllypuro 81 H Kivelä, 2; SYK 81 A Annu, 3; SYK 81 A Laura, 3; Vartiokylä 83 B, 4.
590.

591.

SYK 81 A Annu, 3.

2. Hienot naiset eivät meikkaa tunnilla!
Machomiehet, kädet pois nyt taskusta!
Mikä on tuo merkillinen mutteri?
En mää tierä, liian teknistä.
3. Saivarrella ei saa arvosanoista.
Seiskapuoli on sama kuin kahdeksan.
Tää on jo selvää magnan tasoa.
Ei teillä huolta kirjoituksista.
4. (Ope), kiitos sulle kaikesta.
Tippa linssiin tulee näistä vuosista.
Enkun kieli sujuu niin kuin vettä vaan.
Kieliopin kirja kohta poltetaan.
Opettaja on poikkeuksetta laulutekstin päähenkilö, jonka vastanäyttelijänä useimmiten on
luokka kollektiivisesti. Muita henkilöitä kuin opettaja ja oppilaat lauluissa esiintyy ani harvoin.
Noin neljäsosassa aineiston vuoden 1983 lauluissa opettaja on laulutekstin osan puhujaminä,
jolloin teksti koostuu opettajan käyttämistä sanonnoista (edellä säkeistöt 2 ja 3).
Lauluissa abit kuvaavat opettajaa niissä ympäristöissä, joissa he ovat hänet nähneet,
tavallisimmin tunnilla (44 laulussa 75:stä) tai yleisesti koulussa (14). Muita ympäristöjä ovat
koulumatka (8), kouluruokala (3), opettajan koti (3), luokkaretki (2).
Tavallinen on laulutekstiä dramaattiseksi rakentava aloitus, jossa opettaja tulee tunnin alussa
luokkaan tai koulupäivän alussa kouluun:
(Ope) luokkaan pyyhältää, kengät kopisee
Monisteet vain leijailee ja (ope) selittää:
imperfekti, partisiippi, kieliopin paratiisi.
Kiire, kiire on.
Kaksi kolmasosaa vuoden 1983 lauluista päättyy opettajan puhutteluun, jossa tavallisimmin
muistutetaan, että abit lähtevät nyt koulusta. Opettajaa arvostellaan suorin sanoin, jätetään
jäähyväiset, kiitetään, luvataan muistaa opettajaa tai pyydetään häntä muistamaan abeja,
luvataan tulla opettajaa katsomaan tai päinvastoin vakuutetaan, että ”takaisin ei enää tulla,
tunnit pitkät loppuu nyt”.

Noin puolet vuoden 1983 opettajien lauluista voidaan kuvata kaavalla MUISTELMA
OPETTAJASTA (TUNNILLA) + PUHUTTELU, esimerkiksi pelkistetysti:
Jestas sentään, Iso Vaalee
luokkaan säntää, haaveet murtuu
jestas sentään, ei tunti pääse alkamaan.
Jestas sentään, Ison Vaaleen
lanteet keikkuu, paprut tippuu
jestas sentään, on tunti päässyt loppumaan.
Jestas sentään, (aine)ttaren
hymy hurmaa, kiltteys surmaa
jestas sentään, sä eri kiva maikka oot.
Puhuttelulopetus, jossa abit jättävät opettajalle jäähyväiset, ilmaisee opettajan ja luokan
koulumaisen suhteen päättyvän laulun loppuun. Lauluperinne tarjoaa tavan, jolla tilanne
voidaan julkisesti todeta ja (enemmän tai vähemmän) yhteiset tunnot ilmaista. Opettajan rooli
puretaan julkistamalla se. Tavan tarpeellisuus ilmenee hyvin ylioppilastytön kirjeestä vuodelta
1911, jolloin lauluja ei vielä laulettu ja penkinpainajaiset juhlittiin oppilaiden kesken koulun
päätyttyä:
Ehkä muistat että minä vihaan julkista itkemistä ja olin lujasti päättänyt olla vuodattamatta
pisaraakaan, mutta kuinka olikaan, niin minäkin jonkun verran lankesin viimeisellä tunnilla.
Kun kello viimeisen kerran oli soinut – – tuli johtajatar luokkaan ja sanoi hiukan epävarmalla
äänellä, että nyt meitä oikeastaan saa onnitella, mutta meistä ei tahtonut tulla lähtökelpoisia.592
Muista penkkarilauluista poikkeavat ajelulla laulettavat laulut. Ajelulla ei lauleta niinkään
varsinaisia penkkarilauluja, vaan (haastattelun mukaan) esimerkiksi diskohittejä.593
Penkkarilauluiksi tekstitettyjä sävelmiä lauletaan alkuperäissanoilla: ”Penkkarilaulu ‘Tahdon
opiskella matikkaa’ vaihtui alkuperäiseksi ‘Tahdon rakastella sinua’.”594 Norssin autossa

592.

Tuulio 1967, 141.

593.

Torkkeli 83 B, 4–5.

594.

Norssi 81 H Harvilahti, 3.

vuonna 1981 äänitetyt laulut vaikuttavat lähinnä improvisoiduilta, osittain ne ovat
kansanomaisia lauluparodioita:
Tyttöjä laulaa: ”...jos minä vanhenen, en ole minä Kekkonen! Hei! Minä olen tuomari Nurmio,
ja kaikille naisille hurmio. Ja jos en ole hurmio, en ole minä Nurmio! Hei! Minä olen Aslakki
Valkeapää, enkä minä selvää päivää nää. Jos minä selvän nään, en ole minä Valkeapää! Hei!”
Poika laulaa: ”Elämässä pitää olla runkkua, ja punkkua!”
Tyttöjä laulaa: ”Naa naa naa cubala bisse”
poika laulaa: ”jee jee jee jee je bisse”
tytöt: ”jee jee jee jee je bisse“
poika: ”na naa naa na naa na bisse”
tytöt: ”na naa naa na naa na bisse”
poika: ”a bisse”
tytöt: ”a bisse”
poika: ”a bisse”
tytöt: ”a bisse!”
Tyttö huutaa: ”Uudelleen, Iiro, uudelleen!”

Lahjat opettajille
Laulu on lahja opettajalle. Kolmessa neljäsosassa kouluista abit antoivat opettajille myös
varsinaisia lahjoja penkinpainajaisissa, usein välittömästi laulun laulamisen jälkeen. Tavallisin
lahja on kukat (puolessa kouluista). Penkinpainajaisissa erityinen tapa on antaa jokaiselle
opettajalle yksi kukka, ruusu,595 tulppaani,596 neilikka.597 Tavallinen lahjojen antamistapa oli
esimerkiksi Arkadiassa:
Kaikki abit olivat (juhlasalin) lavalla. Opettajat kutsuttiin jokainen vuorollaan esiin, laulettiin
laulu, ja sitten se ryhmä, jonka opettaja oli kyseessä, antoi lahjan. Yksi antoi lahjan, yksi kukan
(tulppaanin), muut halasivat.598

595.

Etu-Töölö 83 B, 3; Kallio 83 B, 1; Vartiokylä 83 B, 4; Yhteislyseo 83 B, 2.

596.

Arkadia 83 B, 3; Pohjois-Haaga 83 B, 1.

597.

LFF 83 B, 5.

598.

Arkadia 83 B, 3.

Varsinaisten esinelahjojen antamisessa voidaan erottaa kaksi eri tapaa. Joko lahjat annetaan
vain luokanvalvojille, mahdollisesti rehtorille ja yhdelle tai kahdelle erityisen tärkeälle
opettajalle, tai kaikille opettajille. Vain tärkeimmille opettajille annettavat lahjat ovat yleensä
käyttökelpoisia ja ehkä hyvinkin arvokkaita, kuten Yhtenäiskoulussa annettu kultakello.599
Tällaiset lahjat voidaan antaa myös lakkiaisissa.600 Jos kaikille opettajille annetaan esinelahja,
kyseeseen tulee erityinen lahjan laji, joka on läheistä sukua penkkarilauluille: hassu lahja, joka
kertoo saajastaan jotain, ehkä kiusallistakin, joskus piikki- tai ivalahjaksi kutsuttu. Neljässä
koulussa piikkilahjojen antaminen kuului joulun alla pidettävän puurojuhlan ohjelmaan,601
esimerkiksi Käpylässä:
(Penkinpainajaisissa) luokanvalvojille annettiin tyylikkäät, tyttöjen valitsemat silkkihuivit,
toiselle, naisopettajalle, silkkihuivi, ja toiselle, miesopettajalle (rehtori), silkkirusetti. Nämä eivät
olleet piikkilahjoja. Muille opettajille oli annettu lahjat jo joulun alla puurojuhlassa, jonka
kolmasluokkalaiset järjestivät. Joulupukki oli ohjelmanumerona, nämä lahjat olivat
piikkilahjoja, esimerkiksi kaljulle opettajalle oli annettu iso Linnanmäen kampa. Tiedettiin niin
huumorintajuiseksi opettajaksi, että uskallettiin antaa.
Luokanvalvojalle annettavien lahjojen arvokkuus kuvastaa paitsi hänen erityisasemaansa
opettajien joukossa myös opettajaa kohtaan tunnettua kiintymystä:
Laulujen yhteydessä jokaiselle opettajalle annettiin punainen neilikka ja oman laulun sanat.
Luokanvalvojat ja rehtori saivat lahjat. Toinen luokanvalvojista (vain pari vuotta ollut) sai
savisen maljakon, jossa upea kukkakimppu. Toinen, pitkäaikainen äitihahmomme sai
Kalevalakorun villapaidan. Rehtorille annoimme elävän kukon (Gallian kukko).602
Opettajien ominaisuudet, joista lahjat kertovat, ovat samoja kuin laulujen aiheet: karkeasti
neljäsosa lahjoista viittaa opetusaineeseen, neljäsosa tuntikäyttäytymiseen, neljäsosa
ulkonäköön ja pukeutumiseen ja neljäsosa muuhun, koulun ulkopuoliseen asiaan. Osuvan ja
huvittavan lahjan antaminen edellyttää tietoa opettajasta ja hänen tuntemistaan myös
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henkilökohtaisella tasolla. HUYK:n abin mukaan toiset opettajat ovat sillä tavalla yläpuolella,
ettei hassuja lahjoja keksi, vaan annetaan joku siisti kynttilänjalka tai vastaava.603
Samoin kuin lauluihin sisältyy myös lahjoihin viitteitä siitä, pidetäänkö opettajasta vai ei,
esimerkiksi Hykkylän abin mukaan lahjan laatu riippuu opettajasta, ilkeälle annetaan ilkeämpi
lahja, mukavalle mukava.604 Ääritapauksena lahjojen antamisessa (samoin kuin laulujen
tekemisessä) on se, että niitä annetaan vain niille opettajille, joista pidetään. Lahjoissa on
usein ideana opettajan opettaminen, huomauttaminen jostain heikosta puolesta tai huonosta
tavasta, esimerkiksi opettajalle, jolla on huono ulosanti, annettiin Puhu tehokkaasti -käsikirja.
Piikkilahjojen jakotilanne voi olla opettajalle samalla tavoin kiusallinen kuin laulujen
laulamistilanne. Ne, joita tavallisesti hän opettaa, arvostelee ja rankaisee, tekevät nyt saman
hänelle. Jos opettajalla on arkikoulussa valta nöyryyttää oppilasta luokkatoveriensa edessä,
on oppilaalla nyt valta nöyryyttää häntä opettajatoveriensa edessä. Lahjoilla, samoin kuin
lauluilla, abit palkitsevat niitä, joista pitävät ja rankaisevat niitä joista eivät pidä. He
muodostavat kollektiivisia arvostelmia opettajista ja siirtävät niitä myös alaluokkalaisille.

Abilehdet
Noin puolessa kouluista abit julkaisivat abilehden eli kronikan. Esimerkiksi Ranskalaisessa
koulussa:
Luokkamme elvytti koulussamme pitkään unohdettuna olleen tradition, abikronikan. Siinä oli
valokuva ja juttu jokaisesta abista. Lisäksi oli kuvat opettajista ja lyhyt kommentti jokaisesta tai
heidän tyypillisin fraasinsa. Valokuvia ja lyhyitä kertomuksia oli luokkien yhteisistä matkoista ja
vanhojenpäivästä. Sekoilusivuilla oli kaikenlaisia koulussa otettuja kuvia ja tilanteisiin sopivia
kommentteja. Lukijalahjana oli paperinukke-Jamppa eli rehtori. Juttuja varten kerättiin kaikilta
luokkalaisilta ideoita ja kronikkaryhmä kokosi ja kirjoitti tekstit. Kronikoita myytiin sekä
opettajille että oppilaille.605
Kronikan abit tekevät muistoksi itsestään ja luokastaan:
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Olipa kerran mielipide abien mielessä, että muisto meidän on itsestämme saatava ja tietysti
emmehän me halunneet jäädä edellisiä abiturientteja huonommiksi, joten ryhdyimme tähän
jännittävään puuhaan.606
Kronikassa on tavallisesti luokan historia, jossa kerrotaan koulun aloittamisesta ja luokan
yhteisistä riennoista. Jokaisesta abista on valokuvan lisäksi
”lempinimii ja sit jotai tyypillisii sanontoja siihen et mitä aina käyttää. – – kaikkee sellasta mitä
nyt sattuu tekemään jotai mokia tai jotain nyt vaan sellasta mitä voi mainita.”607
Teksteistä pyritään tekemään hauskoja.608 Abilehteen pistetään ”luokan sisäisiä juttuja”,609
joten hauskuuden ei välttämättä ole tarkoituskaan avautua ulkopuoliselle.
Kolmessa koulussa oli lehden muotoisen kronikan sijasta abinäyttely, esimerkiksi EtuTöölössä:
Jokaisesta oli arkki. Semmonen vihko kiersi luokissa puoli vuotta, mihin voi aina kirjottaa
toisesta jotain, jokaiselle oli varattu yksi sivu. Penkkaripäivänä ne arkit pantiin luokan seinälle
ja jokainen sai viedä omansa pois. Siinä nyt oli toisen ominaisia piirteitä, mitä ne tekee ja
kenen kanssa seurustelee, kuka omistaa mitäkin ja semmosta.610
Samoin kuin lauluissa, tuodaan siis kronikoissa esiin kouluyhteisön jäsenten persoonallisia,
henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka koulun virallisessa arviointijärjestelmässä nimenomaan
pyritään sivuuttamaan ja kieltämään (pärstäkertoimen vaikutusta koskeva kielto).

Autojen julisteet
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Abit tekevät ajelulla käyttämiensä kuorma-autojen kylkiin kiinnitettäväksi julisteita. Norssista
haastateltu abi luetteli seuraavia julisteiden sisältöä koskevia sääntöjä:
”No sehän siin on tietysti pääideana et siihen tulee luokka, et näkee mikä luokka ja mikä
koulu. Se on siin niinku lähinnä ideana. Mut sit siin niinku pitäs keksiä periaatteessa joku hyvä
letkaus, joku sellanen vähän satiirinomainen juttu jostain ajankohtasest tapahtumasta, se on
hirveen yleinen ollu, monena vuonna ollu semmonen. Tai sitten yleensä vaan jotain laittaa
sinne jotain – hauskaa.”611
Niin sanottu ajankohtaisaihe yhdistetään abien omaan elämäntilanteeseen. Vuonna 1981
julisteissa suosittuja uutisaiheita olivat ongelmajätteet, Iranin panttivankidraama ja
seurakuntien Se löytyy -kampanja:
Olemmeko ongelmajätettä?
12B SYK:n ongelmajätteet.
Märskyn panttivangit vapauteen – 501 kohtalonpäivää ohi.
2160 vankeuspäivän jälkeen vapaus 61 panttivangille, ehtona yo-kirjoitukset.
Welcome Freedom! Ajatollah Viitasen panttivangit vapauteen 2280 kidutuspäivän jälkeen.
Täältä se ei löydy.
Munkka – se löytyy.612
Julisteissa voidaan kritisoida koululaitosta ja esittää erilaisia vaatimuksia mielenosoituksen
tapaan:
Syntynyt vapaaksi, koulutettu kuoliaaksi.613
Emme opiskelleet elämää vaan yo-kokeita varten.
Lisää poikia lukioon.
Opettajat pois Abistanista.
Opettajat R-kioskeihin.
Ruokaa kouluruokailuun.
Abit alkoon, keskiolut kouluun.
Norssi 83 A Kari, 11. Julisteen kuvattava luokkaa -sääntö myös: Norssi 81 B Jouni, 1; SYK 81 A Annu,
8; SYK 81 A Laura, 4–5.
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Make love not war.614
Tavallisia ovat erilaiset ohi on -toivotukset:
Ohi on 2210.
Free at least 2444.
Jäähyväiset koululle täysin palkein.
Apollon lähetystö 1521 päivää but never again.
3C ohi on ohi on 820803 minuuttia kärsimystä mutta väliaikaista kaikki on vaan.615
Tavallisia ovat myös erilaiset abien tulevaisuuteen kohdistuvat ennustukset:
Reippaina käymme rappiolle.
Vuoden 1990 presidenttiehdokkaat.
Tässä menee Krunikan ojankaivuulinja.
Täältä tullaan korkeakoulu.
Railakas sukupuolielämä pelastaa meidät korkeakoululta.616
Julisteille on lajityypillistä eräänlainen nonsensen huumori, monimerkityksisyys ja
käsittämättömyys. Jokainen saa käsittää niistä mitä haluaa, ne tavallaan vastustavat järjellistä
tulkintaa (vrt. julisteteksti vuodelta 1982: ”If you think you know what’s going on you’re
probably full of shit.”). Julisteiden varsinainen yleisö on kansanjoukko Esplanadilla, mutta
suuri osa merkityksestä voi olla ymmärrettävissä vain oman koulun oppilaille tai vain julisteen
tehneen abiluokan jäsenille, jopa vain jollekin luokan osaryhmälle. Useat haastatellut abit
huomauttivat, että julisteissa oli luokan sisäistä huumoria, joka ei ollut tarkoitettukaan
ulkopuolisten tajuttavaksi.617 Luokkaan kuulumattoman käsitettäväksi jää siis vain se, että hän
on ulkopuolinen ja että julisteen esittävällä abiluokalla on omaa kulttuuripääomaa, huumoria,
joka ei avaudu muille.
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Vuonna 1981 pääsin tarkemmin seuraamaan julisteiden syntyä Norssin VIII:lla eli
klassikkoluokalla. Julisteita alettiin suunnitella kevätlukukauden alussa. Haastattelussa 6.
tammikuuta selvillä oli seuraavia julisteiden teon periaatteita: Julisteet eivät saisi olla töhryisiä.
Ajankohtaisaiheita, esimerkiksi Valcoskandaalia, ei pitäisi käyttää, koska se olisi liian tavallista.
Julisteiden pitää olla hauskoja ja niissä on otettava huomioon, että luokka on viimeinen
Norssin klassilliselta linjalta: niiden pitäisi olla klassisaiheisia.618
Kaksi päivää ennen penkinpainajaisia autoon tarvittavat neljä julistetta olivat valmiina.
Haastattelussa sain niistä tiedot:
1) Divina Commedia: yo-kirjoitukset, kouluelämä: koko touhu pelleilyä, näytelmää. Ankea
Norssi. Rehtori -bokseri.
2) Hydra – monipäinen hirviö = peruskoulu. Herkules = tavallaan me. Sarjakuvatyyliin.
Yleensä aina pilkataan yhteiskuntaa tai opettajia, me ei.
3) Auton takana takapuoli.
4) Edessä (klassikkoluokalta toiselle) periytyvä juliste Helsingin Normaalilyseo.
Julisteita oli maalattu huolellisesti kaksi viikkoa. Ne haluttiin hyviksi ja värikkäiksi, koska
”halutaan lähteä komeesti”.619
Divina Commedia -julisteelle on vertailukohtia, joiden tarkastelu valaisee penkinpainajaisten
julisteperinnettä.
”Divina Commedia” on otsikkona valkopohjaisessa julisteessa, jota hallitsee koulutalo
(Norssin Johanneksenkirkon puoleinen julkisivu). Koulun pihalla nähdään irvistävä bokseri,
josta kilpi varoittaa: ”cave canem”. Koiralla on silmälasit ja punaiset nyrkkeilyhansikkaat.
Alareunassa on koiran ruokakuppi, josta tarkkasilmäinen näkee lukea rehtorin etunimen.
Julisteen keskellä on meri, jolla valkolakkinen iso N-kirjain purjehtii. Vasemmassa reunassa
meren rannalla kasvaa kolme palmua.620
Yksi julisteen tekijöistä oli aiemmin maalannut samasta koulutalosta öljyvärityön. Maalausta ja
julistetta verrattaessa nähdään muutamia penkinpainajaisjulisteiden kuvaperinteelle tyypillisiä
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piirteitä. Kahden kuvan perusasetelma on sama, koulutalo hallitsee kuvaa sen oikeassa
laidassa. Julisteen kuva on perspektiivitön, koulun julkisivu on kuvattu suoraan edestä.
Julisteessa ei ole näkyvissä valoa eikä varjoa; koulun ikkuna-aukot ammottavat mustina, mikä
kuvaa sen ankeutta (maalauksessa sen sijaan taloa valaisee nouseva aurinko ja siitä välittyy
valoisa, lämmin tunnelma). Julisteessa koulun julkisivu on muun yksinkertaistuksen lisäksi
lyhennetty niin, että pääovi sijoittuu symmetrisesti sen keskelle.
Abin sarjakuvatyyliksi kutsuma penkinpainajaisjulisteiden kuvatyyli on populaari. Nils-Arvid
Bringéus on todennut muun muassa perspektiivin puutteen ja symmetrian periaatteen
ruotsalaisen kansanomaisen kuvaperinteen luonteenomaisiksi tyylikeinoiksi.621
Muita penkkarijulisteissa toistuvia Bringéuksen mukaan kansanomaisia kuvakeinoja ovat
ennen–jälkeen -kuvaparit ja kuvasarja, penkkarijulisteissa ”ihmisen evoluutio”
päätepisteenään ”homo abituriens” tai ylioppilas, esimerkiksi Myllypurossa vuonna 1981
juliste Kala – sammakko – apina – ylioppilas (jossa sammakko oli rehtorin pilakuva).622
‘Ylioppilaan (abin) synty’ on vielä laajemmin toistuva kuva-aihe, jota voidaan käsitellä myös
myyttisten kertomusten parodioina – ”alussa oli muna”623; koululaitos ylioppilaita oksentavana
tai ulostavana hirviönä.624
Toinen läheinen vertauskohta Divina Commedia -julisteelle oli rinnakkaisluokan L3a:n juliste
1444 Days – Freedom. Tämänkin julisteen hallitsevana kuva-aiheena oli koulutalo, jonka
ikkunoissa oli kalterit. Koulun katolla nähtiin mustaan viittaan ja baskeriin pukeutunut
koirankasvoinen, ihmiskäsillään koulua syleilevä hahmo (rehtori-imaami). Koulun ovesta juoksi
tikku-ukkoja pihalla odottavaan kuorma-autoon, jonka kyljessä oli teksti L3a.625
Julisteet saattoivat perustua yhteiseen ideaan, siitä huolimatta, että penkinpainajaiset oli
Norssissa vuonna 1981 järjestetty eri luokilla täysin erikseen. Toisaalta myös nämä julisteet
on voitu tehdä erikseen, soveltamalla penkkarijulisteiden perinteisiä tekosääntöjä samoin.
Kumpikin juliste kuvaa abien elämäntilannetta – 1444 Days nimenomaan penkinpainajaisia,
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Divina Commedia epämääräisemmin ‘elämän merelle purjehtimisen’ ideaa. Kumpikin juliste
kuvaa koululaitosta – 1444 Days jälleen täsmällisemmin penkinpainajaismotiivilla ‘koulu on
vankila’, Divina Commedia kuvaannollisemmin ‘kouluelämä on näytelmä, pelleilyä’. Rehtori
eläimenä on niin ikään penkinpainajaisissa toistuva kuva-aihe, julisteiden lisäksi esimerkiksi
abipaidoissa ja lehdissä. L3a on yhdistänyt tähän niin sanotun ajankohtaisaiheen eli pilakuvan
mallina on osittain käytetty ajatollah Khomeinin hahmoa. Rehtorin kuvaaminen kummassakin
julisteessa koulun järjestyksenpitäjän tehtävässään on esimerkki siitä, miten abeille
ajankohtaiset asiat muokkautuvat penkinpainajaisten aiheiksi, miten heillä on mahdollisuus
kommentoida itselleen tärkeitä asioita: se liittyy koulussa tuolloin ajankohtaiseen rehtorin
järjestyksenpitäjän roolin korostumiseen.

