
HEIKKI KOKKO

Kuviteltu minuus
Ihmiskäsityksen murros suomenkielisen 

kansanosan kulttuurissa 1800-luvun puolivälissä

Acta Universitatis Tamperensis 2233

H
E

IK
K

I K
O

K
K

O
      K

uviteltu m
inuus  

A
U

T 2233



HEIKKI KOKKO

 Kuviteltu minuus

Ihmiskäsityksen murros suomenkielisen 
kansanosan kulttuurissa 1800-luvun puolivälissä

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA
Esitetään Tampereen yliopiston

yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtokunnan suostumuksella
julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopiston

Pinni B:n luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere,
2. päivänä joulukuuta 2016 klo 12.

TAMPEREEN YLIOPISTO



HEIKKI KOKKO

 Kuviteltu minuus

Ihmiskäsityksen murros suomenkielisen 
kansanosan kulttuurissa 1800-luvun puolivälissä

Acta Universi tati s  Tamperensi s  2233
Tampere Universi ty  Pres s

Tampere 2016



AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA
Tampereen yliopisto
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Copyright ©2016 Tampere University Press ja tekijä

Kannen suunnittelu
Mikko Reinikka

Acta Universitatis Tamperensis 2233 Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1733
ISBN 978-952-03-0281-8 (nid.) ISBN 978-952-03-0282-5 (pdf )
ISSN-L 1455-1616 ISSN 1456-954X
ISSN 1455-1616 http://tampub.uta.fi

Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print
Tampere 2016 441   729

Painotuote

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla 
Tampereen yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti.



 

 

Kuvassa on käytetty Suomi 19llä vuosisadalla -kirjaan piirtämää Louis Sparren vinjettiä  ja tuntematto-
man taiteilijan kelloseppämestari Anders Särkelästä tekemää piirrosta, joka julkaistiin Maiden ja merien 
takaa -aikakauslehdessä  vuonna 1865. Lähteet: Estlander 1898, 341 & Antti Särkelä. Uuriseppä. Mai-
den ja merien takaa no. 12, 15.6.1865. 

  



ESIPUHE 

Tämän tutkimuksen tarina sai alkunsa vuonna 2008, kun kirjoitin artikkelia suoma-

laisen oppineiston käsityksistä sivistyksestä ja kulttuurista vuoden 1905 suurlakon 

melskeissä. Huomasin tällöin, kuinka erityinen käsite suomen kielen sana sivistys oli, 

koska sillä saatettiin viitata niin sivistymiseen ihmisen sisäisenä muotoutumisena kuin 

kulttuuriin kollektiivisena ilmiönä. Havainto sai minut kiinnostumaan itse sivistys-

käsitteestä ja tämä vei minut lopulta ajassa yli puoli vuosisataa taaksepäin 1800-luvun 

alkupuolelle sanan synnyn alkulähteille. 

Tarkastellessani käsitteen historiaa 1800-luvun puolivälissä havaitsin, että yksi-

löön viittaavassa muodossaan sivistyksessä oli kysymys ihmiskäsityksestä. Ajan yh-

teiskuntaa ja kulttuuria tarkastellessani eteeni puolestaan avautui se, kuinka erilainen 

suomenkielinen julkisuus oli vielä sen varhaisissa vaiheissa verrattuna myöhempiin 

aikoihin. Sivistys-käsitteen merkitystä eivät 1800-luvun puolivälissä julkisuudessa 

määritellyt niinkään yhteiskunnan eliitti tai oppinein kerros, vaan useammin kynän 

varressa olivat ihmiset, joiden omakohtaista ääntä ei lähteissä varhaisempana aikana 

juurikaan kuulla. Nämä ihmiset sekä heidän ihmistä koskeva ajattelunsa veivät minut 

mukanansa ja tekivät 1900-luvun tutkijasta 1800-luvun tutkijan. 

Aloitin väitöskirjani teon professori emerita Irma Sulkusen ohjauksessa. Kiitän 

häntä avusta, tuesta ja pitkistä keskusteluista, joiden avulla sain väitöskirjani tehtävän 

muotoiltua. Irma Sulkusen ohjaus ja usko minuun mahdollistivat sen, että sain hakea 

tieni itsenäisesti ja kulkea ne välttämättömät mutkat ja umpikujat, jotka oli käytävä 

läpi ennen kuin työn päämäärää kristallisoitui. Irma Sulkusen eläköidyttyä jatkoin väi-

töskirjatyöni loppuvaiheet professori Pirjo Markkolan ohjauksessa. Kiitän häntä eri-

tyisesti käsikirjoitukseni perusteellisesta ja syvällisestä palautteesta sekä loppumetrien 

ymmärtävästä tuesta, jotka mahdollistivat maaliin pääsyn. Toisena ohjaajani on toi-

minut koko ajan dosentti Markku Hyrkkänen. Kiitän häntä saamastani palautteesta, 

tuesta ja rohkaisusta. Pitkälti hänen ansiostaan minusta tuli ajattelua tutkiva histori-

antutkija. 

Edellisten lisäksi työtäni ovat lukeneet ja kommentoineet sen eri vaiheessa pro-

fessorit Pertti Haapala ja Marjaana Niemi. Pertti Haapala on toiminut Tampereen 

yliopiston historian oppiaineen professorina koko opiskelu- ja jatko-opiskeluaikani. 

Olen näiden vuosein aikana saanut toimia hänen johtamissaan vuoden 1905 suurlak-

koa tutkineessa Kun kansa leikki kuningasta -hankkeessa sekä Tampereen historiaa 

kartoittaneessa Koskesta Voimaa -projektissa. Näihin hankkeisiin osallistuminen oli 

ratkaisevia tekijöitä siinä, että minusta kasvoi historiantutkija. Marjaana Niemi toimi 

työni loppuvaiheessa hetkellisesti ohjaajanani auttaen ja tukien minua hetkillä, jolloin 



oma uskoni väitöskirjani valmistumiseen oli heikoilla. Kiitän heitä molempia saamas-

tani palautteesta, tuesta ja avusta. Professori Marja Jalava ja dosentti Ann-Catrin Öst-

man toimivat väitöskirjani esitarkastajina. Kiitän heitä syvällisistä ja perusteellisista 

esitarkastuslausunnoista. Professori Laura Starkia kiitän siitä, että hän suostui vasta-

väittäjäkseni.  

Tutkimustani ovat sen eri vaiheissa auttaneet eteenpäin lukuisat eri henkilöt, 

mutta tässä on tilaisuus kiittää heistä vain muutamaa. Dosentti Minna Harjulan työni 

kriittisillä hetkillä antama tutkimusvisioni ennakkoluuloton rohkaisu, käsikirjoituk-

sestani häneltä saamani syvällinen palaute sekä välillemme kehittynyt ystävyys olivat 

ensisijaisessa asemassa siinä, että työni muotoutui lopulliseen muotoonsa ja sain sen 

valmiiksi. FT Sami Kolamon kanssa usein oluttuoppien ääressä käydyt intuitiiviset 

keskustelut olivat ihmiskäsitystä käsittelevän tutkimukseni kannalta oleellisia, sillä ne 

auttoivat minua ymmärtämään ihmistä paremmin. FT Ulla Aatsinki auttoi minut tut-

kijan urani alkuun ottamalla minut ensimmäistä kertaa töihin silloiselle Historiatie-

teen laitokselle. FT Ville Kivimäen ja FT Sami Suodenjoen kanssa vuosien saatossa 

käydyt keskustelut ja heidän antamansa toverillinen tuki ovat vieneet työtäni eteen-

päin. 

Olen saanut tehdä työtäni Tampereen yliopiston historian oppiaineen suojissa ja 

nauttia sen piirissä olevasta hyvästä yhteishengestä. Kiitänkin oppiaineen sisällä ole-

viin erilaisiin yhteisöihin kuuluneita henkilöitä sekä huonekavereita, joiden seurassa 

olen saanut näitä vuosia viettää. Kiitän myös oppiaineen ammattitaitoista, aina avu-

liasta ja ystävällistä hallintohenkilökuntaa. Kiitokset myös historian jatko-opiskelija-

seminaariin kanssani osallistuneille henkilöille. Tampereen yliopiston ulkopuolelta 

kiitän monitieteistä 1800-luvun verkostoa ja erityisesti sen järjestämissä konferens-

seissa 1800-luvun kansanihmisten parissa yhteistyötä kanssani tehneitä ihmisiä. 

Työtäni ovat eri sen vaiheissa rahoittaneet Tampereen yliopisto, Koneen säätiö, 

Jalmari Finnen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahaston Pirkan-

maan rahasto sekä Tampereen kaupunki. Kiitän näitä tahoja taloudellisesta tuesta. 

Listaa kiitoksista olisi mahdollista jatkaa sivukaupalla. Lopetan sen kuitenkin nyt 

tähän kiittämällä vielä läheisiäni ja erityisesti tytärtäni Pihlaa, jonka kasvamisessa ja 

kehityksessä mukana eläminen on opettanut minulle ihmisestä enemmän kuin mi-

kään lukemani kirja. 

 

Tampereella 26.10.2016 

Heikki Kokko 

  



 



TIIVISTELMÄ 

Tutkimukseni kohteena on se, miten Suomessa asuvan suomenkielisen väestönosan 

kulttuurinen käsitys ihmisestä muuttui modernisaation myötä 1800-luvun puolivä-

lissä. Tutkimustehtäväni on kaksiosainen. Kysyn, minkälainen kulttuurisesti ja yhteis-

kunnallisesti määrittynyt ihmiskäsitys suomen kielellä artikuloidussa kulttuurissa 

1800-luvun puolivälissä oli ja miten tämä ihmiskäsitys muuttui modernisaation 

myötä. Lisäksi kysyn, mikä sai suomenkielisessä kulttuurissa olleen ihmiskäsityksen 

muuttumaan ja mitä tämä kertoo yleisemmin länsimaisen modernin subjektikäsityk-

sen muotoutumisesta. 

Tarkastelen suomenkielisen väestönosan jakamia kulttuurisia ihmiskäsityksiä te-

kemällä poikkileikkauksen 1800-luvun puolivälin suomenkieliseen julkiseen kirjalli-

seen kulttuuriin. Tuolloin sen pariin ilmaantui ensimmäistä kertaa sivistys-käsite, jolla 

pyrittiin kuvailemaan ihmisen sisäistä muotoutumista. Aineistonani ovat kaikki täl-

laiset suomenkielisessä julkisuudessa vuosina 1845–1873 ilmestyneet kirjoitukset. 

Toteutan tutkimuksen soveltamalla Peter L. Bergerin ja Thomas Luckmannin tie-

donsosiologisen teorian tarjoamaa viitekehystä, Charles Taylorin tulkintaa länsimai-

sen subjektikäsityksen historiasta sekä Benedict Andersonin yhteisöllisyyttä ja siihen 

liittyneen ajattelun muutosta luotaavia lähtökohtia. Keskeisenä tutkimusmenetel-

mänä on käsitehistoriallinen lähestymistapa. 

Työn ensimmäisessä osassa keskityn sivistys-kirjoitusten tekijöiden asemiin oman 

aikansa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa rakenteessa. Toisessa osassa syvennyn 

yksitellen itse sivistys-kirjoituksiin ja niiden syntymisen taustalla olleisiin paikallisiin 

ja henkilökohtaisiin olosuhteisiin. Kolmannessa osassa siirryn tarkastelussa yhteis-

kunnalliselta tasolta kulttuuriselle. Kysyn, minkälaisia subjektikäsityksen piirteitä kir-

joittajien teksteistä ilmenee ja mitkä näistä piirteistä ovat heidän yhteisesti kulttuuri-

sesti jakamia. Näiden vertailujen pohjalta hahmotan kirjoittajien teksteistä artikuloi-

tuvia yhteisiä esimodernin ja modernin subjektikäsitysten piirteitä ja niitä kosmisia 

järjestyksiä, joiden osana nämä jaetut subjektikäsitykset olivat. 

Kirjoittajien sivistymätöntä alkutilaa koskevista käsityksistä artikuloitui esimo-

derni subjektikäsitys, jossa ihminen ymmärrettiin osaksi laajempaa Jumalan luomaa 

järjestystä, jonka katsottiin saaneen lopullisen muotonsa Raamatussa kuvatussa syn-



tiinlankeemuksessa. Tämä esimoderni subjektikäsitys perustui luterilaiseen kristinus-

koon ja sen tärkein kulttuurinen metateksti oli kirkollisessa kansanopetuksessa avain-

asemassa ollut katekismus. Luterilainen oppi painotti ihmisen ja tämänpuoleisen 

maailman lähtökohtaista syntisyyttä ja pahuutta, jonka vastakohtana oli kaiken hyvän 

lähde, Jumala. Selkeää sielu-ruumis jakoa ei ollut, koska kaiken kattava hyvän Juma-

lan ja syntisen tämänpuoleisen maailman dualismi oli kulttuurisesti hegemonisessa 

asemassa ollut ajattelun kategorisointi. Esimoderni subjektikäsitys ja siihen liittynyt 

kosminen järjestys oli mahdollista ymmärtää näin, koska ajallinen samanaikaisuus 

ajateltiin eri tavalla kuin modernina aikana. Esimodernissa ajattelussa ajallinen sa-

manaikaisuus ymmärrettiin vertikaalisesti, minkä vuoksi menneisyyden tapahtumien 

saatettiin ajatella olevan ikään kuin jatkuvasti läsnä nykyhetkessä. 

Tutkimus osoittaa, kuinka kirjoittajien sivistysprosessia ja saavutettua sivistynyttä 

tilaa koskevista käsityksistä artikuloitui esimodernista subjektikäsityksestä selvästi 

eroava, uusi subjektia ja sen liittymistä kosmiseen järjestykseen koskenut ajattelutapa. 

Oleellinen piirre modernin subjektikäsityksen muotoutumisessa oli moraalisuuden 

lähteen siirtymä ihmisen ulkopuolelta ihmisen sisään ja uudenlaisen horisontaalisen 

ajallisen samanaikaisuuden käsityksen läpimurto. Näiden seurauksena modernille 

länsimaiselle ajattelulle tyypilliset dualistiset sielu-ruumis sekä subjekti-objekti -jaot-

telut tulivat osaksi suomenkielisen väestönosan yhteistä kirjallista kulttuuria ja sitä 

kautta osaksi sen ajattelua ja kulttuurista kategorisointia. Samalla yhteisöllisyys alkoi 

näyttäytyä uudenlaisena ”kuviteltuna yhteisöllisyytenä”, joka perustui ajallisen sa-

manaikaisuuden kokemukseen. Syntyi käsitys ylipaikallisesta horisontaalisesta aktu-

aalista yhteisöllisyydestä, joka korvasi esimodernin käsityksen ajallisesti vertikaalisesti 

kuvitellusta yhteisöstä. 

Tutkimuksen lopuksi tarkastelen syitä, jotka olivat suomenkielisessä kulttuurissa 

modernin ihmistä koskeneen ajattelun läpimurron taustalla. Sivistymisestä kirjoitta-

neet ihmiset elivät esimodernin ja modernin rajapinnalla. He olivat syntyneet van-

haan paikallisuuteen, omavaraistalouteen ja kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perus-

tuneeseen agraarikulttuuriin, mutta irronneet siitä rahatalouden piirissä olleisiin eriy-

tyneisiin ammatteihin sekä omaksuneet kirjalliset taidot, jotka mahdollistivat uuden-

laisen henkilökohtaisen ylipaikallisen viestinnän. Ennen kaikkea he olivat elinaika-

naan kosketuksissa yhteiskunta- ja kulttuurirakennetta mullistavaan 1800-luvun puo-

livälissä tapahtuneeseen suomenkielisen tietoyhteiskunnan ensimmäiseen nousuun. 

Tässä murrosprosessissa syntyi suomenkielinen julkinen sfääri, jossa suomenkielinen 

tieto alkoi ensimmäistä kertaa levitä uudella tavalla aktuaalisesti ja ylipaikallisesti. 

Tämä merkitsi uudenlaista sosiaalista vuorovaikutusta, joka muutti prosessia, jossa 



sivistys-kirjoittajat muodostivat henkilökohtaista identiteettiään. Minuus tai identi-

teetti oli nyt kuviteltava tai käsitteellistettävä ihmisen omassa mielessä. Näin kirjoit-

tajille muodostui moderni kuviteltu minuus, joka selvyyden vuoksi oli kuviteltava 

sekä sisäisesti että ulkoisesti selvärajaiseksi ja eheäksi. 

