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Näytä Muokkaa Hierarkia Versiot

Minun Teiniliittoni – entiset
oppikoululaiset muistelivat
teinitoimintaa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Koneen Säätiön rahoittama
Teiniliitto, vimma ja rakkaus -tutkimushanke keräsivät muistoja Suomen
Teiniliitosta ja oppikoululaisten paikallisesta teinitoiminnasta.

Kesäkuussa 2021 päättyneeseen Minun Teiniliittoni -muistitietokeruuseen vastasi 61 henkilöä.

Muistelutekstien lisäksi keruu tuotti runsaasti oheismateriaalia, kuten valokuvia, painotuotteita ja

lehtileikkeitä. Muistot Suomen Teiniliitosta ja oppikoululaisten paikallisesta teinitoiminnasta

sijoittuvat maantieteellisesti eri puolille Suomea aina Helsingistä Ouluun ja Kajaaniin sekä
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ajallisesti viidelle eri vuosikymmenelle, 1940-luvun alusta 1980-luvun alkuun. Vastaajien

sukupuolijakauma oli tasainen, 31 naista ja 30 miestä.

Suurin osa vastaajista muistelee Teiniliittoa ja teinikuntia lämmöllä. Vastauksissa korostuvat 

teinitoiminnan tarjoamat harrastusmahdollisuudet – kuten erilaiset kerhot ja hipat – sekä

yhdessä tekemisen ilo. Teinikuntien kokoukset ja Teiniliiton järjestämät kesäkurssit ja teinipäivät

myös tutustuttivat monet järjestötoimintaan. “Itse olen teinivuosistani iloinen, ne opettivat

toimimaan yhdessä (eihän tietysti silloinkaan kaikki auvoista ollut), antoivat järjestökoulutusta,

hauskoja harrastuksia. Mitä teinivuodet Haapamäellä minulle muuten olisivat olleet”, kirjoittaa

vuonna 1945 syntynyt nainen.

Myös teinien yhteiskunnallinen herääminen 1960-luvulta lähtien näkyy vastauksissa.

”Halusimme parempaa maailmaa. Kaikessa ei onnistuttu, mutta ilman utopiaa ei ole elämää”,

kirjoittaa vuonna 1953 syntynyt mies. Monet vastaajat kertoivat teinitoiminnan synnyttäneen

heissä läpi elämän jatkuneen kiinnostuksen yhteiskunnallisiin asioihin.

Kaikki Teiniliittoon ja teinitoimintaan liittyvät muistot eivät kuitenkaan ole positiivisia. Eräs

vastaaja kertoo Teiniliiton ja kouludemokratian saaneen hänet vihaamaan politiikkaa.

Negatiivisia muistoja liitetään etenkin Teiniliiton ja koululaisten politisoitumiseen – ja Teiniliiton

lopun nähdäänkin lähes yksiselitteisesti johtuneen ylipolitisoitumisesta 1970-luvun alussa.

Suurelle osalle vastaajista teinitoiminta oli merkittävä osa nuoruutta. Se tarjosi uusia

ihmissuhteita, yhteisöllisyyttä sekä harrastus- ja vaikuttamismahdollisuuksia niin paikallisella

kuin valtakunnallisellakin tasolla. Vaikka monet vastaajat pitävätkin Teiniliiton loppua

vääjäämättömänä, teinikuntatoimintaa  ja koululaisten toimijuutta on myös jääty kaipaamaan.

SKS ja Koneen Säätiön rahoittama Teiniliitto, vimma ja rakkaus -tutkimushanke järjestivät Minun

Teiniliittoni -muistitietokeruun 15.2.2021–15.6.2021. Vastaukset on arkistoitu SKS:n arkistoon.

Kiitämme lämpimästi kaikkia keruuseen osallistuneita! Vastaajien kesken arvottiin

kirjapalkintoja.

Lisätietoja: SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, arkisto@finlit.fi
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