Juominen
”Alkoholi on aika suuri juttu koko tässä penkkareissa.”626 Juominen on penkinpainajaisten
puhutuin ja eniten avoimia ristiriitoja synnyttävä symboli. Penkinpainajaiset on
määritelmänomaisesti ”tilanne, jossa juodaan paljon ja ollaan vähän hillittömämpiä”.627
Alkoholinkäyttötilanteena se rinnastuu vappuun, juhannukseen ja uuteenvuoteen: joidenkin on
pakko juoda.628 Joillekin abeille juominen on pääasia koko penkkareissa.629 Joillekin penkkarit
merkitsi ”ryyppyputkea torstaiaamusta läpi koko viikonlopun”.630 Penkinpainajaisissa on
tarkoitus olla hauskaa, ja joillekin hauskanpito ja juominen edellyttävät toisiaan: ”on pakko
vetää pää täyteen ennen ku on hauskaa”631; ”humalatila tulee ni onha se aina hauskaa”632.
Juominen yhdistetään abilta odotettuun roolikäyttäytymiseen: abit juovat, koska ”ei uskalla
käyttäytyä sillai täysin naurettavasti ilman viinaa”.633 Alkoholia otetaan rohkaisuksi, että
kehdattaisiin laulaa.634 Penkinpainajaisiin kuuluva meteli pannaan juomisen tiliin:
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”Penkkarit on sellanen että kaikki meluaa hirveesti ja sitte puolet on tietysti kännissä ja
meluaa sen takia ja hirvee semmonen käsityshän siit on et lujaa menee ja sit ne on niit isoja
sit ja täytyy näyttää pienemmille – –.”635
”Lujaa menee” nimenomaan alkoholin avulla.636
Penkinpainajaisten eri vaiheissa juominen on erilaista. Lauttasaaresta haastateltu abi antoi
seuraavanlaisen säännöstön:
Keskiviikkoiltana (potkiaisissa) ravintolassa juotiin. Koulussa penkkaripäivänä ei juotu
julkisesti, useimmat ehkä ottivat jotain, mutta ei ihmeemmin. Koulussa juominen ei ollut se
pääasia (toisin kuin illalla), kukaan ei ollut näkyvästi humalassa. Autoissa juotiin jonkun verran.
Ennen hotelliin tuloa tuli varmasti useimpien otettua, hotellissa juotiin runsaasti.637
Alkoholin tuominen kouluun penkinpainajaispäivänä on jouduttu erikseen kieltämään
kouluhallituksen kirjeellä.638 Koulussa juominen on peitettyä, eivätkä abit yleensä ole näkyvästi
humalassa. Esimerkiksi Malmin lukiossa:
Koulussa osa joi, osa ei. – – Oli tietysti sanottu, että koulussa ei saa juoda, kaikki meni hyvin,
ei ollut mitään rähinöitä. Jos nyt joku siellä joikin, ei se haitannut.639
Vaikka juominen on periaatteessa kiellettyä penkinpainajaisissakin, se on kuitenkin eri tavalla
sallittua kuin tavallisena koulupäivänä. Rehtori katsoo lievää juomista läpi sormiensa.640
Opettaja reagoi humalaiseen abiin ohjaamalla tämän opettajainhuoneeseen selviämään.641 Abi
saattaa sanoa rehtorille juoneensa jo, tilanne, joka tavallisena koulupäivänä olisi ”hirveä, sitä
ei voi kuvitella”642. Penkinpainajaiset on ainoa tilanne, jossa koulussa saatetaan olla
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humalassa643, mahdollisesti koulun diskoja lukuun ottamatta644. Yhden abin mukaan juominen
penkinpainajaisissa kuuluu asiaan nimenomaan koska se on kiellettyä.645
Ajelulla ”saa tehä melkeen mitä huvittaa.”646 Useissa kouluissa avattiin auton lavalla
kuohuviinipullo auton vielä seistessä koulun pihalla ja suihkutettiin kuohuviiniä ”maikkojen
naamalle suunnilleen”.647
Auton lavalla juominen on jo täysin sallittua.
Heti auton lähdettyä liikkeelle ilmestyivät erilaiset juomat näkyviin: makeat viinit, koskenkorvaja gin-pullot, pirtusekoitteet, kiikaritaskumatit ja muut salakätköt. Tahti oli kova ja tunnelma
kohosi.648
Ajelulla riehuminen, joka kuuluu abin rooliin, yhdistetään juomiseen:
– – abit tuntuivat melko vaisuilta juovuksissa olevia poikia lukuunottamatta. Muutamat tytöt
kertoivat heillä olevan ihan kivaa, vaikkeivät he riehumaan ruvenneetkaan. – – Lähes kaikilla
meidän auton pojilla oli taskumatti tai pullo povitaskussa, oli Koskista, viskiä, vodkaa.649
”Esimerkiks meidän autossa no oli siel yks voi sanoo et oli vähän enemmän humalassa, mut
mitään semmost erityisempää ei sattunu, et ihmiset ois hirveesti riehunu.”650
Penkinpainajaispäivän ilta – ravintolassa tai matkalla – kuluu syömisen, juomisen ja
tanssimisen merkeissä. Esimerkiksi Tallinnan matkaa kuvataan sanoilla ”pelkkä
ryyppyreissu”.651 Leningradin matkalla ”oltiin oikein tyypillisiä votkaturisteja.”652
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Joissakin kouluissa alkoholinkäyttö erottelee abit eri ryhmiksi, jotka nyt tulevat
poikkeuksellisella tavalla julki, kun kaikki abit ovat yhdessä tilanteessa, joka toisille on
alkoholinkäyttötilanne:
”Kyllä sen huomas että tietyn tyyppiset tyypit vaan joi ja joi ja joi ja sammu sit lopuks, ja toiset
laski mäkeä, siellä erottu suunnilleen ne samat ryhmät missä ollaan ennenki liikuttu.”653
”Sielläki oli taas nää jotka ei juonu ja nää jotka joi. Ei se niinku sillee ollu erilainen ku muutkaa
bailut.”654
Opettajien läsnäolo ravintolassa on penkinpainajaisissa ainutlaatuista:
”Penkkarit on varmaan ainoo tollanen tilanne mis opettajat juo – opettajat ja oppilaat juo
keskenään viinaa.”655
Vanhojenpäivänä on vielä tilaisuus ”näyttää pienemmille” ja välittää penkinpainajaisten
juomaperinnettä nuoremmille koululaisille:
Seuraavana päivänä jotkut abeista ilmestyivät koululle katsomaan vanhojen päivän ohjelmaa.
Edellisenä iltana oli kuulemma ollut niin hyvät ’perinteet’ ettei paremmasta väliä. F ja H olivat
vielä nyt aamullakin näkyvästi humalassa ja A tuli kertomaan minulle kuinka häneltä oli
katkennut filmi jo alkuillasta. Yksi tytöistä saarnasi eräälle pojalle, kuinka tämä oli käyttäytynyt
kuin sika edellisenä iltana. Nuoremmille koululaisille kerrottiin, että oli ollut niin hauskaa, niin
hauskaa.656
Penkinpainajaisissa juominen on osa laajempaa nuorten juomistapaa: penkinpainajaiset on
tässä suhteessa samanlainen kuin muutkin bailut.657 Bailuissa juominen on ”erilaista kuin
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aikuisten juominen”, se on ”sekoilua, hillitöntä ryyppäämistä”.658 Penkinpainajaisissa riehutaan
kuten viikonlopun bailuissa:
”En mä tiedä mitä se riehuminen oikee on, sitä vaa tulee, kännissä tulee sählättyy vähä
enemmän, huudettuu ja vähä irroteltuu tai silleen, sitä on vaa niinku rennommin sillee – –.”659
Haastattelemieni abien mukaan bailaaminen on nimenomaan tietty tapa juoda paljon: siihen
liittyy aina se, että mukana on paljon ihmisiä ja se, että seuraavana päivänä ”sitä on että mitäs
sitä tulikaan tehtyä – sähläystä.”660
Penkinpainajaisten yhteydessä näyttää siltä, että abien julkinen juominen voidaan joissain
tapauksissa tulkita aikuisten humalahakuisen juomisen parodiseksi esittämiseksi, mutta
toisaalta osa abeista on luonnollisesti jo omaksunut tämän suomalaisen juomiskulttuurin
piirteen. Tällöin julkinen humala on luontevimmin tulkittavissa liittymäriitiksi, symboliseksi
aikuisen roolin ottamiseksi.
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5. Helsingin ja muun Suomen tapa
Vuoden 1987 keväällä annettiin ylioppilaskirjoituksissa aihe ”Ylioppilasvuoden perinteitä
koulussani (esimerkiksi potkiaiset, penkinpainajaiset, lakkiaiset)”. Tarkastelen seuraavassa
tämän aineiston avulla muun Suomen penkinpainajaisten kuvaa verrattuna helsinkiläiseen
perinteeseen. Tarkastelussa on mukana sata koulua, joista on yhteensä 533 ainetta, muualta
kuin Helsingistä. Aineistoa on käsitelty lähdekritiikin kannalta aineistoluettelon yhteydessä.

Helsinkiläiset tavat muualla Suomessa
Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kuva muun Suomen penkinpainajaisperinteestä
piirtyy samanlaisena kuin Helsingin. Tällainen poikkeus oli esimerkiksi Lappajärven lukion
abien teemapenkkarit, joissa abien pukeutuminen, käyttäytyminen ja heidän esittämänsä
ohjelma noudatteli ”1700-luvun hovin” teemaa.
Seuraavassa tarkastelen muun Suomen penkinpainajaistapoja, sikäli kuin ne eroavat
helsinkiläisistä, kuvausluvun otsikoiden mukaisessa järjestyksessä.
Aamujen laskeminen ja määräpäivät. Vuonna 1987 oli selvästi vakiintunut sadan päivän
juhliminen sekä Helsingissä että muualla Suomessa.661 Sellainen variaatio, jota Helsingissä
vuonna 1983 esiintyi, oli kadonnut, ja sääntönä voidaan pitää sitä, että mikäli jotakin päivää
juhlittiin, se oli juuri sata päivää, ja sen lisäksi voitiin mahdollisesti juhlia esimerkiksi 50.
päivää. Aamukalenterin esillepano liittyi usein juuri sadan päivän juhlintaan, mutta siitä
riippumattomastikin voitiin kalentereja laittaa.
Potkiaiset näytti olevan muualla Suomessa jopa hieman yleisempi tapa kuin Helsingissä.662
Muualla Suomessa potkiaisiin kuului usein tietty teema, jonka mukaisesti juhlapaikka oli
koristeltu ja toisluokkalaiset pukeutuneet – tällaista tapaa ei ole Helsingissä. Potkiaisten
nimitys potkukonva tai -konsa tunnetaan yleisesti Itä-Suomessa ja osin muuallakin.663 Nimitys
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ruusukonva, johon liittyy usein abiturienttien kukittaminen tai juhlapaikan koristaminen
ruusuilla, tunnetaan erityisesti Lahden seudulla.664 Harvinaisempi nimitys karonkka mainitaan
kolmesta koulusta eri puolilta Suomea, Imatrankosken, Järvenpään ja Kokemäen lukioista.
Luokissa kiertely näytti vuoden 1983 aineiston perusteella täysin vakiintuneelta, jopa
pakolliselta penkinpainajaisten tapahtumalta.665 Ylioppilasaineiden perusteella tapa oli
voimassa vain noin kahdessa kolmasosassa kouluista.666 Syynä eroon saattaa tosin olla se,
että teemahaastattelussa luokissa kiertelystä nimenomaan kysyttiin, mutta ainetta kirjoittavan
mielessä kiertely voi olla varsin epämääräinen toiminnan osa, jota ei mielletä erityiseksi
maininnan arvoiseksi ”tapahtumaksi”. Monessa koulussa osan mahdollista luokissakiertoaikaa
vei abiradio, koulun keskusradiosta lähetetty hupiohjelma, joka Lahdessa on noussut jopa
paikallisradion ohjelmaksi (Lyseon lukion abien tekemänä). Abiradioiden sisältöä ei aineissa
juuri kuvailtu, mutta sikäli kuin Helsingin teemahaastatteluaineistosta tiedetään,667 radiot
voivat sisältää esimerkiksi kertomuksia abeille tai abiluokille sattuneista tapauksista,
leikkimielisiä haasteita, opettajien imitointia ja karikatyyrejä, musiikkia ja niin edelleen. Ne
vastaavat siis osittain sisältönsä puolesta abilehtiä (ks. tätä).
Juhla (laulujen esitystilaisuus). Erityisen laulujen esitystilaisuuden järjestäminen näyttää
vähentyneen – seitsemässä sellaisessa helsinkiläiskoulussa, joissa tällainen juhla oli vuonna
1983, sitä ei ilmeisesti ollut vuonna 1987. Niiden koulujen osuus, joissa vuonna 1987 oli
erityinen juhlatilaisuus, oli muualla Suomessa vajaa puolet, mutta Helsingissä vain noin yksi
neljäsosa.668
Kahvit. Kahvien tarjoaminen – joko niin, että koulu tai opettajat tarjoavat abeille tai niin, että
abit tarjoavat opettajille – näyttää olevan muualla Suomessa yleisempää kuin Helsingissä.669
Ajelu ei ole muualla Suomessa yhtä sataprosenttisen yleinen kuin Helsingissä – maininta on
90 koulusta. Useilla pienillä paikkakunnilla ajelu oli kokonaan korvattu tavalla vierailla
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paikkakunnan eri laitoksissa (ks. seuraava luku), esimerkiksi Alahärmässä, Enossa,
Harjavallassa, Jalasjärvellä ja Lappajärvellä. Variaationa kuorma-autoajelusta esiintyy ajelu
traktorin lavalla, muun muassa Haapamäen, Kalajoen, Kauhajoen ja Kerimäen lukioissa, sekä
kuriositeettina ajelu paloautolla Kaustisen musiikkilukiossa.
Illanviettoa ei ole aina ylioppilasaineissa kuvattu lainkaan, ilmeisesti koska se mielletään abien
omaksi toiminnaksi, johon koululla ei ole osuutta tai joka ei ole erityisen ”perinteistä”. Syynä
saattaa myös olla tarve miellyttää aineen tarkastajia kaunistelemalla tapojen sisältöä ja
esittämällä ne ”ylevän, arvokkaan” perinteen valossa.670 Illanviettoa opettajien kanssa ei muun
Suomen aineistossa esiinny lainkaan ja Helsingissäkin tieto tällaisesta oli nyt vain yhdestä
koulusta.671 Matkan osalta muuhun Suomeen pätee sama kuin Helsinkiin; kyseessä on matka
suureen kaupunkiin, kuten Iin lukion abien matka Kemiin; tai matka johonkin sopivan
etäisyyden päässä olevaan suureen hotelliin, kuten Hollolan lukion ja Lammin lukion abien
matka Aulangolle. Vuonna 1987 ruotsinlaivayhtiö tarjosi uutuustuotteena abeille 24 tunnin
abiristeilyä, jolle Helsingin kouluista osallistui viisi ja muun Suomen kouluista neljä.
Yksittäisistä matkakohteista Venäjän lähikaupunkeihin suuntautuvat matkat olivat menettäneet
suosionsa ja vastaavasti Tukholma oli nyt vielä aiempaakin suositumpi matkakohde.672
Illanvietto koulupaikkakunnan ravintolassa kuului ohjelmaan noin puolessa kouluista.
Pukeutuminen. Vuonna 1983 Helsingissä haalaripukeutuminen oli ylivoimaisesti tavallisinta:
noin kolmessa neljäsosassa kouluista abit pukeutuivat haalareihin, noin yhdessä
kymmenesosassa yhtenäisen teeman mukaisesti ja samoin yhdessä kymmenesosassa
naamiaistyyppisesti erilaisiksi hahmoiksi. Muun Suomen kuva vuonna 1987 oli erilainen:
tavallisinta oli pukeutuminen erilaisiksi hahmoiksi (noin puolessa kouluista), toiseksi yleisin oli
yhtenäinen teema (viidesosassa kouluista). Haalaripukeutumisesta kerrottiin vain viidestä
koulusta,673 ja sitä yleisempi oli Helsingin nykyisessä perinteessä tuntematon tapa pukeutua
kansallispukuihin (tytöillä kansallispuvut ja pojilla tummat puvut).674 Helsingissä vuonna 1987
pukeutumistavasta oli kerrottu yhdeksästätoista koulusta, ja näistä kahdessatoista tapana oli
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LFF; kolmessa sellaisessa koulussa, joissa illanvietto opettajien kanssa on ollut vuonna 1983, sitä ei
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edelleen haalaripukeutuminen samoin kuin vuonna 1983. Yhtenäinen teema mainittiin
kolmesta koulusta ja naamiaispukeutuminen neljästä. Voidaan siis sanoa, että
haalaripukeutuminen on erityistä juuri Helsingin penkinpainajaisperinteelle, kun muualla
Suomessa vallitsevana on naamiaistyyppinen pukeutuminen.
Koulun sotkeminen tai koristeleminen on muualla Suomessa yleisempää kuin Helsingissä.675
Tapa on ilmeisesti koulun järjestyksenpitäjien toimesta saatu Helsingissä vähenemään niin,
että vuonna 1983 sotkemista oli kymmenessä koulussa, mutta vuonna 1987 vain viidessä.
Karkkien heittäminen ei ilmeisesti ole muualla Suomessa yhtä yleinen tapa kuin Helsingissä;
aineissa maininta karkeista oli Helsingissä joka koulusta, mutta muualta Suomesta vain 83
koulusta. Monista aineista sai sen vaikutelman, että karkit kuuluivat lähinnä ajelulle, ei
niinkään tapahtumiin koulussa. Monissa kouluissa on pelkkä lukio, joten karkkien heittäminen
ei ehkä ole sillä tavoin välttämätöntä kuin jos kintereillä juoksee laumoittain pieniä
alaluokkalaisia niitä pyytämässä.
Opettajien laulut mainittiin aineissa Helsingistä 28 koulusta, mutta muualta Suomesta vain 76
koulusta. Joissakin tapauksissa laulut oli korvattu sketseillä tai puheilla.676 Monissa niistä
kouluista, joista lauluja ei mainittu, oli tapana piirtää opettajista pilakuvia (ks. seuraava luku),
jotka tietenkin sisällöltään osittain vastaavat lauluja.
Abilehti on ilmeisesti helsinkiläinen tapa, koska muualta Suomesta se mainittiin vain kolmesta
koulusta, kotkalaisesta Karhulan lukiosta, Kuopion klassillisesta lukiosta ja Kupittaan lukiosta.
Toisaalta abilehti on tapa, joka ei välttämättä aktuaalistu juuri penkkaripäivänä – lehti on
saatettu myydä tai jakaa jo aikaisemmin – joten se voi aineissa jäädä mainitsemattakin.
Helsingin kouluista abilehti oli vuonna 1983 neljässätoista ja vuonna 1987 se mainittiin
aineissa edelleen seitsemässä näistä.
Juominen mainittiin aineissa – yleensä aina ongelmallisena asiana, jota moralisoitiin – noin
kolmasosasta kouluja sekä Helsingissä että muualla Suomessa. Teemahaastatteluissa
juominen tuli esiin yhdeksässä koulussa kymmenestä, mutta tällöin ei suinkaan aina ollut kyse
juomisen ongelmallisuudesta, vaan ylipäänsä sen kuulumisesta penkinpainajaisiin. Tässä ei
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liene kyseessä sen enempää juomisen vähentyminen kuin sen muuttuminen
ongelmallisemmaksikaan, vaan ylioppilasaineen vaatima idealisoidun kuvan antaminen
asioista – juominen on kiellettyä arkikoulussa ja samoin se on kiellettyä ylioppilasaineessa,
ainakin myönteisenä tai neutraalina asiana.

Muun Suomen Helsingissä tuntemattomia tapoja
Seuraavassa tarkastelen sellaisia suhteellisen yleisiä tapoja, joita Helsingissä ei vuosien
1981–83 aineiston perusteella esiintynyt lainkaan, tai ne olivat niin harvinaisia, että olen ne
perinteen kuvauksessa sivuuttanut. Joillakin näistä tavoista on vuoden 1987 aineistossa
esiintymiä myös Helsingissä, mutta ne ovat edelleen harvinaisia.
Pilakuvat opettajista. Koulun seinille penkinpainajaispäivänä kiinnitetyt julisteet opettajista
mainittiin puolessa kouluista. Tätä tapaa ei tunneta lainkaan Helsingissä, mutta kyllä kaikkialla
muualla Suomessa Espoosta Iihin ja Kiteeltä Kauhajoelle. Tavan nimitys freskot näyttää
olevan etupäässä savolainen.677 Pilakuvat voivat jossakin määrin korvata opettajien lauluja,
mutta toisensa pois sulkevia nämä tavat eivät ole. Julisteiden sisältö noudattelee samaa
kaavaa kuin laulujen sisältö tai abilehtien jutut opettajista.
Opettajista maalataan myös kuvat. Nämä suurehkot ”taideteokset” kuvaavat opettajia
työssänsä, harrastuksissansa tai niistä ilmenee jokin merkittävä tapahtuma, joka on sattunut
opettajalle hänen elämässänsä. Esimerkiksi omissa penkkareissamme oli kuva eräästä
opettajastamme, joka avioitui suhteellisen iäkkäänä, ja lisäksi ajoi vielä ajokortin, vaikka
kukaan ei olisi koskaan uskonut hänen autonratissa istuvan. Kuvassa opettajamme ajoi autoa
morsiushuntu päässänsä.678
Aluksi abiturientit paljastavat freskon eli taulun joka sisältää kaikkien opettajien pilakuvat.
Aikaisemmin freskot piirrettiin tauluille, mutta nämä olivat liian helpot puhdistaa, jos opettaja
ei pitänyt kuvastaan. Nykyisin fresko piirretään erilliselle puualustalle ja ripustetaan niin
korkealle, etteivät opettajat voi sotkea tai poistaa kuviaan.679

Haukivuoren, Iisalmen ja Lapinlahden lukiot, kuopiolaiset Kallaveden, Klassillinen, Lyseon, Musiikki- ja
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Pilakuvat abeista. Noin kolmasosassa kouluista oli tapana, että joko toisluokkalaiset tai abit
itse piirsivät abeista pilakuvia, jotka laitettiin koulun seinälle. Näissä abitauluissa680 saattoi olla
myös abin valokuva ja abilehtityyppisiä kirjoituksia kustakin abista. Helsingissä tämä tapa
esiintyi vuonna 1983 kahdessa koulussa, Etu-Töölön ja Pohjois-Haagan lukioissa, ja vuonna
1987 niin ikään kahdessa koulussa, Etu-Töölön ja Itäkeskuksen lukioissa. Tapa on siis
Helsingissä harvinainen, mutta muualla Suomessa suhteellisen yleinen. Voidaan ajatella, että
Helsingissä abilehtitapa on korvannut julistetapaa, mutta nämä tavat eivät ole kuitenkaan
täysin toisensa poissulkevia, koska Kuopion Klassillisessa lukiossa oli vuonna 1987 tehty sekä
freskot opettajista ja abeista että abilehti.
Seuraa illan kohokohta, abeille paljastetaan heistä tehdyt piirustukset. Niissä tulee ilmi monia
näkyviä luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia. Heitä kiusoitellaan sekä tehdyistä että
tekemättömistä teoista. Piirustukset jaetaan ja jokainen abi saa ripustaa oman kuvansa koulun
aulan seinälle. Kaikilla oppilailla on näin mahdollisuus tutustua abien todelliseen minään.681
Jo pelkkä sana freskot saa abiturientille kylmän hien kohoamaan pintaan, hengityksen
ahdistamaan ja sydämen takomaan useita lisälyöntejä. Freskojen tekijät tuntevat liian hyvin
abiturienttien heikot kohdat ja käyttävät niitä hyväkseen. Tunneilta myöhästyminen,
hankaluudet auton kanssa, harrastukset ja tyttö- tai poikaystävä ovat varmasti hyväntahtoisten
pilajuttujen aiheina. Freskot näytetään yksitellen potkiaisissa ja ripustetaan myöhemmin
koulun käytävään koko kouluväen nähtäväksi ja naurettavaksi.682
Alaluokkalaisten sotkeminen. Noin kolmasosassa kouluista esiintyi Helsingissä vuonna 1983
täysin tuntematon tapa sotkea alaluokkalaisia karkkien jakamisen yhteydessä huulipunilla,
partavaahdoilla, sillivesillä yms. Vuonna 1987 tästä tavasta kerrottiin kolmesta
helsinkiläiskoulusta, joten yleinen se ei ole Helsingissä vieläkään, vaikka tavan ideapohja –
alaluokkalaisten kiusaaminen – on selvästi olemassa myös helsinkiläisessä perinteessä.
Sotkeminen kohdistuu erityisesti lukioluokkalaisiin (kun karkit taas jaetaan ensisijaisesti
pienille alaluokkalaisille), ja sen motiiviksi mainitaan usein kosto siitä, että on itse aikaisempina
vuosina joutunut sotketuksi.
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On ollut tapana, että oppilastoverit; pikku-”mopot”683 ja kakkosluokkalaiset sutataan
totaalisesti. Vanhat huuli-, poski- ja luomivärit pääsevät oikeuksiinsa etenkin kasvoissa, joiden
väriloisto on kaikkine kuvioineen töhrimisen jälkeen silmiähivelevä. Partavaahto on aina ollut
käyttökelpoinen hiusten uudelleenmuotoiluväline. Nykyisin myös tuoksuvat muotovaahdot
ovat erittäin kilpailukykyisiä ”penkkari-look’n” aikaansaamisessa. Vaahto yhdistettynä partatai hajuveteen (mieluiten venäläiseen) antaa tuoksun, joka säilyy pitkään. Kutkapulveri,
makaroonit ja riisiryynit, jotka on tungettu puseronkauluksesta sisään, antavat huutavalle,
potkivalle, armoa anelevalle uhrille pikantin loppusilauksen. Etenkin niille, joiden tiedetään
operoineen edellisillan potkiaisten rienaavia kronikoita, annetaan erikoiskäsittely: ei armoa.684
Vierailut laitoksissa. Noin kolmasosassa muun Suomen kouluista abien tapana oli joko ajelun
yhteydessä tai sen sijasta vierailla paikkakunnan erilaisissa laitoksissa: ala-asteen kouluissa,
päiväkodeissa, kunnanvirastossa, vanhainkodeissa ja niin edelleen. Tämä on erityisesti tapana
pienillä paikkakunnilla, joilla on ehkä vain yksi lukio, mutta myös sellaisissa pienissä
kaupungeissa kuin Salo tai Lappeenranta. Aineiston suurimmissa kaupungeissa tapaa ei
esiintynyt: Espoo ja Vantaa noudattivat Helsingin tapaa, koska abit vielä tuolloin osallistuivat
Helsingin ajelulle; tapaa ei mainittu esimerkiksi Hämeenlinnan, Lahden, Tampereen, Kotkan,
Kuopion, Joensuun eikä Oulun kouluista.
Abiturientit ajavat Oitin kylän kautta ala-asteelle. Ala-asteella abiturienttien entiset opettajat
ottavat valokuvia, ja oppilaat juoksevat innokkaana hakemaan karkkeja. Ala-asteelta jatketaan
vielä matkaa kirkonkylän vanhainkotiin. Tämän jälkeen penkinpainajaiset ovat ohi – –.685
Autoajelun jälkeen jakaannuimme ryhmiin ja ”kiersimme” kylämme virastot, toimistot, pankit,
kaupat ja terveyskeskuksen toivossa, että saisimme muutaman lantin. Saamillamme rahoilla
pyrimme kustantamaan ainakin osan lakkiaisillan menoista. – – Penkinpainajaispäivä on
paikkakunnallani melkoinen tapahtuma, sillä kotiseutuni on tyypillinen maaseutukirkonkylä.
Ihmiset ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti ja yhtyneet meidän ”penkkaripäivän” ilonpitoon.686

Mopo on aineiden perusteella yleisesti lukion ensiluokkalaisista käytetty pilkkanimi, joka sotilasslangissa
merkitsee 'alokasta' (Penttinen 1984, s.v. mopo).
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Kankaanpään lukio.
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Hausjärven lukio.
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Opettajan tuominen aamulla kouluun jollakin erikoisella kulkuneuvolla oli vuoden 1987
aineiston mukaan tapana viidessätoista koulussa. Tapaa ei tunneta Helsingissä. Se näyttää
keskittyvän erityisesti Ouluun ja sen ympäristöön687 sekä Turun ja Porin lääniin688;
hajaesiintymiä on muualla689. Abijoukko hakee joko rehtorin tai yleisemmin luokanvalvojan
penkinpainajaispäivän aamuna kouluun; hänet saatetaan pukea penkkarivaatteisiin tai muihin
erikoisiin vaatteisiin ja sen jälkeen hänet kyyditetään kouluun esimerkiksi hevosreellä,
kottikärryillä tai millä abit keksivätkin.
Ja voi sitä luokanvalvojaraukkaa, jolla on vahdittavanaan ne kierot kolmoset. Hänhän joutuu
tulemaan kouluun penkkariaamuna meidän haluamallamme tavalla. Toinen tulee ralliautolla
toinen käsiraudoissa poliisin saattelemana. Onpa joku päässyt kokeilemaan poron vetämää
kelkkaakin.690
Opettajan herättäminen aamulla metelöimällä hänen pihallaan, joissakin tapauksissa erittäin
varhain (”aamuyöllä”, ”kello neljä aamulla”) sekä aamukahvin tarjoaminen hänelle liittyy
tietenkin toiminnallisesti edelliseen tapaan, ja tapojen esiintymisaluekin on samantapaisesti
länsisuomalainen.691 Kuitenkin kyseessä on nähdäkseni kaksi eri tapaa. Vain yhdessä
koulussa, Kankaanpään lukiossa, tavat oli yhdistetty. Ideana on yllättää opettaja intiimissä
tilanteessa, kesken unien, ja samalla hänelle voidaan tehdä jotakin hieman inhottavaa,
esimerkiksi laulaa penkkarilauluja.
Perinteitä oli noudatettava. Niinpä kapusimme aamuvarhaisella kuorma-auton lavalle ja
ajoimme luokanvalvojamme pihaan. Kello kuusi penkkariaamuna hämärästä kajahti ”Sä
kasvoit neito kaunoinen” ja opettaja talutettiin sokkona kuorma-auton lavalle. Veimme hänet
hienotunteisesti ravintolaan aamiaiselle. Muut luokat tyytyivät raa’impiin ratkaisuihin, kuten
huoltoaseman baarin tukevahkoon kahviin.692

Oulusta Karjasillan, Kastellin ja Laanilan lukiot; Haukiputaan, Kempeleen, Kuhmon yhteis- ja
Kuusiluodon lukiot.
687.