Suomenkielisen väestönosan kulttuuria läpileikkaavan tutkimuksen tulokset tuo-

vat esille, että modernin minuuden sekä ajallisesti samanaikaisen horisontaalisen tie-

don, kommunikaation ja yhteisöllisyyden synnyn välillä on selkeä yhteys. Ne molem-

mat näyttävät vallanneen alaa modernin viestintä- ja kommunikaatioteknologian ke-

hityksen ja leviämisen myötä. Tämän vuoksi kuviteltu minuus kuvaa Suomea laajem-

minkin mekanismia, jonka kautta länsimainen moderni subjektikäsitys levisi itsestään 

selväksi tavaksi ymmärtää ihmisen minuutta. 



ABSTRACT 

In this thesis I examine how the conception of self or the human subject changed in 

the culture of Finnish-speaking population residing in the Grand Duchy of Finland 

at the turning point of modernization in the mid-1800s. My research task is twofold. 

First of all I ask what kind of culturally and socially defined conception of self or 

subject there was in the Finnish-speaking people’s culture in the mid-1800s and how 

this perception changed with modernization. I secondly ask which reasons led to the 

change of the conception of self and what this tells of the formation and spreading 

of the modern Western notion of self. 

I examine the notion of self in the culture of the Finnish-speaking population by 

doing a representative cross-section to the mid-1800s published Finnish written cul-

ture. At that time, the concept of “sivistys” appeared on the literary language of 

Finnish for the first time. My research material includes all the texts of Finnish pub-

lished written culture in the era of 1845-1873 in which the concept of “sivistys” 

described the internal self-formation of the human being. I carry out my study by 

combining the reference frame of Peter L. Berger’s and Thomas Luckman’s sociol-

ogy of knowledge, Charles Taylor’s work on the history of Western modern notion 

of self and Benedict Anderson's work on the sense of community. The main work 

method is the history of concepts. 

In the first part of the work, I concentrate on the social and cultural structures 

which defined the lives of the writers of the texts where the ”sivistys” was articulated. 

In the second part, I concentrate on the writings and writers of the “sivistys” one by 

one in order to find out what kind of personal and local circumstances were behind 

each writing. In the third part, I change my point of view from the social level to a 

cultural one. I ask what kind of features of the subject or self could be found in the 

writings of the “sivistys” and which of these features were culturally shared by all the 

writers. Based on these comparisons, I perceive the ideas of the pre-modern and 

modern subject and the features of the cosmic orders which these ideas of self were 

part of and which manifest themselves in the texts of the writers.  

The writers’ ideas of the initial state of the man articulated the idea of the pre-

modern self that had been dominant in the Finnish culture. In this conception of 

self, the human being was understood as part of the wider order created by God 



which was considered to have gotten its final form in the Fall that is described in the 

Bible. This idea of the pre-modern subject was based on Lutheran Christianity and 

especially on its most important cultural meta-text in Finnish, the Catechism, a Lu-

theran book which everybody had to read and to absorb in order to get a recognized 

position in their communities. The Lutheran doctrine emphasized the principal sin-

fulness and badness of a human being and the hither world. The opposite of this 

was God and his spirit, which was understood to be the source of all good. The 

soul/body division was not exact as the dualism of all good God and of the sinful 

world was the hegemonic cultural categorization of the time. It was possible to un-

derstand the idea of the pre-modern subject and the cosmic order in this way because 

the temporal simultaneity was understood in a different manner than during the 

modern time. In pre-modern thinking, the simultaneity was conceived transverse, 

cross-time or vertically, which is why one may have thought that the events of the 

past were not only past but also attending continuously in the present.  

The study shows that a new kind of idea of self was articulated in the writings of 

“sivistys”. It was based on the writers’ ideas of the process of self-formation and the 

ideal state of the achieved self-formation. The new modern idea of self also included 

a new kind of grasp of the cosmic order. The shift where the new grasp of the mod-

ern self was breaking through included the transition of the moral sources from out-

side of self to the inner feature of the human being. At the same time, there emerged 

a new horizontal or translocal understanding of the idea of temporal simultaneity. 

Consequently the features that are typical of the modern Western thought like dual-

istic soul/body and subject/object divisions became part of the thinking of the Finn-

ish-speaking people and were spread by written and printed culture. At the same 

time, the sense of community began to be seen as “imagined community”, based on 

the experience of the temporal horizontal simultaneity. Therefore there appears the 

new kind idea of translocal and actual “imagined community”.  

In the fourth part of my study I analyze the reasons that were in the background 

of the breakthrough of the modern Western idea of self in the Finnish-speaking 

people’s culture. I argue that the men who wrote about self-formation (sivistys) lived 

on the interface between the pre-modern and modern. They were born to the old 

agrarian culture whose main characteristics were locality, self-sufficient economy and 

face-to-face interaction. Nevertheless they had disengaged themselves from it to the 

domain of monetary economics and acquired literacy which made possible a new 

kind of personal and translocal written communication. Above all, these men had 

during their lifetimes been in touch with the first rise of the early Finnish information 

society which changed the social and cultural structures. This process of change gave 



birth to the Finnish public sphere in which knowledge in Finnish began to spread in 

a new current, actual and translocal way which crossed the borderlines of old locality. 

This meant the new kind of social interaction which changed the process in which 

the writers of “sivistys” formed their personal identities. The self or the identity now 

had to be imagined or conceptualized in the mind of the human being. This was the 

way how these people acquired the modern “imagined self” which in the name of 

clarity had to be imagined both internally and externally clear and wholly formed. 

The results of this study which makes a representative cross-section of the Finn-

ish-speaking people’s culture in the mid-1800s prove that there is a connection be-

tween the birth of a modern self and temporal simultaneous horizontal information, 

communication and community. All of them seem to have gained ground through 

the modern development and spreading of a communication technology and the 

early information society. This is why I suggest that the new kind of conception of 

self – imagined self – describes also more widely the mechanism in which the mod-

ern Western idea of subject became the self-evident way of understand the self of 

the human being. 
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JOHDANTO 

1. Tutkimuskohteena länsimainen subjektikäsitys 

Lauseella ”ihminen ei muutu” on katetta etenkin, jos ihmistä tarkastellaan biologi-

sena olentona. Luonnontieteet opettavat, että ihminen on lajina pysynyt melko sa-

manlaisena jo hyvin pitkän aikaa, sillä nykyihmisen psykologiset kyvyt ovat saman-

kaltaiset kuin jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten kivikaudella eläneellä ihmisellä.1 

Samaan aikaan kuitenkin yksi harvoista asioista, josta monet yhteiskunta- ja kulttuu-

ritieteiden edustajat ovat kutakuinkin samaa mieltä, on että länsimaissa moderni aika 

uuden ajan alun tienoilta lähtien on tuonut tullessaan aikaisempia aikoja yksilöllisem-

män ihmisen.2 Asetelma antaa olettaa, että ihminen kyllä muuttuu, mutta ei biologi-

sena lajina, vaan yhteiskunnallisena ja kulttuurisena olentona. Näyttää siltä, että 

vaikka ihmisen biologinen organismi ei juuri muutu, ihmisen käsitys itsestään muut-

tuu. 

Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksiselitteinen. Edellä esittämäni jako biologi-

seen ja kulttuuriseen sijoittuu nimittäin aivan länsimaisen ihmiskäsityksen ytimeen. 

Tämä jako hahmottaa ihmistä juuri yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muotoutuneen 

länsimaisen, aikaisempaa yksilöllisemmän, modernin ihmiskäsityksen kautta. Bruno 

Latourin mukaan koko länsimainen moderniksi nimetty ajattelutapa perustuu juuri 

tämänkaltaiseen todellisuuden luokitteluun luonnon ja kulttuurin kategorioihin, 

vaikka itse koettu todellisuus tosiasiassa on verkostomainen sekä luonnon ja kulttuu-

rin hybrideistä koostuva. Ihmisen kohdalla tämä kategorisointi on piirtänyt raja-aidan 

ihmisen biologian ja yhteiskunnallisen tai kulttuurisen subjektin välille. Latour koros-

taa, ettei modernia ihmistä tai modernisaatiota koskaan ole itsessään ollut olemassa 

                                                   

 

1 ks. Ylikoski & Kokkonen 2009, 84–90. 

2 On huomattava, että tässä tarkoitettu yksilöllisyys on länsimainen käsitys asiasta. Muissa kulttuureissa 
yksilöllisyys voidaan ymmärtää erilailla. Länsimainen modernisaatiokertomus ja siihen liittyvä yksilöl-
listyminen ei siten ole mikään lineaarisen kulttuurievoluution kehityksen väistämätön muoto. Ks. esim. 
Alasuutari 2007, 153–157. 
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ja että tämä modernius lakkaa olemasta sillä hetkellä, kun luonto-kulttuuri -jako ym-

märretään vain eräänlaiseksi valituksi välineeksi todellisuuden tarkastelussa, jossa täl-

laista jakoa ei itsessään ole.3 Ihmisen muuttumisessa tai pysymisessä samanlaisena ei 

siis ole kysymys biologiasta tai kulttuurista sinänsä, vaan siitä miten ihminen asemoi 

itsensä suhteessa niihin. Kysymys on inhimillisestä ajattelusta ja sen kategorisoin-

neista, joilla todellisuutta jäsennetään. 

Länsimaisen modernin ajattelutavan ja siihen kuuluvan ihmiskäsityksen muotou-

tumisella on historiansa. Se on rakentunut pitkän aikavälin kuluessa, niin että sille on 

löydettävissä juurensa niin antiikin kuin keskiajan filosofisesta ajattelusta.4 Länsimais-

ten vahvojen kulttuuristen kategorisointien ja niihin liittyvän ihmiskäsityksen vakiin-

tuminen on ollut pitkä prosessi ja se on tapahtunut eriaikaisesti eri yhteiskunnissa, 

niiden erilaisissa väestökerroksissa ja erilaisilla elämänaloilla.  

Oman aikamme kaltaisen modernin subjektikäsityksen ilmaantuminen ja leviämi-

nen on kuitenkin tutkimuksessa pystytty ajoittamaan tarkasti. Merkittävä siirtymä 

kohti moderneja käsityksiä tapahtui länsimaisessa ajattelussa uuden ajan alussa 1500–

1600-luvuilla, jota yleisemminkin on totuttu pitämään länsimaalaisen modernisaa-

tiokehityksen alkupisteenä. Ratkaisevassa asemassa muutoksessa oli länsimaissa tuol-

loin koettu tieteelliseksi vallankumoukseksi nimetty murros, joka kosketti perinpoh-

jaisesti koko länsimaisen oppineiston ajattelutapaa. Sen seurauksena maailmaa ja 

myös ihmistä alettiin hahmottaa nykyajattelun tavoin kausaalisesti syy- ja seurausil-

miöistä käsin. Samalla ihminen alettiin ymmärtää aikaisempaa selvemmin kaikesta 

muusta olevasta irralliseksi olennoksi.  Luonnontieteilijöistä keskeisessä asemassa 

tässä murroksessa olivat Galileo, Boyle ja Newton ja filosofeista Descartes, Bacon, 

Hobbes ja Locke.5   

Filosofi Charles Taylor on huomauttanut, että nykyisellekin länsimaiselle ajatte-

lulle tyypilliset luonnon ja kulttuurin sekä sitä johdetut ruumiin ja hengen sekä sub-

jektin ja objektin väliset dikotomiat syntyivät juuri osana tätä murrosta. Tätä aikaa 

edeltäneille länsimaisille ihmisille todellisuuden jäsentäminen näiden dikotomioiden 

                                                   

 

3 Latour 2006, 27–33, 80–83, 88–94 & passim. Moderni ei ole Latourille todellisuudessa oleva järjestys, 
vaan inhimillisen ajattelun luokittelujärjestelmä, joka vakiintuessaan on piilottanut juuri luonto-kult-
tuuri -jaon avulla näkyvistä kaiken perustavaa laatua olevan hybridisyyden. 

4 Taylor 1989, 111–142; Hautamäki 1998, 13–18. 

5 Taylor 1975, 3–6; Taylor 1989, 143–158, 159–176. Latour 2006, 31–75. 
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kautta oli vierasta.6 Kokemus uudella ajalla nousseesta, entistä yksilöllisemmästä län-

simaisesta ihmisestä liittyy siis samaan aikaan nousseeseen länsimaiseen tapaan ym-

märtää ja kategorisoida todellisuus uudella, myöhemmin moderniksi nimitetyllä ta-

valla. 

Useat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että uuden ajan alusta lähtien alkoi kehitys, 

jossa ihmisen sisäinen ulottuvuus alkoi määrittää häntä itseään entistä enemmän. His-

torioitsija Norbert Eliaksen mukaan renessanssin ajasta lähtien länsimaisessa ajatte-

lussa alkoi esiintyä rakenteellinen jako, jossa ihmisellä oli omaan sisäisyyteensä lukittu 

minuus ja sen ulkoinen maailma. Tämä jako vastaa länsimaisen ajattelun muita kult-

tuurisesti vahvoja kategorisointeja, joissa kahden asian välillä on ikään kuin näkymä-

tön seinä, kuten subjektin ja objektin, ihmisen ja luonnon tai yksilön minuuden ja 

yhteisön välillä. Eliaksen käsityksen mukaan tämä kehitys johtui siitä, että Euroo-

passa pitkään jatkuneen itsekontrollin sisäistämisen seurauksena yksilöt alkoivat tun-

tea toisilta ihmisiltä piilossa olevat impulssinsa, tunteensa ja halunsa itsensä todelli-

sena ytimenä tai minuutena.7 Yhteiskuntatutkija Anthony Giddens puolestaan on ha-

vainnollistanut modernin ja sitä edeltäneen esimodernin länsimaisen ajattelutavan 

eroa korostamalla modernin ajan subjektikäsityksen refleksiivisyyttä verrattuna esi-

moderneihin aikoihin. Hänen mukaansa ajatus, jonka mukaan ihmisyksilöllä on 

uniikki luonteensa ja omanlaiset potentiaaliset kykynsä, jotka yksilö joko saattoi täy-

teen kukkaansa tai sitten ei, oli vieras esimodernissa ajattelussa. Sen sijaan kun siir-

ryttiin moderniin maailmaan, jonka koettiin olevan jatkuvassa muutoksen tilassa, ih-

misyksilö joutui rakentamaan ja ylläpitämään kokemustaan omasta minuudesta jat-

kuvasti. Näin ihmisen minuudesta tuli modernissa ajassa yhä enemmän reflektiivinen 

projekti, josta yksilö itse oli vastuussa.8 

Tutkimuksen piirissä ihmiskäsityksen murroksen vaikutusten on nähty 1500–

1800-luvuilla levinneen hiljalleen oppineiston piireistä laajempien kansankerroksien 

käsityksiin ja toimintaan. Eurooppalaista sivilisaatioprosessia tutkineen Eliaksen mu-

kaan sekä eliittien että tavallisten ihmisten käyttäytymistavat alkoivat 1500-luvulta al-

kaen muuttua nopeasti. Hänen mukaansa esimerkiksi ylempien yhteiskuntaluokkien 

                                                   

 

