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Viideltä saunaan  
ja kuudelta putkaan 
R i i t ta  M i k ko l a

"Osaammeko me arvostaa 
arjen ihan tavallisia  

asioita?"

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Kun Irwin julkaisi laulunsa Työmiehen lauan-
tai vuonna 1970, hän ei ollut aivan ajan her-
molla. Laki viisipäiväisestä työviikosta oli 

säädetty vuonna 1965, ja alasta riippuen siirtyminen 
tapahtui vuosina 1966–1970. Laulussa kuvaillaan 
työmiehen elämää: “Satoi taikka paistoi, töissä hä-
net näkee, kunnes koittaa viimein se lauantai.” Arki 
maanantaista lauantaihin on pelkkää työntekoa, 
kunnes koittaa lauantain lyhyt mutta vaikuttava 
hurman hetki.

Millaista on opettajan arki? Kun selaa somea, 
saa helposti kuvan kuormittuneesta ja uupuneesta 
opettajasta, jota rasittavat suuret ryhmät, ryhmään 
sopimattomat oppilaat, hankalat vanhemmat, li-
sääntyneet vaatimukset, alati muuttuva opetus-
suunnitelma, turhauttavat palaverit, riittämättömät 
resurssit ja – listaa on helppo jatkaa, jos on kerrankin 
käynyt esimerkiksi Facebookin “Opettajien vuosi-
työaika, professio ja edunvalvonta” -ryhmässä. En 
kuitenkaan halua ajatella, että opettajan arki on vain 
tätä.

Arki-sanalla on Kielitoimiston sanakirjan mu-
kaan kaksi merkitystä. Ensinnäkin se on pyhäpäivän 
tai juhlan vastakohta. Toiseksi se tarkoittaa jokapäi-
väistä, tavallista elämää. Arki on sellaista, joka tois-
tuu. Arki on aikaa, joka ei yleensä herätä huomiota.

Historian opettajana ajattelen, että arki on erityi-
sen kiinnostava asia. Tiedämme, että suurmiehistä 
(ja joskus -naisista) jää paljon jälkiä, mutta mitä jää 
jäljelle tavallisen kansalaisen elämästä? Todennä-
köisimmin omista 1700-luvun esivanhemmistamme 
tiedämme enintään syntymä- ja kuolinajat, jos niitä-
kään. Mitä he ajattelivat? Mitä toivoivat? Mitä pelkä-
sivät? Millaista oli heidän ihan tavallinen arkensa?

Entäpä meidän arkemme? Osaammeko me ar-
vostaa arjen ihan tavallisia asioita? Arkiruokaa? 
Arkiliikuntaa? Arkiaskareita? Ehkä jopa arkihuolia, 
jotka ovat kuitenkin pieniä ja kestettäviä. Eino Leino 
kiteytti arkihuolten osan elämässä:  “Se murhe, mi 

eilen mun murtaa oli, suli hymyks, kun tänään suu-
rempi tuli.”

Suomen kielen arki-sana on hieno ja suorastaan 
harvinainen sana. Sillä on vastineensa suomen su-
kukielissä, esimerkiksi virossa ja vepsässä, mutta 
monesta länsieurooppalaisesta kielestä tällainen 
käsite puuttuu. Englannin weekday ei pidä sisällään 
samaa arkisuutta. Ruotsin vardag tarkoittaa päiviä 
maanantaista perjantaihin ja vardagsmat on arjen 
ruokaa, mutta miten vardagsrum onkin olohuone? 
Etsin sanakirjoista vastinetta arki-sanalle, mutta 
huonosti löytyi. Onneksi venäjässä on “будни”-sana, 
joka vastaa aika pitkälle suomen arkea. Sillä on ei-
juhlan lisäksi merkitys “tavallinen, jokapäiväinen ja 
myös iloton”. 

Älköön meidän arkemme olko ilotonta. Haastan 
Kleion lukijat iloitsemaan arkiaamuista, arkipäivis-
tä ja arki-illoista puhumattakaan arkiöistä. Arkirie-
mua elämään! ▪