688.

Salon kaupungin Hermannin lukio, Kankaanpään, Kosken ja Laitilan lukiot.

689.

Alajärven, Inkeroisten, Järvenpään lukio ja Kuopion musiikkilukio.

690.

Kastellin lukio.

Alahärmän, Inkeroisten, Jalasjärven, Kankaanpään, Kokemäen, Kuninkaanhaan (Pori) ja
Lappeenrannan lyseon lukiot.
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Inkeroisten lukio.

Seuraavan eli penkkariaamun valjetessa lähtivät pirteimmät abit herättämään opettajia kahvin
ja pullien kera. Tämä oli aivan uusi keksintö, eivätkä opettajat osanneet ollenkaan odottaa
sellaista herätystä. Kävi jopa niin hassusti, että joltakin opettajalta puuttui kokonaan
huumorintaju, ja aamuvirkut abit saivat ovenkiinnipaiskauksen vastaukseksi. Samalla näistä
opettajista otettiin pikakameralla valokuvat, jotka sitten koristivat päivällä koulumme
muistitaulua. Tässä siis taas uusi perinne koulussamme.693

Arviointia
Asetelma, jossa vertailtavana ovat Helsingin ja toisaalta muun Suomen penkinpainajaistavat,
on oikeastaan mielivaltainen. Taustalla ei ollut mitään hypoteesia siitä, että Helsinki
muodostaisi omaleimaisen, muusta Suomesta poikkeavan perinnealueen, vaan asetelma
muodostui pelkästään aineiston kertymishistorian vuoksi.
Kun lähdekriittiset huomiot otetaan täydestä arvostaan, tästä vertailusta jäävät seuraavat
tulokset: penkinpainajaistapa on yleisesti ottaen yhtenäinen koko Suomessa. Erityisesti
helsinkiläinen on varmasti vain yksi penkinpainajaisten tapa, haalaripukeutuminen, jota
muualla Suomessa vastaa yleisimmin naamiaistyyppinen pukeutuminen. Epävarmasti
helsinkiläinen on abilehtitapa, jota muualla Suomessa vastaavat opettajien ja abien pilakuvat.
Melko yleisiä kaikkialla muualla Suomessa, mutta lähes tai täysin tuntemattomia Helsingissä
olivat tapa sotkea alaluokkalaisia ja tapa vierailla paikkakunnan eri laitoksissa – viimeksi
mainittu on tyypillinen pienille paikkakunnille. Erityisesti länsisuomalaisia tapoja olivat
opettajan tuominen aamulla kouluun jollakin erikoisella kulkuneuvolla sekä opettajan
herättäminen aamuvarhaisella kotonaan ja aamukahvin tarjoaminen hänelle.
Penkinpainajaistapojen levinneisyydessä kiinnittää ensiksi huomiota joidenkin tapojen pieni,
kiinteä levinneisyysalue. Tällaisia ovat esimerkiksi Helsingin haalaripukeutuminen ja Lahden
seudun ruusukonvat. Tähän rinnastuu se ilmiö, että sellaisissa kaupungeissa, joista aineistoa
on monista kouluista, esimerkiksi Joensuussa ja Kuopiossa, perinne näyttää muodostuneen
monilta osin yhtenäiseksi, esimerkiksi siten, että pukeutumistapa on kaikissa kaupungin
kouluissa sama. Tällaisen yhtenäisen perinnealueen täytynee perustua tapojen leviämiseen
kasvokkaiskontakteissa eri koulujen oppilaiden välillä. Kaupungeissa on myös abien
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yhteisesiintymisiä, jotka varmasti ovat omiaan yhtenäistämään perinnettä, kuten Helsingissä
ajelu tai Kotkassa abien kokoontuminen kaupungin torille.
Yllättävämpää on joidenkin tapojen laaja, mutta kuitenkin selkeästi alueellinen leviäminen.
Miten juuri koulussa, joka on nykyaikaisen joukkotiedotuksen ja kansallisen yhtenäiskulttuurin
perustava instituutio, voi esiintyä alueellisesti levinneitä tapoja? Penkinpainajaiset on
olennaisesti kansanperinnettä: tavan leviäminen jää korkeakulttuurisen tiedonvälityksen
ulkopuolelle ja perustuu kansankulttuurin ilmiöiden tapaan kasvokkaiskontakteille. Esimerkki
tästä on se, ettei vuosikymmeniä jatkunut valtakunnallinen uutisvälitys Helsingin
penkinpainajaisista ole levittänyt haalaripukeutumista muualle Suomeen.
Aineistossa on hyvä esimerkki siitä, miten penkinpainajaistavat todellisuudessa saattavat
levitä:
Meidän koulussa me abit pidimme lokakuun lopulla pirskeet muille lukiolaisille, sen johdosta,
kun koulutyömme päättyisi sadan päivän päästä. – – Ohjelman olivat keksineet 3. luokkalaiset,
ja ideat olivat peräisin lähinnä yhdeltä turenkilaiselta tytöltä, joka oli muuttanut Alahärmään
syksyllä. Aikaisempina vuosina tällaista juhlaa ei ollut pidetty, mutta kiitos Kirsi Matikan
olimme tänä vuonna innokkaita.694
Tällainen perinteen muuttuminen edellyttää nähdäkseni sekä muuttajalta että vastaanottavalta
yhteisöltä sopeutumiskykyä ja avoimuutta, jollaista varmaankaan kaikilla abiluokilla –
kiistelevine klikkeineen – ei ole. Lisäedellytyksenä esimerkkitapauksessa on se, että
perinteessä on uuden perinteentaitajan hallitseman perinteen mentävä ”aukko”.
Kun tarkastellaan niitä 22 koulua, joista on sekä teemahaastattelu vuodelta 1983 että aineita
vuodelta 1987, huomiota herättää joidenkin koulukohtaisten tapojen pysyvyys. Tällaisia
muualla tuntemattomia tapoja, jotka ovat säilyneet nämä viisi vuotta, on muun muassa
Kulosaaren abien tapa pukeutua jo tammikuulta kouluun haalareihin; Lauttasaaressa tapa
tilata penkkaripäivän lounas ravintolasta koulun ruokalaan; Ressussa tapa hiihtää
penkkariaamuna Havis Amandan patsaalta koululle. Tällaisten irrallisen tuntuisten tapojen
pysyvyyden täytyy perustua koulun tavan tiettyyn malliesimerkillisyyteen, kun abit
suunnittelevat penkkareitaan. Muuten yksittäisten tapojen pysyvyydestä on ollut jo jonkin
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verran puhetta. Tämän lisäksi voidaan sanoa, että potkiaistapa, eli se, onko koulussa
potkiaiset vai ei, näyttää hyvin pysyvältä. Vain kahdessa koulussa, Torkkelin ja Yhtenäiskoulun
lukioissa, ovat potkiaiset tulleet ohjelmaan vuoden 1983 jälkeen. Sadan päivän vietto on tullut
ohjelmaan kuudessa koulussa.695 Lisäksi näyttää voimakkaasti yleistyneen tapa tilata
jonkinlainen abiasu; vuonna 1983 kyse oli tavallisimmin paidasta, mutta vuonna 1987
kokonaisesta verryttelypuvusta.696

695.

Etu-Töölön, HUYK:n, Kallion, Ressun, Roihuvuoren ja Torkkelin lukioissa.

Alppilan, Etelä-Kaarelan, Etu-Töölön, Helsingin yhteislyseon, Itäkeskuksen, Kallion, Lauttasaaren, LFF:n,
Myllypuron, Pohjois-Haagan, Ressun, Tehtaanpuiston, Vartiokylän ja Vuosaaren lukioissa.
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6. Tulokset
Penkinpainajaisten riittikaava: joustava koodien järjestelmä
Penkinpainajaisten helsinkiläinen kollektiivitraditio
Käyttämäni aineiston perusteella on syntynyt kuva penkinpainajaisten helsinkiläisestä
kollektiivitraditiosta, riitin normaalikaavasta, jonka variaatioiksi yksittäiset penkkarit voidaan
kuvata. Tällainen helsinkiläisen aineiston pohjalta luotu kaava tai säännöstö soveltuu yleisesti
ottaen kuvaamaan Suomen penkinpainajaistapoja laajemminkin, varauksin, joita edellisessä
luvussa tuli ilmi.
Penkinpainajaisilla on pakollinen tapahtumarakenne, vähimmäisohjelma, joka kaikissa
onnistuneissa penkkareissa on oltava: aamupäivän vietto koululla, mihin kuuluu ainakin abien
kiertely luokissa; abien lähtö koululta kuorma-autoissa penkinpainajaisajelulle; ”koko
kaupungin” yleisöksi kokoava ajelu kaupungin pääväylillä; illanvietto.
Lisäksi on valinnaisia tapahtumia, joista yksi tai useampi voi kuulua koulun penkinpainajaisten
vakio-ohjelmaan, tai abit, opettajat tai toisluokkalaiset voivat ottaa niitä järjestääkseen aina
tilanteen mukaan. Näitä tapahtumia ovat ennen penkinpainajaisia erilaiset abitempaukset ja
potkiaiset; penkinpainajaispäivän aamuna abien kokoontuminen, esimerkiksi aamiaiselle tai
rohkaisuryypyille; penkinpainajaisia seuraavana päivänä abien osallistuminen
vanhojenpäivään. Itse penkinpainajaispäivän aamu koululla voi sisältää koko joukon erityisiä
tapahtumia, joista tavallisia ovat abien alaluokkalaisille pitämä aamunavaus; juhla, jossa abit
esittävät opettajien laulut; abien ja opettajien yhteinen kahvitilaisuus.
Penkinpainajaistapa tarjoaa abien käyttöön joukon perinteisiä ilmaisulajeja, joita voidaan
käyttää tilanteen mukaan, erilaisten viestien kantajina. Esimerkiksi vaatteissa voidaan käyttää
perinteisiä iskulauseita (”Ohi on”), perinteinen penkinpainajaisidea voidaan muotoilla
yksilöllisellä tavalla (”Koulu! Kaikki mitä olet yrittänyt sammuttaa palaa yhä!”) tai abi voi
vaatteiden iskulausetapaa käyttäen valita sanottavansa penkinpainajaisperinteen ulkopuolelta
(”Tosi ilo Jeesuksessa”). Penkinpainajaisperinteen eri ilmaisulajit – laulut, pukeutuminen,
karkit, juominen, meteli, koulun sotkeminen, autojen julisteet ja niin edelleen – muodostavat
penkkaritapahtumien ohjelman ja sisällön. Tapahtumien merkitys tai arvo osanottajien

kannalta on parhaiten kuvattavissa ilmaisulajien kantamaksi. Ne ovat ikään kuin
penkinpainajaismaailman kielimuotoja, joihin tapahtumien merkitys kodifioituu.
Tutkimussuunnitelmassani697 määrittelin penkinpainajaisten ilmaisulajin aiheeksi, joka
penkinpainajaisista puhuttaessa organisoi puhetta. Varsinaisia ilmaisulajeja abit suunnittelevat
ja valmistavat yhdessä ennen penkinpainajaisia. Näin määriteltyjä penkinpainajaisten
ilmaisulajeja ovat (suluissa lyhyesti, miten lajia valmistellaan):
pukeutuminen (päätetään tapa, hankitaan tai valmistetaan vaatteet);
meteli (hankitaan instrumentteja);
koulun sotkeminen ja koristeleminen (mietitään tapaa, mahd. hankitaan tarvikkeet);
karkit (ostetaan tai hankitaan yhteisesti jokaiselle kilon verran);
laulut (sanoitetaan, monistetaan, harjoitellaan);
lahjat opettajille (ostetaan tai tehdään);
abilehdet (kirjoitetaan, otetaan valokuvia, toimitetaan, painatetaan);
autojen julisteet (hankitaan tarvikkeet, ideoidaan, maalataan);
juominen (puhutaan määristä, laaduista ja tavasta, hankitaan juomat).
Listaan voisi lisätä vielä ainakin puheet, eleet ja juttelun. Puheita penkinpainajaisissa pidetään
lähinnä aamunavauksissa. Ne ovat pikemmin yksilösuorituksia, abihuumorilla höystettyjä
tilannekatsauksia.698 Eleitä abit eivät suunnittele yhdessä ja niistä on kaiken kaikkiaan erittäin
vähän haastattelutietoja. Erityinen penkinpainajaisele on nollaa (aamua) tarkoittava peukalon
ja etusormen muodostama ympyrä – tämä ns. tj nolla -ele on tuttu varusmiesten käytöstä.
Jäähyväisiksi abit vilkuttavat sekä luokissa että autoista. Ajelun yleisö vilkuttaa abeille, kenties
toivottaakseen onnea (yo-kirjoituksiin). Myös juttelu on penkinpainajaisissa erityistä. Auton
lavalla abit voivat jutella keskenään – tulevaisuudensuunnitelmistaan699, humalatilastaan700 tai
muusta päivään liittyvästä. Samoin illalla – illalla on myös mahdollisuus opettajien kanssa
juttelemiseen, mikäli heitä osallistuu illanviettoon (samoin päivällä, jos abien ja opettajien
yhteinen kahvitilaisuus on järjestetty).
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Saarikoski 1983, 2–4.
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Esimerkiksi Norssi 81 C 213, 3–5; SYK 81 C 216, 2; SYK 83 M.
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Esimerkiksi SYK 81 H Koskinen-Nurmi, 12.

700.

Myllypuro 81 H Kivelä, 10.

Eri koulujen penkinpainajaistavassa ilmaisulajit voivat painottua eri tavoin. Yhdessä koulussa
on perinteenä erittäin huolellisesti mietityt ja tehdyt autojen julisteet, toisessa suuritöiset
teemalliset lavasteet, kolmannessa opettajille annettavat itse tehdyt, tietyn merkityksen
omaavat lahjat. Esimerkiksi Norssin penkinpainajaistapaa luonnehtii lauluperinteen köyhyys –
lauluja tehdään vain muutamalle opettajalle eivätkä niitä arvosta sen paremmin abit kuin
opettajatkaan. Sen sijaan abien pukeutuminen on Norssissa erittäin monimuotoista, vaatteet
ovat yksilöllisiä, itse huolella suunniteltuja ja tehtyjä;701 abien esitykset luokissa ovat
perinteisesti monipuolisia – tavallisten laulujen, metelin ja karkin lisäksi niihin kuuluu
tietyntyyppistä ”opetusta”, alaluokkalaisten kiusaamista ja perinnäistä flirttiä opettajan ja
ylempiluokkalaisten kanssa; abien juominen on vuodesta toiseen ”ongelma”, jonka
ratkomisessa kanavoituu mitä moninaisimpia merkityssisältöjä. Penkinpainajaisperinne on
koodien järjestelmänä joustava: eri ilmaisulajeja voidaan käyttää rinnakkain tai korvaamaan
toisiaan. Tietyn merkityksen esittäminen ei ole jäykästi sidoksissa jonkin tietyn symbolin
esiintymiseen. Meteliä ja karkkien heittämistä voidaan pitää kuitenkin ilmaisulajeista
pakollisina.
Seuraavassa tarkastelen luettelonomaisesti keskeisten ilmaisulajien esiintymistä pakollisissa
penkkaritapahtumissa:
Kiertely luokissa: Abit ovat pukeutuneet penkkarivaatteisiin. He metelöivät instrumentein ja
huutaen. He heittävät ja antavat karkkeja. Sotkua syntyy ainakin karkkipapereista. Luokissa
esitetään opettajien lauluja ja yleisiä abilauluja. Mikäli juodaan, juodaan salaa. Eleistä käytössä
ovat vilkuttaminen ja tj nolla -ele.
Lähtö ajelulle: Abit ovat pukeutuneet penkkarivaatteisiin. He metelöivät ja lisäksi
alaluokkalaiset huutavat karkkia. Abit heittävät karkkeja. Mikäli he laulavat, kyseeseen tulevat
yleiset abilaulut ja improvisoidut laulut. Autojen julisteet ovat keskeinen huomion kohde. Abit
voivat juoda näyttävästi, esimerkiksi he availevat kuohuviinipulloja. Eleinä abeilla vilkuttaminen
ja tj nolla -ele, yleisöstä voidaan myös vilkuttaa.
Ajelu: Abit ovat pukeutuneet penkkarivaatteisiin. He metelöivät parhaansa mukaan,
esimerkiksi huutavat kuorossa. Jos karkkeja vielä on, niitä heitetään varsinkin tutuille ja
pikkulapsille. Lauletaan yleisiä abilauluja ja improvisoiden. Yleisön arvellaan tutkivan autojen
julisteita. Juomisen näyttävyys vaihtuu humalaan. Tavallisia eleitä ovat tasatahdissa
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hyppiminen, vilkuttaminen ja tj nolla -ele. Abit juttelevat keskenään ja toisten koulujen abien
kanssa.
Illanvietto: Abit ovat pukeutuneet tavallisiin tai hieman hienompiin vaatteisiin. Äänitaustana on
musiikkia ja edelleen myös huutelua. Karkkeja, lauluja ja julisteita ei ole. Sotkua voi
muodostua juomisen kylkiäisenä – juominen on humalahakuista. Erityisiä eleitä ei ole
käytössä. Abit juttelevat keskenään ja jos opettajia on mukana, heidän kanssaan.
Luettelosta näkyy, että illanvietto poikkeaa jyrkästi muusta penkinpainajaisten ohjelmasta –
erityiset penkkariasiat puuttuvat, kyseessä on ulkoisesti jokseenkin tavallinen ravintolailta.
Ilmaisulajit keskittyvät ajelulle, jota voidaan siis pitää penkinpainajaisten merkityksellisimpänä
osana. Johtopäätöstä tukee abien näkemys, jonka mukaan ajelu on penkkarien kivoin osa.
Ajelu on myös – illanvieton ohella – penkinpainajaisten vanhin osa. Ajelu on monikerroksinen
tapahtuma, mistä yhtenä esimerkkinä on, että ajelulla esiintyy sekä eleitä että juttelua – nämä
lajit ovat muuten vaihtoehtoisia.
Pakollisen ohjelman kantamat penkinpainajaisten keskeiset rituaaliset merkitykset voidaan
muotoilla seuraavasti: Luokissa kiertely kumoaa koulun järjestyksen ja kommentoi sitä. Abit
kiusaavat alaluokkalaisia ja myös opettajia ja jättävät heille jäähyväiset. Ajelulle lähtemisen
merkitys on vapaus: abeilla on vapaus lähteä kesken koulupäivän, vapaus availla pulloja
koulun pihassa ja niin edelleen. Ajelulla keskeinen on luokkahenki ja samalla koulujen välinen
kilpailu. Illanvieton merkitys on aikuisuudessa, jota ravintolaillallinen yhä edelleen edustaa –
tämä erityisesti, jos mukana on opettajia. Näitä merkityksen teemoja tarkastelen laajemmin
otsikon Penkinpainajaisten merkityksen teemoja ja tulkintaa alla.
Valinnaiset tapahtumat eivät tuo penkinpainajaisten merkitykseen olennaisesti uutta. Abien
järjestämät valinnaiset ohjelmanumerot toistavat rituaalisesti penkinpainajaisten keskeisiä
merkityksiä – mikä tietenkin antaa niille yhä lisää painoa, muttei tuo sisältöön uutta. Itse
penkinpainajaispäivän erilaiset tapahtumat ovat usein opettajakunnan aloitteesta syntyneitä ja
niiden tarkoituksena on saada abien juhlinta hallintaan.

Koulun tapa ja yhdet penkinpainajaiset
Edellä hahmoteltu penkinpainajaisten kollektiivitradition perinnevarasto on abstraktio, jonka
ilmentymäksi yksittäiset penkkarit (yhden koulun penkkarit yhtenä vuonna) voidaan kuvata.
Helsinkiläisen aineistoni pohjalta ei ole mahdollista erottaa penkinpainajaistyyppejä, vaan tapa

on sikäli yhtenäinen, että kaikille aineiston 33 penkkareille voidaan antaa yksi yhteinen
rakennekuvaus. Tämä soveltuu pääosin myös muun Suomen penkinpainajaisten kuvaukseksi.
Joidenkin ilmiöiden kuvaus edellyttää kuitenkin koulun tavan olemassaoloa välitasona.
Tällaisia ovat ennen muuta yksittäiset koulukohtaiset tavat, joille ei ole suoraa vastinetta
kollektiivitradition perinnevarastossa.
Koulun tapa muodostaa penkinpainajaisten vakio-ohjelman, ”pakollisen kuvion”, joka
vuodesta toiseen pyritään toteuttamaan. Tällöin abit toteuttavat penkinpainajaisten
”normaalikaavan”,702 tekevät ”sitä mitä perinteet velvottaa”.703 Penkinpainajaisten malli
periytyy koulun tapana. Koulun tapa ei ole kuitenkaan penkinpainajaisten viettämisen
edellytys: uuden koulun ensimmäiset abit tiesivät (rehtorin mukaan) valmiiksi kaikki metkut,
joihin heillä on penkinpainajaisissa oikeus.704 Myös synkronisella tasolla voidaan sanoa, että
kaikkien koulujen penkinpainajaistapa on muodostettu hakemalla kollektiivitradition
perinnevarastosta. Myllypuron lukiossa oli huomattu, että koulun tavan muodostuminen kesti
joitakin vuosia; esimerkiksi abikronikkaa ei alettu tehdä heti ensimmäisenä vuonna. Koulun
tapa voi myös muuttua, kuten Norssissa, jossa rehtori keksi vuonna 1981, että laulut voitaisiin
esittää koululle erityisessä tilaisuudessa juhlasalissa; tämä tapa oli edelleen voimassa vuonna
1988.705
Koulun tapaa ei koeta kuitenkaan velvoittavaksi perinteeksi niin, että siinä olisi välttämättä
pysyttävä. Perinteisenä voidaan pitää myös sääntöä, jonka mukaan penkkarit pyritään
tekemään joka vuosi paremmiksi, laajemmiksi tai hauskemmiksi kuin edellisenä vuonna.706
Tähän liittyy käsitys, jonka mukaan koulun peräkkäiset abiluokat kilpailevat keskenään sillä,
kuka pitää parhaat penkkarit.707
Penkinpainajaisten laajentaminen tarkoittaa joko sitä, että abit, opettajat tai toisluokkalaiset
ottavat kollektiivitradition perinnevarastosta toteuttaakseen jonkin koulussa aiemmin
tuntemattoman tavan, tai sitä, että he keksivät itse jotakin uutta. Esimerkkeinä edellisestä ovat
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Ranskalaisen koulun abien ”elvyttämä” abikronikkatraditio708 ja SYK:n toisluokkalaisten
vastaavasti järjestämät potkiaiset vuonna 1980.709 Muissa kouluissa aivan yleisiä tapoja
voidaan luulla omiksi keksinnöiksi, kuten Norssissa vuonna 1983 introdusoitua tapaa kantaa
abit autoihin.710 Toisaalta koulun tapojen erikoislaatuisuutta, joka on tuiki harvinaista, ei
huomata.711
Mahdollisuus keksiä aivan uusia tapoja osoittaa, että penkinpainajaisperinne todella on aito
kielijärjestelmä siinä mielessä, että uusien merkkien keksiminen on sen systeemissä
mahdollista. Esimerkkinä tällaisesta Myllypurossa vuonna 1981 luotu ”uusi tapa” ajaa yhden
abin parta ja luovuttaa siitä muistopala rehtorille arkistoitavaksi.712 Todella omat keksinnöt
ovat harvinaisuuksia, joiden olemassaolo kuitenkin osoittaa, että penkinpainajaisten
tekosääntöjen pohjana on yleisiä sääntöjä penkinpainajaisten hengestä tai tyylistä, sääntöjä
tyyppiä ‘penkinpainajaiset on jotain ihan muuta kuin tavallinen koulupäivä’, ‘penkinpainajaiset
on jotakin hauskaa’, ‘jotakin outoa tapahtuu koulussa’ ja niin edelleen.
Esimerkkinä yksittäisestä koulukohtaisesta tavasta, jolla ei ole suoraa vastinetta
kollektiivitradition perinnevarastossa, Käpylän lukion tikkaritapa:
Jokainen abi ostaa itse isoja tikkareita, jotka annetaan auton lähtiessä alaluokkalaisille
kavereille. (Haastateltavalla abipojalla) oli kahdeksan tikkaria pikkuveljelle ja sen luokkalaisille
kavereille, lukiolaisille tytöille ja kahdelle opettajalle, toinen luokanvalvojalle ja toinen
sellaiselle opettajalle, joka on opettanut häntä koko kouluajan. Tikkarit ovat halutuimpia,
halutumpia kuin karkit. Ne suunnitellaan etukäteen kenelle annetaan, niitä ei ole ylimääräisiä.
Ovat isoja, erottuvat.713
Haastateltavan huomautuksenkin perusteella tikkaritapa voidaan yhdistää kollektiivitradition
karkkitapaan, jonka eräiden puolien ilmentymä se on. Juuri Käpylän lukiossa on muitakin
kollektiivitraditiolle vieraita piirteitä: autojen julisteet tekevät toisluokkalaiset;
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penkinpainajaisten jälkeen lukion ensi- ja toisluokkalaiset joutuvat siivoamaan koulun.714
Yksiaikaisesti on mahdoton selvittää, mistä yksittäiset koulukohtaisuudet johtuvat.

Penkinpainajaisten merkityksen teemoja ja kulttuuriantropologista tulkintaa
Mikä on penkinpainajaisten merkitys abeille? Tähän mennessä olen pyrkinyt kuvaamaan
penkinpainajaisia abien näkökulmasta, säilyttäen kuvauksessa sen merkityksellisyyden, jota
abit penkinpainajaisissa näkevät. Seuraavassa tulkitsen penkinpainajaisten varsinaista
rituaalista merkitystä. Olen eritellyt merkitystä teemoiksi, jotka penkinpainajaisissa toistuvat
eri ilmaisulajien kautta. Luvun aloittava riehuminen on penkinpainajaisten merkitystä kokoava
käsite, joka tavallaan kantaa sisällään koko penkinpainajaisten merkitystä, kaikkia merkityksen
eri teemoja. Teemojen valikoima ei tietenkään voi olla kattava; ne merkitykset, jotka voidaan
kuvata abeille yhteisiksi, ovat pakosta summittaisia. Itse tematisointi on kuvaustekniikka, jolle
ei ole vastinetta penkinpainajaisperinteessä. Abit eivät ole haastatteluissa eritelleet tai
jäsentäneet penkkariensa merkitystä tällä tavoin, vaan kyse on tutkimuksen kautta
syntyneestä jäsentelystä.