6 Taylor 1989, 188–194. 

7 Elias 1978, 257–258.  

8 Giddens 1991, 74–80. 
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ruokailutavat olivat nykyisen kaltaiset jo 1700-luvun lopulla.9 Samoihin aikoihin län-

simaisten ihmisten suhde seksuaalisuuteen muuttui. Historiantutkija Michel Foucaul-

tin mukaan 1600-luvun alussa tapahtui murros, jonka seurauksena eurooppalaiset ih-

miset alkoivat suhtautua pidättyväisemmin ja tukahduttavaisemmin seksuaalisuu-

teensa. Hän näki tämän seksuaalimoraalin alkuperän olevan siinä, että ihmiset alkoi-

vat ulkoisen kurin sijaan tarkkailla ja säädellä yhä voimakkaammin itseään ja omaa 

seksuaalisuuttaan.10 Foucaultin mukaan kehitys jatkui 1700–1800-lukujen kuluessa, 

jolloin länsimaissa muotoutui subjektimalli, jonka ytimenä oli ihmisen jatkuva itse-

reflektio ja kontrolli. Yhteiskunnallisen hallinnan mekanismit, jotka aikaisemmin oli-

vat perustuneet ihmisen ulkoapäin tulleeseen kuriin ja uhkaan, sisäistyivät nyt ihmi-

seen itseensä. Foucaultin tunnettu esimerkki tästä on Panopticon -vankila-arkkiteh-

tuuri, jossa vanki istuu sellissä tietäen, että häntä saatetaan tarkkailla, mutta ei näe 

mahdollista tarkkailijaa. Foucaultin ajattelun mukaan henkilö, joka tietää tulleensa 

tarkkailtavaksi omaksuu vallan pakotteet ja antaa alitajuisesti niiden kohdistua it-

seensä. Näin säätelyvalta tuotti valvomansa subjektit työkaluikseen tuottamaan sään-

televiä normeja itse itselleen.11 

Modernin subjektikäsityksen läpimurto on tutkimuksessa yhdistetty myös nopea-

tahtiseen ja käänteentekevään kulttuuriseen muutokseen. Historiantutkija Dror 

Wahrman on havainnut ihmiskäsitystä koskevan nopean muutoksen englantilaisessa 

yläluokan kulttuurissa 1700-luvun lopulla. Wahrmanin mukaan vielä 1700-luvun 

puolivälissä englantilaisessa kulttuurissa ihmisten identiteetti, sukupuoli (gender) ja 

rotu ymmärrettiin myöhempiin aikoihin verrattuna perustavaa laatua olevalla tavalla 

erilailla, sillä tuolloin ihmisten erilaisten identiteettien rajalinjat olivat häilyväisiä ja ei-

kiinteitä. Wahrmanin mukaan vielä 1700-luvun puolivälissä sekä miesten että naisten 

oli mahdollista ylittää edestakaisin häilyviä sukupuolen rajalinjoja esimerkiksi kirjalli-

suudessa ja näyttämötaiteessa. Samoin rotu ymmärrettiin samaan aikaan ympäristön 

ja kulttuurin määräämäksi, eikä ihmisen olemukselliseksi tekijäksi. Ihmisen ihonvärin 

ajateltiin johtuvan siitä, kuinka lämpimässä ilmastossa hän eli. Wahrmanin mukaan 

aikakauden myöhemmistä ajoista poikkeavia ihmisten identiteettejä kuvasi tunnus-

omaisesti naamiaisten suosio kulttuuri- ja seuraelämässä, koska ihmisten identiteetti 

ymmärrettiin naamiaisasun kaltaiseksi kuoreksi, jonka saattoi pukea ja riisua koska 

                                                   

 

9 Elias 1978, 99–108. 

10 Foucault 1998, 99–114. 

11 Foucault 2000, 273–279; Foucault 1998, 99–103. 
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vain halusi. Wahrmanin mukaan noin vuoden 1780 kohdalla Englannissa tapahtui 

kuitenkin nopea ja käänteentekevä muutos, jonka jälkeen identiteettien rajat alettiin 

nähdä nykyiseen tapaan olemuksellisina ja pysyvinä.12 

Mikä sitten on tutkimuksessa nähty uudella ajalla tapahtuneen länsimaisen ihmis-

käsityksen radikaalin muutoksen perimmäiseksi syyksi? Kysymys on modernien län-

simaisten yhteiskuntatieteiden kannalta niin oleellinen, että monet sosiologian eri 

klassikkoteoreetikot ovat ottaneet siihen kantaa. Useat tutkijat ovat liittäneet yksilöl-

lisyyskehityksen länsimaisen modernisaatiokehityksen pitkäkestoisiin prosesseihin. 

Émile Durkheim on korostanut työnjaon kehityksen merkitystä. Hänen mukaansa 

moderneissa yhteiskunnissa pitkälle kehittynyt työnjako toi mahdolliseksi ihmisen ta-

junnan uudenlaisen autonomian. Pitkälle edennyt työnjako tuotti Durkheimin mu-

kaan yksilöllisyyttä, koska työtehtävien erikoistuessa ihmisten persoonallisuuksien 

kirjo kasvoi. Samalla työnjako tuotti myös uudenlaista solidaarisuutta persoonalli-

suuksiltaan erilaisten ihmisten välille, koska työtehtävien erikoistuessa ihmiset tarvit-

sivat toisiaan yhä enemmän. Durkheimin ajattelun mukaan ihminen muuttui näin 

yksilöllisemmäksi ollessaan enemmän sidoksissa moderniin yhteiskuntaan.13 Georg 

Simmel on yhdistänyt modernin yksilöllisen ihmisen syntymisen ensisijaisesti moder-

nien suurkaupunkien kehitykseen. Hänen mukaansa rahatalous tuotti niissä uuden-

laista rationaalista päämäärätietoisuutta samalla kun suurkaupunkien jatkuva aistiär-

sykkeiden tulva sai ihmiset kääntymään yhä enemmän itseensä ja kehitti näin älyllistä 

itsereflektiivisyyttä.14 

Eräät tutkijat ovat kiinnittäneet ihmiskäsityksen muutoksen tarkemmin tiettyyn 

historialliseen ajankohtaan. Käänteentekeväksi tutkimuksessa on usein nähty 1500-

luvun reformaatio, jonka seurauksena siitä tavalla tai toisella osallisena olleiden ih-

misten taloudellista hyötyä ja tuotantoa koskeneet ajattelutavat muuttuivat ratkai-

sevasti. Taylorin mukaan reformaation myötä kristillisyyden korkeimmaksi muo-

doksi ei enää ymmärretty maailmasta syrjään vetäytymistä, vaan hyvään ja oikeaan 

elämään ajateltiin kuuluvan jokapäiväinen työ perheen ja elannon tuotannon pa-

rissa.15 Sosiologian klassikko Max Weber puolestaan yhdisti länsimaisen yksilöllisty-

                                                   

 

12 Wahrman 2004, passim. erit. 274–278. 

13 Durkheim 1990, 315–320. 

14 Simmel 2005, 27–46. 

15 Taylor 1989, 20, 213–215. 
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miskehityksen alun erityisesti reformaatiossa nousseeseen kalvinistiseen protestan-

tismin suuntaukseen ja sen muille osoittamaan esimerkkiin. Sen opin mukaan taivaa-

seen pääsevät olivat ennalta valittuja ja tämän valituksi tulemisen merkkinä tämän-

puoleisessa elämässä oli maallinen menestys. Tämä sai Weberin mukaan kalvinistit 

suuntaamaan voimansa maaniseen työntekoon. Kalvinismin opillinen ahdistavuus 

yhdistettynä siihen, että protestanttisen kirkon piirissä ei entiseen katoliseen tapaan 

suosittu ripittäytymistä sai Weberin mukaan ihmisissä aikaan yksilöllisyyttä, koska ju-

malsuhteesta ja sen tuomasta ahdistuksesta tuli henkilökohtainen.16 Reformaation on 

nähty myös raivanneen tietä modernille porvarilliselle moraalille, jossa rahan ansait-

seminen ja omaisuuden kerryttäminen katsotaan yksilön hyveeksi. Kieltämällä ane-

kaupan protestanttiset kirkot irrottivat talouden sielun pelastumisesta irralliseksi osa-

alueekseen ja edistivät näin seuraavien vuosisatojen taloudellista ja kaupallista mur-

rosta.17  

Reformaation ohella toinen historiallinen murroskohta, johon modernin subjek-

tikäsityksen syntyminen on tutkimuksessa liitetty, on 1400-luvulla tapahtunut kirja-

painotaidon keksiminen sekä sen leviämiseen liittynyt eurooppalaisen väestön kirjal-

listumiskehitys 1500-luvulta alkaen. Sosiologi Jürgen Habermas on liittänyt länsimai-

sen yksilöllisen ihmiskäsityksen muotoutumisen julkisuuden, eli ensi sijassa sen yh-

teiskunnallisen elämän alueen kehittymiseen, jossa yleinen mielipide muodostuu. Hä-

nen mukaansa 1500-luvulta lähtien painetun kirjallisuuden ja sanomalehdistön leviä-

minen synnytti Euroopassa lukevan ja kirjoittavan yleisön keskuudessa kirjallisen jul-

kisuuden, johon kuului kaikenlaisten kirjoitettujen tekstien kuten kirjeiden, päiväkir-

jojen, sanomalehtikirjoitusten ja kaunokirjallisuuden kirjoittaminen ja lukeminen. 

Habermasin mukaan tämä kirjallinen julkisuus synnytti länsimaisen modernin yksi-

löllisen ja reflektiivisen minuuden, jossa yhdistyivät aikaisemmin erillisinä olleet ih-

misen sosiaalisen elämän roolit. Kirjallisessa julkisuudessa muotoutuneen modernin 

reflektiivisen minuuden syntyminen puolestaan oli edellytys myöhemmälle poliittisen 

julkisuuden syntymiselle, joka on Habermasin mukaan yksilöiden muodostaman pii-

rien valtion tai yhteiskunnan tasoista mielipiteenmuodostusta. Siinä yhdistyivät Ha-

bermasin mukaan siihen osallistuneiden henkilöiden yksityisen tavaranomistajan, in-

tiimin perheenisän sekä ”ihmisen sinänsä” roolit.18 

                                                   

 

16 Weber 1990, 70–79. 

17 Ilmonen 1998, 68–70. 

18 Habermas 2004, 80–95. 
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Informaatioteoreetikko Marshall McLuhan on yhdistänyt länsimaisen yksilöllisyy-

den kehittymisen kirjapainotaidon aiheuttamaan inhimillisen kommunikaation muu-

tokseen. Hänen mukaansa kirjapainotaidon myötä syntynyt tapa kommunikoida syn-

nytti yksilöllisyyttä. Kirjapainotaito ja sen synnyttämä kirjojen teollinen massatuo-

tanto mullisti inhimillisen viestinnän, koska sen kautta yhä useampi ihminen saattoi 

vetäytyä jokapäiväisen ihmisten välisen välittömän kommunikaation piiristä pohti-

maan itsekseen kirjaan painettuja viestejä. Kirja välineenä edellytti McLuhanin mu-

kaan yksinäisyyttä, hiljaisuutta ja reflektiivisyyttä. Samoin se, että jokaisella painetulla 

ja teollisen monistettavuutensa ansiosta laajalle levinneellä tekstillä oli yksittäinen kir-

joittajansa, sai aikaan, että ihmisten jakama kollektiivinen kulttuuri tuli aikaisempaa 

riippuvaisemmaksi yksittäisten ihmisten yksilöllisten ilmaisujen muodoista. McLuha-

nin mukaan kirjapainotaito onkin modernin individualismin teknologiaa.19  

Kielitieteilijä Walter J. Ong puolestaan on korostanut kirjapainotaidon vanave-

dessä tapahtunutta kirjoitustaidon leviämisen merkitystä. Hänen mukaansa kirjoitus 

prosessina ja viestintänä on sitä edeltäneeseen suulliseen kulttuuriin verrattuna uu-

della tavalla refleksiivistä toimintaa. Kirjoitusprosessi vaatii aivan uudenlaista muista 

ihmisistä eristäytymistä sekä analyyttisyyttä ja harkintaa, koska kirjoittaja voi lukea ja 

muokata tekstiään uudestaan ja uudestaan sekä ennen kaikkea pohtia, miten hänen 

lukijansa tekstin ymmärtää. Näin kirjoitustaito harjaannuttaa ihmistä ottamaan etäi-

syyttä omasta itsestään ja opettaa näkemään itsensä ulkopuolisin silmin. Ongin mu-

kaan tämän vuoksi kirjoitustaidon omaksumisella on keskeinen merkitys yksilöllisen 

minäkuvan kehitykselle.20 

Historioitsija Foucault puolestaan on jäljittänyt länsimaisen modernin itsereflek-

tiivisen yksilön synnyn laajoihin yhteiskunnallisten hallinnan mekanismien muutok-

siin. Hänen mukaansa 1700-luvulla länsimaiseen hallintatapaan tuli muutoksia, kun 

väestö alkoi esiintyä taloudellisena ja poliittisena ongelmana. Seurauksena tästä oli, 

että ihmisruumista alettiin käyttää poliittisesti ja taloudellisesti hyväksi. Ennen 1700-

luvun murrosta ihmisruumista ei nähty hyödyllisenä ja niinpä yhteiskunnan sääntöjen 

rikkomisesta rangaistiin mitä julmimmilla kidutusjärjestelmillä. 1700-luvulta lähtien, 

väestökysymyksen noustessa esiin, ihmisen ruumis alkoi määrittyä sota- ja tuotanto-

voimana ja lisääntymispotentiaalina. Muutoksen taustalla oli myös kehittyvä väestö-

                                                   

 

19 McLuhan 1962, 158. Ks. myös McLuhan 1984, 195–204. 

20 Ong 1986, 36–45, passim; Ong 2002, 77–114; 5–10. Ks. myös Söderberg 2000, 33–34. 
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tilastollinen työ, joka toi väestötason tietoa vallan pyrkimyksien tueksi. Foucault esit-

tääkin, että 1700-luvulta läpi koko 1800-luvun kehittyi uusi valtatyyppi, kurinpito-

valta, joka liittyi kokonaisia väestöjä ja yksittäisiä ihmisyksilöitä käsittäneeseen val-

vontaan, sääntelyyn ja hallintaan. Hänen ajattelussaan yksilöitymiskehitys oli seu-

rausta siitä, että ihmisyksilöstä ja hänen ruumiistaan tuli keskeinen vallankäytön yk-

sikkö.21 

Eri tieteenalojen edustajien erilaisista painotuksista huolimatta voidaan sanoa, että 

länsimaisen ihmisen yksilöllistymiskehityksen taustalla on uuden ajan aikana yhteis-

kunta- ja kulttuurirakennetta voimakkaasti muovannut muutosprosessi, jota on tut-

kimuksessa nimetty modernisaatioksi. Sen on katsottu alkaneen Euroopassa juuri 

keskiajan ja uuden ajan alun vaihteessa sekä kiihtyneen 1700- ja 1800-luvuilla teollis-

tumisen myötä. Modernisaation aiheuttamien muutosten myötä ihminen on länsi-

maissa alettu kokea ja ymmärtää uudella tavalla. Tämän seurauksena on uuden ajan 

alussa muotoutunut ja vielä nykyisinkin näkyvissä oleva moderni ihmiskäsitys, jonka 

perustuksena on todellisuuden jakaminen dualistisesti esimerkiksi luontoon ja kult-

tuuriin, ruumiisen ja henkeen sekä objekteihin ja subjekteihin. 

Se, että me 2000-luvun ihmiset jaamme todellisuuden luontoon ja yhteiskuntaan 

sekä ihmisen biologiseen ja kulttuuriseen, osoittaa, että modernisaation myötä muo-

toutuneesta modernista ihmiskäsityksestä on tullut laajasti yhteisesti jaettua eli se on 

vakiintunut osaksi kulttuuria. Tämä on ollut mahdollista, koska kokemuksista ihmis-

käsityksen murroksen takana on tullut kielellisiä, eli ne on käsitteellistetty osaksi in-

himillistä kielellistä tietovarantoa. Tämän ansiosta länsimaisen modernin ihmiskäsi-

tyksen ovat saattaneet omaksua laajat kansankerrokset, kuten me 2000-luvun ihmiset, 

jotka emme ikinä ole itse kokeneet modernin murrosta.  

Modernin, uudenlaisten kulttuuristen kategorioiden varaan ihmistä jäsentävän 

subjektikäsityksen läpimurto tapahtui Euroopassa eri kielissä ja niihin limittyvissä 

kulttuureissa eriaikaisesti. Euroopan reunalla sijaitseva Suomen suuriruhtinaskunta ja 

sen suomenkielinen väestönosa on modernin subjektikäsityksen muotoutumisen 

kannalta mielenkiintoinen, koska sen parissa monet modernisaation keskeiset piirteet 

murtautuivat esiin nopealla tahdilla 1800-luvun puolivälissä. Tämä johtui etenkin 

                                                   

 

21 Foucault 2000, passim, 266–273. Foucaultin mukaan tämä uusi kurinpitovalta tuli esille etenkin uu-
denlaisten kuria ylläpitävien instituutioiden, kuten vankiloiden, koulujen, kasarmien ja mielisairaaloiden 
kautta. Foucault 2000, 232–241. Foucault on myös huomauttanut, että tieteellisen psykologian on kat-
sottu syntyneen 1800-luvun puolenvälin tienoilla samaan aikaan kuin pakkolaitosjärjestelmä yleistyi ja 
kuvaan astuivat kurinpidon, alistamisen ja normaalistamisen ammattilaiset. Sielun parantaminen kor-
vasi kovat ruumiinrangaistukset rankaisumetodina. Foucault 2000, 405–406, 309–312. 
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suomen kielen ulkoisesti eristäytyneestä asemasta, joka puolestaan johtui sekä kielen 

asemasta Euroopassa että maan sisäisistä olosuhteista. Suomi sijaitsi kaukana Keski-

Euroopan keskuksista ja sen kieli erosi selkeästi eurooppalaisista valtakielistä.  Suo-

men suuriruhtinaskunnan sisällä suomen kieltä puhui äidinkielenään lähes yhdeksän 

kymmenestä. Tästä huolimatta miltei koko yhteiskunta keskushallintoineen, oikeus-

laitoksineen ja kouluinstituutioineen toimi enemmistölle vieraalla kielellä ruotsiksi, 

joka oli kielenä kaukainen kansan puhumasta suomesta. Suomeksi toimi suurista yh-

teiskunnan instituutioista ainoastaan evankelis-luterilainen kirkko. Asetelmasta joh-

tuen suomen kirjakieli oli vielä 1800-luvun puolivälissä monella tapaa kehittymätöntä 

ja sitä myötä myös suomenkielinen kirjallinen kulttuuri ohutta. Sitä myös tarvitsi vain 

harva, sillä suurin osa suomenkielisestä väestöstä eli paikallisissa suullisissa kulttuu-

reissa ja luontaistaloudessa.  