Riehuminen, penkinpainajaisten tunnusmerkki
Keskeinen ominaisuus, jonka suhteen 1980-luvun helsinkiläisiä penkinpainajaisia arvioidaan,
on niiden riehakkuus. Penkinpainajaiset on riehaantumisjuhla, koulun juhlien joukossa kuin
vappu, juhannus ja uusi vuosi niin sanottujen kansallisten juhlapäivien: ”joidenkin on pakko
juoda vain siksi että se on.”715 Riehuminen tarkoittaa yksiselitteisesti hauskan pitämistä, mutta
penkinpainajaisten tunnelatauksessa on toinenkin puoli, joka liittyy koulusta lähtemiseen,
jäähyväisiin: penkkarit on ”haikee riemujuhla”. Riehuminen, mellastaminen on (koulun kurin
vastakohtana) vapauden ilmausta ja penkinpainajaisissa kuvaa sitä vapautta, joka abeille
koulun loputtua on koittanut.
Kun penkkareita tavan mukaan jutuissa verrataan aikaisempiin, vuoden, parin takaisiin,
riehakkuus on keskeinen arviointiperuste. Toistuvan kaavan mukaan kerrotaan, kuinka
penkkarit aikaisempina vuosina ovat olleet hurjempia; yleisesti ne ovat olleet rajummat,
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vapaammat, niiden hallinnassa on ollut vaikeuksia; juominen on ollut rajumpaa, abit ovat
olleet sikahumalassa; koulua on sotkettu perusteellisesti, jopa rikottu koulun omaisuutta;
meteli on ollut hirveää, jopa jonkun opettajan korva on mennyt kuuroksi; laulut ovat olleet
törkeitä, ilkeitä, henkilökohtaisuuksiin meneviä.
Kertomuksilla opettajat perustelevat penkkarien rajoittamista ja abit selittävät itselleen sen
aiheellisuutta. Toisaalta abeille erityistä on kertoa menneiden vuosien penkkarien
riehakkuudesta ihannoivaan sävyyn. Tähän liittyy käsitys, jonka mukaan peräkkäiset
vuosiluokat kilpailevat keskenään riehumisen hurjuudella. Myös opettajat kertovat laulujen
muutoksesta, paitsi sensuuria perustellakseen, haikaillen entisiä railakkaampia lauluja
nykyisten mitäänsanomattomien tilalle. Näitä kertomuksia – folklorea, huhuja tai juttuja
penkinpainajaisista – voisi pitää kollektiivisena ongelmanratkaisuna:716 koulun järjestys on
kumottava, mutta hallitusti, järjestyksen sisällä pysyen. Kertomuksilla osoitetaan, miten se voi
tapahtua ja miten ei.
Riehuminen on penkinpainajaisten tunnusmerkki, yleinen merkitsijä, joka erottaa sen
arjesta.717 Se on juhlan perustunnelma, mielentila, jota juhlan kuuluu ainakin joissakin
osallistujissaan herättää ja jolle se antaa asianmukaisen ilmaisun. Riehumista
penkinpainajaisissa voisi verrata suremiseen hautajaisissa: kuten lähiomaisten kuuluu osoittaa
surua, kuuluu abien riehua, ja nekin, joita juhlan perustunnelma ei välittömästi koske,
kunnioittavat sitä ja ‘ottavat osaa’ siihen. Riehuminen merkitsee vapaata hauskanpitoa ja
vastaa näin penkinpainajaisten ajallisesti vanhinta merkitysrakennetta, ”iloa ja vapautta”.718
Samalla riehumisen käsitteeseen sisältyy jotakin, mikä vuosisadan alkuvuosikymmenten
penkinpainajaisten merkityksestä näyttää puuttuvan: ”sikailu”, ”kaiken paneminen läskiksi”,
hillittömyys, karnevaalinomaisuus.
Mitä riehuminen koulun ja koululaisten kulttuurissa sitten on? Penkkareissa riehuminen ei
suinkaan ole ainutlaatuista koululaisten kokemusmaailmassa. Jo välitunnit muistuttavat
monessa penkinpainajaisia: on meteliä, tungosta, hälinää. Välitunti on, samoin kuin
penkinpainajaiset, koulutyöstä erillinen ja sille vastakkainen vapauden valtakunta, vaikka
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yläluokkalaiset eivät enää välituntisin varsinaisesti riehukaan.719 Riehumisesta välitunnilla
muistuttaa yläluokilla lähinnä – sikäli kuin se on virallisesti kiellettyä – tapa poistua koulun
alueelta kahville tai tupakalle. Sen sijaan penkkareissa riehuminen vastaa joillekin
jokaviikonloppuista bailuissa riehumista – penkkarit onkin itse asiassa ”tavalliset bailut”.
Bailaaminen, viikonloppujen riehuminen, on omaehtoista vapaa-ajan viettoa, vastakohtana
koulutuntien arjelle, jonka se määrittää pakolliseksi työksi. Niin kuin penkinpainajaiset on
”jotakin ihan muuta” kuin tavallinen koulupäivä, on yleensä bailaaminen arkisen koulutyön,
lukemisen, vastapooli. Bailaamiseen ja riehumiseen liittyy aina humala ja paljon ihmisiä, mutta
mitä varsinaisesti riehuessa tehdään on kuvattavissa vain epämääräisesti ”sähläämisenä”,
yleisenä vapaana olona, irrotteluna, rentoutena.720 Bailaamista kuvataan myös
elämänasenteeksi, jonka vastakohtana on kiltteys, lapsenomainen auktoriteetteihin
mukautuminen, ja pinkous, ”otsa rypyssä lukeminen”, totinen koulunkäynti, jonka ”tavoitteena
todella on hyvät numerot”.721
Riehumisen ääni on meteli. Meteliin konkretisoituu se bailujen, koulun diskojen ja
penkinpainajaisten häiritsevyys, jonka vuoksi aikuiset pyrkivät kieltämään ja rajoittamaan niitä.
Meteli – yhtä hyvin koulutunnilla kuin penkinpainajaisissa – tulee näin ilmaisemaan aikuisten
auktoriteetin uhmaamista, oppositiota koulun virallista järjestyksenpitovaltaa ja samalla koko
aikuismaailmaa vastaan. Juominen bailuissa ja penkinpainajaisissa on ”erilaista kuin aikuisten
juominen”,722 koska myös sen hillittömyys on provokaatio aikuismaailman sovinnaissääntöjä
vastaan. Paradoksaalisesti juominen merkitsee samalla myös aikuisuutta.
Normaalisti bailuja ei vain pidetä koulussa, ja juominen on koulun arjessa ehkä kaikkein
kielletyin asia. Penkinpainajaiset on karnevaalien tapaan tilanne, jossa normaalisti piiloinen
kulttuurielementti pääsee esille.723 Bailaajat, jotka yleensä ovat vain osa koulun abeista,
hallitsevat näyttämöä ja tuovat kielletyn harrastuksensa julki. Penkinpainajaisissa arkinormeja
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rikkovat samat henkilöt, jotka koulun arjessakin tunnetaan tällaisesta käytöksestä – juuri ne,
jotka arkena häiritsevät tunneilla opetusta, ovat meluisimpia riehujia penkinpainajaisissa.724
Toisaalta penkinpainajaisissa kaikki abit metelöivät ja laulavat pilkkalauluja opettajista, miten
kilttejä ja kuuliaisia he arkikoulussa ovatkin. Lähellä on ajatus juhlasta kompensaationa
jollekin, mikä arkipäivästä puuttuu.725 Häiritseminen on kuitenkin koulussa juuri oppilaan
rooliin kuuluva toimintatapa. Koulun kulttuurissa oppilas voidaan määritellä potentiaaliseksi
häiriköksi, jonka odotetaan rikkovan sääntöjä heti, kun opettajan silmä välttää.726 Koulun
työjärjestys käsitetään tällöin ulkoiseksi pakkokeinoksi, jolla ”luonnostaan” metelöivät,
rauhattomat ja villit nuoret ihmiset kesytetään tunniksi kerrallaan istumaan sivistyneesti hiljaa
paikoillaan.
Penkinpainajaiset voidaan käsittää tällaisten piiloisten perusolettamusten todentumaksi:
esimerkiksi abi ajattelee opettajien olevan penkkareissa nyreissään, koska he näkevät
kasvatustavoitteidensa epäonnistuneen (abit kykenevät vielä riehumaan).727 Abit opettavat
alaluokkalaisille, ”miten sikaillaan”, koska he ovat nyt ”jo siinä vaiheessa, että käyttäytyvät
huonosti”.728
Riehumista – sotkua, meteliä, opettajan auktoriteetin kyseenalaistamista – esiintyy toki myös
koulutuntien arjessa. Tässä mielessä ei voi väittää, että penkinpainajaiset muodostaisivat
”antiteesin käyttäytymiselle muuna aikana”, kuten käänteisriittejä tutkinut Edward Norbeck
niitä kuvailee.729 Merkityksen tasolla vastakkaisuus on kuitenkin selvä: mikä
penkinpainajaisissa on odotettua, hyväksyttyä ja hauskaa, on koulutunnilla jopa rangaistavaa,
‘häiritseviä oppilaita’, ‘työrauhan rikkomista’, ‘kouluhengen puuttumista’. Penkinpainajaisissa
esille pääsee oppilaiden keskinäinen koulun virallista järjestelmää parodioiva vastakulttuuri,730
niin sanottu kansan naurukulttuuri, joka normaalisti on suljettu koulun korkeakulttuurisen
päänäyttämön, luokan ja koulutunnin virallisten tapahtumien, ulkopuolelle.
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Nurinkäännetty koulumaailma
Penkinpainajaiskaaos ei merkitse anomiaa, normittomuuden tilaa, vaan käänteistä järjestystä.
Se on rituaalinen toinen todellisuus, jossa kaikki – esineet, vaatetus, etiketti, sanasto,
tunteet731 – on määritetty arkijärjestyksestä, arkitodellisuudesta poikkeavaksi. Koulun
virallisesti edustamien arvojen ja koulun arkijärjestyksen parodiointi on perusmenetelmä, jolla
uusia penkinpainajaistapoja voidaan keksiä. ”Kun yleensä koulussa täytyy käyttäytyä niin
asiallisesti, niin nyt sai kerrankin olla ihan epäasiallisesti.”732 Tällaisen symbolisen inversion
ymmärtämisen ja muodostamisen edellytyksenä on sen kollektiivinen määrittäminen, mitä
koulussa ”yleensä täytyy”.
Penkinpainajaisia voidaan tulkita koulun ideaalisen arkijärjestyksen käänteisenä
näyttämöllepanona, käänteisriittinä. Rituaalinen ideaalijärjestyksen kumoaminen on keino
pilkata ja kritisoida järjestystä, mutta samalla se on myös keino sisäisesti luoda ja uusintaa
järjestystä – hahmottaa sen ilmenemismuotoja ja tekijöitä, paljastaa sen lausumattomia
premissejä.
Penkinpainajaisten ja arkikoulun vastakkaisuutta voidaan eräänlaisen kouluantropologisen
analyysimallin mukaan eritellä seuraavasti:
Penkinpainajaisissa

Arkikoulussa

KAAOS

JÄRJESTYS

VAPAUS

PAKKO

HAUSKUUS

TYLSYYS

RIEHUMINEN

TOTTELEMINEN

meteli

hiljaisuus

sotkeminen

siisteys

ei aikataulua

minuuttiaikataulu

sekasorto

jonot, rivit

kiertely, hyppiminen

paikallaan istuminen

vilkuttaminen ym. eleet

”kädet ristissä pulpetilla”

läsnäolo-oikeus

läsnäolopakko

731.

Myerhoff 1978, 231.

732.

Norssi 81 A Sini, 7.

häiritseminen

kiltteys

hauskuus, nauru

vakavuus

leikillisyys

työ, asiallisuus

”mielen sumentaminen”

selväpäisyys

nonsense, irrationaalisuus

järkevyys

outous

tavallisuus

yhteisyys

yksinäisyys

yhteistyö (abi)

kilpailu (yo-kokelas)

ystävyyssuhteet

auktoriteettisuhteet

puhekieli

asia-, kirjakieli

– kielenkäytön vapaus

puhuminen kielletty

– kielellinen aloite

pyydettävät puheenvuorot

kansanomaisuus, tradition

lakisääteisyys,

auktoriteetit

valtiokoneisto

Penkinpainajaisissa abit juhlivat sitä, että heidän koulunkäyntinsä on päättynyt.
Penkinpainajaistapa kuvaa, mitä abit ovat nyt, kun he eivät ole koululaisia. Mitä on vapaus
koulusta, eli mitä koulun kuri on pitänyt sisällään? Penkinpainajaisten riehumista voidaan pitää
yleisenä koulun järjestelmän hahmottamisena ja käsitteellistämisenä perinteen keinoin.
Penkinpainajaisissa nähdään myös yksityiskohtaisempaa kouluopetuksen kuvausta.
Oppisisältöjen – ”aineiden” – opettamista pidetään usein koulun päätehtävänä. Sanotaan
esimerkiksi, että koulun on annettava jatko-opinnoissa tarvittava tietopohja tai että koulun on
varustettava kansalaiset yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömällä yleissivistyksellä.
Penkinpainajaisissa abit kommentoivat sekä muotoa, jossa opetus tavallisimmin (voisi sanoa
arkkityyppisesti) annetaan, opettajajohtoista luokkaopetusta, että opetuksen sisältöä.
Koulutunnilla useimmin aktuaalistuva normi on hiljaisuuden vaatimus: tunnilla pitäisi istua
hiljaa paikallaan, ”istua siististi siel penkissä”.733 Kaikenlainen äänen pitäminen (juttelu,
huutelu, viheltely) tunnilla määrittyy opetuksen häiritsemiseksi. Luokassa liikuskelu, jopa vain
käsien liikuttaminen (elehtiminen) nähdään niin sanottuna levottomuutena, jopa riehumisena.
Opettajan huomattavin toiminta tunnilla saattaa muodostua yrityksestä pitää oppilaat hiljaisina,
saada heidät pyytämään lupaa halutessaan puhua, pitää heidät istumassa katse taululle
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suunnattuna, estää heitä leikkimästä tai juttelemasta keskenään. Alemmilla luokilla tämä
järjestyksenpito edellyttää jatkuvia sanallisia ja elein tapahtuvia734 huomautuksia, ylimmillä
luokilla – mikäli ulkoista kurinpitoa enää ollenkaan tarvitaankaan – riittävät viittaukset
ylioppilaskirjoituksiin ja opetettavan ”asian”735 mahdolliseen tärkeyteen niissä.736
Penkinpainajaislaulujen tehtäväksi mainitaan opettajien opettaminen. Tässä yhteydessä
opettaminen tarkoittaa henkilökohtaisista puutteista, vioista ja virheistä huomauttelemista.
Abeilla on ”oikeus edes yhtenä päivänä haukkua” opettajia.737 Opettajien huumorintajun on
opetuspäivä kestettävä, kun abienkin on kestänyt ”kahdeksan vuotta kuunnella sitä, että me
ollaan tyhmiä, me ei osata mitään, me ei opita mitään, meist ei tuu mitään”.738
Opettajan pokka on häntä opetettaessa koetuksella, koska hänen ei ole lupa omilla tunteillaan
– ainakaan kielteisillä – vastata tähän opetukseen. Yleisesti kerrotaan opettajien pelkäävän
lauluja etukäteen ja osoittavan loukkaantumistaan jälkikäteen. Itse laulun esitystilanteessa
opettaja ei voi ilmaista mahdollista loukkaantumistaan.
Laulujen esitystilanne voidaan tulkita käänteisriiteille ominaiseksi
”asemankumoamisrituaaliksi”.739 Opettajalta odotettu käyttäytyminen kuvaa koululaisten
kollektiivista kiteytystä omasta asemastaan arkikoulussa: opettajan on valta opettaa (myös
haukkua, nolata, nöyryyttää) oppilaita ilman että he saisivat mitenkään reagoida tai
puolustautua. Kuunnellessaan koko koulun edessä naama peruslukemilla pelottavia, ehkä
loukkaavia lauluja itsestään ja pitäessään tätä jopa hauskana opettajat toimivat tavalla, jota he
normaalisti odottavat oppilailtaan: heidän on mukauduttava kurinalaisuuteen ja itselleen
vastenmielisiinkin tehtäviin ja kätkettävä kielteiset tunteensa niitä kohtaan.

734.

Esimerkiksi pöydän hakkaaminen karttakepillä, oppilaan pään kääntäminen kädellä.

Niin sanotun piilo-opetussuunnitelman tutkimuksessa katsotaan usein, että varsinainen koulussa
opittava asia sisältyy juuri arkijärjestykseen, sääntöihin ja työtapoihin (Den dolda läroplanen 1981). Yokirjoituksissa häiritseminen, juttelu tai muu ns. yhteistyö aiheuttaisi ilmeisesti kokelaan hylkäämisen.
Koetilaisuuksissa kokelaiden on kyettävä ruumiin- (samoin kuin henkisten) toimintojen erittäin suureen
hallintaan: mukautumaan liikkumisen, äänenkäytön, syömisen, jopa ulostamisen suoraan, ulkoiseen
kontrolliin (yo-koetilaisuuden kuvaus Sirola 1980, 174–180).
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Lauluja voidaan pitää myös opettajan rankaisemisena. Niiden tekoperiaate on, että ilkeälle
opettajalle tehdään ilkeä laulu ja mukavalle mukava. Tässäkin penkinpainajaislaulu voidaan
nähdä kouluopetuksen paralleelina: opetuksen käyttäminen rangaistuksena on tavallista
muun muassa ainekirjoituksen tai tukiopetukseen passittamisen muodossa. Tavallaan
opetuksena, tosin ilman opittavaa ”asiaa”, voidaan nähdä myös jälki-istunto – pakollinen
luokassa istuminen opettajan valvovan katseen alla.
Abit opettavat myös alempiluokkalaisia luokissa kierrellessään. Opetuksen tarkoitus on
varsinaisen luokassa meneillään olevan opetuksen häiritseminen ja alaluokkalaisten
kiusaaminen. Abien opetuksen kiusaava vaikutus perustuu siihen, että oppilaat eivät voi sitä
ymmärtää – opettajat osoittavat sillä omaa ylemmyyttään, osaamistaan ja tietämistään.
Opetukseen sisältyvät kysymykset ovat absurdeja. Tällaiset kysymykset kuvaavat
kouluopetuksen kysymyksiä sikäli, että – normaalin kielenkäytön säännöistä poiketen –
kysyjän oletetaan tietävän oikean vastauksen ja kysymyksen tarkoituksena on osoittaa, että
ne, joilta kysytään, eivät sitä tiedä.
Monenlaisista opetuksen muodon uudistamiseen pyrkivistä kokeiluista – ryhmätyö, keskustelu
– huolimatta opetuksen eteneminen opettajan esittämien kysymysten varassa on edelleen
vallitseva opetusmuoto. Opettajan esittämä kysymys on ikiaikainen ja arkkityyppinen
koulutapahtuma, johon latautuu monenlaisia merkityksiä.
Kysymisen käyttäminen rangaistuksena on arkikoulussa aivan yleisesti tunnettu ja hyväksytty
kurinpidon muoto. Opettaja esimerkiksi kysyy heti jotakin oppilaalta, joka tulee luokkaan
myöhästyneenä tai kysyy jotakin oppilaalta, joka juttelee toisen kanssa.740 Ilmisisältönä on niin
sanottu opetettava asia, piiloisesti kyse on vallankäytöstä.
Kun opettaja kysyy jotakin oppilaalta vain osoittaakseen, ettei hän osaa antaa oikeaa
vastausta, kysymyksen tarkoituksena on nolata se, jolta kysytään. Tällaiset kysymykset
muistuttavat erittäin läheisesti lastenperinteen nolausarvoituksia ja kompakysymyksiä, jotka
tulevat keskeiseksi perinteeksi juuri ennen kouluikää ja lasten ollessa ala-asteella. Nämä
kysymykset muistuttavat lasten keskinäistä nolausperinnettä myös sikäli, ettei vastaajan ole
juurikaan mahdollista päästä pälkähästä vastaamalla oikein. Opettaja hyväksyy tuskin koskaan
oppilaalta saamaansa vastausta sellaisenaan, vaan vähintään toistaa sen omalla kielellään,
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yleensä myös täydentää sitä jotenkin. Tähän sisältyvä vallankäyttö on koulussa niin
jokahetkistä, että kumpikaan osapuoli tuskin enää sitä vallankäytöksi mieltääkään. Leea
Virtanen kirjoittaa lasten keskinäisestä perinteestä:
Vastaajan luulisi luopuvan ensimmäisen yrityksen jälkeen koko touhusta huomatessaan, millä
tavoin vastauksia käytetään koko ajan häntä vastaan. Mutta luopuminen ei kuulu sääntöihin:
lapset vievät katkeran pilkan kohteena olevan osan loppuun. Kysyjä on yleensä varma, ilkkuva
ja ylimielinen, vastaaja hämmentynyt ja pahaa-aavisteleva. Kysyjällä on takanaan perinne,
yhteinen, toiselta vielä salattu sopimus siitä, miten tietyt vastaukset on tulkittava. – – Niitä
[nolausperinteen temppuja] ei opita teoreettisesti, vaan jokaiseen opittuun kujeeseen liittyy
itse kestetty nöyryytys. Tilanne halutaan toistaa, halutaan uusinta, jossa osat vaihtuvat,
kysyjän osaksi aiemmin tullut nöyryytys voidaan karistaa päältä ja siirtää toiselle.741
Lasten keskinäistä perinnettä voidaan tulkita parodiana kouluopetuksesta. Leea Virtasen
analyysi sopii myös kouluopetukseen, siinäkin mielessä, että opettajat tuskin ovat oppineet
kysymysten kielipeliä teoreettisesti, ”asiana” opettajankoulutuksessa, vaan he siirtävät omaa
kouluaikaista kokemustaan.
Miten voidaan tulkita sekä kouluopetuksessa, lasten nolausperinteessä että
penkinpainajaisissa esiintyvä tietämättömyyden häpeällisyys tai se, että ihminen voidaan
nolata kysymällä kysymys, johon hän ei tiedä oikeaa vastausta? Siirtymäriittiteorian valossa
kouluaika kokonaisuudessaan on tulkittu erittäin pitkäksi vaihdeajaksi, siirtymään kuuluvaksi
kahta sosiaalista asemaa välittäväksi tilaksi.742 Pakollisen koulun osalta voitaisiin puhua myös
initiaatiosta.743 Kyse on siirtymästä lapsen ja aikuisen asemien välillä. Initiaation universaali
rakennepiirre on kokelaiden alistaminen ja nöyryyttäminen, heidän entisen identiteettinsä
tuhoaminen rituaalin keinoin. Tietämättömyys on koululaisille häpeä, koska se yhdistetään
kulttuurissa juuri lapsenomaisuuteen. Myös karkkien heiton nöyryyttävyys penkinpainajaisissa
voidaan tulkita siten, että alaluokkalaiset paljastavat halveksittavan lapsellisuutensa
arvostamalla karkkia niin paljon, että ovat valmiit ryömimään maassa sitä saadakseen. Abit
tekevät symbolisesti eron lapsuuteen: he heittävät karkkinsa pois; heillä on hallussaan tieto,
jolla kiusata lapsia.
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Sikailun opetus on sisällöltään piilo-opetussuunnitelmalle vastakkaista opetusta. Abi on
käänteinen sankari, kunnon koululaisen peilikuva: hän ei ole opettajille kuuliainen, ei tiedä
eikä opi mitään, ei noudata koulun järjestystä, on laiska ja haluton, lintsaa ja lunttaa ja nauraa
yo-kirjoituksille. Tämä opetus on tavallista lauluissa, etenkin aamulauluissa, niin sanotuissa
yleisissä abilauluissa. Abin esiintyminen koulussa suhteellistaa ‘kunnon koululaisen’ idean.
Esille pääsee kuva toisenlaisesta koululaisesta, niin sanotun koulunvastaisen kulttuurin tai
lasten ”parodisen vastakulttuurin”744 sankarihahmo.
Penkinpainajaisilla voisi ajatella olevan – käänteisriittien funktionalistisen standardiselityksen
mukaisesti – jonkinlainen terapeuttinen vaikutusfunktio: koulussa on mahdollisuus tuoda esiin
myös koulun järjestyksen ja opettajien vastaisia kielteisiä tunteita, tunteita, jotka virallisesta
kouluelämästä on suljettu pois. Tavallisesti koulu nähdään työnä, joka edellyttää
asiakeskeistä, järkevää suhtautumistapaa. Koulu sopeuttaa kontrolloituun ajankäyttöön ja
aikataulujen noudattamiseen,745 ja samalla siellä opitaan erottamaan työ- ja vapaa-aika
toisistaan ja suhtautumaan näihin erillisiin alueisiin määrätyillä tavoilla. Penkinpainajaistapa
muodostaa mallin vapaa-ajan ja työajan suhteuttamisesta toisiinsa.
Tähän liittyy kulttuurinen teema koulun ja elämän vastakkaisuudesta. Koulu on tylsyyttä,
pakkoa, velvollisuutta, sanalla sanoen työtä, vapaa-aika varsinaista elämää, hauskuutta,
leikkiä. Työ on välttämätön paha vapaa-ajan, elämän, ansaitsemiseksi. Koulu opettaa elämään
osa-aikaisesti: rajaamaan työn suorittamiselle haitalliset tunteet ja muut hallitsemattomat
yllykkeet niille varattuun vapaa-aikakarsinaan. Välitunti on viipale todellista elämää.746
Viikonloput vapauksineen, bailaamisineen, riehumisineen, edustavat todellista elämää, josta
(lähinnä kuvitteellinen) kaikki ajat lukeva hikipinko ei tiedä mitään. Useat abit ja myös opettajat
pitivät abien oikeutta pitää penkinpainajaiset jonkinlaisena palkkiona kouluvuosien
uurastuksesta, kiltteydellä ansaittuna lupana riehumiseen. Penkinpainajaisten riehumiseen
sisältyy merkitys, jonka mukaan abit näyttävät, mitä he todellisessa elämässä, todellisena
itsenään ovat, kun koulun pakkovalta nyt kirpoaa.

744.

Virtanen 1985, 320.

745.

Vrt. Sarmela 1979, 19 et passim.

746.

Den dolda läroplanen 1981, 235.