Suomen suuriruhtinaskunnassa alkoi kuitenkin 1800-luvun puolivälissä moderni-

saatiokehitys, jonka seurauksena suomenkielistä väestönosaa koskettaneet yhteiskun-

nalliset olosuhteet alkoivat nopeasti muuttua. Tuolloin Suomessa toteutettiin joukko 

hallinnollisia uudistuksia, joiden ansiosta vanha sääty-yhteiskunta alkoi purkaantua, 

kieliolot vapautua, taloudelliset olot liberalisoitua. Samaan aikaan suuriruhtinaskun-

nan liikenne- ja tietoliikenneolot kehittyivät sekä maahan alkoi muodostua koko 

maan kattava tietoa välittävä julkinen sfääri, johon yhä suuremmilla joukoilla oli 

pääsy.  

Modernisaatiomurros 1800-luvun puolivälissä muutti Suomen suuriruhtinaskun-

nan suomenkielisen väestönosan yhteiskunnallista ja kulttuurista asetelmaa ratkai-

sevasti, koska etenkin julkisen sfäärin synnyn vaikutuksesta suomen kieli kehittyi no-

peaan tahtiin aikaisempaa yhtenäisemmäksi ilmaisun välineeksi. Tätä kautta maan 

suuren suomenkielisen enemmistön mahdollisuudet päästä kiinni ylipaikalliseen tie-

toon laajenivat nopeaan tahtiin. Tämän kehityksen vuoksi Suomen suuriruhtinaskun-

nan suomenkielinen väestö ja sen kulttuuri on otollinen kohde tutkia länsimaisen 

modernin subjektikäsityksen murrosta. Suomen esimerkin kautta on mahdollista tar-

kastella, miten nykyisinkin voimissaan oleva moderni subjektikäsitys käsitettiin ja kä-

sitteellistettiin osaksi kulttuuria sekä sitä, minkälainen jaettu kokemus tämän käsittä-

misen taustalla oli.  

2. Tutkimustehtävä  

Tarkastelen tässä tutkimuksessa, miten Suomessa asuneen suomenkielisen väestön-

osan jakama käsitys ihmisestä muuttui modernisaatioksi nimetyn yhteiskunnallisen 
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muutosprosessin myötä 1800-luvun puolivälissä. Tutkimustehtäväni on kaksiosai-

nen. Ensinnäkin kysyn, minkälainen kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti määrittynyt 

ihmiskäsitys suomen kielellä artikuloidussa kulttuurissa oli 1800-luvun puolivälissä ja 

miten tämä ihmiskäsitys muuttui modernisaation myötä. Toiseksi kysyn, mikä sai 

suomenkielisessä kulttuurissa olleen ihmiskäsityksen muuttumaan. Yleisellä tasolla 

tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella suomenkielisen kansanosan kulttuuria kos-

kevan tapaustutkimuksen kautta länsimaisen modernin subjektikäsityksen läpimur-

toa kielellisen väestönosan muodostamalla laajalla yhteiskunnallisella ja kulttuurisella 

tasolla.  

Tutkin suomenkielisen väestönosan kulttuurisesti jakamaa ihmiskäsitystä teke-

mällä poikkileikkauksen 1800-luvun puolivälin suomenkieliseen julkiseen kirjalliseen 

kulttuuriin. Tuolloin sen pariin ilmaantui ensimmäistä kertaa sivistys-käsite, jolla py-

rittiin kuvailla ihmisen sisäistä muotoutumista alkutilastaan tätä parempaan tilaan. 

Olen kerännyt suomenkielisestä julkisuudesta vuosien 1845–1873 ajalta systemaatti-

sesti kaikki tekstit, joissa ihmisen sivistymistä kuvailtiin ja pohdittiin. Näissä teks-

teissä tulee esiin niiden kirjoittajien käsityksiä ihmisen alkuperästä, rakenteesta, sisäi-

sistä osa-alueista ja ihmiseen vaikuttavista voimista. Kirjoituksissa artikuloituvien 

subjektikäsitysten piirteitä vertailemalla on mahdollista hahmottaa suomenkielisen 

kulttuurin piirissä ollutta jaettua ihmiskäsitystä ja sen muutosta modernisaation mur-

roskohdassa 1800-luvun puolivälissä. Kirjoitusten ja niiden kirjoittajien taustojen 

ymmärtämisen kautta on puolestaan mahdollista selvittää syitä siihen, miksi subjek-

tikäsitys muuttui modernisaation myötä. 

Vastatakseni asettamaani tutkimustehtävään kysyn aineistolta joukon osakysy-

myksiä, joita käsittelen tutkimukseni kolmessa ensimmäisessä osassa. Työn ensim-

mäisessä osassa keskityn sivistys-kirjoitusten tekijöihin sekä heidän yhteiskunnallisiin 

ja kulttuurisiin asemiinsa. Kysyn, keitä kirjoitusten tekijät olivat ja minkälaiset olivat 

heidän yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohtansa. Työn toisessa osassa syvennyn 

yksitellen itse sivistys-kirjoituksiin ja niiden syntymisen taustalla olleisiin yksittäisiin 

olosuhteisiin. Liitän kirjoitukset osaksi niiden käsitehistoriallista kontekstia ja analy-

soin, minkälaisia yksittäisiä kokemuksia oli tuolloin suomen kieleen omaksutun ja 

ihmisen sisäiseen muotoutumiseen viitanneen sivistys-käsitteeseen taustalla ja mikä 

näitä kokemuksia yhdisti toisiinsa. Tämä tuo vastauksen kysymykseen, miksi osaksi 

suomen kieltä, kulttuuria ja suomalaista yhteiskunnallista todellisuutta omaksuttiin 

1800-luvun puolivälissä sivistyksen kaltainen ihmisen sisäistä muotoutumista ku-

vaava käsite. Tutkimuksen kolmannessa osassa siirryn kirjoitusten yhteiskunnalliselta 

tasolta ihmiskäsitysten kulttuuriselle tasolle. Kysyn siinä, minkälaisia subjektikäsityk-

sen piirteitä eri kirjoittajien teksteistä ilmenee ja mitkä näistä piirteistä ovat heidän 
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yhteisesti kulttuurisesti jakamia. Vastaan tähän kysymykseen konstruoimalla kirjoit-

tajien käsitysten pohjalta kulttuurisesti jaettujen subjektikäsitysten muodot ja piirteet 

sekä tuomalla esiin näiden piirteiden kulttuurisia taustoja suomenkielisessä ja länsi-

maisessa kulttuurissa.  

Osakysymyksien kautta vastaan tutkimustehtäväni ensimmäiseen pääkysymyk-

seen siitä, minkälainen oli suomenkielisen kulttuurin jaettu ihmiskäsitys 1800-luvun 

puolivälissä ja miten se muuttui modernisaation myötä. Työn neljännessä osassa ko-

koan yhteen edellisissä osissa esiin tuomani kirjoittajien henkilökohtaisen tason sekä 

heidän käsitystensä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen taustan. Tätä kautta vastaan tut-

kimustehtävänä toiseen pääkysymykseen, joka koskee kulttuurisesti jaetun modernin 

subjektikäsityksen synnyn syitä ja syntymekanismia suomenkielisessä kulttuurissa. 

Väitöskirjani rajautuu käsittelemään subjektikäsityksiä jälkipolville säilyneessä 

suomenkielisessä julkisessa kirjallisessa kulttuurissa. Tämä jättää tutkimuksen ulko-

puolelle koko julkaisemattoman kirjallisen sfäärin sekä suullisen kulttuurin. Väitös-

kirja rajautuu myös Suomen suuriruhtinaskunnan suomenkieliseen väestönosaan jät-

täen ulkopuolelle yhteiskunnan muut kieliryhmät, kuten ruotsinkielisen vähemmis-

tön. Työssä siis tutkitaan subjektikäsityksiä Suomen suuriruhtinaskunnan suomen-

kielisen väestönosan keskuudessa ja sen tuottaman julkisen kirjallisen kulttuurin pe-

rusteella. 

Ihmiskäsitystä ja sen muutosta Suomessa 1800-luvulla on lähestytty aikaisem-

massa tutkimuksessa eri tavoilla. Aihepiiriin on kiinnittänyt huomiota historiantutki-

joista etenkin Marja Jalava. Hän on luonut laajassa aatehistoriallisessa työssään Minä 

ja maailmanhenki kokonaiskuvan modernin subjektin muotoutumisesta lähinnä Suo-

men ruotsinkielisen oppineiston ajattelussa ja elämässä 1800-luvulla ja 1900-luvun 

alussa. Jalava hahmottaa siinä kaksi keskenään vuorovaikutuksessa ollutta selkeätä 

linjaa: kristillisidealistisen kansallisajattelun ja ruotsinmielisen kulttuuriradikalismin 

sekä niiden toisistaan poikkeavat yksilö- ja yhteisöllisyyskäsitykset.22 Väitöskirjani li-

mittyy Jalavan työhön siten, että kun hänen tarkastelunsa keskiössä on lähinnä Suo-

men suuriruhtinaskunnan ruotsinkielinen eliitti ja modernin subjektin muotoutumi-

nen sen ajattelussa, niin tämä työ puolestaan keskittyy modernin subjektikäsityksen 

muotoutumiseen saman yhteiskunnan sisällä olleen alemman kerroksen, suomenkie-

lisen väestönosan keskuudessa ja etenkin sen kulttuurissa. Käsillä oleva työ ja Jalavan 

                                                   

 

22 Jalava, Marja 2005: Minä ja maailmanhenki. Moderni subjekti kristillis-idealistisessa kansallisajatte-
lussa ja Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800–1914. SKS, Helsinki. 
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työ täydentävät näin toisiaan ja rakentavat kokonaiskuvaa modernista subjektiudesta 

autonomian ajan Suomessa. 

Suomalaisessa kulttuurissa ihmisenä olemisen ymmärtämisen muutosta ja muo-

toja 1800-luvulla on käsitellyt laajoissa tutkimuksissaan myös historiantutkija Juha 

Siltala. Nämä etenkin uskonnollisia herätysliikkeitä lähellä olleiden ruotsinkielisten 

pappien ja toisaalta fennomaanioppineiden kautta aiheeseen pureutuvat työt ovat 

tutkimukseni kannalta keskeisiä taustatutkimuksia.23 Tutkimukseni kuitenkin poik-

keaa lähtökohdiltaan Siltalan töistä siinä, että en pidä tulkintani keskiössä ihmisen 

psykologista rakennetta, vaan ymmärrän sen muotoutuvan jatkuvassa yhteiskunnan 

ja yksilön välisessä dialektisessa prosessissa, joka tapahtuu sosiaalisten suhteiden 

kautta.   Siltalasta poiketen en siis etsi subjektiuden muotoutumiselle psykologisia, 

vaan yhteiskunnallisia ja kulttuurisia selityksiä. Näkökulmani on Siltalan tavoin koko 

suomalaisen kulttuurin kattava, mutta poikkeaa hänen työstään siinä, että työni pää-

asiallisena lähteenä ovat yhteiskunnallisesti alemmasta suomenkielisestä kansan-

osasta lähtöisin olleiden ihmisten kirjoitukset ja ajattelu. 

Suomenkielisten alempien kerrosten esimoderniin subjektikäsitykseen on kiinnit-

tänyt huomiota tutkimuksissaan erityisesti etnologi Laura Stark. Hän on tuonut folk-

lore-aineistojen kautta esille kansanomaiseen suulliseen kulttuuriin liittyneitä subjek-

tikäsityksen eri muotoja sekä analysoinut myös niissä modernisaation myötä tapah-

tuneita muutoksia.24 Käsillä olevan työn kannalta tärkeässä osassa on Starkin tulos 

esimodernin subjektin ominaispiirteistä suomenkielisessä kansankulttuurissa. Stark 

on korostanut, kuinka moderni länsimainen ajatus, jonka mukaan jokaisella ihmisellä 

on oma autenttinen, persoonallinen ja uniikki sisäinen tila oli vieras 1800-luvun suo-

menkielisille maaseudun asukkaille. Sen sijaan he näkivät itsensä tahdottomasti yh-

                                                   

 

23 Siltala, Juha 1996: Yksilöllisyyden historialliset ja psykologiset ehdot. Teoksessa Hautamäki, Antti et. 
al.: Yksilö modernin murroksessa. Gaudeamus, Helsinki. 117–204; Siltala, Juha 1992: Suomalainen 
ahdistus. Huoli sielun pelastumisesta. Otava, Helsinki; Siltala, Juha 1999: Valkoisen äidin pojat. Siveel-
lisyys ja sen varjot kansallisessa projektissa. Otava, Helsinki. 

24 Ks. Stark, Laura 2006: The Magical self. Body, society and the supernatural in early modern rural 
Finland. Suomalainen tiedeakatemia, Helsinki; Stark, Laura 2009: The charmer’s body and behaviour 
as a window onto early modern selfhood. Teoksessa Roper, Jonathan (toim.): Charms, Charmers and 
Charming. Palgrave Macmillan. 3-16. Stark, Laura 2002: Minäkäsitys, noituus ja väkivalta suomalaisessa 
agraarikulttuurissa 1800-luvulla. Teoksessa Satu Apo, Anu Koivunen, Leena-Maija Rossi ja Kirsi Saa-
rikangas (toim.): Itkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta. SKS, Helsinki. 221–250; 
Stark, Laura 2006b: Kansallinen herääminen ja sosiaalinen nousu maaseudulla. Teoksessa Stark, Laura 
& Tuomaala, Saara (toim.): Modrernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960. SKS, Helsinki. 
47–109. 
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teen punoutuneina heitä ympäröivän ympäristön kanssa. Tämän vuoksi nämä esimo-

dernit subjektit kamppailivat, usein epäonnistuen, yrittäessään vetää turvallisia raja-

viivoja itsensä, toisten ihmisten ja ympäristönsä välille.25 Starkin työ toimii pohjana 

tässä työssä esitetylle hahmotelmalle suomenkielisen kansanosan kulttuurisesti jaka-

masta esimodernista subjektikäsityksestä. 

Yleisesti ottaen tähänastisessa historiallisessa tutkimuksessa länsimaisen moder-

nin subjektikäsityksen muotoutumisen tutkiminen on rajoittunut joihinkin yhteis-

kunnan sosioekonomisesti ylempää kerrosta edustaviin ryhmiin.26 Tämä johtuu siitä, 

että nämä ryhmät ovat yleensä tuottaneet ihmiskäsitystä koskevan kirjoitetun aineis-

ton, joka on säilynyt jälkipolville.  Yhteiskunnan alempien kerrosten subjektikäsityk-

set ovat jääneet pimentoon, koska heidän tuottamaansa subjektia koskevaa kirjallista 

aineistoa on olemassa niukasti, eikä olemassa oleva aineisto ole yhteiskunnan tai kult-

tuurin tasolla edustavaa.  Suomessa on kuitenkin omalaatuisten historiallisten olo-

suhteiden ansiosta säilynyt juuri modernin murrosvaiheessa kirjoitettuja tekstejä, 

joista subjektikäsitysten muutosta on mahdollista tutkia muunkin kuin yhteiskunnan 

tai kulttuurin institutionaalisen rakenteen tai yhteiskunnan ylimmän kerroksen tuot-

taman aineiston kautta. Näille teksteille on löydettävissä tekijänsä, jonka ansiosta ne 

on mahdollista asettaa omiin historiallisiin konteksteihinsa. Tätä kautta on mahdol-

lista saada tietoa subjektikäsitysten muutoksesta kulttuurisella tasolla laajemmissa 

kansankerroksissa, etnologian ja folkloristiikan kerättyihin teksteihin ja niiden ana-

lyysiin keskittyneistä tutkimusotteista poikkeavalla tavalla, asettamalla ne niiden kir-

joittajien oman aikansa henkilökohtaiseen, paikalliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuu-

riseen kontekstiinsa. 

Laajasti ottaen tutkimus limittyykin sekä Suomessa että muualla eri tieteenaloilla 

viimeisinä kahtena vuosikymmenenä virinneeseen kiinnostukseen tutkia menneisyy-

den kirjoituksia ja kirjoittajia, jotka eivät välttämättä ainakaan lähtökohtaisesti ole yh-

teiskunnan ylimpien kerrosten edustajia. Tämän suuntauksen tutkijoita yhdistää toi-

siinsa from below -näkökulma, jossa yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimista lähesty-

tään alhaalta ylöspäin.27 

                                                   

 

25 Stark 2006a, 445, 451–453. Laajemmin 254–380. 

26 Ks. Stark 2002, 221. 

27 Ks. esim. Lyons 2013, Stark 2006b, Stark 2008, Stark 2011, Stark 2013a, Stark 2013b, Kuismin 2010, 
Kuismin 2013a, Kuismin 2013b, Kauranen & Virtanen 2010, Kauranen 2013a, Kauranen 2013b, Mik-
kola & Laitinen 2013, Mikkola 2006, Salmi-Niklander 2007, Suodenjoki 2010, Luukkanen 2016. 
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3. Tutkimuksen aineisto  

Tutkimuksen keskeisimpänä aineistona ovat ensimmäiset suomenkielisessä julkisessa 

kirjallisessa kulttuurissa ilmestyneet kirjoitukset, joissa pohdittiin ja määriteltiin sivis-

tys-käsitteen merkitystä. Sivistys-käsite omaksuttiin osaksi suomen kirjakieltä 1820-

luvulla.28 

Olen jäljittänyt sivistys-käsitteen käyttöä kattavasti koko suomenkielisessä kirjal-

lisessa kulttuurissa sen alkuajasta 1820-luvulta lähtien 1870-luvulle asti. Tämä on ol-

lut mahdollista uusien suomenkielistä julkista kirjallista kulttuuria laaja-alaisesti kar-

toittavien digitaalisten verkkopalvelujen avulla. Tärkeässä asemassa tässä työssä ovat 

olleet Kansalliskirjaston digitaaliset kokoelmat ja erityisesti sieltä löytyvät kattavat sa-

noma- ja aikakauslehtikokoelmat. Aineiston löytämisessä ensisijaisena keinona ovat 

olleet tämän palvelun sähköiset hakumahdollisuudet.29 Niiden avulla on ollut mah-

dollista kartoittaa sivistys-käsitteen käyttöä sen kaikissa merkityksissä koko suomen-

kielisessä lehdistössä 1800-luvun alkupuoliskolta aina 1870-luvun alkuun asti. Koti-

maisten kielten keskuksen sähköisen aineistopalvelu Kainon Varhaisnykysuomen 

korpus puolestaan on mahdollistanut sivistys-käsitteen käytön kartoittamisen suu-

resta osassa suomenkielisiä painettuja teoksia.30 Sähköisten palvelujen lisäksi kartoi-

tusta on täydennetty kirjallisuusbibliografioiden avulla, joiden avulla sivistys-käsit-

teen käyttöä on käyty läpi ajan kirjallisessa julkisuudessa laajan manuaalisen kartoi-

tuksen kautta.31 Kaikkea suomenkielistä painettua kirjallisuutta ei aikakaudelta ole 

enää saatavissa, mutta aikakauden lehdistön laaja ja kokonaisvaltainen kartoitus mi-

nimoi sen mahdollisuuden, että tarkastelussa jokin tärkeä sivistymistä käsittelevä yk-

sittäinen teksti olisi jäänyt ilman huomiota. Jos näin olisi käynyt, siitä olisi todennä-

köisesti jäänyt mainintoja tai muunlaisia jälkiä lehtien sivuilla käytyyn aikalaiskeskus-

teluun. 

Koko suomenkielisen kirjallisen kulttuurin läpikäynti on ollut tässä laajuudessaan 

mahdollista uusien digitaalisten aineistonhakumenetelmien ohella myös siksi, että 

suomenkielinen julkinen kirjallinen kulttuuri muodosti suppeudessaan vielä 1870-lu-

vulle tultaessa suhteellisen kompaktin, tutkimuksellisesti ja työekonomisesti hallitta-

                                                   

 

28 Rapola 1946, 375–376; Rapola 1953, 74–76. 

29 [http://digi.kansalliskirjasto.fi/] 

30 [http://kaino.kotus.fi/] 

31 Pipping 1856–1857; Vasenius 1878; Laine & Nyqvist 1996; Rämä 1984. 
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vissa olevan kokonaisuuden. Tätä kompaktiutta kuvaa se, että vuonna 1870 suomen-

kielisiä sanomalehtiä ilmestyi yhdeksän, joista vain kaksi ilmestyi useammin kuin ker-

ran viikossa. Yleensä kerran kuukaudessa ilmestyneitä aikakauslehtiä ilmestyi samana 

vuonna kuusi.32 Kaksikymmentäviisi vuotta aikaisemmin, vuonna 1845 suomeksi il-

mestyi ainoastaan kaksi kerran viikossa ilmestynyttä sanomalehteä eikä yhtään aika-

kauslehteä.33 Samoihin aikoihin kaikki siihen asti ilmestyneet suomenkieliset kirjat 

olisivat mahtuneet yhden normaalikokoisen huoneen seinustan täyttävään kirjahyl-

lyyn, sillä vuoteen 1865 mennessä suomeksi oli ilmestynyt kirjapainotaidon alkuajasta 

1500-luvulta lähtien yhteensä vain 1080 eri teosta.34 

Olen julkaissut tekemäni käsitekartoitustyön ensimmäiset tulokset vuonna 2010 

ilmestyneessä artikkelissani Sivistyksen varhaista käsitehistoriaa. Tässä työssä osoitin, että 

sivistys-käsitteen taustalla olivat alkujaan ruotsinkielisen, saksasta johdetun kulttuu-

rikäsitteistön käsitteet bildning, kultur ja civilisation, joista ensimmäinen viittaa taval-

lisimmassa merkityksessään yksilön ja kaksi jälkimmäistä kollektiiviseen kehityk-

seen.35 Käsitekartoitustyö myös osoitti, että vaikka sivistys-käsite tuli suomen kirja-

kieleen 1820-luvulla, sen julkinen määritteleminen alkoi vasta 1840-luvulla. Ensim-

mäinen suomenkielinen teksti, jossa sivistys-käsitteen merkitystä määriteltiin, ilmes-

tyi vuonna 1845. Kyseessä oli samalla myös ensimmäinen kirjoitus, jossa sivistystä 

käsiteltiin sen yksilöllisessä, ihmisen sisäiseen muotoutumiseen viittaavassa merkityk-

sessä.36 

Käsillä oleva väitöskirjatyö perustuu pääasiallisesti tämän vuonna 1845 ilmesty-

neen kirjoituksen ja kaikkien sen jälkeen, vuoteen 1873 asti, ilmestyneiden tekstien 

analysointiin, joissa sivistys-käsitettä käytetään ihmisen sisäistä kehitystä ja muotou-

tumista koskevassa merkityksessään. Tämänkaltaisessa yksilöön viittaavassa merki-

tyksessään sivistys on subjektikäsitysten tutkimisen kannalta otollinen käsite, koska 

se luotaa ja jäsentää ihmisen sisäistä tilaa sekä sen rajoja ja suhdetta todellisuuden 

                                                   

 

32 Landgren 1988, 282; Uino 1992, 53. Tarkemmin suomenkielisen kirjallisen kulttuurin laajuudesta ja 
koostumuksesta 1800-luvun puolivälissä ks. työn ensimmäisen osan toinen alaluku. 

33 Tommila 1988b, 215; Uino 1992, 53. 

34 Vasenius 1887, 130. 

35 Kokko 2010, 7–19. Vrt. Rapola 1946, 375–378; Rapola 1953, 74–76. Ks. tämän työn ensimmäisen 
osan kuudes alaluku.  

36 Kokko 2010, 17–18. 
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muihin elementteihin. Ihmisen sisäiseen muotoutumiseen viittaavan sivistys-käsit-

teen merkityksen pohtiminen on myös itsereflektiivistä toimintaa, koska käsitteen 

määrittelijän tai merkityksen pohtijan läheisin malli asiaan on hänen omat sisäiset 

syvyytensä. Tässä mielessä se miten sivistyksen määrittelijä ymmärtää sivistymisensä, 

on tie hänen ihmiskäsitykseensä. 

Tutkimusaineistossa on mukana kaikki vuosina 1845–1873 suomenkielisessä jul-

kisuudessa ilmestyneet kirjoitukset, joissa ihmisen sisäistä muotoutumista pohditaan 

sivistys-käsitteen kautta. Tämän ansiosta aineisto muodostaa kattavan ja edustavan 

ajallisesti horisontaalisen poikkileikkauksen suomenkielisestä julkisesta kirjallisesta 

kulttuurista 1800-luvun puolivälissä. Koska aineistossa olevat kirjoitukset ovat en-

simmäisiä suomenkielisen julkisen kirjallisen kulttuurin tekstejä, joissa ihmisen sivis-

tymiseen viittaavaa sivistys-käsitettä määriteltiin, niiden avulla on mahdollista päästä 

kielen käsitteenmuodostuksen alkulähteille. Aineisto mahdollistaa siis osaltaan pu-

reutumisen inhimillisiin kokemuksiin käsitteen muotoutumisen takana. Edellä ku-

vattu työni kannalta ensisijainen, sivistys-käsitteen kautta suomenkielistä julkista kir-

jallista kulttuuria kartoittava aineisto, on sijoitettu lähde- ja kirjallisuusluettelossa ot-

sikon 1. Tekstikorpusaineisto alle. 

Olen tekemäni käsitekartoituksen avulla löytänyt suomenkielisestä julkisesta kir-

jallisesta kulttuurista aikakaudelta 1845–1873 yhteensä kaksikymmentäkahdeksan 

kirjoitusta, joissa ihmisen sisäistä muotoutumista pohditaan sivistys-käsitteen kautta. 

Kirjoitusten tekijöiden henkilöllisyyden tunnistaminen ei ole ollut ongelmatonta, sillä 

1800-luvun puolivälin suomenkieliseen julkisuuteen kirjoitettiin usein nimettömänä, 

nimimerkin tai salanimen suojissa. Olen kuitenkin onnistunut selvittämään tekstien 

tekijät erilaisten henkilöhistoriallisista lähteiden sekä kielenkäyttöön ja kirjoitusten 

lähetyspaikkaan ja toisiin kirjoituksiin kohdistuneen vertailun avulla.37  

Kahdenkymmenenkahdeksan sivistys-kirjoituksen takaa löytyy yhteensä kaksi-

toista eri kirjoittajaa. Heidän elämänsä historiallinen konteksti 1800-luvun alkupuo-

lella ja 1800-luvun puolivälissä muodostaa sivistys-kirjoitusten ohella työni toisen 

keskeisen lähdeaineistoryhmän, joka on nimetty lähde- ja kirjallisuusluettelossa otsi-

kolla 2. Kontekstoiva aineisto. Siihen kuuluvat keskeisesti kirjoittajia koskevat asiakirja-

lähteet sekä heidän muu kirjoitustoimintansa. Aineistoryhmään liittyy myös aikalais-

lähteisiin perustuva ajan yhteiskuntaa, kulttuuria ja paikallista historiaa koskeva tieto, 

jota on saatu ajan julkisuudesta, tilastoista ja aikalaiskirjallisuudesta. Tutkin tämän 

                                                   

 

37 Ks. liite. 
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aineistoryhmän avulla sivistys-määrittelyjen taustalla olleita kokemuksia. Kahta mai-

nittua työn pääaineistoryhmää täydennetään ja analysoidaan tutkimuskirjallisuuden 

avulla.  

Tutkimus rajoittuu ajallisesti vuosiin 1845–1873. Aikarajauksen alkupää perustuu 

siihen, että ensimmäinen ihmisen sivistymistä määrittelevä teksti julkaistiin vuonna 

1845.38 Perustelen aikarajaukseni loppupäätä sillä, että suomenkielinen kirjallinen jul-

kisuus laajeni 1870-luvulta lähtien niin suureksi, että tämänkaltaisen, koko kirjallista 

kulttuuria läpileikkaavan analyysin tekeminen olisi käynyt työekonomisesti raskaaksi. 

Aikavälillä 1845–1873 suomenkielinen kirjallinen julkisuus oli vielä niin kompakti, 

että työ on järkevässä mittakaavassa mahdollinen. Perustelen aikarajausta myös sillä, 

että juuri tuona aikana Suomen suuriruhtinaskunnassa koettiin ensimmäiset merkit 

merkittävästä yhteiskuntarakenteen muutoksesta, joka parhaiten tunnetaan nimityk-

sellä modernisaatio. Oletuksenani on, että subjektikäsitysten kaltaiset usein ääneen 

lausumattomat ajattelumallit tulevat artikuloiduksi kielellisesti ensimmäistä kertaa 

juuri tällaisessa yhteiskuntarakenteen murroskohdassa. 

Aineisto itsessään asettaa tutkimukselle eräitä rajoituksia. Erityisenä tutkimusta 

rajaavana tekijänä on kirjoittajien henkilökohtaiseen elämänalueeseen liittyvän mate-

riaalin puute. Kirjoittajilta ei ole säilynyt kirjeiden tai päiväkirjojen kaltaisia lähteitä, 

joista olisi mahdollista saada tarkempaa tietoa heidän tunnetiloistaan, ihmissuhteista 

ja niiden laadusta tai kotioloistaan. Tämä rajoittaa kirjoittajien jokapäiväiseen maail-

massaolemiseen perustuvien yksilöllisesti ainutkertaisten elämismaailmojen analysoi-

mista.39 Erityisesti tämä pätee kirjoittajien lapsuuteen ja nuoruuteen kohdistuvassa 

analyysissa, johon ei ole käytettävissä lainkaan yksityiskohtaisia kirjoittajien henkilö-

kohtaista elämää kuvaavia lähteitä. Sen sijaan kirjoitusten tekohetkellä 1800-luvun 

puolivälissä tällaisia lähteitä on jonkin verran, mikä mahdollistaa kirjoittajien elämis-

maailman ainutkertaisten aikaan ja paikkaan perustuvien kokemusten huomioonot-

tamisen analyysissa.  

Kirjoittajien henkilökohtaiseen elämismaailmaan liittyvän lähdeaineiston puut-

teellisuus rajaa subjektikäsityksiä koskevan tutkimukseni ulkopuolelle kirjoittajien 

henkilökohtaisen jokapäiväiseen maailmassaolemiseen perustuvan yksilöllisesti ai-

nutkertaisen elämismaailman biologisen vaisto-, vietti- ja tarverakenteen tarkastelun. 