Kiusaaminen koulun tapana
Mitä on kiusaaminen? Miksi penkinpainajaisissa esiintyy niin monin tavoin sekä abien,
alaluokkalaisten että opettajien kiusaamista?
Alaluokkalaisia abit kiusaavat penkinpainajaisissa monin tavoin, eri ilmaisulajien kautta.
Karkkien päätehtävänä pidetään pikkulapsien ilahduttamista, mutta niillä on myös nöyryyttävä,
kiusaava vaikutus: lapset alentavat itsensä kerjäämään karkkia ja kaahaamaan sen perässä
lattioilla. Abien esitykset luokissa sisältävät monenlaista alempiluokkalaisten kiusaamista:
huudellaan aamujen paljoudesta, kirjoitellaan tauluille ensi- ja toisluokkalaisten mahtavia
aamulukuja, kouluaamujen määriä. Yleisessä metelissä kiusataan alaluokkalaisia kyselemällä
heiltä absurdeja kysymyksiä ja pilkkaamalla heitä sitten heidän tietämättömyydestään. Laulut,
varsinkin niin sanotut yleiset abilaulut, sisältävät jatkuvia viittauksia abien ”aamujen
vähyyteen” – minkä oletetaan harmittavan alempiluokkalaisia.
Kiusaaminen ilmenee penkinpainajaisissa myös inversiona, oikeutena ”kerrankin kiusata
ylempiä”. Toisluokkalaiset kiusaavat abeja potkiaislauluissa – huomauttelemalla
henkilökohtaisista ominaisuuksista, muun muassa juomatavoista ja erilaisista mokailuista.
Potkiaisissa abeja kiusataan myös erilaisilla leikeillä ja kilpailuilla, joissa he joutuvat nolaamaan
itsensä. Abit kiusaavat vastaavasti opettajia lauluilla, leikeillä ja kilpailuilla sekä lahjoilla, jotka
sisältävät laulujen tapaan viittauksia henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Koko
penkinpainajaistapa voidaan nähdä opettajien kiusaamisena, mutta erityisesti opettajien
katsotaan kiusaantuvan metelistä ja sotkusta (esimerkiksi koulun tai luokkien ovien
lukitseminen, taulujen sotkeminen).
Alaluokkalaisten kiusaamista, varsinkin toisluokkalaisiin kohdistuvaa, voidaan tarkastella
osana siirtymää abin rooliin: abit nöyryyttävät tulevia abeja, minkä tarkoituksena on vieroittaa
heitä koululaisen roolistaan. Myös abien kiusaaminen potkiaisissa voidaan ymmärtää heidän
koululaisen roolinsa purkamisena. Abejahan kiusataan heidän kouluaikaisista ”mokailuistaan”
ja lisäksi heitä nöyryytetään, mikä ilmentää koululaisen roolin alisteisuutta. Samalla
toisluokkalaiset ikään kuin ottavat etukäteen abin roolin, johon kuuluu ”ylempien
kiusaaminen”. Lasten perinteessä on paljon kiusaamista, joka perustuu kiusattavien
nuoremmuuteen: koululaiset eivät leiki tarhalaisten kanssa, ”ekaluokkalainen kävelee ku
nainen”, jopa alle kymmenvuotisuus on tällainen kiusaamisen aihe. Tämä voidaan nähdä

rituaalisena siirtämisenä vanhempiin ikäryhmiin; lapsen ikään perustuva roolisamastuminen
tuhotaan kiusaamisella, ja vanhemmat lapset muodostavat tavoiteltavan viiteryhmän.
Mitä on kiusaaminen koulun arjessa? Koulun perinne sisältää yleisesti hyväksyttyjä
alempiluokkalaisten kiusaamisen muotoja, kuten erilaiset mopokasteet ja nahkiaiset
koulutulokkaille. Koulun järjestelmä käytännössä valvomattomine välitunteineen mahdollistaa
erityisen koulukiusaamisen muodon, jossa yksi oppilas joutuu jatkuvasti kiusatuksi – on
huomattu, että opettaja saattaa myös antaa oikeutuksen tällaiselle.747 Yhden oppilaan
kiusaaminen on kouluväkivallan muoto, joka on herättänyt paljon julkista huomiota ja jota
pyritään ehkäisemään ja hoitamaan. Mutta myös tavallinen koulutunnin arki, oppilaan ja
opettajan normaali vuorovaikutus, saatetaan mieltää pitkälti molemminpuolisena
kiusaamisena.
Tavallinen luokkaopetus sisältää jatkuvasti tilanteita, jotka oppilas voi kokea kiusantekona:
esimerkiksi opettaja kysyy tahallaan oppilaalta silloin, kun tietää, ettei hän ole seurannut tai ei
tiedä vastausta; opettajalla on muodollinen oikeus keskeyttää oppilaiden juttelu tai muu oma
toiminta. Oppilaiden perinteenä, niin sanottuna koulunvastaisena kulttuurina, siirtyy
vastastrategioita, joita voi pitää opettajan kiusaamisena: huudellaan opettajalle muka asiallisia
kysymyksiä tai vastauksia hänen kysymyksiinsä lupaa pyytämättä; käydään jatkuvasti
juomassa tai roskakorilla teroittamassa kyniä ja niin edelleen.748 Sijaisopettajien ja
opettajaharjoittelijoiden kiusaamista saatetaan pitää luvallisena ja oikeutettuna. Rituaalistuneet
kiusaamisen muodot, kuten ”alempien kiusaaminen” penkinpainajaisissa ja nahkiaisissa, ovat
oireita itse koulun järjestelmään sisältyvästä väkivaltaisuudesta, piilo-opetuksesta, jonka
mukaan heikomman kiusaaminen on oikein. Historiallisesti lasten kiusaamista on pidetty
oikeutettuna kasvatuskeinona – lapsista on pyritty kitkemään hyväuskoisuus ja
höynäytettävyys. Koulun kaikkien uudistusten ja kokeilujen alla varsin jäykkä ja pysyvä
järjestelmä on saattanut säilöä tällaisia lasta alistavia asenteita.

Nuolemiskielto poistuu: opettajat ihmisinä
Penkinpainajaisten riehumismerkityksen kärki näyttää suuntautuvan opettajia vastaan.
Asemansa takia opettajien odotetaan kauhistelevan penkkarilauluja ja pyrkivän sensuroimaan
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niitä ja yleensä rajoittamaan penkkareita; viran puolesta opettajat ja erityisesti rehtori
edustavat koulun järjestystä absoluuttisena ideaalina. Sen sijaan ”ihmisinä”, oman
henkilöhistoriansa kautta, myös opettajat ovat tavalla tai toisella lasten parodisen
vastakulttuurin jäseniä. Hyväksyessään penkinpainajaiset ja osoittaessaan nauttivansa niiden
hauskuudesta opettajat väläyttävät omaa persoonallisuuttaan, antavat jotakin itsestään ohi
virallisen asemansa. Abeille penkinpainajaiset merkitsee opettajan auktoriteettiaseman
pysyvää purkautumista, opettajien inhimillisyyden dramaattista tai vähittäistä paljastumista.
Kuitenkin opettaja – oppilassuhde on osittain peruuttamaton (samaan tapaan kuin lapsen ja
vanhemman suhde): opettajan inhimillisyydellä on selvät rajat, jotka ylittäessään opettaja
joutuu voimakkaan kollektiivisen paheksunnan kohteeksi tai menettää opettajanroolinsa
uskottavuuden.
Penkinpainajaisissa opettajan auktoriteettiasema puretaan rituaalisesti roolinvaihtoinversion
avulla. Opettaja joutuu oppilaan asemaan, opetettavaksi ja arvosteltavaksi, kun hänelle
lauletaan. Lahjoilla on sama merkitys. Abit toimivat kuin opettajat normaalisti muun muassa
kirjoittaessaan tauluille ja pitäessään omaa meteliään luokan edessä. Ilmaisulajien käytön
tasolla arkikoulun rooleihin liittyvät kielenkäyttönormit kääntyvät päinvastaisiksi: normaalisti
kielellinen aloite kuuluu opettajan rooliin, penkinpainajaisten ilmaisulajeissa aloite on abien
käsissä.
Laulujen sisältöä voidaan arvioida eräänlaisena perinteisenä klisheevarastona. Opettajan
roolimaneerit kuvataan joskus piinallisenkin tarkasti – opettajalla on tietty tapa tulla sisään
luokkaan, aloittaa tunti, puhua, jakaa puheenvuoroja, antaa läksyjä, pitää kokeita ja niin
edelleen. Kuvaamalla näitä tapoja laulussa abit tavallaan ottavat opettajansa opettajanroolin
hallintaansa ja purkavat sen. Heti laulun laulamisen jälkeen nähdään, ettei abien ja opettajan
suhde ole enää sama: opettajaa voidaan halata ja kiittää kuin ei koskaan kouluaikana.
Kouluaikana kaikkia julkisia ystävyydenosoituksia opettajan ja oppilaan välillä rajoittaa
koulukielestä tuttu nuolemisen käsite. Pelkkä opettajan kanssa jutteleminen on arveluttavaa,
opettajan halaaminen mahdotonta. Ihannetapauksessa suhde opettajaan ei muutu
penkinpainajaisissa, koska se on ollut koko ajan lämmin ja läheinen. Monien tenttiaikana
haastattelemieni abien mukaan suhde opettajiin oli muuttunut, koska opettajien ei tarvitse
enää arvostella abeja. Nyt yhtäkkiä opettajien kanssa voi jutella: pelkoa nuolemissyytteistä ei
enää ollut, koska numerot eivät voineet enää laskea. Opettajien kanssa voi olla vapaasti, ei
tarvinnut pelätä itsensä mokaamista, kun numerot oli jo annettu. Tenteissä opettajat voitiin

kokea neutraalisti työtovereina, jotka pyrkivät samaan päämäärään kuin abit; tentit olivat
valmistautumista kirjoituksiin, joissa abin tulevaisuuden ohella puntarissa on opettajan ja
koulunkin maine.
Penkinpainajaisten eri ilmaisulajien kautta välittyy viesti opettajia kohtaan tunnetusta
kiintymyksestä, henkilökohtaisista tunteista, joille tavallinen koulutyön arki ei anna tilaa. Hyvän
penkkarilaulun tekeminen edellyttää opettajan tuntemista henkilökohtaisella tasolla,
”ihmisenä” – olipa laulu kehuva tai ilkeä, sen tulisi kuvata opettajaa yksilönä,
henkilökohtaisesti. Sama koskee opettajille annettavia lahjoja. Laulujen edellä ja muutenkin
yleisessä metelissä huudetaan opettajien nimiä; osoitus siitä, että opettajat tunnetaan
henkilökohtaisesti, vaikka yleensä tuntitilanteissa heitä kutsuttaisiin vain ”opettajaksi”.
Penkinpainajaisissa opettajien kanssa voidaan jutella, heitä voidaan halata (jäähyväisiksi ja
kiitoksiksi), jos opettajia osallistuu iltatilaisuuteen, voidaan heidän kanssaan nauttia yhteinen
ateria ja tanssia.
Juominen penkinpainajaisissa on esimerkki abien ja opettajien välisen rajan ylittämisestä.
Kouluaikana alkoholin läsnäolokin on kielletty aina siellä, missä on sekä opettajia että
oppilaita. Opettajan tapaaminen Alkossa on abille (täysi-ikäisellekin) kronikkatekstin aiheeksi
käyvä tapaus. Penkinpainajaisissa rehtori on tyypillisessä tilanteessa silloin, kun hän voisi
ottaa jonkun kiinni juomisesta, mutta ei sitä tee. Abit voivat olla koulussa näkyvästi humalassa,
tilanne, joka normaalisti olisi ”hirveä, sitä ei voi edes kuvitella”.749 Jos abit ja opettajat viettävät
iltaa yhdessä, opettajat edustavat pikemmin aikuisia ihmisiä yleensä kuin opettajia: ravintolan
pöydässä ja tanssilattialla abi näkee itsensä ensi kertaa opettajan silmissä aikuisena ihmisenä.
Raja, jota opettajan ei kuitenkaan missään tilanteessa ole soveliasta ylittää, koskee oppilaiden
seksuaalisuutta. Naisopettaja, joka on vedonnut oppilaiden aikuisuuteen tässäkin suhteessa,
saa vastaansa juorumyllytyksen ja härskin penkkarilaulun.750 Miesopettajat, jotka osallistuvat
yön kestäville penkkarien jatkoille, saavat kuulla abipojilta syytöksen tyttöjensä
haluamisesta.751 Seksuaalisuus opettajan ja oppilaan välillä on tabu, jota edes
penkinpainajaisten muuten rajoja ylittävässä ilmapiirissä ei ole mahdollista rikkoa.
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Yhteisöllisyys: luokkahenki
Penkinpainajaiset on abiluokan yhteinen juhla, jossa luokka halutaan kokea yhtenäiseksi, mehengen läpitunkemaksi joukkueeksi. Eri ilmaisulajit viestivät luokan yhtenäisyyttä.
Pukeutuminen voidaan sopia yhtenäiseksi, ja varsinkin ajelua varten pyritään hankkimaan
joku yhtenäinen tunnus, vaikka kaulaliina tai päähine, jonka avulla luokan tai koulun abit
erottuvat muista. Lauluissa, kronikoissa ja julisteissa viljellään luokan sisäistä huumoria, joka
ei ole tarkoitettukaan ulkopuolisten tajuttavaksi. Luokkaan kuulumattoman käsitettäväksi jää
vain se, että hän on ulkopuolinen ja että abiluokalla on omaa kulttuuripääomaa, huumoria,
joka ei avaudu muille.
Toisaalta penkinpainajaisissa voidaan panna myös julki luokan sisäisiä ryhmittymiä, muun
muassa eri osaryhmien erilaisen pukeutumisen ja alkoholinkäytön avulla, sekä yksilöllisiä
rooleja. Luokan sisäinen hajanaisuus voi ilmetä esimerkiksi riitoina julisteiden tai laulujen
sisällöstä tai joidenkin abien käytöksen paheksuntana. Tyypillistä on kuitenkin pyrkimys
ulospäin esiintyä yhtenäisesti, esimerkiksi tällaisia ristiriitoja ei tuotu esiin haastatteluissa,
joissa abi edusti yksin omaa luokkaansa, vaan niitä voitiin havaita vain laaja-alaisemmalla
kenttätyöllä.
Penkinpainajaisten tasosta, siitä, miten paljon penkkareihin on keksitty ja jaksettu valmistaa
erilaisia tapahtumia ja asioita, luetaan luokkahengen vahvuutta. Penkinpainajaiset koetaan
ylioppilaskirjoitusten aiheuttaman ”paineen” vastavoimaksi – luokkahenki määrää, miten
kovaksi kilpailupaine pääsee nousemaan ja miten sitä vastaan jaksetaan taistella. Abiaika tai
abivuosi, joka päättyy lakkiaisiin, voidaan tulkita vaihdeajaksi, joka välittää siirtymän
koululaisesta ylioppilaaksi. Ylioppilaskokeluus merkitsee ankaraa työntekoa ja henkistä
valmentautumista tähänastisen elämän tärkeimpään koetukseen, yo-kokeisiin. Abiluokan
jäsenyys edellyttää toisaalta osallistumista monenlaiseen abitoimintaan, penkinpainajaisiin
tähtäävään abien yhteistoimintaan. Penkinpainajaisten järjestäminen luo luokkahengen,
luokan identiteetin, joka penkinpainajaisissa tuodaan julki ja koetaan todelliseksi.
Penkinpainajaisissa luokka on ”viimeistä kertaa yhdessä”. Niiden jälkeen kaikenlainen
abitoiminta lakkaa, abiluokkaa ei enää käytännössä ole. Alkaa monien abien irralliseksi ja
tyhjäksi kuvaama tenttiaika, yksinäisen lukemisen ja kokeisiin stressaamisen aika. Jo abiaika
ennen penkinpainajaisia merkitsee elämän keskittymistä kouluun, mutta varsinaisesti
tenttiaikaa voidaan pitää siirtymäriittiin kuuluvana yhteisöstä eristämisen aikana. Abeilla ei ole

enää paikkaa koulussa, koulun antamat jokapäiväiset aikataulut puuttuvat, luokan yhteisö on
hävinnyt. Virallisesti tenttiajan olemassaoloa perustellaan sillä, että se valmentaa
itsenäisyyteen, jota korkeakouluihin pyrkiminen ja niissä opiskeleminen vaatii. Koko
opiskeluaika voidaankin käsittää liminaalityyppiseksi, väliaikaisuuden ja sijattomuuden
leimaamaksi elämänvaiheeksi, jonka tarkoituksena on vain valmentaa tuleviin tehtäviin.

Koulun henki ja koulujenvälisyys
Koulu on penkinpainajaisissa toimiva yksikkö ennen kaikkea ajelulla, missä eri koulujen
huutosakit kannustavat oman koulun abeja ja abit kilpailevat eri lajeissa muiden koulujen
abeja vastaan. Myös yleisesti penkinpainajaisten laajuuden ja muun hauskuuden voidaan
nähdä riippuvan koulun niin sanotusta hengestä.
Abit kilpailevat toisten koulujen abeja vastaan metelissä: kuka pitää suurinta meteliä, minkä
koulun nimi kaikuu ylitse muiden; vaatteissa: kenellä on mielikuvituksellisimmat asut, mikä
koulu erottuu vaatteillaan parhaiten muista; julisteilla: kenellä on nasevimmat ideat ja parhaat
toteutukset. Julistekilpailun oli helsinkiläinen mainostoimisto McCann institutionalisoinut 1980luvun alussa – kilpailuun mukaan haluava luokka lähetti valokuvat julisteistaan. Muissa lajeissa
voittajaa ei julisteta, vaan koulutietoinen abi voi niin halutessaan aina pitää omaa koulua
voittajana.
Koulujen välinen kilpailu penkinpainajaisajelulla assosioituu ylioppilaskirjoituksiin: huutosakit
kannustavat oman koulun abeja nimenomaan niihin. Kokeisiin liittyy koulujen välinen kilpailu,
koska koulujen välillä todella on suuria, pysyviä tasoeroja. Kirjoituksissa menestymisen
nähdään riippuvan siitä, miten hyvää koulua käy. Koulun maine hyvänä tai huonona kouluna
muodostuu pitkälti juuri ylioppilaskirjoitusten tulostasosta – jotkut koulut ovat jopa kieltäneet
tulostensa julkistamisen vääränlaisten kilpailupaineiden pelossa.
Koulujen välistä kilpailua pidetään kuitenkin myös tietoisesti yllä. Useilla kouluilla on erikoisia
kilpailusuhteita, esimerkiksi joku naapurikoulu, johon omaa koulua verrataan eri suhteissa –
esimerkiksi rehtorin puheissa – ja jolle on ainakin ”sikamaista hävitä urheilukilpailuissa”.
Abien odotetaan kirjoitusten tuloksissa päihittävän toisen koulun abit tai pitävän koulun
sijoituksen edellisvuoden tasolla. Penkinpainajaisajelulla kontaktit eri koulujen abien välillä
muodostuvat helposti avoimen vihamielisiksi – perinteisen kaavan mukaisesti huutelu toisen

koulun autosta tulkitaan ”vittuiluksi”, johon vastataan samalla mitalla, vaikka erityistä
kilpailusuhdetta juuri tähän kouluun ei olisikaan.
Toisaalta monet haastattelemani abit olivat – todellisesta kilpailutilanteesta huolimatta –
valmiita kokemaan yhteenkuuluvuutta kaikkien abien kanssa, tuntemaan ”samassa veneessä”
olemisen iloa. Ajelua paremmat mahdollisuudet tähän on iltatilaisuuksissa, sekä potkiais- että
penkinpainajaisiltana, jolloin monissa ravintoloissa on abeja eri kouluista. Toisten koulujen
abien kanssa on mahdollisuus jutella – esimerkiksi vertailla penkinpainajaisia eri kouluissa752 -,
tanssia ja pitää hauskaa.

Keskeisteema: vapaus ja aikuisuus
Penkinpainajaistapa kokonaisuudessaan voidaan tulkita vapausteeman kautta, jota jokainen
ilmaisulaji ilmentää: abeilla on vapaus metelöidä ja sotkea koulussa, vapaus pukeutua
ihmeellisesti, vapaus heittää karkkeja, laulaa opettajista ja niin edelleen. Vapautta
penkinpainajaisissa voidaan ymmärtää syvemmin tarkastelemalla sitä yhdessä
aikuisuusteeman kanssa, johon se myös ilmaisulajien kautta liittyy. Vapauden ja aikuisuuden
saavuttaminen koulun loppuessa on penkinpainajaisten merkityksen keskeisteema.
Penkinpainajaisten tapahtumista vapauden teemaa ilmentävät keskeisimmin lähtö ajelulle ja
itse ajelu. Autoissa abeilla on suoranainen velvoite ”hyppiä ja pomppia ja kiljua ja huutaa”.
Vapauden merkkeinä kallistellaan pulloja, huudellaan herjoja katuyleisölle ja toisiin autoihin,
elehditään ja hypitään, lauletaan.
Vapauden teemaa kuvaa perinteinen motiivi, jonka mukaan ‘koulu on vankila’. Abien
pukeutumisessa on havainnoitu vankimotiivia – kaikki koulun abit pukeutuivat raitahaalareihin
ihanteensa, koulun entisen oppilaan, vankikarkurina tunnetun Volvo Markkasen kunniaksi.753
Toistuva tapa lavastaa koulua on erilainen vankilarekvisiitta, jolla koululaitoksen eri tekijöitä
rinnastetaan vankilan vastaaviin (esimerkiksi kouluruoka = vankilan ruokaa). Vuonna 1981
ajankohtainen uutisaihe amerikkalaisista panttivangeista Iranissa tarjoutui itsestään selvästi
monen penkkarijulisteen aiheeksi, abien samastumiskohteeksi.
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Aikuistuminen koulun loppuessa on penkinpainajaisten ilmaisulajeista selvimmin esillä
juomisessa. Humala antaa luvan karkeille seksuaalisuuden ilmauksille kuten hävyttömyyksien
huutelu autoista, ”navan alapuolella liikkuvien” törkeyksien laulaminen opettajista tai vaikkapa
SYK:n auton lavalla vuonna 1981 kuultu poikien kuorohuuto
Tänään juodaan viinaa,
tänään sikaillaan,
tänään säpistään,
tänään pannaan naisia!754
Julkinen juominen ja humalainen käyttäytyminen on tapa osoittaa aikuisuutta, koska se on
näköjään aikuisille sallittu, mutta lapsilta kielletty asia. Sama koskee seksuaalisen sanaston ja
kuvaston esittämistä. Kun aikuisuussymboleita penkinpainajaisissa esitetään opettajille,
puretaan roolisuhde, jossa oppilaat on määritelty lapsiksi.
Edmund Leachin mukaan ei ole koskaan sattumaa, minkälaisia ruokia ja juomia tiettyyn
seremoniaan liittyy.755 Useihin penkkareihin kuuluu abien yhteinen hieno ravintolaillallinen –
eräänlainen aikuisuussymboli sekin. Samaa voi sanoa abien ja opettajien yhteisestä
kahvitilaisuudesta, jossa tarjotaan täytekakkuja – normaalisti oppilaiden on rikottava koulun
järjestyssääntöjä, jos he koulupäivän aikana haluavat käydä kahvilla. Penkinpainajaisille
tunnusomaiset tarjottavat ovat kuitenkin karkit ja viina. Karkki assosioituu kulttuurissa lapsiin:
juuri lasten ajatellaan haluavan karkkia; lasten karkinsaannin rajoittaminen on yleisesti koettu
kasvatusongelma. Abit tekevät symbolisen eron ‘lapsiin’ antaessaan karkkinsa heille. Viinan
tarjoaminen alaluokkalaisille esiintyy aineistossani rajatapauksena, joka ”meni vähän
liiallisuuksiin”.756 Penkinpainajaisten yhteydessä karkit ja viina voidaan tulkita opposition
lapsi/aikuinen erottaviksi piirteiksi.
Kun länsimaista koululaitosta kokonaisuudessaan ajatellaan lapsuuden ja aikuisuuden välisen
siirtymän ritualisoimisena, huomio kiintyy koululaisen asemaan initiandina, luonteeltaan
väliaikaisena ja välittävänä sosiaalisena asemana. Irtaumariitit sijoittuvat kouluajan alkuun: niin
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sanottu pehmeä lasku koulutyöhön merkitsee vähittäistä irrottautumista lapsen asemasta.
Näitä koulun alkamisen merkityksiä valottaa hyvin perheterapeutin kuvaus:
Tähän saakka lapsi on elänyt lähellä vanhempiaan ja lähiyhteisöä, koululaisena hänen on
omattava valmiudet toimia suuressa ryhmässä ja luokkayhteisössä. – – Lasten aloittaessa
koulun vanhemmat tuntevat yleensä luopumiseen liittyviä ikävän tunteita. Ensimmäinen
koulupäivä on kodin ja vanhemmuuden kannalta pitkä askel riippumattomuuteen ja itsenäisiin
ratkaisuihin. Isä ja äiti ovat monesti kokeneet tyydyttävänä pienen lapsen tuottaman
riippuvuuden tunteen, mutta kouluun lähteminen on konkreettinen alku irtautumiselle.757
Vaikka pienet koululaiset ovat iältään lapsia, heidän odotetaan esimerkiksi pystyvän aikuisen
tavoin minuuttiaikataulun mukaiseen kurinalaiseen työskentelyyn. Toisaalta monet koululaista
koskevat säännöt osoittavat, ettei koululainen voi iästään huolimatta olla myöskään aikuinen:
koululaisille ei ole kouluissa tarjolla kahvia tai luvallista tupakkapaikkaa, vaikka opettajilla
samat mukavuudet on. Alkoholinkäyttö on kouluaikana kielletty kaikkialla, koulun tiloissa aina
ja aina siellä, missä on läsnä sekä opettajia että oppilaita. Suhteessaan opettajaan koululainen
on välttämättä epäseksuaalinen olento. Normaalitapauksessa koulunkäynti edellyttää
taloudellista riippuvuutta vanhemmista.
Useimmat lakisääteiset aikuisen ikärajat täyttyvät lukiovuosina, esimerkiksi oikeus ajaa
ajokortti, äänioikeus, oikeus solmia avioliitto, oikeus ostaa alkoholia. Koululaista koskevat
säännöt eivät silti juurikaan muutu. Tämä voi historiallisten syiden ohella olla syy siihen, ettei
penkinpainajaisiin ja lakkiaisiin verrattavia julkisia riittejä liity pakollisen koulun, peruskoulun,
loppumiseen: lukiolainen joutuu koulussa ja koulunkäynnin takia alistumaan lapsenomaiseen
asemaan, vaikka hänet muualla katsotaan aikuiseksi. Lukion päättäminen merkitsee näin ollen
askelta aikuisuuteen eri mitassa kuin peruskoulun päättäminen.
Siirtymäriitin kaavaa voidaan soveltaa myös pelkkiin penkinpainajaisiin. Irtaumaa tutusta
koululaisen asemasta merkitsee penkinpainajaislajien käyttöönotto aamulla. Varsinaiset
penkinpainajaiset, tapahtumat koulussa ja ajelu, voidaan luontevasti kuvata liminaaliajaksi:
käyttäytymistä säätelee poikkeusajan normisto ja arvomaailma, penkinpainajaisperinne. Illan
vietossa voidaan huomata liittymäriitin piirteitä: käyttäytyminen palaa tavallisiin uomiin; abien
kannalta jotakin on peruuttamattomasti muuttunut, he eivät ole enää koululaisia. Illan viettoon
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on vanhastaan liittynyt ajatus, jonka mukaan kyseessä on ensimmäinen sallittu
ravintolassakäynti ja julkinen alkoholinkäyttötilanne.758 Opettajien mukanaolo nykyisissä
alkoholipitoisissa illanvietoissa vastaa edelleen tätä juonnetta, abien liittymistä aikuisuuteen.
Penkinpainajaisissa saavutettava vapaus on luonteeltaan negatiivista, vapautta jostakin, ei
vapautta johonkin. Liminaalisuus, siirtymäriitin vaihdeaikaan kuuluva välitila, merkitsee
irrallisuutta sosiaalisesta asemasta, vapautta sellaisen sisältämistä oikeuksista ja
velvollisuuksista, eristyneisyyttä, vapautta sosiaalisesta kanssakäymisestä, sosiaalisista
pakoista ja palkkioista.
Penkinpainajaisissa pannaan julki abien irtautuminen koululaisen asemasta. Abit tekevät sitä,
mitä koululainen tavallisesti ei saa tehdä. Abin naamiaisasuinen, karkkia kylvävä hahmo on
merkki siitä, että koululaisena olemisen raja on ylitetty. Abit vieroitetaan koululaisen
oikeuksista ja velvollisuuksista: penkinpainajaisissa nähdään, että kolmasluokkalaisista on
tullut ”jotain ihan muuta”, he eivät ole enää koululaisia. Abius on välitila koulun ja ”koulun
jälkeisen elämän” välillä. Se on koululaisten yhteisön muodostama kuva siitä aikuisyhteisön
ulkopuolisuuden tilanteesta, jossa se on. Kun abit lähestyvät penkinpainajaisia, he lähestyvät
rajatilaa, joka konkretisoituu penkinpainajaisten sotkussa, metelissä, yleisessä riehumisessa.
Rajassa voidaan nähdä eritasoisia siirtymiä. Penkinpainajaiset on vakinaisesta
koulunkäynnistä vapautumisen juhla, siirtymä tenttiaikaan, abiuden kohokohta. Samalla se on
koulun loppuun suorittamisen juhla, aikuistumisrieha, yksi nuoruuden kohokohdista.
Koululaisen asemaan kuuluu selkeitä oikeuksia ja velvollisuuksia: velvollisuus käydä koulua ja
alistua siellä vallitseviin sääntöihin, sekä yleensä oikeus asua vanhempien luona ja saada
heiltä elatus. Koululaisen asemaan liittyy selkeä, jokapäiväistä käyttäytymistä säätelevä rooli.
Ylioppilaan asema sen sijaan on epämääräinen. Nykyisellään se ei tuo mukanaan mitään
todellisia oikeuksia tai velvollisuuksia, lukuun ottamatta oikeutta pyrkiä korkeakouluihin ja
keskiasteen ylioppilaspaikoille. Abin asemaa voisi näin ollen pitää symbolisena alkusoittona
sille varsinaiselle liminaalisuudelle, jota ylioppilaaksi tuleminen monelle merkitsee.
Ylioppilaslakki symbolisoi aikuisuutta, mutta todelliseen aikuisuuteen – esimerkiksi
mahdollisuuteen perustaa lapsuuskodista riippumaton talous – on lakkiaisista pitkä tie.
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Ylioppilaan aseman tyhjentyminen, erityisesti 1960-luvulta 1980-luvun alkuun tultaessa, on
varmasti vaikuttanut penkinpainajaisten sisältöön, mutta tällaisen muutoksen tutkiminen
vaatisi toisenlaisen näkökulman ja aineiston kuin tässä työssä käytetyt.