Tämä sulkee tutkimuksen ulkopuolelle ruumiillisuuden tarkemman analyysin, jonka 

                                                   

 

38 Kokko 2010, 17–18. 

39 Elämismaailmasta tarkastelun kohteena ks. Laitinen 2009, 40–42. vrt. 37–40. 
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ymmärrän heijastelevan subjektin biologisen organismin ja sekä tämän sosiaalisissa 

prosesseissa sekä vuorovaikutuksessa määrittyvän identiteettinsä suhdetta.40 Aineis-

ton laatu rajaa tutkimuksesta ulos myös yksityiskohtaiset yksilöpsykologiset selitykset 

ja motivoinnit. Lähdeaineiston asettamista rajoituksista huolimatta pyrin ottamaan 

kirjoittajien henkilökohtaiset elämismaailmat analyysissani huomioon tarkastelemalla 

näiden elämismaailmojen yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ehtoja ja rakenteita. Aineis-

ton laadun vuoksi tulkinnassa keskiössä on yhteiskuntarakenteen ja yksilön suhteesta 

kumpuavat selitykset. Kyse on osittain aineiston aiheuttamasta rajoituksesta, toisaalta 

intressistä tutkia identiteettiä ja sen teorioita yhteiskuntarakenteen ja subjektin väli-

senä sidoksena.41 

Aineisto rajaa työn ulkopuolelle myös kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti määrit-

tyvän sukupuolen (gender) yksityiskohtaisen analyysin. Syy tälle rajaukselle on se, että 

käytössä olevaa aineisto ei nähdäkseni mahdollista muihin tutkimuksessa esille tule-

vien ihmiskäsityksen piirteisiin nähden sukupuolen tai sukupuolijärjestelmän kyllin 

tarkkaa analyysia. Sukupuoli ei näyttäydy keskeisenä kategoriana kirjoittajien ihmis-

käsitystä koskevassa ajattelussa, eikä kirjoittajien joukossa ole naisia, joiden ihmiskä-

sitystä voisi verrata mieskirjoittajien ihmiskäsityksiin.42 Tämä asetelma vaikeuttaa 

tarkkojen tulkintojen tekemistä siitä, mikä oli ihmiskäsityksen sukupuolittunut piirre 

ja mikä ei. Se, että kaikki kirjoittajat olivat miehiä, ei automaattisesti tarkoita, että 

heidän ajattelustaan ilmenevät subjektikäsitykset tai niiden piirteet olisivat kulttuuri-

sesti vain miehisiä tai vain miehille mahdollisia.43 Jos käytössäni olisi ollut myös nais-

kirjoittajien ajattelua kuvaava systemaattinen aineisto, sukupuolijärjestelmää koske-

                                                   

 

40 Ks. Berger & Luckmann 2005, 59–65, 203–206. En analysoi ruumiillisuutta, mutta sen sijaan tarkas-
telen ruumista kulttuurisena kategorisointina muiden ihmisen osa-alueiden ohella. 

41 ks. Berger & Luckmann 2005, 195–197. Ymmärrän tässä yhteiskuntarakenteen niin maanlaajuisena 
kuin paikallisena asiana. 

42 Naisten osuus julkisuuteen kirjoittaneista kirjoittajista oli erittäin pieni. Erillisen tutkimuksen paikka 
olisi myös pohtia sitä, miksi ja millä tavoin 1800-luvun puolivälin suomenkieliseen julkisuuteen kirjoit-
taminen oli sukupuolittunutta. Ks. Stark 2011, 59–61. Yleisemmin 1840- ja 1850-lukujen sanomaleh-
tikirjoittelusta ilmenevistä sukupuolitetuista sfääreistä ks. Juntti 2011. 

43 Tämä ei tarkoita, etteikö lähes yksinomaan miesten kirjoittamista kirjoituksista voisi analysoida ajan 
kulttuurista sukupuolijärjestelmää. Näin voi hyvin tehdä silloin, kun sukupuoli on lähdeaineiston teks-
tien keskeinen kategoria. Näin on tehnyt Eira Juntti väitöskirjassaan. Ks. Juntti 2004, erit. 171–212, 
301–363. 
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vaa analyysia olisi voinut tehdä sortumatta epätarkkoihin sukupuolta koskeviin kult-

tuurisiin ja yhteiskunnallisiin esiolettamuksiin.44 Pelkkään tutkimuskirjallisuuteen pe-

rustuva gender -analysointi puolestaan ei olisi tehnyt kohteilleen oikeutta ja johtanut 

helposti epätarkkuuksiin, koska kaikki muut työssä käsiteltävät ihmiskäsityksen piir-

teet on analysoitu primaariaineiston pohjalta.45 

Sukupuolen yksityiskohtaisen analyysin rajaaminen tutkimuksen ulkopuolelle ei 

siis tarkoita sukupuolisokeutta tai sukupuolen sivuuttamista kirjoittajien ihmiskäsi-

tyksistä, vaan on aineiston laadun sanelema valinta. Päädyin ratkaisuun myös siksi, 

että en halua työssäni vahvistaa tai oikeuttaa binaarisuutta sukupuolijärjestelmää kos-

kevan ajattelun itsestään selvänä lähtökohtana varsinkaan tässä tapauksessa, jossa ai-

neisto ei anna kyllin tarkkaa tietoa mies- tai naissukupuolien kulttuurisista ehdoista 

ja rajoista.46  Gender -näkökulma tulee kuitenkin työssäni esille sen yleisen havainnon 

kautta, että sukupuoli ei ole sivistys-kirjoittajien käsityksissä myöhempien aikojen ta-

voin keskeinen ihmiskäsitystä jäsentävä kulttuurinen kategoria. Tätä sukupuolen 

puuttumista kirjoittajien ihmiskäsityksistä pohditaan työn lopussa tutkimuksen tulos-

ten kautta yleisellä tasolla. 

4. Teoreettinen kehys ja keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen keskiössä on ihmisen ja häntä ympäröivän yhteiskunta- ja kulttuurira-

kenteen suhde. Sen tarkastelussa tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä sovelle-

taan Peter L. Bergerin ja Thomas Luckmannin fenomenologista tiedonsosiologiaa. 

Bergerin ja Luckmannin dialektisen perusteesin mukaan ihminen on sosiaalisen to-

dellisuuden tuottaja ja samalla sen tuote. Näin olleen ihminen on samaan aikaan sekä 

                                                   

 

44 Joan W. Scottin mukaan käsitykset mieheydestä ja naiseudesta saavat merkityksensä toistensa kautta. 
Scott 1988, 10; 42–50. Tähän liittyvästä keskustelusta ks. myös Markkola & Östman & Lamberg 2014, 
13–17. 

45 Suomessa erityisesti Ann-Catrin Östman on tutkinut väitöskirjassaan agraarikulttuurin työnjakoa 
gender -näkökulmasta. Östmanin työ kohdistuu suomalaisen maatalouden modernisaatiokauteen, joka 
alkoi tämän työn aikarajauksen jälkeen 1870-luvulla. On syytä epäillä, että 1870-luvulla alkaneella met-
sien ja karjataloustuotteiden nousulla oli vaikutuksensa myös sukupuolirooleihin ja sukupuolten väli-
seen työnjakoon, jonka vuoksi en voi hyödyntää Östmanin tutkimustuloksia sellaisinaan. Ks. Östman 
2000, passim., erit. 3–17. 

46 Ks. myös Jalava 2005, 37–38. 



 

36 

yhteiskuntarakenteensa tuote että sen uusintaja, muotoilija ja muokkaaja. Tämä tar-

koittaa, että ihmiset tuottavat yhdessä todellisuuden yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja 

psykologiset rakenteet. Ihminen omaksuu sosiaalisen todellisuuden sosialisaationsa 

aikana sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta objektiivisena tosiasiana ja muovaa, tai 

on muovaamatta, oman subjektiivisuutensa kautta tätä todellisuutta uudestaan ja uu-

destaan ulkoistamisen, objektivaation ja sisäistämisen jatkuvassa samanaikaisessa dia-

lektisessa prosessissa. Bergerin ja Luckmannin perusteesin mukaisesti ”Yhteiskunta 

on ihmisen tuotos. Yhteiskunnasta tulee objektiivinen todellisuus. Ihminen on sosi-

aalinen tuotos”.47  

Bergerin ja Luckmannin mukaan Ihminen on lähtökohtaisesti organismi, jolla on 

biologinen varustuksensa. Luonto ei kuitenkaan määritä ihmistä. Tästä kertoo ihmi-

sen viettiperustaisen käyttäytymisen moninaisuus ja laajemmin maailmassa tunnettu-

jen inhimillisen kulttuureiden varioivuus. Ihmisellä on biologinen perustansa ja tun-

nistettavat viettinsä, mutta koska ne ovat eriytymättömiä eivätkä kohdistu tarkasti 

mihinkään, ihminen voi soveltaa viettejään ehtymättömän laajasti eri asioihin. Tätä 

todistaa se, että ihmisenä olemisen tapoja on yhtä lukuisia kuin on inhimillisiä kult-

tuurejakin. Tämä osoittaa, että luonto ei tuota ihmistä, vaan ihminen tuottaa itsensä. 

Bergerin ja Luckmannin sanoin ”Ihminen ’luo’ oman luontonsa”. Luonto ihmisen 

biologisena rakenteena asettaa ennakkoehtoja ihmiselle, mutta ei määritä häntä.48 Ih-

misen biologisena tehtävänä on rakentaa yhteiskunnallista maailmaa ja elää siinä yh-

dessä toisten ihmisten kanssa. Rakennetusta yhteiskunnallisesta maailmasta puoles-

taan muodostuu ihmiselle todellisuus. Yhteiskunnallisen todellisuuden rajat asettaa 

luonto, mutta kun tämä maailma tulee rakennetuksi, alkaa se vaikuttaa takaisin luon-

toon. Bergerin ja Luckmannin mukaan ”Luonnon ja sosiaalisesti rakennetun maail-

man dialektiikassa myös ihmisorganismi muotoutuu uudelleen. Samaisessa dialektii-

kassa ihminen tuottaa todellisuuden ja sen myötä itsensä.”49 

Tutkimuksessa ei kuitenkaan käytetä Bergerin ja Luckmannin teoreettisia jäsen-

nyksiä sellaisinaan, vaan soveltaen. Tämä johtuu siitä, että Berger ja Luckmann eivät 

tee teoriassaan tarkkaa erottelua yhteiskunnan ja kulttuurin välillä. Kulttuuri esiintyy 

heidän tekstissään lähinnä vain osoittamassa inhimillisen toiminnan varioivaa luon-

netta eri puolilla maailmaa. Kirjoittaessaan yksittäisestä yhteiskunnasta, kulttuuri ja 

                                                   

 

47 Berger & Luckmann 2005, 74, 147, passim.  

48 Berger & Luckmann 2005, 60–65; 203–206. 

49 Berger & Luckmann 2005, 206, laajemmin 201–206. 
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yhteiskunta samaistuvat heillä pitkälti toisiinsa.50 Sen sijaan tämän työn teoreettiseen 

viitekehyksessä yhteiskunta ja kulttuuri erotetaan analyyttisesti toisistaan, koska tällä 

erottelulla on työn tuloksien kannalta keskeinen asema. Tämä tapahtuu sisällyttämällä 

Bergerin ja Luckmannin teoriaan ajallinen ulottuvuus, joka on saanut vaikutteita Be-

nedict Andersonin kuviteltuja yhteisöjä koskevasta tutkimuksesta. Anderson esittää 

tutkimuksessaan Kuvitellut yhteisöt, että modernin yhteisöllisyyden synnyn taustalla oli 

ajallisuuden käsittämisen muutos.51  Hänen mukaansa uuden ajan alusta lähtien le-

vinneen kirjapainoteknologian ja -kapitalismin myötä ihmisen ajallisen samanaikai-

suuden käsittämisessä tapahtui selkeä muutos, joka vaikutti yhteisöllisyyden ymmär-

tämiseen. Sen myötä syntyi yhteisöllisyys, joka ei enää ollut riippuvainen ihmisten 

kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta, jonka vuoksi se oli uudella tavalla kuviteltua.52 

Sovellan tässä työssä tätä Andersonin kuvaamaa ajallisuuden aspektin muutosta Ber-

gerin ja Luckmannin tiedonsosiologiseen teoriaan erottamalla yhteiskunnan ja kult-

tuurin toisistaan kuviossa 1. esitetyllä tavalla. 

                                                   

 

50 Kulttuuri ja yhteiskunta yhdistyvät Bergerillä ja Luckmannilla symboliuniversumin käsitteessä. Ks. 
Berger & Luckmann 2005, 111–119, laajemmin 111–212. 

51 Anderson, Benedict 2007: Kuvitellut yhteisöt. Nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. 
Suomentanut Joel Kuortti.  Vastapaino, Tampere. 

52 Anderson 2007, 39–41, 59–75. Tämä kehitys on Andersonin mukaan etenkin modernin nationalis-
min nousun taustalla. 
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Kuvio 1.   Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Kuviossa 1. todellisuus on jaoteltu ensinnäkin inhimillisen toiminnan taustalla tai 

alustana olevaan luontoon ja kuvion keskustassa kuvattuun ihmiseen sekä yhteiskuntaan 

ja kulttuuriin inhimillisenä toimintana. Edellä mainittujen keskinäistä suhdetta on jä-

sennetty kuviossa menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden sisältämällä ajallisuuden per-

spektiivillä. Selvyyden vuoksi on mainittava, että en itse ymmärrä näiden luokittelujen 

olevan luonteeltaan objektiivisia tai olemuksellisia kokonaisuuksia, vaan pikemmin-

kin inhimillisen ajattelun kannalta välttämättömiä todellisuuden analyyttisia luokitte-

luja ja jäsennyksiä.53 

Erotan kuvion 1. osoittamalla tavalla työssäni Bergeristä ja Luckmannista poike-

ten tutkimukseni kannalta keskeiset käsitteet kulttuurin ja yhteiskunnan toisistaan. Kä-

sitän tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä kulttuurin yhteisesti opittujen 

                                                   

 

53 En tee tutkimuksessani jakoa biologiseen ja kulttuuriseen tai luontoon ja yhteiskuntaan siksi, että 
ymmärtäisin todellisuuden jakautuvan dualistisesti niihin, vaan koska kyseinen jako on länsimaista ajat-
telua keskeisesti jäsentävä kategorisointi. Latour 2006, 27–34 & passim. 
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normien, uskomusten, tapojen, merkitysten, kategorisointien ja instituutioiden jär-

jestelmäksi, jonka kautta ihmiset määrittelevät itseään. Kulttuuri on olemassa muo-

dossa tai toisessa ennen yksittäisen ihmisyksilön syntymistä ja hyvin todennäköisesti 

myös hänen jälkeensä. Kulttuurissa keskeisessä osassa on sen keskeinen merkkijär-

jestelmä kieli, jonka kautta kulttuuri leviää ja siirtyy sukupolvelta toisella.54 Yhteiskunta 

puolestaan kiinnittyy tässä jaottelussa ihmisiin. Se viittaa ihmisryhmään, joka tietyllä 

hetkellä asuttaa jotakin aluetta ja jakaa keskenään tiettyä kulttuuria tai kulttuureja.55  

Yhteiskunnan muodostavat ihmiset, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään luo-

dakseen kulttuurin tai säilyttääkseen tai muokatakseen sitä. Yhteiskunnan ymmärrän 

eroavan yhteisöstä siinä, että yhteiskunnassa toisin kuin yhteisössä yhteisöllisyys on luon-

teeltaan ylipaikallista, ei-kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perustuvaa. Tämän 

vuoksi ihmisten pitää kuvitella se.56 

Sekä yhteiskunta että kulttuuri ovat inhimillisiä tuotoksia, mutta ymmärrän niiden 

keskeisen eron olevan niiden suhteessa ajalliseen samanaikaisuuteen, jota on kuvattu 

kuvion 1 menneisyys-nykyhetki-tulevaisuus -aikajanalla. Yhteiskunta on ajalliselta sa-

manaikaisuudeltaan horisontaalinen ja kulttuuri puolestaan ajalliselta samanaikaisuu-

deltaan vertikaalinen poikkileikkaus yhteisön todellisuudesta.57 Yhteiskunta on aika-

laisihmisten väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvaa, enemmän jokahet-

kistä muuttuvaa ja vaikeasti ennustettavaa todellisuutta, kun taas kulttuuri on enem-

män hitaammin muuttuvaa ja yliaikaista traditiota. Kulloisestakin yhteiskunnasta va-

likoituneista osista tulee osa kulttuuria, eli kulttuuri säilyy tai muuntuu kulloisessakin 

yhteiskunnassa. Selvyyden vuoksi korostettakoon vielä, että tästä analyyttisesta jaosta 

huolimatta, yhteiskuntaa tai kulttuuria ei pidä ajatella olemuksellisina ja toisistaan ko-

konaan erillisinä kokonaisuuksina, vaan dialektisessa prosessissa jatkuvasti muovau-

tuvina toistensa hybrideinä. Niiden analyyttinen kategorisointi toimii vain inhimilli-

sen ajattelun apuvälineenä. 

                                                   

 

54 Kuviossa nuoli ei kuvaa kulttuurikehityksen lineaarista kehitystä, vaan sen muuttumista ajan kuluessa 
ja sitä, että sillä on aina menneisyyden ja nykyhetken lisäksi tulevaisuudenhorisonttinsa. 

55 Yhteiskunnan sisällä voi olla monenlaisia kulttuureja tai alakulttuureja ja niiden välimuotoja. Nämä 
kulttuurit ovat dialektisessa suhteessa toisiinsa. 