Vanhojenpäivä penkinpainajaisten vastakohtana
Penkinpainajaisia seuraavana päivänä kouluilla vietetään vanhojenpäivää, toisluokkalaisten
juhlaa. Sen ilmimerkitys on selkeä: tarkoitus on juhlistaa sitä, että toisluokkalaisista on abien
lähdettyä tullut koulun vanhimpia oppilaita. Abiajan voidaan katsoa alkavan vanhojenpäivästä,
mutta mitä tämä ”vanhuus” oikeastaan muuten pitää sisällään, ei ole kovin selvää. Yleensä
kolmasluokkalaisilla ei ole kouluissa mitään erityisiä vapauksia tai oikeuksia, lukuun ottamatta
ehkä joidenkin opettajien tapaa antaa tunneillaan niiden, jotka eivät kirjoita heidän ainettaan
yo-kirjoituksissa, melko vapaasti esimerkiksi lukea muiden aineiden läksyjä. Kirjoitusten
lähestyessä luulisi koulunkäynnin käyvän raskaammaksi ja esimerkiksi opettajien viittailun
kokeiden läheisyyteen lisääntyvän – mitä juhlimista tässä oikeastaan on toisluokkalaisten
itsensä kannalta?
Vanhojenpäivän ja yleensä abiajan tarkempi tutkiminen voisi valaista koulunkäynnin arkea ja
ylioppilaskirjoitusten vaikutusta siihen laajemmin kuin pelkkä penkinpainajaisaineisto.
Penkinpainajaisten suhteen on helppo nähdä, että vanhojenpäivä on sille monessa suhteessa
vastakkainen tapahtuma.
Opettajakunnan suhtautuminen vanhojenpäivään on yleensä myönteinen. Toisin kuin
penkkareita, vanhojenpäivää ei pyritä hillitsemään tai rajoittamaan, vaan pikemmin
laajentamaan, lisäämään ohjelmanumeroita, tekemään päivästä yhä hienompi, yhä enemmän
harjoitusta ja valmisteluja vaativa.759
Pääohjelmanumero, toisluokkalaisten koululle ja joskus vanhemmilleen esittämät vanhat
tanssit, harjoitellaan voimistelutunneilla. Opetusaikaa voidaan käyttää myös niin, että vanhat
saavat opettajien luvalla pitää tunteja alemmille luokille. Yleisesti se, mitä koululla
vanhojenpäivänä tapahtuu, on opettajien aloitteesta tehtyä tai suoranaisesti heidän
järjestämäänsä. Toisluokkalaisten tehtäväksi jäävät juhlapukujen hankkiminen (tytöillä pitkät
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puvut, pojilla frakki tai smokki), tyyliin sopivien kampausten teettäminen ja tanssien
askelkuvioiden opetteleminen.
Penkinpainajaisten ja vanhojenpäivän ilmaisun vastakkaisuudesta lyhyesti seuraava taulukko:
Penkinpainajaisissa

Vanhojenpäivänä

PUKEUTUMINEN
yhtenäisesti

sukupuolen mukaisesti

työhaalareihin

juhlapukuihin

rumasti, tyylittömästi

kauniisti, tyylikkäästi

hölmöillen

hienosti

naamiointi

tytöillä juhlameikit

hiusten värjäys

kampaukset (esimerkiksi nutturat)

OPETUS
huulenheitto, suunsoitto,

”vakavasti otettava” opetus,

varsinaisen opetuksen

valmistetut tunnit

häiritseminen
LIIKKUMINEN
hyppiminen, pomppiminen

harjoitetut tanssit

alaluokkalaisten sekasorto

kurinalainen katsomo

Vanhojenpäivä on koulussa kurinpalautus penkinpainajaisten jälkeen: karkkipaperit ja
oksennukset on siivottu, abimetelin sijaan kaikuvat poloneesit ja menuetit. Mutta
vanhojenpäivä on yhtä lailla koulun arjelle vastakkainen tapahtuma kuin penkinpainajaiset.
Vanhojenpäivään kuuluu vanhojen arvokas, sivistynyt käytös koulussa. Tradition mukaan
alaluokkalaiset ja opettajat huomaavat yhtäkkiä, kuinka toisluokkalaisista on tullut aikuisia,
miehiä ja naisia, nähdessään heidät sukupuolta korostavissa juhlavaatteissa, tanssimassa
paritansseja. Tämä havainto tosin näyttää unohtuvan tehokkaasti, kun koulun arki taas alkaa –
pukeutumista koulun arjessa on kuvattu hyvin yhtenäiseksi ja kaavamaiseksi: kaikilla on
farkut, t-paidat ja lenkkitossut.760 Arjessa toisluokkalaiset ovat samoja sukupuolettomia
koululaisia, joiden kykyyn hallita omaa käyttäytymistään ei luoteta – vanhojenpäivä näyttää
heidät toisessa valossa ja penkinpainajaispäivä vuoden päästä kolmannessa.
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Penkinpainajaisten ja vanhojenpäivän yhteinen tehtävä on ilmaisullinen: koulun arjen
tekijöiden ja rakenteiden hahmottaminen perinteen keinoin, niiden näyttäminen uudesta,
paljastavasta näkökulmasta.

Yhteenveto: penkinpainajaiset koulun perinteenä
Penkinpainajaiset on osa koulun epävirallista tapakulttuuria, laein, asetuksin tai
opetussuunnitelmin säätelemätöntä perinnettä, joka jatkuu oppilaiden kannattamana ja
kehittämänä. Merkityksensä, joita olen edellä teema-analyysissa käsitellyt, penkinpainajaiset
saavat pääasiassa siitä, että ne ovat koulun ja koululaisten perinnettä. Niiden merkitys liittyy
toisaalta abiturienttien statussiirtymään ja toisaalta niillä on tehtävänsä vuosittaisena koulun
arvoja ja normeja peilaavana käänteisriittinä, karnevaalityyppisenä koulun ideaalisen
arkijärjestyksen käänteisenä näyttämöllepanona.
Penkinpainajaisten perinteisistä ilmaisulajeista yleisimpiä, jopa pakollisina pidettäviä, ovat
erikoinen pukeutuminen, meteli ja karkkien heittäminen. Abin penkinpainajaispukeutuminen
karnevalisoi esimerkiksi sukupuolirooleja, abin yhteiskunnallista asemaa tai oletettua
aikuisuutta. Karnevaalisen kaaoksen elementtejä ovat penkinpainajaismeteli ja -sotku, jotka
kääntävät nurin ideaalisen arkikoulun keskeisiä piirteitä. Myös karkkien heittäminen luo tätä
sekasortoa. Heittämällä karkkia abit tekevät symbolisen eron lapsiin. Karkkien heittäminen ja
metelin pitäminen kiinnittävät huomion abeihin. Julkinen juominen on tehokas keino
karnevalisoida koulun järjestystä; samalla abit tuovat näyttämölle koululaiselta kiellettyä
aikuisuutta ja vapauttaan koululaisen roolista.
Monet penkinpainajaisten ilmaisulajit keskittyvät abien ja opettajien henkilökuvaukseen,
esimerkiksi opettajien laulut ja lahjat, potkiaislaulut ja abilehdet. Tarkoituksena on tuoda esiin
opettaja ja abi ”ihmisinä”, persoonallisuuksina virallisen opettajan ja koululaisen rooliensa
takana. Laulut mahdollistavat opettajaa kohtaan tunnettujen henkilökohtaisten tunteiden
ilmaisemisen.
Penkinpainajaistapa tarjoaa abien käyttöön tietyn perinteisen käsikirjoituksen ja joukon
perinteisiä ilmaisulajeja. Näiden käyttö on kuitenkin luovaa niin, että abiluokka, luokan
osaryhmä tai jopa yksittäinen abi voi omilla penkinpainajaisillaan tuoda esiin omaa
tulkintaansa koulun loppumisen merkityksestä. Penkinpainajaistapa muodostaa kuitenkin

myös perinteisen mallin siitä, mitä asioita koulun loppuessa käsitellään ja mikä näiden
asioiden merkitys abeille on.
Kuten kaikkiin perinteisiin juhliin, myös penkinpainajaisiin liittyy pakkojuhlinnan vastustamista,
juhlan merkityksen kiistämistä. Samoin kuin esimerkiksi vappu, penkinpainajaiset voidaan
nähdä pakollisena hauskanpitona, joka on kaikkea muuta kuin hauskaa. Toisin kuin
esimerkiksi vappu penkinpainajaiset kuitenkin ankkuroituu selkeästi tiettyyn yhteisöön,
abiluokkaan, ja juhlan merkityksen kiistäjä asettuisi oppositioon omaa pienyhteisöään vastaan.
Tällaisia antijuhlijoita ei siksi ole abien joukosta helppo löytää ainakaan haastateltaviksi.761
Penkinpainajaisten merkitystä kantava keskeinen käsite on riehuminen. Penkinpainajaiset on
riehaantumisjuhla; abien riehuminen kuvaa vapautta koulun loppuessa. Penkinpainajaisia
voidaan tarkastella koulutyöstä erillisenä ja sille vastakkaisena ”vapauden valtakuntana”;
tällaisena penkinpainajaiset on osa koululaisten niin sanottua bailukulttuuria.762
Bailaaminen on vastapooli arkiselle koulunkäynnille, jonka se määrittää pakolliseksi työksi.
Bailaaminen on koulun arjessa normaalisti piiloinen elementti, joka penkinpainajaisissa
pääsee esille. Yleisemmin voidaan sanoa, että penkinpainajaisissa pääsee esille oppilaiden
keskinäinen koulun virallista järjestelmää parodioiva vastakulttuuri, joka normaalisti on suljettu
koulutunnin ja luokan virallisten tapahtumien ulkopuolelle.
Penkinpainajaisia voidaan tulkita koulun ideaalisen arkijärjestyksen käänteisenä
näyttämöllepanona. Tapa jäsentää tämän arkijärjestyksen ilmenemismuotoja ja tekijöitä, joista
tärkeimpiä ovat hiljaisuuden ja paikallaanolon vaatimukset. Penkinpainajaisten kaaosta,
hauskuutta, vapautta ja riehumista vastaavat arkikoulun järjestys, tylsyys, pakko ja
totteleminen. Erityisesti penkinpainajaislaulujen sisältö ja esitystilanne voidaan tulkita
käänteisriiteille ominaiseksi asemankumoamisrituaaliksi, joka luonnehtii opetusta ja opettajan
asemaa: opettajalla on oikeus haukkua, nolata ja nöyryyttää oppilaita; oppilaan asema
edellyttää kielteisten tunteiden kätkemistä ja kurinalaisuuteen mukautumista. Abien
opettaessa alaluokkalaisia opetusta luonnehditaan edelleen: opettaja haluaa opetuksen avulla
osoittaa omaa ylemmyyttään, osaamistaan ja tietämistään sekä käyttää kysymyksiä oppilaiden
nolaamiseen ja heidän tietämättömyytensä osoittamiseen. Abeilla on valta esittää tällä tavoin
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opettajia, koska penkinpainajaiset merkitsee heidän irtautumistaan koululaisen roolista ja ‘eikoululaiselle’ ominaisen käyttäytymisen omaksumista. Abi on penkinpainajaisissa käänteinen
sankari, ”kunnon koululaisen” irvikuva – lasten parodisen vastakulttuurin sankarihahmo.
Paitsi käänteisesti, penkinpainajaiset heijastaa koulun arkea myös suoraan siten, että koulun
arjelle ominaisia tapoja liittyy myös penkkareihin. Tällainen tapa on kiusaaminen, joka
penkinpainajaisissa ilmenee abien tapana kiusata alaluokkalaisia ja opettajia sekä
toisluokkalaisten oikeutena kiusata abeja. Kiusaaminen on koulun arjessa erityinen
kouluväkivallan muoto, mutta myös oppilaan ja opettajan normaali vuorovaikutus voidaan
kokea pitkälti molemminpuolisena kiusaamisena.
Rituaalina penkinpainajaisten tehtävä on toimia sellaisten asioiden ilmaisukanavana, joista
normaalisti on vaiettava. Tällaisia ovat opettajia ja koulun kuria kohtaan tunnettujen
negatiivisten tunteiden ohella myös positiiviset, kiintymyksen ja ihailun tunteet. Näiden
ilmaisemista rajoittavat koulun arjessa toisaalta nuolemista, toisaalta pärstäkertoimen
vaikutusta koskevat kiellot. Koulu on työtä, se edellyttää asiakeskeistä suhtautumista, josta
tunteet on rajattu pois. Kun penkinpainajaisten normi- ja arvomaailma siirtää normaalin koulun
arjen hetkeksi syrjään ja opettajan auktoriteettiasema purkautuu, voidaan (muun muassa
lauluissa) ilmaista myös opettajia kohtaan tunnettua kiintymystä.
Penkinpainajaisperinnettä kannattava ryhmä on abiluokka, jonka yhteisyyden juhla penkkarit
on. Penkinpainajaisten järjestämisen vaatima monimuotoinen abitoiminta koetaan
ylioppilaskirjoitusten aiheuttaman kilpailupaineen vastavoimaksi. Penkinpainajaisten
järjestelytyössä luodaan luokan henkeä ja omaa identiteettiä, jotka penkinpainajaisissa
tuodaan julki ja koetaan todellisiksi.
Luokan yhteisyyden tunteen kääntöpuolena on toisten koulujen abeja kohtaan tunnettu
vihamielisyys ja kilpailuhenki. Ajelulla abiluokat kilpailevat toisiaan vastaan muun muassa
metelin kovuudesta, vaatteiden näyttävyydestä ja julisteiden komeudesta. Tämä kilpailu
assosioituu ylioppilaskirjoituksiin, joissa eri koulujen välillä todella on suuria, pysyviä
tasoeroja. Perinteisen kaavan mukaisesti kontaktit eri koulujen abien välillä muodostuvat
herkästi avoimen vihamielisiksi. Toisaalta voidaan tuntea myös ”samassa veneessä” olemisen
iloa, yhteenkuuluvuutta kaikkien abien kanssa.

Penkinpainajaisten ilmaisulajit kuvaavat vapautta, abien vapautumista koulun kurista.
Vapausteema liittyy aikuisuuden saavuttamiseen koulun loppuessa. Koulua
kokonaisuudessaan on tarkasteltu siirtymäriittinä lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Huomio
kiinnittyy koululaisen asemaan initiandina, joka toisaalta ei enää ole lapsi, muttei vielä voi olla
aikuinenkaan. Kun useimmat lakisääteiset aikuisen ikärajat täyttyvät lukiovuosina, on
abiturientti ristiriitaisesti koulussa ja koulunkäynnin takia lapsenomaisessa asemassa, vaikka
hänet muuten katsotaan aikuiseksi. Penkinpainajaisissa muun muassa julkinen humala on
yhdeltä merkitykseltään aikuisen asemaan liittymisen symboli. Toisaalta penkinpainajaisissa
saavutettava vapaus on luonteeltaan negatiivista, vapautta jostakin, ei vapautta johonkin.
Ylioppilaan aseman tyhjentyminen niin sanotun ylioppilastulvan, korkeakoulujen numerus
clausus -järjestelmien ja yleisen tutkintoinflaation763 tuloksena on merkinnyt sitä, ettei koulun
loppuessa enää saavuteta todellista aikuisuutta, esimerkiksi mahdollisuutta perustaa
lapsuuskodista riippumaton talous, vaan vain symbolinen lupaus tulevasta aikuisuudesta.
Penkinpainajaisten historiassa tämä on merkinnyt iloisen aikuisuuden ja yhteiskunnallisen
aseman julkipanon juhlan muuttumista myös epätoivon sävyjä kuvastavaksi karnevaaliksi.
Penkinpainajaisten joustavuus perinnejärjestelmänä on mahdollistanut tavan sopeutumisen
uusien perinteentaitajien muuttuneisiin ilmaisutarpeisiin. Karnevalisoinnin ilmeinen edellytys
on perinteen ankkuroituminen selkeärajaiseen yhteisöön, abiluokkaan, joka elää tietyllä tavalla
alistetussa asemassa.
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7. Lähteet
Folkloristinen kenttäaineisto: lähdekritiikki
Aineiston kertyminen
Keväällä 1981 aloin kerätä aineistoa penkinpainajaisista proseminaariesitelmää varten.
Tutkimuskohteeksi olin suunnitellut yhtä koulua, joko SYK:ta, jota itse olin käynyt, tai I
Normaalikoulua (Norssia), jossa veljeni Juri Saarikoski oli parhaillaan abina järjestämässä
penkkareita. Kansanrunoustieteen laitoksella kävi ilmi, että ajatus penkinpainajaisista
nykyperinteenä ja kiinnostavana aineistonkeruukohteena oli ollut ilmassa jo jonkin aikaa. Nyt
laitos pani yhteistyössä SKS:n Kansanrunousarkiston kanssa toimeen ”penkkariprojektin”,
jota assistentti Outi Lehtipuro johti. Mukaan saatiin kummankin laitoksen henkilökuntaa ja
kansanrunoudentutkimuksen opiskelijoita sekä lisäksi Taideteollisen korkeakoulun
valokuvataiteen laitoksen opiskelijoita. Kansanrunoudentutkimuksen opiskelijat saivat
aineistonkeruuseen osallistumisesta osasuorituksen approbaturarvosanaan. Havainnointiin
osallistuneet käyvät ilmi aineistoluettelosta.
Aineistonkeruu voitiin nyt ulottaa kolmeen kouluun. Vanhojen, perinteisinä tunnettujen SYK:n
ja Norssin lisäksi kolmanneksi valittiin Myllypuron lukio, koska se oli uusi lähiökoulu. Kohteet
valikoituivat siis ilman ennakkotietoja näiden koulujen penkinpainajaisten erityispiirteistä.
Olin haastatellut ennen penkinpainajaisia 2–5 hengen abiryhmiä kussakin koulussa
penkinpainajaisten valmisteluista ja ohjelmasta. Lisäksi juttelin lähes päivittäin veljeni kanssa
penkinpainajaisista – häntä voi pitää työn tämän vaiheen niin sanottuna avaininformanttina,
jonka kulttuurinen tietämys penkinpainajaisista oli jatkuvasti käytettävissä ja joka myös välitti
kontakteja kentällä. Tämän esivaiheen perusteella tein penkkariprojektiin osallistuville
ohjemonisteen (liite 1), jonka pohjana oli Pertti J. Pellon kenttäopas pohjoisamerikkalaisille
juhlille.764 Lisäksi käytössä oli haastattelujen pohjalta muotoilemani penkkarien summittainen
aikataulu kussakin koulussa. Tämän tarkemmin havainnointia ei suunnattu etukäteen.
Havainnointiin osallistuneet kansanrunouden opiskelijat arvioivat jälkikäteen
havainnointitilannetta penkkareissa kaaokseksi, jossa he joutuivat improvisoimaan
764.
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toimintaansa. Penkinpainajaisista olisi pitänyt saada enemmän tietoja etukäteen ja
havainnointi olisi pitänyt valmistella tarkemmin.
Kussakin kolmessa koulussa oli penkkaripäivänä nauhoittaja, kaksi valokuvaajaa sekä
havainnoijia, joiden tehtävänä oli tehdä muistiinpanoja ja kirjoittaa näkemästään raportti.
Havainnointiin oli koulujen rehtoreiden lupa ja opettajille oli tiedotettu siitä ilmoitustaululla
professori Leea Virtasen allekirjoittamalla kirjeellä. Abeille tai muille koululaisille projektista ei
yleisesti tiedotettu, ei sitä tosin pyritty salaamaankaan. Havainnoitsijoiden läsnäolo ei
ilmeisesti vaikuttanut tapahtumiin; erikoistapahtuman valokuvaus on tavallista, ja
havainnoitsijoita arveltiin esimerkiksi toimittajiksi.
Havainnoinnin lisäksi haastattelin kussakin koulussa abeja penkinpainajaisten jälkeen. Vuonna
1981 kertyi siis kolmen koulun penkinpainajaisista monipuolinen aineisto: ääninauhoja,
valokuvia ja havainnointiraportteja sekä kahdeksan nauhoitettua abiturientin haastattelua.
Lisäksi SKS:ssa kokeiltiin kuvanauhatekniikkaa kuvaamalla penkinpainajaisajelua (myös
vuonna 1982). Tämän aineiston pohjalta tein proseminaariesitelmän keväällä 1981.765
Aineistonkeruu jatkui vuoden 1983 keväällä kahdella suunnalla: toisaalta halusin syvempää
tietoa yksistä penkinpainajaisista, toisaalta laajempaa tietoa Helsingin eri koulujen
penkinpainajaisista, eri penkinpainajaistapojen yleisyydestä. Vuonna 1981 tehty työ oli nyt
esitutkimuksen asemassa. Muun muassa teemahaastattelun kysymysrunko tehtiin vuoden
1981 syvähaastattelujen perusteella.
Syventävää tapaustutkimusta varten valitsin kohteeksi Norssin, jossa tein kenttätyötä
helmikuun alusta lakkiaisiin. Periaatteessa tällaisen tapaustutkimuksen kohteeksi olisi käynyt
mikä tahansa koulu. Norssin valitsin lähinnä käytännön syistä (vuonna 1981 solmittu kontakti
rehtoriin, koulun keskeinen sijainti). Seurasin siellä abiluokkien tunteja, kävin abien kanssa
välituntisin ja koulun jälkeen kahvilla ynnä muuta, ja juttelin heidän kanssaan luokista,
penkinpainajaisista ja niiden valmisteluista. Osallistuin penkkareihin koululla ja ravintolassa.
Keväämmällä tein haastatteluja, tapasin abeja koululla yo-koetilaisuuksien yhteydessä sekä
joitakin heistä Tavastialla, missä heitä kävi niin sanotuissa teeilloissa. Minut kutsuttiin
kotibailuihin huhtikuussa. Lakkiaisia seurasin koululla, marssilla Hietaniemeen ja yhden abin
kotivastaanotolla.
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Pyrin myös tekemään abeille – ainakin tärkeimmille informanteille – selkoa työni tavoitteista.766
Tämä havainnointi- ja haastatteluvaihe teki todennäköisesti abit tietoisemmiksi
penkinpainajaisista perinteenä ja tavan mahdollisesti kantamista sosiaalisista ja symbolisista
merkityksistä. Abit, joita on kaksitoista vuotta valmennettu vastaamaan kysymyksiin, ilmeisesti
jollain tavoilla vastasivat esittämiini kysymyksiin myös penkinpainajaisillaan. Tämä ei tarkoita
sitä, että kenttä olisi ”pilaantunut”. Abit ovat joka tapauksessa käyttäneet hallitsemaansa
perinteistä ilmaisun kanavaa välittääkseen haluamiaan asioita – jos osa näistä asioista on
valikoitunut viestittäviksi tai niiden merkitys on terävöitynyt kysymysteni ansiosta, se
pikemmin parantaa mahdollisuuksiani käsittää penkinpainajaisperinteen toimintatapaa.
”Interaktiokentässä”767 muodostunut aineisto on luonteeltaan teoreettista eri tavalla kuin
osallistumattomaan havainnointiin perustuva aineisto.768
Norssista kertyi vuonna 1983 aineistoa kenttäpäiväkirja, jota kirjoitin kaikista tapaamisista
abien kanssa kevään aikana; penkinpainajaisissa abien mukana kierrellessä äänitetyt nauhat;
penkinpainajaisten jälkeen nauhat seitsemän abin haastattelusta.
Eri koulujen penkinpainajaista kerättiin tietoja haastattelemalla kustakin koulusta yhtä abia
penkkarien jälkeen. Tarkoituksena oli saada haastateltua abi jokaisesta Helsingin
suomenkielisestä päivälukiosta, joita kaikkiaan oli 45. Lopulta haastatteluja kertyi 31:sta eri
koulusta yhteensä 32 haastattelua. Kouluja ei valittu millään periaatteella, vaan oli lähinnä
sattumaa, mistä kouluista haastattelu jäi tekemättä.
Vuonna 1990 Norssin penkinpainajaisia havainnoitiin kuva- ja ääninauhoittamalla. Tästä
aineistosta on valmistunut Heikki Majavan toimittama kuvanauhakooste ”Koulu on meidän”
SKS:n Äänitearkiston tuottamana.
Syyslukukaudella 1991 Kirsti Salmi-Niklanderin demonstraatiokurssilaiset haastattelivat
penkinpainajaisten historiasta vanhoja, etupäässä helsinkiläisiä ylioppilaita. Tästä kertyi
kaksitoista haastattelua vuosien 1927–59 penkinpainajaisista. Nämä haastattelut ovat olleet
tausta-aineistona, jonka perusteella olen varmentanut penkinpainajaisten historiasta
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ekskursiossa luomaani kuvaa. Vanhojen ylioppilaiden haastattelut ovat myös osaltaan
todentaneet sitä käsitystäni, että tapahtuman merkitys on olemassa itse tapahtumassa, mutta
muistot haalistuvat ja kaavamaistuvat nopeasti tapahtumien jälkeen.
Muun aineiston keruun yhteydessä otettiin talteen penkkarilauluja (monisteilla) yhteensä noin
550 laulutekstiä ja abilehtiä 20. Näistä noin 290 laulutekstiä ja viisi lehteä on Myllypurosta
vuosilta 1973–80, harvinainen, jokseenkin täydellinen kokoelma yhden koulun penkkarilauluja
ja abilehtiä, jonka rehtori Maija-Liisa Mauranen antoi kopioitavaksi. Valitettavasti tämän, työni
päätavoitteen kannalta sekundaarisen, aineiston tarkempi tutkiminen ei ollut nyt mahdollista.
Muuta sekundaariaineistoa, jonka olen lukenut läpi ja josta käytän tarvittaessa esimerkkejä,
mutta joka ei ole ollut mukana varsinaisessa analyysissa:
– Vuonna 1975 on SKS:n Äänitearkistoon kertynyt neljä eri kaupungeista kotoisin olevien
abien haastattelua, jotka ovat luultavasti kansanrunoustieteen kenttäkurssin harjoitustöitä.
Yksi haastatteluista on tehty Meilahden yhteiskoulussa ja haastateltavat ovat saman vuoden
abeja,769 muut haastateltavat ovat abeja joidenkin vuosien takaa – haastateltujen koulu ja yovuosi ei käy kaikista ilmi. Haastatteluissa on paljon erittäin osuvan tuntuisia penkkarien eri
tapahtumien merkitysten luonnehdintoja ja innoittuneita kuvauksia, joita tekee mieli kutsua
suorastaan arkkityyppisiksi. Muutaman vuoden välimatka tapahtumiin on terävöittänyt niiden
kuvaa – saman huomasin jutellessani veljeni kanssa penkinpainajaisista vuoden 1983
työvaiheessa. Saadun tiedon luonteeseen vaikuttaa myös se, että haastattelijat ovat olleet
samaa sukupuolta (miehiä) ja jokseenkin samanikäisiä kuin haastatellut.770
– Lukuvuonna 1987–88 olin mukana Norssin perinteen keruussa, jonka assistentti Lauri
Harvilahti järjesti. Omat havainnointini peruskoulun oppitunneista ja penkinpainajaista ovat
tässä työssä mukana vertailuaineistona.771
Kaikkiaan – havainnointiaineistossa olevat haastattelut mukaan luettuna – tätä työtä varten on
haastateltu 110 abia, 13 opettajaa, 17 alaluokkalaista ja 22 muuta henkilöä (lähinnä entisiä
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abeja). Yksityiskohtaiset tiedot aineiston tuottajista, haastattelijoista ja havainnoitsijoista,
yksikkömääristä sekä eri aineistojen säilytyspaikoista ovat aineistoluettelossa.

Aineisto lajeittain
Haastatteluaineisto
”Se ei oo ihan tavallinen juhla, että se on mielenkiintoinen muisto. Ja sitte toisaalta siellä
semmosia pieniä hauskoja tapahtumia mitä siihen sisältyy siihen juhlaan niin ne antaa sitten
pohjan, tätähän voi kertoa eri versioissa tästä juhlasta niin kun tavataan kertoa, se kaikki mitä
siellä on tapahtunut, kaikki hauskimmat ja parhaat, ja sitten lisää siitä itse, niin siitähän saa
mukavan kertomisen aiheen niistä yksistä penkkareista, hyvinkin pitkästi voi eri versioita
jutella sitte.”772
Kun pyritään saamaan tietoa penkinpainajaisperinteestä, abien penkinpainajaisia koskevasta
tiedosta ja taidosta, haastatteluaineisto on avainasemassa. Haastatteluissa abit sanallistavat
sitä kuvaa, mikä heillä on penkinpainajaisista. Se on vain osaksi peräisin osallistumisesta
todellisiin penkinpainajaisiin. Haastatteluilla ei pyritä saamaan tietoa alkuperäisistä
kokemuksista, aktuaalisesti tapahtuneesta, vaan penkinpainajaisperinteestä. Haastattelutieto
on idealisoivaa, tulkitsevaa: se kertoo luotettavammin siitä, minkälaista penkinpainajaisissa
”pitäisi olla”, kuin siitä, mitä ”todellisuudessa” oli.773 Haastatteluaineisto ei ole totta tai epätotta
tietoa ”tapahtuneista tosiasioista”, vaan kulttuurista informaatiota: enemmän tai vähemmän
käyttökelpoista, enemmän tai vähemmän loogisesti yhtäpitävää muun aineiston kanssa,
enemmän tai vähemmän ilmaisuvoimaista.774
Haastateltavien valinta tässä työssä pohjautuu ajatukseen abeista perinteentaitajina,
mahdollisina informantteina. Oletuksen mukaan kuka tahansa abi tuntee perinnevarastoa eli
tietää jotain penkinpainajaisista, ja on näin mahdollinen haastateltava. Kun yhdeltä abiluokalta
haastattelee useampaa perinteentaitajaa, käy ilmi, että jokainen ei tietenkään ole yhtä hyvä
informantti: abi joka on ollut tekemässä auton julistetta osaa kertoa sen ideasta enemmän
kuin sellainen joka on vain nähnyt julisteen. Perinteen tuntemuksen lisäksi vaihtelee kyky
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verbalisoida tätä tuntemusta.775 Yksi on miettinyt penkkareita ja jutellut niistä muiden kanssa,
toinen vain mennyt joukon jatkona. Tällaisia seikkoja on voitu jonkin verran ottaa huomioon
haastateltavien valinnassa, kun valitsija on tuntenut abien joukkoa. Toisaalta osa
haastateltavista on valikoitunut umpimähkään, sen mukaan kehen kontakti on satuttu
saamaan.
Käyttämäni avoin haastattelutekniikka, jota joskus kutsutaan syvähaastatteluksi,776 ei ole
”syvää” psykologisessa mielessä, niin että pyrittäisiin haastateltavan roolikäyttäytymisen tai
ulkomaailmalle esitettävän persoonan alle tai edes murtamaan niin sanottu
onnellisuusmuuri.777 Päinvastoin haastatelluille tehtiin selväksi, että he edustavat
haastattelussa oman koulunsa abeja ja heidän oletettiin vastaavan tästä roolistaan käsin.
Tällainen avoin haastattelu on ”syvää” kulttuurisessa mielessä: toisin kuin tutkijan
strukturoimassa haastattelussa haastateltava abi saa kertoa tapahtumista abikulttuurin
kannalta, käyttäen abien kieltä ja käsitteitä, kertoen ja painottaen niitä asioita, jotka abin
näkökulmasta ovat tärkeitä. Haastattelujen ilmapiiristä ja syvyystasosta kertoo hyvin abin
toteamus onnistuneen haastattelun jälkeen: ”Oli hauska muistella hauskoja juttuja.”
Haastatteluissa ei varta vasten pyritty horjuttamaan sitä kulttuurista selviötä, jonka mukaan
penkinpainajaisissa kaikki on (abeille) hauskaa, vaan ainoastaan tietämään, mitä kaikkea tuo
hauska pitää sisällään.
Miten haastattelijan henkilö on vaikuttanut saatuun tietoon? Mielestäni sain jokaiseen
haastateltavaan hyvän, avoimen kontaktin. Kuitenkin vain yksi abeista viittasi sellaisiin
tapahtumiin, joista Eino Niemistön vuonna 1975 haastattelema lahtelainen vuoden 1973 abi
yleistää reippaasti:
”Normaalia kapakassaoloa. Kyl mä sit iskin perjantaina yhen kimman ja kävin sen luona, olin
sen yön. – – hotelleissa, motelleissa, yömajoissa, mut se oli siellä nimenomaan sitä että just
nimenomaan abiturientit nai keskenään.”778
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Ehkä on merkityksellistä, että se haastattelemani abipoika, joka kertoi viettäneensä
penkkarien jatkot yhden tytön kanssa saunassa, oli ainoa niin sanotulla lumipallomenetelmällä
haastateltavaksi valikoitunut. Yksi vanhempi naisopettaja sanoi haastattelussa, että ennen
penkkarien ”seuraukset” joskus ”ilmenivät yhdeksän kuukauden kuluttua”. Haastattelijan
sukupuoli ja ikä, kontaktin laatu ja yleiskulttuuriset mistä on lupa puhua kenelle -säännöt ovat
jättäneet pimentoon yhden penkinpainajaisten puolen, ehkä muitakin. ‘Seksuaaliseen
vapauteen’, jonka tutkimuskirjallisuus mainitsee yhdeksi käänteisriittien ja myös siirtymäriittien
liminaalivaiheen erityispiirteeksi, voin vain vihjata yhtä niukasti kuin aineistoni.
Avoimet, nauhoitetut haastattelut (A). Haastattelin vuonna 1981 kahdeksaa abia kolmesta
koulusta ja vuonna 1983 seitsemää abia Norssista niin sanottua avointa haastattelua779
käyttäen. Näissä haastatteluissa ei ollut valmiita kysymyksiä, vaan abit kertoivat
penkinpainajaisistaan vapaasti haastattelijan puuttuessa puheeseen mahdollisimman vähän.
Haastattelut aloitettiin niin, että pyysin haastateltavaa kertomaan ”penkinpainajaisten
tapahtumat alusta loppuun”, minkä jälkeen keskustelu polveili mielenkiintoisen tuntuisissa
asioissa.
Lukuvuonna 1991–92 haastattelin yhtätoista Ressun abia avoimella haastattelutekniikalla.
Kysymykset koskettivat laajemmin abin elämäntilannetta ja niitä muutoksia mitä koulun
loppuminen tuo tullessaan.
Haastattelut kestivät puolesta kahteen tuntiin. Nauhoitin ne ja kirjoitin nauhoista sanatarkat
litteraatiot, joihin lähdeviitteet viittaavat. 26 haastattelusta on yhteensä 383 käsin kirjoitettua
litteraatiosivua.
Vuonna 1981 haastatellut abit olivat kaikki, paitsi veljeäni, rehtorien haastateltaviksi valitsemia,
penkinpainajaisten järjestämistä – ainakin rehtorin näkökannalta – johtaneita tyttöjä. Vuonna
1983 Norssissa valitsin haastateltavat itse niin, että he edustivat luokan eri osaryhmiä,
esimerkiksi ompeluseuran, uskovaispartiolaisten ja bailuporukan nimillä tunnettuja. Myös
vuonna 1992 Ressussa pyrin valitsemaan haastateltavat niin, että he edustivat eri osaryhmiä.
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Teemahaastattelut (B). Vuonna 1983 haastateltiin 32 abia 31:stä eri helsinkiläiskoulusta
käyttäen niin sanottua teemahaastattelua780. Kymmenen haastattelua tekivät Outi Lehtipuro ja
hänen kenttätyökurssinsa osanottajat, itse tein niistä 22. Haastattelujen aihepiirit, teemaalueet, oli määrätty etukäteen, mutta kysymykset muotoutuivat tilanteen mukaan.
Haastatteluissa oli käytössä teemaluettelo (liite 2), jonka olin laatinut aiempien avointen
haastattelujen pohjalta.781 Teemaluettelon kysymykset ovat esimerkinomaisia, eivät
haastattelijaa sitovia. Haastattelut olivat siis vapaamuotoisia, kuitenkin niin että kaikki teemaalueet käytiin läpi jokaisen haastateltavan kanssa. Eri kouluista saatiin näin vertailukelpoiset
tiedot.
Nämä haastattelut kestivät puolesta kahteen tuntiin. Haastattelut tehtiin tavallisesti keskustan
tai koulun lähistön kahviloissa, joissa abit muutenkin kävivät. Haastattelussa tehtiin käsin
mahdollisimman tarkat muistiinpanot, jotka kirjoitettiin heti haastattelun jälkeen muistia apuna
käyttäen puhtaiksi. Tekniikka oli huomattavasti vaivattomampi kuin nauhoittaminen ja
litterointi, mutta tietysti myös epätarkempi. Lähdeviitteet viittaavat puhtaaksikirjoitettuihin
teksteihin. 32 haastattelusta kertyi yhteensä 194 konekirjoitussivua.
Haastateltavat valikoituivat haastatteluihin erilaisilla tavoilla. Yksitoista haastateltua abia
poimittiin koulujen käytäviltä eri ylioppilaskirjoitusten jälkeen, jolloin heitä joko haastateltiin
heti tai sovittiin tapaamisesta. Rehtori, opettaja tai kanslisti valitsi haastatelluista samoin
yksitoista. Ennestään haastattelijan tuttuja oli kuusi. Kolme haastateltavaa oli kouluista
tavattujen abien ryhmien joukostaan valitsemia. Jakomäen lukiosta haastateltu poika valitsi
Pohjois-Helsingin lukiosta haastatellun, joka oli hänen kaverinsa (lumipallomenetelmä).
Varmin tapa saada haastateltava oli kääntyä koulun rehtorin puoleen. Rehtorien tai opettajien
valitsemista haastateltavista yksikään ei kieltäytynyt haastattelusta (kieltäytymisiä sattui
lähestyttäessä umpimähkään koulujen käytäviltä tavattuja abeja). He olivat useimmiten tyttöjä
ja niin sanottuja hyviä haastateltavia:782 sanavalmiita ja yhteistyöhaluisia. Vaivattomin tapa
saada haastateltavia olisi ollut käyttää tuttuja ja lumipallomenetelmää, jolloin ei olisi tarvinnut
lähestyä täysin tuntemattomia ihmisiä. Kummallakin tavalla haastateltavat olisivat voineet
valikoitua yksipuolisesti (rehtorien kontaktioppilaat; yhtenäiset kaveriporukat).
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Ylioppilasaineet
Vuoden 1987 keväällä annettiin ylioppilaskirjoituksissa aihe viimeisen kouluvuoden
perinteistä. Aiheesta kirjoittaneiden aineet saatiin Ylioppilastutkintolautakunnalta lainaksi
Folkloristiikan laitokselle.
Aineiden otsikko on annettu muodossa ”Ylioppilasvuoden perinteitä koulussani (esimerkiksi
potkiaiset, penkinpainajaiset, lakkiaiset)”. Tämän mukaisesti valtaenemmistö kirjoittajista on
kuvannut mainittua kolmea juhlaa, minkä lisäksi aineen kaavaan kuuluu loppukappale, jossa
on pohdittu yleisesti perinteen tehtäviä tai merkitystä. Nämä ”pohdinnat” ovat valitettavasti
erittäin kaavamaisia ja ulkokohtaisen tuntuisia, eikä niitä mielestäni voi käyttää perinteen
merkityksen tutkimusaineistona.
Otsikon sanamuodon tuottamia ongelmia on esimerkiksi useiden kirjoittajien pyrkimys kuvata
pikemmin sitä, mikä koulussa on yleensä ollut tapana, kuin sitä, mitä juuri heidän omana
ylioppilasvuotenaan on tehty. Tiedot eivät ole tällöin täysin vertailukelpoisia. Olen
mahdollisuuksien mukaan ottanut huomioon juuri vuotta 1987 koskevat tiedot. Esimerkiksi
tieto, jonka mukaan koulussa on yleensä ollut potkiaiset, mutta tänä vuonna niitä ei ole
järjestetty, on kirjattu muodossa ”ei potkiaisia”. Tällainen satunnaiselta vaikuttava vaihtelu
kuuluu perinteen elämään siinä missä säännöllinen toistuvuuskin. Jotkut kirjoittajat ovat
lipsahduksenomaisesti kirjanneet otsikon muodossa ”Ylioppilasvuoteni perinteitä koulussani”,
mikä osoittaa ehkä aiheen tarkoituksenmukaisen rajaamisen pohdintaa.
Ylioppilasaineen konventioihin kuuluu voimakas aiheenmukaisuuden painottaminen; annetun
otsikon vierestä kirjoittaminen on varma tapa pilata arvosanansa. Tästä on seurauksena
aineiden lähes monoliittinen kaavamaisuus. Kaikki kirjoittajat kuvaavat ”perinnettä” samalla
yleisyystasolla ja samalla objektiivisella, etäännytetyllä ja viileällä tyylillä. Sinänsä on
mielenkiintoista, että abien keskuudessa näyttää vallitsevan laaja yksimielisyys siitä, mitä
penkinpainajaisten aspektia ”perinteellä” tarkoitetaan.
Aineen jonkinlainen ideaalipituus on neljä, viisi käsinkirjoitettua konseptisivua. Näinkin pitkinä
aineet ovat kuitenkin varsin niukkapiirteisiä kuvauksissaan, ja lisäksi, koska kyseessä ei ole
mikään teemahaastattelu, kuvattaviksi on voitu valita mitä piirteitä hyvänsä. Saman koulun eri
aineista voi näin ollen saada varsin erilaisen kuvan koulun penkinpainajaisista. Tämä on osa

puuttuvan tiedon ongelmaa: siitä, että jotakin piirrettä ei mainita aineissa, ei voi päätellä, että
tätä piirrettä ei penkkareissa esiinny. On selvää, että moni itsestäänselvyys jää helposti
mainitsematta, esimerkiksi meteli tai karkkien heittäminen. Yleensä kirjoittajilla ei ole syytä tai
mahdollisuuttakaan mainita joidenkin piirteiden puuttumisesta koulun perinteestä, koska
tietoa siitä, mitä penkkareihin yleensä kuuluu, ei ole. Poikkeuksena tästä aineen otsikossa
mainitut potkiaiset, joiden puuttumisesta oli useitakin tietoja.
Puuttuvan tiedon ongelmaa on luonnollisesti se, että mikäli koulussa ei olisi erikoisia
perinteitä, tästä aiheesta tuskin kirjoitettaisiin. Aineistossa on kaikkiaan aineita alle puolesta
Suomen kaikista lukioista, joita on noin 450.
Otin aineistosta tarkasteltavaksi sata koulua aakkosten alkupäästä, Alahärmän lukiosta
Lappeenrannan lyseon lukioon. Näistä sadasta koulusta on yhteensä 533 ainetta, 1–15 ainetta
kustakin.783 Alustavan parinkymmenen aineen lukemisen perusteella päättelin, että
penkinpainajaisperinne on suurin piirtein samanlainen muualla Suomessa kuin Helsingissäkin.
Tein sitten aineista taulukkotarkastelun, jossa kunkin koulun penkinpainajaisista kirjattiin, mitä
kuvauslukujen otsikoiden mukaisia tapahtumia ja ilmaisulajeja niissä esiintyi, sekä lisäksi
kirjattiin erikseen, mikäli koulussa esiintyi tapoja, joita Helsingin perinteessä ei aikaisemman
aineiston nojalla tunnettu. Koska tällaisia tapoja todella esiintyi melko laajasti, tein vastaavan
tarkastelun myös kaikista aineistoon sisältyvistä helsinkiläiskouluista, joita oli 29. Vertailun
helpottamiseksi tein samanlaisen taulukon Helsingin tilanteesta vuonna 1983
teemahaastatteluaineistoa käyttäen (31 koulua, joista 22 oli samoja kuin ne, joista oli aineita
vuodelta 1987).

Havainnointiaineisto
Mihin havainnointia tarvitaan, jos kerran penkinpainajaisperinteestä saadaan suoraa tietoa
haastattelemalla abeja? Ensiksi: havainnointiaineistosta voidaan saada esiin
säännönmukaisuuksia, joita toiminta noudattaa ilman, että toimijat itse ovat siitä tietoisia. Riitin
(tai yleensä sosiaalisen toiminnan) sääntöjä on verrattu kielen sääntöihin, joita puhunta
noudattaa ilman, että puhuja kykenisi kaikkia sääntöjä tietoisesti muotoilemaan.784 Aktuaalisen
Aineita oli kaikkiaan 1205, joista vain 163 poikien kirjoittamaa. Aiheeseen ovat tarttuneet keskimääräistä
useammin heikot, arvosanojen a–c, kirjoittajat (Ylioppilasaineita 1987, 186–188). Sadan koulun
tarkastelussa ei ole mukana helsinkiläiskouluja.
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Leach 1972, 524; Pietilä 1981, 115; Spradley ja McCurdy 1972, 11.

riitin havainnoija, joka pyrkii tietoon perinnevarastosta, on kuin kielitieteilijä, joka havainnoi
puhuntaa paljastaakseen kieliopin sääntöjä.785 Toiseksi haastattelutiedot ovat usein hyvin
tiivistettyjä, elliptisiä.786 Haastateltava antaa tapahtumalle otsikon tai symbolille nimen, mutta ei
lainkaan kuvaile sen sisältöä. Esimerkiksi haastattelusta saadaan tietää, että tauluille
kirjoitellaan ”tyypillisiä ohi on -toivotuksia”; havainnoimalla saadaan tietää, minkälaisia nämä
ovat.
Kun haastattelutieto on idealisoivaa, niin päästäänkö havainnoimalla sitten lähemmäksi
todellista tapahtumaa?787 On sanottu, että se, mitä ja miten havaitaan, määräytyy yhtä paljon
havainnoitsijan persoonallisuudesta kuin havaittavasta kohteesta.788 Havainnoitsija valikoi
kompleksisesta tapahtumasta kuvattavaksi sitä, mikä hänen mielestään on mielenkiintoista tai
kuvaamisen arvoista. Havainnointiaineisto on näin ollen yhtä lailla idealisoivaa, teoriapitoista,
kuin haastatteluaineistokin.789 Havaintoja ohjaava viitekehys, ”teoria”, vain on ulkopuolisen
havainnoitsijan tapauksessa toinen kuin sisäpuolisen haastateltavan. Haastateltavan
viitekehys, josta käsin hän penkinpainajaisia tarkastelee, on sidoksissa kyseiseen kulttuuriin.
Ulkopuolisen näkökulma voi olla kulttuurisesti epäadekvaatti, toisin sanoen hän pitää
mielenkiintoisena sellaista, minkä kulttuurin jäsen sivuuttaa, eikä ehkä huomaakaan sitä, mikä
alkuasukkaiden kannalta on tapahtumassa olennaista. Esimerkiksi Norssissa oli vuonna 1981
havainnoimassa Lauri Harvilahti, joka vertasi näkemäänsä omiin penkkareihinsa samassa
koulussa vuonna 1969. Tämä ulkopuolisen kannalta ehkä mielenkiintoinen vertailu on
kulttuurisesti epämielekäs: tavan mukaan penkkareita kyllä verrataan edellisen tai edellisten
vuosien penkkareihin, mutta mitään sen pitemmälle ulottuvaa historian tajua
penkinpainajaisperinteeseen ei kuulu.
Yksittäinen havainnoitsija tuottaa siis aina yksipuolisen, henkilökohtaisen näkemyksen
tapahtumasta.790 Tätä puutetta korjaa aineistossa se, että samoista kouluista on monen
havainnoitsijan tuottamaa aineistoa; ainakin suoranaiset virheet tulevat näin huomatuiksi.
Havainnointiohjeet, joita laadittaessa oli käytetty kulttuurista tietämystä, oli tarkoitettu
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Esimerkiksi Turner (1974, 273) puhuu havainnoinnilla esiin saatavasta riitin ”todellisesta kaavasta”
(”real pattern”) ja haastattelujen paljastamasta ”ideaalikaavasta” (”ideal pattern”).
787.

788.

den Hollander 1967, 11.

789.

Geertz 1975, 9; den Hollander 1967, 6.

790.

Pelto 1970a, 265.

antamaan havainnoitsijoille havaintojen tekoa ohjaavia kriteerejä. Niiden vaikutusta
aineistossa on kuitenkin vaikea huomata, ehkä siksi, että ohjeita ei käyty havainnoitsijoiden
kanssa läpi, vaan ne vain jaettiin heille. Havainnoinnin pätevyyttä penkinpainajaisperinteen
kuvauksina lisää se, että kaikki havainnoitsijat olivat itse ylioppilaita, joilla oli jotain kokemusta
penkinpainajaisista.
Havainnointiaineiston käyttö on vaikeaa. Kun pyritään sanalliseen lopputulokseen, aineisto on
ensin saatettava sanalliseen muotoon, mikä on erittäin työlästä ja sisältää valikoimista ja
tulkintaa. Mielestäni kaikkein arvokkainta havainnoinnin tuottamasta aineistosta ovatkin
penkinpainajaisissa tehdyt haastattelut, joissa päivän tunnelma välittyy. Tärkeää on myös
näkö- ja kuulokuvan säilyttäminen tapahtumasta, jota ei voi jatkuvasti havainnoida. Tällaisten
vaikutelmien erittely ja systemaattinen käyttäminen kuvauksessa on kuitenkin vaikeaa.
Penkinpainajaisissa äänitetyt nauhat (C). Yhteensä kuusia penkinpainajaisia äänitettiin
kulkemalla abien mukana koulussa. Nauhat sisältävät laulujen esityksiä, abien, opettajien ja
alaluokkalaisten haastatteluja, luokissa käyntejä, yleistä meteliä koulun käytävillä ja auton
lavalla. Näistä nauhoista olen tehnyt SKS:n Äänitearkiston käytännön mukaiset
sisällysluettelot, joissa nauhojen sisältö on sanoitettu, tiivistetty, jaettu yksiköihin ja numeroitu
(lähdeviitteet viittaavat sisällysluetteloihin). Osasta nauhoja on myös sanatarkat litteraatiot.
Kuvanauhat (D). SKS kuvasi vuosina 1981 ja 1982 Helsingin penkkariajelua kuvanauhoille.
Kuvaamisen tarkoituksena ei ollut penkinpainajaisten dokumentointi vaan kuvanauhatekniikan
kokeileminen.791 Nauhojen pääasiallisena sisältönä ovat autojen julisteet, jotka on pyritty
saamaan kattavasti kuvaan niin, että kaikkien autojen yksi laita on kuvattu. Osasta autoja
näkyy myös auton takana ollut juliste. Koska ajelukierroksia on kaksi, suurin osa julisteista
näkyy kahteen kertaan – kuitenkin osan teksti jää hämärän peittoon, koska autot ajavat kovaa
vauhtia, eikä tällaisia kuvia pysty pysäyttämään tarkoiksi. Sivutuotteena on tallentunut joitakin
kuvia abien käyttäytymisestä autoissa – huudoista, eleistä ja lauluista -, missä kuvanauha
onkin ylivoimainen tallentaja. Nauhat ovat mustavalkoisia. Olen tehnyt niistä sisällysluettelot
samaan tapaan kuin ääninauhoista. Tekniikan kehityttyä nämä sisällysluettelot ovat ainoa
käytettävissä oleva aineisto, koska kyseisten avokelakuvanauhojen katseluun soveltuvia
laitteita ei ole enää olemassa. Tätä aineistoa voidaan siis tarkastella vain siitä näkökulmasta,
joka minulla oli sisällysluetteloja tehdessäni.
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Vuonna 1990 SKS:n Äänitearkisto kuvasi Norssin penkinpainajaisista ja vanhojenpäivästä
yhteensä neljä kuvanauhaa. Nämä nauhat sisältävät lauluesityksiä, luokissa käyntejä ja abien
haastatteluja samaan tapaan kuin ääninauhat. Nauhoista on tehty myös sisällysluettelot.
Valokuvat (F). Vuodelta 1981 on neljän koulun penkinpainajaisista ja ajelusta yhteensä 375
diakuvaa ja 638 mustavalkokuvaa. (Neljäs koulu oli Hykkylän lukio, johon valokuvaaja Pekka
Elomaa halusi projektin suunnitelmista poiketen mennä, koska se oli hänen oma koulunsa.)
Valokuvat säilytetään SKS:n Kansanrunousarkiston kuva-arkistossa. Niistä on kuva-arkiston
käytännön mukaiset kuvaajien kirjoittamat lyhyet selostukset.
Valokuvat olivat mielestäni vaikeimmin hyödynnettävä aineisto, koska niiden sanallistaminen
on todella työlästä ja mielivaltaista. Kuvitusta lukuun ottamatta olen poiminut niistä vain
joitakin yksityiskohtia, kuten taulukirjoituksia.
Valokuva on tallennustekniikkana myös aito osa itse penkinpainajaisia: abit itse,
alaluokkalaiset, vanhemmat kuvaavat penkinpainajaisia. Monen entisen abin albumista
löytyvät penkkarivalokuvat, joiden joukossa on joskus ammattikuvaajan ottama ryhmäkuva,
koulun otattamia luokkakuvia muistuttava abikuva. Penkkarivalokuvat muodostavat usein
kuvakertomuksen penkkarien alusta loppuun, tapahtumasta toiseen. Eri ilmaisulajeista
tärkeimpiä kuvauskohteita ovat pukeutuminen, autojen julisteet ja juominen. Juomista
penkinpainajaisajelulla olen tämän mukaisesti luonnehtinut ”näyttäväksi”. Penkkarivalokuvia
olen käyttänyt kahden haastattelun tukena: abi on näyttänyt valokuviaan ja kertonut niistä,
minä olen tehnyt muistiinpanoja sekä itse kuvista että abin kertomuksesta.792
Havainnointiraportit ja kenttäpäiväkirja (H). Vuonna 1981 oli kolmen koulun penkkareissa
yhteensä yhdeksän havainnoitsijaa, jotka kirjoittivat 73 sivua havainnointiraportteja. Tämä
aineisto on erittäin epätasaista. Toiset raportit sisältävät paljon tulkintaa ja yleistävää kuvausta
samaan tapaan kuin haastattelut. Käyttökelpoisimmat raportit ovat konkreettisia ja
yksityiskohtaisia ja perustuvat tiiviisti itse paikalla tehtyihin tarkkoihin muistiinpanoihin.
Muuhun havainnoinnin tuottamaan aineistoon verrattuna raporttien käyttö on helppoa, koska
ne ovat valmiiksi tekstimuodossa. Toisaalta raporteista on vaikea hahmottaa, miten hyvin
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yksittäiset havainnot edustavat koko tapahtumaa. Paperin ja kynän kanssa muistiinpanoja
tekevä on heikommin varustettu ja selvästi valikoivampi kuin nauhuria tai kameraa käyttävä.
Vuoden 1983 keväällä pidin helmikuun alusta toukokuun loppuun päiväkirjaa kenttätyöstä
Norssissa ja samana keväänä tekemistäni teemahaastatteluista. Päiväkirjan teksti on kirjoitettu
kentällä tekemistäni muistiinpanoista. Se sisältää taustatietoja kontaktien saamisesta,
haastateltavien valikoitumisesta ja aineiston muodostumisesta sekä tietoja penkkarien
valmistelujen etenemisestä, abien haastatteluja ennen penkkareita sekä abiluokkien tuntien ja
välituntien havainnointeja. Teemahaastattelujen muistiinpanojen yhteyteen on päiväkirjasta
siirretty tiedot haastateltavan valinnasta ja haastattelun sopimistavasta.