56 Anderson 2007, 39–41, 59–75. Kulttuuri- ja yhteiskuntakäsitteistä suomalaisen historiankirjoituksen 
traditiossa ks. Haapala 2007. Yhteiskunnan käsitehistoriasta suomen kielessä ks. Kettunen 2003. 

57 Ajallisen samanaikaisuuden vertikaalisesta ja horisontaalisesta käsittämisestä ks. Anderson 2007, 59–
75; Bloch 1961, 84–86;  Auerbach 1992, 92–93;  Benjamin 1989, 186–189. 
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Koska tässä määrittelyssä yhteiskunta on ensisijaisesti yhteisön jäsenten kokema 

sosiaalinen todellisuus, merkitsee se, että se on ymmärretty eri aikoina ja erilaisissa 

historiallisissa konteksteissa eri tavoilla. Niinpä sen tilalla, mitä modernina aikana pi-

detään esimerkiksi kansallisvaltion kokonaisuuden muodostamana ylipaikallisena yh-

teiskuntana, on ollut suulliseen kulttuuriin ja kasvokkaiseen vuorovaikutukseen pe-

rustuneessa esimodernissa yhteisössä sen jäsenille pikemminkin paikallinen yhteisö 

ja sen todellisuus. Ihmisten väliseen kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perustuvalle 

yhteisölle ei voi kuitenkaan antaa tämän tutkimuksen analyyttisessa jaossa yhteiskun-

nan statusta, koska yhteiskunta perustuu ihmisten väliseen ylipaikalliseen vuorovai-

kutukseen ja siten yhteisöllisyyteen. Tämän vuoksi esimerkiksi esimodernia käsitystä 

esivallasta ei voi pitää tässä analyyttisessa jaossa yhteiskuntana. Koska kulttuuri ym-

märretään tässä tutkimuksessa yliajalliseksi ja hetkessä koettuun todellisuuteen rajoit-

tumattomaksi merkitysten ja instituutioiden järjestelmäksi, merkitsee se, että sillä on 

ollut esimoderneissa yhteisöissä moderneja aikoja keskeisempi asema todellisuuden 

jäsentämisessä ja ymmärtämisessä. Näin määriteltyjen yhteiskunnan ja kulttuurin pai-

noarvo inhimillisessä todellisuudessa on siten ollut eri aikoina erilaisissa yhteisöissä 

erilainen. Esittämäni kaltainen yhteiskunnan ja kulttuurin analyyttinen erottaminen 

toisistaan on työni kokonaistulkinnan kannalta olennaisessa osassa.58  

Kuvion 1. keskiössä, luonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin leikkauspisteessä on ku-

vattu nykyhetkessä elävä ihminen, jonka ymmärretään tutkimuksessa elävän elämäänsä 

kuvion osoittamalla tavalla luonnon, ajalliselta samanaikaisuudeltaan vertikaaliseen 

kulttuurin ja horisontaalisen yhteiskunnan leikkauspisteessä, dialektisessa suhteessa 

niihin. Häneen vaikuttavat niin hänen biologiansa asettamat ennakkoehdot ja joka-

päiväisen elämismaailman ruumiillisuus kuin myös kulttuurin normit ja instituutiot 

kuin hänen kokemansa sosiaalinen vuorovaikutus yhteiskunnassa olevien ihmisten 

kanssa. Luonto, kulttuuri ja yhteiskunta ikään kuin virtaavat koko ajan ihmisen lävitse 

ja ihminen vaikuttaa puolestaan takaisin niihin.59 Asetelmaa on kuvattu kuviossa 1. 

siten, että kulttuuri ja yhteiskunta eivät peitä alleen koko todellisuutta, vaan niiden 

alla on eräänlaisena perustana luonto, joka viittaa elämän biologiseen perustaan.  

Yhteiskunta-, kulttuurirakenteen ja ihmisen välissä on eräs tämän tutkimuksen 

kannalta keskeinen käsite ihmisen identiteetti. Ymmärrän sen Bergerin ja Luckmannin 

tavoin olevan kaiken muun sosiaalisen todellisuuden tavoin dialektisessa suhteessa 

                                                   

 

58 Palaan tähän asiaan työssäni kolmannen pääluvun päättävässä alaluvussa viisi. 

59 Berger & Luckmann 2005, 203–206. 



 

41 

yhteiskunta- ja kulttuurirakenteeseen. Identiteetti syntyy ihmisen lapsuuden primaa-

risosialisaatiossa ja sen syntymisessä keskeisessä osassa ovat ihmisen läheiset henki-

löt, eli merkitykselliset toiset. Identiteetti säilyy, siihen tulee muutoksia tai se muo-

dostuu uudelleen ihmisen sosiaalisissa suhteissa. Samalla näin muodostuneet identi-

teetit reagoivat yhteiskunta- ja kulttuurirakenteeseen ylläpitäen, muovaamalla sitä tai 

muokkaamalla siitä perusteellisesti uudenlaisen. Identiteetti on ihmiselle yleensä tie-

dostamaton tai objektiiviseksi koettu, kunnes se koetaan jollakin tavalla ongelmal-

liseksi.60 

Yhteiskunnan ja kulttuurin sekä ihmisen ruumiillisen olemassaolon ja jokapäiväi-

sen elämismaailman keskinäisen dialektiikan muodostamassa leikkauspisteessä on ih-

misen kokemus.61 Kokemus kumpuaa jokaisesta yksilöorganismista ja hänen ainutker-

taisesta elämismaailmastaan, mutta se miten tätä yksilön kokemusta tulkitaan, riippuu 

yhteiskunnallisista ja kulttuurisista rakenteista.62 Tässä tulkinnassa keskeisessä osassa 

ovat merkkijärjestelmät ja niistä tärkein kieli.63 Yksilöllisistä kokemuksista voi muo-

dostua yhteisesti jaettua objektiivista tietovarantoa; lähinnä kieltä ja sen käsitteitä. 

Bergerin ja Luckmannin mukaan yksilö säilyttää osaa kokemistaan kokemuksista 

muistiinsa kerrostuneena. Tämän avulla hän saattaa jäsentää omaa elämänkulkuaan 

ja tehdä siitä mielekästä. Käytännön elämässä useat eri ihmiset saattavat kokea sa-

mankaltaisia kokemuksia. Kun näiden ihmisten elämänhistoriassa olevat yhteiset ko-

kemukset liitetään osaksi yhteistä tietovarantoa, kokemukset eivät enää kerrostu vain 

yksilön muistiin, vaan niistä tulee intersubjektiivisesti jaettuja. Jotta nämä yhteiset 

                                                   

 

60 Berger & Luckmann 2005, 150–151, 195–197. 

61 En siis ymmärrä kokemuksen olevan mitään itsessään yksilön sisäistä tai seurausta häneen kohdistu-
vista ulkoisista vaikutuksista. Avainasemassa on Bergerin ja Luckmannin teorian peräänkuuluttama 
dialektiikka, joka ei palauta kokemusta mihinkään olemukseen itsessään, vaan korostaa sen jatkuvaa 
rakentumista organismin, sosiaalisen ja kulttuurisen maailman ja elämismaailman vaikutuksessa. Työn 
laajempana tarkoituksena on pyrkiä irrottautumaan länsimaalaista ajattelua leimaavasta binaarisesta 
dualismista, jonka yksi versio sisäisyys-ulkoisuus dikotomia on. Kokemus-käsitteen varioivasta käy-
töstä tutkimuksessa ks. Jay 2005; Scott 1991. 

62 En kuitenkaan sivuuta sitä tosiasiaa, että kokemusten taustalla on väistämättä myös jokaisen yksilön 
ruumiillisuus. Ks. Stark 2006b, 51–53.  Ruumiillisen kokemuksen erottaminen kulttuurisista merkityk-
sistä ei kuitenkaan ole mitenkään ongelmatonta ja useimmiten sitä voi tehdä historiankirjoituksen kei-
noin vain yleisellä tasolla. Palaan tähän kokemuksen ruumiilliseen puoleen työn kolmannessa päälu-
vussa. 

63Joan W. Scottin mukaan kieltä ja kokemusta ei voi erottaa toisistaan. Kokemus on kielellinen tapah-
tuma, joka ei tapahdu vakiintuneiden merkitysten ulkopuolella, mutta se ei myöskään ole vain merki-
tysjärjestelmien rajoittama. Kielelliset diskurssit ovat jo määritelmällisesti jaettuja, jonka vuoksi koke-
mus on samaan aikaan sekä yksilöllistä että kollektiivista. Scott 1991, 792–793. 
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kokemukset voivat objektivoitua ja välittyä seuraavalle sukupolvelle, tarvitaan merk-

kijärjestelmää. Inhimillisessä elämässä keskeinen merkkijärjestelmä on kieli, joka te-

kee yhteisistä kokemuksista objektiivisia ja siten ymmärrettäviä jokaiselle kieliyhtei-

söön kuuluvalle. Kieli muodostaa näin yhteisen tietovarannon perustan ja samalla 

sen välineen. Bergerin ja Luckmannin mukaan kielen kaltainen ”objektiivinen merk-

kijärjestelmä tekee kerrostuneista kokemuksista alkeismuotoisesti yksilöitymättömiä 

irrottamalla ne alkuperäisestä sidonnaisuudestaan yksilön konkreettiseen elämänhis-

toriaan ja tekemällä niistä yleisesti ymmärrettäviä kaikille, jotka käyttävät tai saattavat 

tulevaisuudessa käyttää kyseistä merkkijärjestelmää”.64  

Ymmärrän vakiintuneen käsitteen kielen merkkijärjestelmän keskeiseksi objekti-

voituneeksi yksiköksi, jonka synnyn taustalla on sen syntyajan yksittäisten ihmisten 

samankaltaiset kokemukset. Käsitteen käytöstä voidaan luopua tai sen merkitys voi 

syntynsä jälkeen muuttua tai pysyä samankaltaisena, riippuen siitä sopiiko se sen seu-

raavien käyttäjien ja määrittäjien kokemukseen empiirisestä todellisuudesta. 

Tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet subjekti ja minuus määrittyvät luonnon, 

yhteiskunnan, kulttuurin ja identiteetin muodostamaa taustaa vasten. Ymmärrän yk-

sittäisen ihmisen jäsennykset omasta tosiasiallisesta subjektiivisesta identiteetistään 

käsitykseksi minuudesta. Siinä tärkeässä osassa on henkilökohtainen ja yksilöllinen 

kokemus identiteetistä, jonka osana ovat ihmisen ainutlaatuiset kokemukset omassa 

elämänkontekstissaan. Kokemus minuudesta nojaa kuitenkin myös yhteiskunta- tai 

kulttuurirakenteessa määriteltyihin yleisiin ja yhteisiin käsityksiin ihmisestä, joita kut-

sun tässä tutkimuksessa subjektikäsityksiksi. Ne ovat joko tiedostettuja tai tiedosta-

mattomia teoreettisia rakennelmia ihmisen alkuperästä, olemuksesta, rajoista ja suh-

teista toisiin ihmisiin sekä ympäröivään todellisuuteen, jotka ihminen omaksuu so-

sialisaatiossa objektiivisina tosiasioina. Yhteiskunnan sosiaaliset prosessit tuottavat 

näin ihmisen minuuden erityisessä kulttuurisesti määrittyneessä muodossaan, jota 

kutsun subjektikäsitykseksi.65  

Subjektikäsitykset ovat luonteeltaan ihmisen tosiasiallista jatkuvassa dialektisessa 

suhteessa olevaa identiteettiä koskevia teorioita, joita Berger ja Luckmann kutsuvat 

identiteettiteorioiksi tai psykologioiksi. Ne ovat merkittävässä asemassa ihmisen elämässä, 

koska ne tuottavat ihmisen tosiasiallisen identiteetin ja maailman välisen teoreettisen 

suhteen. Ne eivät kuitenkaan pysy pelkkinä kuvaavina teorioina etenkään siksi, että 

                                                   

 

64 Berger & Luckmann 2005, 81–82. 

65 Berger & Luckmann 2005, 62. 
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niillä on suuri ja alati jatkuva vaikutus jokaiseen yksilöön. Tämä perustuu siihen, että 

jokaisella ihmisellä on koko ajan tunne omasta olemassaolostaan. Bergerin ja Luck-

mannin mukaan ”psykologiassa teorian ja todellisuuden dialektiikka vaikuttaa yksi-

löön kouriintuntuvasti ja välittömästi”. Tämän vuoksi identiteettiteoriat tai psykolo-

giat eivät ainoastaan jäsennä ihmisen identiteettiä, vaan samalla tuottavat sitä. Berge-

rin ja Luckmannin mukaan psykologiat ovat tässä todellisuuden tuottamisessa erityi-

sen tehokkaita, koska ne ovat kytkeytyneitä ”suoraan niihin tunteilla ladattuihin pro-

sesseihin, joissa yksilön identiteetti muotoutuu”. Subjektikäsityksen kaltainen psyko-

logia tai identiteettiteoria sukeltaa ihmisen sisäiseen todellisuuteen, minkä vuoksi täl-

laisen teorian sisäistämistä seuraa usein samaistuminen, jolloin yksilö toteuttaa tämän 

teorian itse sisäistämisaktinsa kautta. Bergerin ja Luckmannin mukaan kyse on ke-

hästä, jossa ”psykologiset teoriat tuottavat todellisuuden, joka puolestaan toimii nii-

den todentamisperustana”. Tämän vuoksi subjektikäsitysten kaltaiset psykologiset 

teoriat tai identiteettiteoriat ovat itsessään todellisuutta muodostavia.66  

Tässä tutkimuksessa subjektikäsitys viittaa ihmisen käsityksiin oman itsensä raken-

teesta, rajoista sekä suhteesta muihin ihmisiin ja ulkoisen todellisuuden elementtei-

hin. Ihminen tuottaa itse itsensä, oman minuutensa, sosiaalisissa prosesseissa erityi-

sessä yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti määrittyneessä muodossaan. Jokaisella ihmi-

sellä on oma omalaatuinen subjektikäsityksensä, mutta ihmisyhteisöissä on myös yh-

teisesti jaettuja subjektikäsityksen piirteitä, jotka normittavat yksilöiden liikkumatilaa 

oman subjektiutensa jäsentämisessä. Tällaisia subjektikäsityksiä kutsutaan tässä tut-

kimuksessa kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti jaetuiksi subjektikäsityksiksi. Yksilö yleensä 

sisäistää ne sosialisaatiossa ja tullessaan omaksutuiksi ne määrittävät osaltaan kult-

tuurisessa yhteisössä elävän ihmisen minuuden rajoja ja ehtoja.  

Ymmärrän nämä jaetut subjektikäsitykset luonteeltaan yhteiskunnallisesti ja kult-

tuurisesti vakiintuneiksi psykologioiksi tai identiteettiä koskeviksi teorioiksi. Niitä 

syntyy, koska psykologioilla tai identiteettiteorioilla on niiden itsessään todellisuutta 

luovan ominaisuutensa vuoksi taipumus vakiintua yhteiskunnallisesti ja kulttuuri-

sesti. Subjektia koskeva teoria voidaan hyväksyä yleisesti, jos se kuvaa yhteiskuntara-

kenteen ja yksilön suhdetta empiirisesti tyydyttävästi. Uusi laajasti yhteiskunnallisesti 

jaettu psykologia tai identiteettiteoria saattaa korvata toisen, kun ihmisen varsinai-

sesta jatkuvassa yksilön ja yhteiskunta- ja kulttuuri rakenteen välisessä dialektisessa 

                                                   

 

66 Berger & Luckmann 2005, 196–199, 201. 
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suhteessa rakentuvasta identiteetistä tulee syystä tai toisesta ihmiselle ongelma. Täl-

laisen ongelman saattavat aiheuttaa radikaalit muutokset yhteiskunta- ja kulttuurira-

kenteessa, kuten esimerkiksi modernisaatioon liittyvä teollistumisprosessi ja sen ai-

kaan saamat selvät muutokset ihmisten elämässä. Tällöin ihmisyhteisössä on pyrit-

tävä kehittämään uusia psykologioita, jotka vastaavat ihmisten kokemaa empiiristä 

todellisuutta vanhoja paremmin. Bergerin ja Luckmannin mukaan identiteettiteoriat 

pyrkivät näin ”saamaan otteen tosiasiallisesti tapahtuneista identiteetin muutoksista, 

jolloin teoriat muuttuvat”.67 

Käsitän työssäni keskeiset esimodernin ja modernin käsitteet yhteiskunnallisesti ja 

kulttuurisesti tuotetuiksi kategorioiksi, joilla pyritään jäsentämään länsimaissa uuden 

ajan alun tienoilta lähtien käynnissä ollutta yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteellista 

murrosta, joka vaikutti ihmisten tosiasiallisiin identiteetteihin. Ymmärrän tämän 

murroksen pitkäkestoiseksi, eriaikaiseksi ja monisyiseksi prosessiksi, joka on länsi-

maisessa ajattelussa käsitteellistetty modernisaatioksi. Sitä ei tule ymmärtää minään uni-

versaalina kulttuurievoluution väistämättömänä vaiheena, vaan länsimaissa viimeisen 

noin viidensadan vuoden aikana tapahtuneen muutoksen inhimilliseksi jäsennysyri-

tykseksi.68 

Jaossa esimoderniin ja moderniin aikakauteen on kyse historian periodisoimisesta. 