Aineiston käyttö- ja kuvaustapa
Pitkäaikainen työskentely aineiston kanssa (haastattelujen puhtaaksikirjoitukset,
sisällysluettelojen ja teemahaastattelun teemaluettelon teko ynnä muu) oli muodostanut
minulle käsityksen siitä, mistä tapahtumista penkinpainajaiset yleisesti ottaen koostuvat ja
mitkä ovat tärkeimmät niissä käytettävät ilmaisulajit. Erilaisten yritysten ja erehdysten jälkeen
(muun muassa yritys rakentaa koko aineistolle soveltuva sisällönanalyysi793, erilaiset
taulukoinnit) päädyin käsittelemään aineiston leikkaa ja liimaa -menetelmällä:794
haastattelutekstit ja ääninauhojen sisällysluettelot kokonaisuudessaan ja havainnointiraportit
ja kenttäpäiväkirjat soveltuvin osin monistettiin ja monisteet leikattiin A4-arkeille sopiviin
pätkiin (90-luvun aineisto ei ollut mukana tässä tarkastelussa). Arkille merkittiin, mistä
tapahtumasta ja ilmaisulajista leike kertoo, sekä lähdetiedot.
Näin voin poimia aineistosta esiin kaiken tiettyä tapahtumaa tai ilmaisulajia koskevan
aineiston. Kun kaikki esimerkiksi potkaisia tai pukeutumista koskeva aineisto oli esillä, yritin
muodostaa siitä loogisen kokonaiskuvan. Tämä vaihe työssä ei ole helposti eriteltävissä tai
operationalisoitavissa.795 Kuvaustekstissä olen tietysti tuonut esiin sellaiset seikat, joista
aineistossa on toistuvia mainintoja. Toisaalta yksi ainoa tieto voi painaa kuvassa yhtä paljon
kuin kymmenen toistuvaa, esimerkiksi haastattelulausuma, joka antaa muuta aineistoa
kattavan tulkintasäännön. Päämääränä on ollut kuvata sitä, mikä penkkareissa on yleistä ja
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monissa kouluissa tavallista. Toisaalta uniikki tapa voi valaista yleisen tavan sisältämää
muuten piiloista merkitystä ja se on esitelty tämän takia. Kun tapa yhdessä koulussa esiintyy
täyteläisempänä kuin muissa, kyseessä voi olla muualla unohtuneen, varhemmin yleisen
tavan museoituma tai yleisen tavan kehittäminen edelleen. Yksiaikainen aineisto ei kerro,
kummasta on kyse.
Leikkaa ja liimaa -menetelmä on pätevä, mutta vaatimansa suuren käsityömäärän takia ei
erittäin luotettava menetelmä. Aineistosta saadaan esiin halutut asiat, mutta kun käy sadoittain
liuskoja käsin läpi saattaa jokunen asiaan kuuluva tieto mennä ohi silmien. Eri tapojen
yleisyyttä on siksi ilmaistu tekstissä vain sanallisesti – haastattelutiedon puuttuminen ei
myöskään välttämättä tarkoita tavan puuttumista kyseisestä koulusta, koskei tapojen
puuttumisesta ole systemaattisesti kysytty. Kuvausluvuissa aineistoon viitataan niin, että
jokaisen tavan tai penkinpainajaisten piirteen yhteydessä viitataan (tällä varauksella) kaikkiin
aineiston kohtiin, joissa kyseinen asia esiintyy. Tapojen suhteellista yleisyyttä voidaan siis
arvioida tarkkaamalla, moneenko eri kouluun aineistoviitteet osoittavat (tietoja on tässä
tarkastelussa yhteensä 33 koulusta).
Aineistonkäsittelytekniikassa oli hyvänä puolena se, että tieto aineiston laadusta säilyi koko
ajan näkyvissä. Tämä tieto on säilytetty myös tekstissä (lähdeviitteissä), jotta lukija voisi
arvioida aineiston todistusvoimaa. Samassa tarkoituksessa tekstissä on käytetty runsaasti
suoria aineistositaatteja. Tekniikka mahdollisti tietyn aineistonpätkän käyttämisen joustavasti
uudestaan eri lukujen laadinnassa. Yksittäisiä penkinpainajaisia koskeva aineisto hajosi, mutta
se on tarvittaessa poimittavissa (aineistoluettelon avulla) alkuperäisaineistosta, joka on
järjestetty aineistolajeittain.

Liite 1. Havainnointiohjeet 1981
Viralliset tapahtumat – ohjelma
– Hanki kirjallinen materiaali – kronikka (maksaa muutaman markan), laulumonisteet,
monistetut aikataulut ym.
– Kirjaa tapahtumat: paikka, kellonaika, ketä on paikalla, mitä tapahtuu, kuka tekee mitäkin?
Huomioi yleisön reaktiot: aplodit, kiitokset, tympääntyminen, vihamieliset eleet. Puheiden,
laulujen, mahd. pikahaastattelujen nauhoitus, esittäjien ja yleisön kuvaus.
Lavasteet, koristeet
– Onko tiloja järjestelty penkkareita varten? Kuka järjesti?
– Julisteet, liput, serpentiinit jne. Autojen kuvaus ennen lähtöä.
Abien varusteet
– Vaatteet: yhtenäistä, erikoista?
– Muut varusteet: mitä mölyinstrumentteja, paljonko karkkia, mistä ostettu/saatu? Muita
varusteita?
Kuri ja järjestys
– Mitä virallisia käytösohjeita annetaan? Monisteet, rehtorin ja opettajien puheet. Espalla:
poliisi.
– Kirjaa mahd. järjestyshäiriöt ja kurinpitotoimet: onnettomuudet, ilkivalta, humalaiset. Onko
kuri tiukkaa? Kuka sitä pitää? Huomaa informaali kontrolli, ryhmäkuri (esimerkiksi abien omat
toimet huonosti käyttäytyviä kohtaan).
Espalla
– Autot: tekstit, abien varusteet, paljonko autoja, miten kauan ajelu kestää?
– Yleisö: kuinka paljon, missä, ketä? Huom. koulujen huutosakit yms.
– Kuri ja järjestys.
Muuta
– Yleinen vaikutelma: hyvin järjestettyä vai sekavaa, improvisoitua? Onko ihmisillä hauskaa
(huom. eri osallistujaryhmät)?

Liite 2. Teemahaastattelun kysymysrunko 1983
HAASTATTELUN TARKOITUS
Haastatteluilla on tarkoitus kerätä kaikista Helsingin lukioista tiedot siitä, mitä kunkin koulun
penkkareihin tänä vuonna kuului. Kysymykset koskevat siis tämän vuoden penkkareita.
1. PENKKARIEN OHJELMA
Penkkareista on kulunut yli kuukausi. Koita muistella, millaista penkkareissa oli ja palauta
mieleesi, mitä kaikkea niissä tapahtui.
Kerro aluksi penkkarien ohjelma alusta loppuun, mitä tapahtumia, missä (kellonaika,
ohjelmanumeron nimi, tapahtumapaikka).
2. PENKKAREIHIN LIITTYVÄT MUUT TAPAHTUMAT
Oliko vanhojenpäivä? Mitä koulussa tapahtui? Tulitteko te koululle? Mitä te teitte?
Potkiaiset? Missä? Ketä kaikkia mukana? Mitä siellä tehtiin?
Ennen penkkareita määräpäivä, jolloin tultiin koululle tietyllä tavalla pukeutuneina?
Miten pukeuduttiin? Kuuluiko päivään muuta erikoista?
Esipenkkarit? Koska ja missä? Ketä kaikkia mukana? Mitä siellä tehtiin? Minkälaista oli?
Muita tapahtumia?
3. VAATTEET
Miten te pukeuduitte penkkaripäivänä? Oliko pukeutumisesta sovittu etukäteen? Mikä
pukeutumisessa oli ideana? Miksi pukeuduttiin näin?
4. VARUSTEET
Mitä muita varusteita teillä oli kuin vaatteet, mitä kaikkia tavaroita mukana?
5. TOKALUOKKALAISTEN VAATTEET
Pukeutuiko tokaluokkalaiset penkkaripäivänä jotenkin erityisesti? Miten?
6. KOULUTALO
Koristeltiinko tai valmisteltiinko koulutaloa jotenkin etukäteen penkkareita varten? Miten?
7. KRONIKKA
Oliko teillä kronikka? Mitä siinä oli? Miten tekstit tehtiin? Mitä kronikoilla tehtiin? Myytiin
koulussa? Ketkä kaikki sitä osti?
8. LAULUT
Miten laulut tehtiin? Keistä kaikista oli laulu?
– Kaikista opettajista vai vain joistain? Millä perusteella valittiin, kenestä laulu tehdään?
– myös henkilökuntaan kuuluvista?
– koulusta? Mikä laulu ja mitä siinä sanottiin?
– toisluokkalaisista?

– toisluokkalaisten laulu abeista?
– muita lauluja?
Mitä aiheita opettajien lauluissa käsiteltiin?
9. LAULUJEN ESITTÄMISTILAISUUS
Oliko varta vasten järjestetty tilaisuus esittämistä varten? Ketä kaikkia paikalla? Oliko muuta
ohjelmaa kuin laulut? Miten laulut esitettiin? Miten opettajat reagoivat lauluihinsa?
10. OPETTAJIEN SUHTAUTUMINEN LAULUIHIN
Miten opettajat yleensä suhtautuvat penkkarilauluihin? Sensuroitiinko laulut? Mitä mieltä olet
tästä?
11. LUOKISSA
Mitä te teitte luokissa?
– meluttiin
– laulettiin
– heitettiin karkkia
– sotkettiin taulu. Mitä taululle kirjoitettiin?
– opetettiin
– muuta, mitä?
12. OPETTAJIEN LAHJAT
Annettiinko penkkaripäivänä opettajille jotain lahjoja, kukkia, karkkia tai muuta? Mitä lahjoja?
Missä tilanteessa?
13. MUUTA?
Mitä muuta päivän aikana tapahtui koululla? Mitä välitunneilla tapahtui?
14. AJELULLE LÄHTÖ
Kun te lähditte koulusta ajelulle, tekikö tokaluokkalaiset jotain erityistä? Mitä? Kerääntyikö
koulun pihalle ihmisiä? Ketä kaikkia siinä oli? Mitä he tekivät?
15. AUTOJEN JULISTEET
Mitä teidän auton julisteissa oli (kunkin teksti + kuva)? Mikä näissä julisteissa oli ideana? Mitä
teksti, kuva tarkoittaa?
16. AJELULLA
Mitä te teitte auton lavalla? Onko joku tietty paikka Espalla, mihin teidänkoululaiset yleensä
kerääntyy? Mitä te teitte heti ajelun jälkeen?
17. ILTA
Missä penkkaripäivän iltaa vietettiin? Ketä kaikkia mukana? Mitä siellä tehtiin? Minkälaista oli?
18. MUUTA?

Oliko penkkareissa jotain muita ohjelmanumeroita tai huomiota herättäneitä tapahtumia, joita
ei vielä ole tullut esille? Missä, mitä, koska, ketä paikalla?
19. KIVOINTA PENKKAREISSA
Mikä penkkareissa oli kivointa? Miksi?
20. TENTTIAIKA
Minkälaista aikaa tämä tenttiaika on ollut sinulle? Onko suhde opettajiin nyt erilainen kuin
kouluaikana? Millä tavalla?
TAUSTATIEDOT
haastateltavan nimi ja puhelinnumero
koulun abiturienttien määrä
koulun nimi

AINEISTO
Aineisto on lueteltu kouluittain, vuosittain ja aineistolajeittain. Koulut on aakkostettu sen nimen
tai nimilyhenteen mukaan, jota niistä käytetään viitteissä. Vain ajeluun liittyvä aineisto on
lueteltu erikseen alussa.
Kaikki käytössä ollut aineisto on lueteltu huolimatta siitä, onko siihen viitattu suoraan tekstistä
vai ei.
Vuosiluku ilmoittaa sen vuoden, jonka penkinpainajaisia aineisto koskee. 1980-luvun
aineistoissa tämä on samalla aineiston keruuvuosi.
Aineisto, jolle ei ole ilmoitettu muuta säilytyspaikkaa, on tekijän hallussa. [Tutkimuksen
päättymisen jälkeen laulumonisteet ja kronikkavihot on luovutettu Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran arkistoon, jossa ne on sijoitettu samaan yhteyteen sotilaiden laulu- ja muistovihkojen
kanssa. – H.S. edit 2016.]
Lyhenteet:
A Avoin, nauhoitettu haastattelu
B teemahaastattelu, haastattelu, josta on käsin tehdyt muistiinpanot
C penkinpainajaisissa äänitetty nauha
D kuvanauha
F valokuva
H havainnointiraportti, kenttäpäiväkirja
K abilehti
KRTLÄ Folkloristiikan laitoksen kenttä-ääninauha
L laulumoniste
M muu aineisto
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
SKSK valokuva SKS:n Kansanrunousarkiston kuva-arkistossa
SKSÄ ääninauha SKS:n Äänitearkistossa
SKSÄ-K kuvanauha SKS:n Äänitearkistossa

Ajelu
1981
D 332. Kuvaaja Eero Joki. SKSÄ-K 332.1981.
D 333. Kuvaaja Eero Joki. SKSÄ-K 333.1981.
F Kukkonen, Jukka. 76 diakuvaa. SKSK.
F Virtanen, Pekka. 40 mv-kuvaa. SKSK.
1982
D 14. Kuvaaja Eero Joki. SKSÄ-K 14.1982.
D 15. Kuvaaja Eero Joki. SKSÄ-K 15.1982.
Alppila = Alppilan lukio
1983B. Haastattelija Juha Nirkko. Muistiinpanot 5 s.
Apollo = Apollon yhteiskoulu
1983B. Haast. Juha Nirkko. Muistiinpanot 4 s.
Arkadia = Arkadian lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 7 s.
1983F. 11 värikuvaa, muistiinpanot B:n liitteenä. Yksityiskokoelma.
1983L. Opettajien laulut. Moniste 11 s.
1983L. Potkiaislauluja. Moniste 2 s.
Etelä-Kaarela = Etelä-Kaarelan lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 9 s.
Etu-Töölö = Etu-Töölön lukio
1983B. Haast. Juha Nirkko. Muistiinpanot 4 s.
Forssan yhteislyseo
1959A. Haast. Laura Vuorisjärvi ja Tiina Isohanni 13.11.1991.
Helsingin tyttölukio
1953A. Haast. Soile Päällysaho-Siltanen ja Helena Lavonen 18.101991.
Helsingin tyttönormaalilyseo
1957A. Haast. Leena Harjula-Jalonen ja Raija-Liisa Rantanen 11.10.1991.
Helsingin Suom. tyttökoulu
1931A. Haast. Nina Heikkinen 6.12.1991.
Helsingin yksityislyseo
1944A. Haast. Juhani Näreharju 2.12.1991.
HUYK = Helsingin Uusi Yhteiskoulu

1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 8 s.
Hykkylä = Hykkylän lukio
1981F. Kuvaaja Pekka Elomaa. 291 mv-kuvaa. SKSK.
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 8 s.
Jakomäki = Jakomäen lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 6 s.
Joensuun lyseo
1928K. ”Vetus Imbecillis”. Yksityiskokoelma.
Kallio = Kallion lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 7 s.
Kulosaari = Kulosaaren yhteiskoulu
1983B. Haast. Anne Huurto. Muistiinpanot 2 s.
Käpylä = Käpylän lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 7 s.
Lahden lyseo
1973A. Haast. Eino Niemistö. SKSÄ 35.1975.
Lahden yhteiskoulu
1944A. Haast. Mirja Turunen ja Hannele Väisänen 30. 11. 91.
1944K. ”Kronikka VIII:sta 1944”. Moniste 12 s.
Lauttasaari = Lauttasaaren yhteiskoulu
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 9 s.
LFF = Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
1983B. Haast. Outi Lehtipuro. Muistiinpanot 8 s.
Lucina Hagmanin koulu
1927A. Haast. Marika Mäkinen, Maija Puro ja Pekka Suutari sl 91.
Malmi = Malmin lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 6 s.
Mannerheimint. = Mannerheimintien lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 6 s.
Marttilan yhteislyseo (Seinäjoki)
1973 A. Haast. Juha Kaakinen. SKSÄ 36.1975.
Maunula = Maunulan yhteiskoulu
1983B. Haast. Marianne Hägglund. Muistiinpanot 6 s.
Meilahti = Meilahden lukio
1975A. Haast. Pekka Hakamies. SKSÄ 117.1975.

1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 5 s.
Munkkivuori = Munkkivuoren lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 7 s.
1983F. 25 värikuvaa, muistiinpanot 3 s. B:n liitteenä. Yksityiskokoelma.
1983K. ”The Traditional Abi-Publication”.
1983L. Opettajien laulut. Moniste 5 s.
1983L. Potkiaislaulu. Moniste 1 s.
1983M. Abien evankeliumi. Moniste 1 s.
Myllypuro = Myllypuron lukio
1973L. Opettajien laulut. Moniste 6 s.
1974L. Opettajien laulut. Moniste 14 s.
1974L. Potkiaislaulut. Moniste 5 s.
1975L. Opettajien laulut. Moniste 9 s.
1975L. Potkiaislaulut. Moniste 3 s.
1976K. ”Abinoiden planeetta”. Moniste 12 s.
1976L. Opettajien laulut. Moniste 10 s.
1976L. Potkiaislaulut. Moniste 8 s.
1977K. ”Ihmeellinen luonto”. Moniste 13 s.
1977L. Opettajien laulut. Moniste 8 s.
1977L. Potkiaislaulut. Moniste 6 s.
1978K. ”Maija-Liisan enkelit”. Moniste 12 s.
1978L. Opettajien laulut. Moniste 9 s.
1979K. ”Welcome to the Muppet-Show”. Moniste 18 s.
1979L. Opettajien laulut. Moniste 16 s.
1979L. Potkiaislaulut. Moniste 7 s.
1980K. ”Matkalla maineeseen”. Moniste 13 s.
1980L. Opettajien laulut. Moniste 10 s.
1981A Katri. Haast. Helena Saarikoski. Litteraatio 7 s.
1981A Marjo. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 10 s.
1981B abeja. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 2 s.
1981B opettaja. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 2 s.
1981C. Äänittäjä Outi Lehtipuro. KRTLÄ 4.–9.81.
1981F Kivelä, Marjut. 81 diakuvaa. SKSK.
1981F Patrikainen, Armi. 307 mv-kuvaa. SKSK.
1981H Kokkinen, Sakari. Penkkarit Myllypuron lukiossa 12.2.1981. Käsikirjoitus 7 s.

1981H Kivelä, Marjut. Raportti penkinpainajaisista 12.2.1981 Helsingissä. Käsik. 12 s.
1981K. ”Yli-Maurasen nukahtaneet”. Moniste 28 s.
1981L. Opettajien laulut. Moniste 9 s.
1981L. Potkiaislaulut. Moniste 17 s.
1983 K. ”Onnesta juopuneet”. Moniste 31 s.
1983L. Opettajien laulut. Moniste 3 s.
1983L. Potkiaislaulut. Käsik. 27 s.
Mäkelänrinne = Mäkelänrinteen lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 4 s.
Norssi = Helsingin I Normaalikoulu
1981A Jouni. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 11 s.
1981A Sini. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 9 s.
1981A Virpi. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 9 s.
1981B abeja. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 3 s.
1981B Jouni. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 4 s.
1981B rehtori. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 3 s.
1981C 213. Äänittäjä Sinikka Vakimo. SKSÄ 213.1983.
1981C 214. Äänittäjä Sinikka Vakimo. SKSÄ 214.1983.
1981F. Kuvaaja Lauri Harvilahti. 109 diakuvaa. SKSK.
1981H Harvilahti, Lauri. Penkkarit ”Norssissa” v. 1981. Käsikirjoitus 4 s.
1981H Hägglund, Christina. Penkkarit Norssissa torstaina 12. helmikuuta 1981. Käsik. 6 s.
1981H Vakimo, Sinikka. Suppea raportti penkkareista Norssissa 12.2.1981. Käsik. 6 s.
1981K. ”Chronicon ultimorum classicorum et L3a et L3b MCMLXXXI”.
1981L. Opettajien laulut. Moniste 5 s.
1983A Antti. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 16 s.
1983A Hannu. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 12 s.
1983A Jukka. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 13 s.
1983A Jyri. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 29 s.
1983A Kari. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 22 s.
1983A Kirsi. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 23 s.
1983A Minna. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 25 s.
1983C 210. Äänittäjä Helena Saarikoski. SKSÄ 210.1983.
1983C 211. Äänittäjä Helena Saarikoski. SKSÄ 211.1983.
1983H. Kenttäpäiväkirja Helena Saarikoski. 202 s.
1983K. ”Tukkaputki”.

1983L. Opettajien laulut. Moniste 13 s.
1987H. Peruskoulun oppituntihavainnointi Helena Saarikoski. Käsik. 5 s. (Folkloristiikan
laitoksen Norssiprojektin aineistoa.)
1988H. Penkinpainajaisten ja vanhojenpäivän havainnointi Helena Saarikoski. Käsik. 7 s.
(Folkloristiikan laitoksen Norssiprojektin aineistoa.)
1990C. Äänittäjä Helena Saarikoski. SKSÄ 87.–88.1990.
1990D. Kuvaaja Heikki Majava. SKSÄ-K 11.–14.1990.
1990K. ”Kronikka -90”.
Pohjois-Haaga = Pohjois-Haagan yhteiskoulu
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 7 s.
Pohjois-Helsinki = Pohjois-Helsingin lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 6 s.
Ressu = Ressun lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 5 s.
1992A Anne. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 15 s.
1992A Anssi. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 13 s.
1992A Hanna. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 20 s.
1992A Johanna. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 14 s.
1992A Maarit. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 14 s.
1992A Panu. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 13 s.
1992A Saija. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 12 s.
1992A Sami. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 22 s.
1992A Sanna. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 12 s.
1992A Satu. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 12 s.
1992A Tapani. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 17 s.
1992C. Äänittäjä Helena Saarikoski. Nauhat 1–4.
1992K. ”Ressun kronikka 1992”.
Roihuvuori = Roihuvuoren lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 4 s.
1983L. Opettajien laulut. Moniste 14 s.
Sibelius = Sibelius-lukio
1983B. Haast. Marianne Hägglund. Muistiinpanot 7 s.
SYK = Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
1931A. Haast. Laura Koskivaara ja Kristiina Mäkiniemi 6.11.1991.
1947A Olli. Haast. Johanna Hankonen ja Johanna Luumi 5.10.1991.

1947A Pirkko. Haast. Sari Höglund ja Petra Virtanen 7.11.1991.
1948A. Haast. Marjo Hyvärinen ja Helga Tahvanainen 3.10.1991.
1973K. ”Kronikka -73”.
1974K. ”Penkkarilaulut ja kronikat -74”.
1975K. ”Kronikat”.
1976K. ”1976”.
1976L. Opettajien laulut. Moniste 17 s.
1977K. ”Niuhot...tulevat!”.
1981A Annu. Haast. Helena Saarikoski. Litt 14 s.
1981A Laura. Haast. Helena Saarikoski. Litt. 8 s.
1981A Mikko. Haast. Helena Saarikoski. Litt 9 s.
1981B Annu ja Laura. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 2 s.
1981B opettaja. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 3 s.
1981B rehtori. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 2 s.
1981C 215. Äänittäjä Helena Saarikoski. SKSÄ 215.1983.
1981C 216. Äänittäjä Helena Saarikoski. SKSÄ 216.1983.
1981F. Kuvaaja Peter Toiviainen. 84 diakuvaa. SKSK.
1981H Havas, Hanna. Raportti Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta 11.–12.2.1981.
Käsikirjoitus 11 s.
1981H Koskinen-Nurmi, Leena. Penkkaripäivän muistiinpanoja SYK:sta 12.2.1981.
Käsikirjoitus 13 s.
1981H Nyman, Anna-Mari. SYK:n penkkarit 12.2.1981. Käsikirjoitus 8 s.
1981H Saarikoski, Helena. Raportti penkinpainajaishavainnoinnista 12.2.1981. Käsik. 6 s.
1981K. ”Vesan tehdas!”.
1981L. Opettajien laulut. Moniste 13 s.
1981M. Lauluohjelma. Moniste 1 s.
1981M. Penkkaripäivän ohjelma. Moniste 1 s.
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 9 s.
1983K. ”Slurpsis”.
1983L. Opettajien laulut. Moniste 12 s.
1983M. Abin puhe aamunavauksessa. Moniste 3 s.
Tehtaanpuiston yhteiskoulu
1952A. Haast. Leena Avonius, Riikka Penttilä ja Kaisa-Liisa Tuominen 7.11.1991.
Torkkeli = Torkkelin lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 7 s.

TYK = Töölön Yhteiskoulu
1979L. Potkiaislaulut. Moniste 24 s.
1980L. Opettajien laulut. Moniste 8 s.
1980L. Potkiaislaulut. Moniste 10 s.
1983B. Haast. Marianne Hägglund. Muistiinpanot 5 s.
Vartiokylä = Vartiokylän lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 10 s.
Viherlaakson yhteiskoulu
1956B. Haast. Mikko Jokinen 18. 11. 91. Muistiinpanot 2 s.
Vuosaari = Vuosaaren lukio
1983B. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 9 s.
Yhteislyseo = Helsingin yhteislyseo
1983B. Haast. Anne Huurto. Muistiinpanot 2 s.
Yhtenäiskoulu
1983B Jyrki. Haast. Helena Saarikoski. Muistiinpanot 3 s.
1983B Pekka. Haast. Outi Lehtipuro. Muistiinpanot 2 s.
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