Modernisaatioksi ymmärrettyyn kehitykseen liittyy länsimaissa niin tieteellinen val-

lankumous ja reformaatio 1500-luvulta lähtien, valistusaika 1700-luvulla, sitä seuran-

nut laaja teollistumiskehitys, kuin modernin taiteen ja arkkitehtuurin syntykin. Esi-

modernin vaihtumisella moderniin viitataan yleisesti niihin moninaisiin ja syvällisiin 

taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin, jotka valtasivat alaa 1500-

luvulta lähtien länsimaisissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa. Esimodernin vaihtumi-

sessa moderniin ei ole kyse nopeasta tai äkkinäisestä murroksesta, vaan länsimainen 

modernisaatioprosessi tapahtui taloudessa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa hyvin pit-

källä aikavälillä.  Siksi voidaan puhua esimerkiksi 1600-luvun tieteellisen ajattelun 

murroksesta, 1700-luvun valistuksesta, 1800-luvun teollistumisesta ja 1900-luvun tai-

teesta tai arkkitehtuurista saman kattokäsitteen, modernin tai modernisaatio, alla. 

Modernisaatio on myös edennyt eri elämän osa-alueilla ja eri länsimaisissa yhteiskun-

nissa eriaikaisesti, niin että esimoderneiksi ja moderneiksi ajatellut piirteet ovat olleet 

toisiinsa monella eri tapaa limittyneitä.  

                                                   

 

67 Berger & Luckmann 2005, 39. 

68 Modernisaatiomyytistä ks. Alasuutari 2007, 199–223; Latour 2006, 207–210. 
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Tässä mielessä on harhaanjohtavaa puhua mistään esimodernin ja modernin sel-

västä rajasta. Sen jonkinlainen piirtäminen on kuitenkin inhimillisen hahmottamisen 

ja ymmärtämisen kannalta välttämätöntä: ihminen tarvitsee ajattelunsa tueksi vallit-

sevia yhteisiä kulttuurisia kategorisointeja. Tämänkaltaisessa menneisyyteen kohdis-

tuvassa tutkimuksessa ne ovat erityisen tärkeitä, koska niiden avulla jäsennetään juuri 

menneisyyden ihmisten uudemmista ajoista poikkeavia erilaisia kulttuurisia kategori-

sointeja, joihin meillä ei kuitenkaan ole pääsyä kuin meidän oman aikakautemme kie-

len ja ajattelua luokittelevien omien kulttuuristen kategorioidemme kautta. Asian kä-

sittely oman aikamme kulttuuristen kategorioiden kautta ja ajan periodisointi esimo-

derniin ja moderniin aikakauteen tuovat siis esille menneisyyden ajattelun kategori-

oita, koska ne näyttävät nykyisyyden ja menneisyyden kategorioiden eroavuuden ja 

yhteensopimattomuuden. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä sovellettavan Bergerin ja Luckmannin 

tiedonsosiologisen teorian sekä Andersonin ajallisuutta ja yhteisöllisyyttä koskevien 

ajatusten lisäksi työn tulosten tulkinnan kannalta keskeisessä osassa on Charles 

Taylorin modernia subjektikäsitystä länsimaisessa ajattelutraditiossa kartoittava työ.  

Taylorille ihmisyyteen kuuluvalle itseydelle, inhimilliselle toiminnalle ja persoonalli-

suudelle keskeisiä tekijöitä on ihmisen itsetulkintaisuus ja vahva arvostaminen. 

Taylor korostaa, että eri ihmiset ja eri kulttuurit eroavat siinä millaisia tulkintoja ja 

arvostuksia ne sisältävät, mutta kaikkia ihmisiä ja kulttuureja yhdistää se, että niillä 

ylipäätänsä on tulkintoja ja arvostuksia.69 Erityisesti teoksessaan Sources of the self 

Taylor on osoittanut länsimaisen subjektikäsityksen ja siihen liittyvien kulttuuristen 

kategorisointien muuttumisen ja muotoutumisen ajassa.70 Taylor näkee käsitykset 

moraalin lähteistä keskeisiksi ihmisen identiteetin oikeuttajiksi. Tästä syystä hän on 

työssään keskittynyt tunnistamaan sen, miten moraalin lähde on ymmärretty eri ai-

koina ja miten tämä on vaikuttanut länsimaisen ihmisen käsityksiin itsestään.71 Tässä 

                                                   

 

69 Laitinen 2009, 13. 

70 Taylor, Charles 1989: Sources of the self. The making of the modern identity. Cambridge University 
Press, Cambridge; Taylor 1995; Taylor 2004. 

71 Taylor 1989, ix, 25–52; 91–110. En lue Charles Tayloria filosofiana, vaan käytän hyväkseni hänen 
työtään länsimaisen minuuden ymmärtämisen historiasta. Tämä tarkoittaa, että en ota kantaa esimer-
kiksi siihen, onko hänen teesinsä moraalisuuden lähteistä päteviä ontologisesti. Minua kiinnostaa 
Taylorin työssä se, että länsimaisessa historiassa tällaisia lähteitä on koettu olleen olemassa ja se, että 
ne ja niiden sijainti on vaihdellut eri aikoina. 
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valossa hän näkee nykyisen länsimaisen modernin subjektikäsityksen syntyneen pit-

kän historiallisen kehityksen tuloksena, jonka keskeisenä voimana oli ihmisen halu 

kurottua kohti hyvää. Keskeistä Taylorille länsimaisen modernin subjektikäsityksen 

kehityksessä on moraalin lähteen sisäistyminen ihmisen ulkopuolelta häneen it-

seensä, minkä kautta ihminen on irrottautunut monista häntä ympäröivistä suurista 

rakenteista.72  

Taylorin ajattelun mukaan itseytemme ja identiteettimme rakentuu tulkinnois-

samme ja tämä ihmisenä olemisen dynamiikka avautuu vain elämismaailmaa painot-

tavasta näkökulmasta.73 Tätä ajatusta on seurattu työn toisessa osassa. Taylorin käsi-

tys modernin minuuden rakentumisesta sekä koko länsimaista kulttuuria ja sen ih-

miskäsitystä koskeva historiallinen analyysi ovat keskeisessä asemassa erityisesti työn 

kolmannessa osassa. Hänen työnsä mahdollistaa suomenkielisessä kulttuurissa 1800-

luvun puolivälissä artikuloituneiden subjektikäsitysten kulttuuristen juurien analysoi-

misen. 

5. Tutkimuksen metodologia ja rakenne 

Menetelmät, joiden avulla tutkimus on toteutettu, määrittävät työn rakennetta. Tä-

män vuoksi esittelen ne tässä alaluvussa yhdessä tutkimuksen kulun kanssa.  

Tutkimuksen aineiston analyysin lähtökohtana on sivistys-kirjoitusten tekijöiden 

elämän asettaminen oman aikansa laajaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kon-

tekstiin. Tätä kautta on hahmotettu ne 1800-luvun alun ja puolivälin yhteiskunnan, 

kulttuurin ja kielellisten olojen muodostamat makrotason rakenteelliset rajat, joissa 

näiden ihmisten ajattelu saattoi tapahtua. Tämä tehdään työn osassa I historiantutki-

muksen kontekstoivan otteen avulla. Tavoitteena on ymmärtää makrotason yhteis-

kunnalliset, kulttuuriset ja kielelliset rakenteet tutkimuksen kohteena olevien ihmis-

ten näkökulmasta. Tämä on tehty pääosin olemassa olevan tutkimustiedon, tilasto-

tiedon sekä ihmisen sosialisaatiota koskevan teoreettisen tiedon avulla. 

Työn osassa II analysoidaan kahdentoista ihmisen sivistymisestä kirjoittaneen kir-

joittajan käsityksiä sivistyksestä. Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia yksittäisiä ja 

jaettuja kokemuksia ihmisen sisäiseen muotoutumiseen viittaavan sivistys-käsitteen 

                                                   

 

72 Taylor 1989, 151–158 & passim. Taylor 1995, 55–59. 

73 Laitinen 2009, 187; passim. Laajemmin Taylorin filosofisesta antropologiasa: Laitinen 2003. 
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synnyn ja kulttuurisen vakiintumisen taustalla oli. Kerättyä sivistys-käsitteen käyttöä 

suomenkielisessä julkisuudessa käsittelevää aineistoa on tutkimuksessa analysoitu kä-

sitehistoriallisen otteen avulla. Käsitehistoria ei näe käsitteitä ajattomina tai pysyvinä, 

vaan pyrkii reflektoimaan käsitteiden rakentamisprosesseja sekä tuomaan esiin kamp-

pailuja ja valtasuhteita, joita käsitteiden syntymisen ja vakiintumisen taustalla on.74 

Käsitehistoria ei niinkään ole minkään kielessä esiintyvän sanan historiaa, vaan pi-

kemminkin se kartoittaa inhimillisen käsittämisen historiaa, joka keskittyy kielen kä-

sitteisiin ja niiden merkitysten määrittelemiseen. Käsitteet ovat inhimillisiä tuotoksia 

ja niinpä niiden määrittämisen taustalla on väistämättä inhimillinen kokemus. Ym-

märrän käsitehistorian Reinhart Koselleckin ja Markku Hyrkkäsen tavoin olevan 

juuri tämänlaista ”kokemisen historiaa”. Käsitehistoria pyrkii analysoimaan käsittei-

den takana olevaa kokemusta.  Sen tavoitteena on ymmärtää, miten käsitettä käyttä-

neet ja määrittäneet ihmiset ovat kokeneet oman olemisensa ja toimintansa. Käsite-

historia liikkuu yhteiskunnan ja kulttuurin mikro- ja makrotasolla, sillä alun perin yk-

sittäisten ihmisten kokemuksiin perustuvilla käsitteillä on kieleen vakiintuessaan yh-

teinen, johonkin jaettuun kokemukseen perustuva kulttuurinen ja yhteiskunnallinen 

merkityksensä. Käsitehistorian tavoitteena on ymmärtää, miten käsitettä käyttäneet 

ja määrittäneet ihmiset ovat kokeneet oman olemisensa ja toimintansa. Tästä johtuen 

vakiintuneiden käsitteiden jaetulla kulttuurisella ja yhteiskunnallisella tasolla tapahtu-

vat muutokset viittaavat ihmisten jaettujen yhteiskunnallisten kokemusten muutok-

siin.75  

Käsitehistorialliseen otteeseen liittyen osan II metodologisena ratkaisuna on yk-

sittäisten kirjoittajien tekstien asettaminen niihin liittyviin erilaisiin mikrotason kon-

teksteihinsa. Kirjoittajien käsityksiä sivistyksestä tarkastellaan heidän kirjoitustensa 

syntyajan paikallisen kontekstin sekä kirjoittajien oman elämänhistorian kautta. Jo-

kainen kirjoitus on asetettu sen kirjoittajan elämänpiirin ja paikallisuuden kontekstiin 

ja pohdittu, millä tavoin tämä tausta heijastuu heidän käsityksissään sivistyksestä. 

Tärkeän aineistoryhmän muodostaa tässä sivistys-kirjoitusten tekijöiden elämään ja 

elämänpiiriin liittyvä materiaali. Siihen kuuluvat kirjoittajien tuottama kirjallinen ai-

nes, heitä koskeva elämäkerrallinen materiaali sekä heidän elämänpiirejään koskeva 

                                                   

 

74 Hyvärinen et al. 2003, 9-10; Ks. myös Hyrkkänen 2002, 111–135. 

75 Hyrkkänen 2002, 112–113, 117. Koselleck 2002a, 35–37; Koselleck 1996, 65–70; Koselleck 1985, 
80–84. Ks. myös Koselleckin haastattelu: Conceptual History, Memory and Identity", Contributions 
to the History of Concepts 2.1 (2006) A 2005 interview by Javier Fernandez-Sebastian. 
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paikallishistoriallinen tieto. Tämän aineiston saatavuus on ollut vaihtelevaa, koska 

suurin osa tutkimuksen henkilöistä on sellaisia, joiden elämästä on säilynyt tietoa jäl-

kipolville vain niukasti. Tästä syystä käyttöön on monessa tapauksessa pyritty saa-

maan kaikki mahdollinen henkilöä koskeva jäljelle jäänyt mikrotason materiaali.76 Tä-

män aineiston avulla on ollut vaihtelevalla laajuudella mahdollista kontekstoida kir-

joittajien sivistystä koskeva ajattelu heidän elämänhistoriaansa ja kokemiinsa paikal-

lisiin olosuhteisiin. Työ on tehty perinteisen lähdekriittisen ja kontekstoivan histori-

antutkimuksen otteen avulla.  

Yksittäisten tekstien kirjoittajien elämänhistorian sekä paikallisten elämänkon-

tekstien selvittämisen tarkoitus on tuoda esille kirjoitusten omakohtaisuuden aste ja 

toisaalta se, kuinka paljon kirjoituksissa oli intertekstuaalista lainaa. Tämän myötä on 

mahdollista hahmottaa, kuinka syvästi tekstit perustuvat kirjoittajien omakohtaisen 

identiteetin hahmottamiseen ja mitä kulttuurisesti yhteisesti jaettuja ainesosia he tässä 

ajattelussaan käyttivät. Osion II päättävässä alaluvussa 13 analysoin sivistys-kirjoitus-

ten taustalla ollutta jaettua yhteiskunnallista kokemusta vertailemalla yksittäisten kir-

joittajien sivistys-käsityksiä ja kokemuksia niiden taustalla. Tätä kautta on etsitty yh-

teiskunnallisia tekijöitä siihen, miksi ihmisen sivistymistä käsitelleet kirjoitukset syn-

tyivät. 

Työn osassa III tarkastellaan tekstianalyysin keinoin sivistys-kirjoituksista esiin 

tulevia subjektikäsityksiä. Metodologisena ratkaisuna tässä on rakentaa kunkin kir-

joittajan subjektikäsityksistä dispositio, eräänlainen heidän ihmiskäsityksensä rekon-

struktio. Tämä on tehty tietoisena siitä, että nämä rakennelmat eivät vastaa tarkalleen 

todellisuutta kohdeajassaan, vaan ovat tässä ajassa 2010-luvulla tehtyjä jäsennyksiä. 

Ne ovatkin ensisijaisesti tutkimuksen metodologisia työvälineitä, joiden avulla yksit-

täiset subjektikäsitykset saadaan vertailtavaan muotoon. Tämä mahdollistaa laajem-

man kulttuurisen analyysin ja menneen ajan kulttuuristen kategorioiden purkamisen. 

Tuomalla vanhat käsitykset nykyajan kulttuurisen kategorisoinnin piiriin voi päästä 

tarkastelemaan näiden kahden perustavanlaatuista eroa, mikä taas mahdollistaa muu-

ten nykyihmiselle piilossa olevan 1800-luvun puolivälin suomenkielisen kulttuurin 

olennaisten kategorisointien jäljittämisen.  

                                                   

 

76 Tällaisia ovat kirjoittajien omien tekstien lisäksi julkaistut elämänkerrat, kirkonkirjat, paikallishistoriat 
sekä suomenkielisiin sanomalehtiin lähetetyt, kunkin paikkakunnan silloisia oloja kuvanneet sanoma-
lehtien maaseutukirjeet. 
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Esittämissäni subjektin dispositioissa peilataan tietoisesti menneen ajan subjekti-

käsityksiä niihin nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa tunnettuihin vahvoihin katego-

risointeihin, kuten sielun ja ruumiin, ihmisen ja luonnon sekä ihmisen ja kulttuurin 

välisiin jakoihin sekä näiden kautta piirtyviin käsityksiin ihmisen hengenominaisuuk-

sista. Subjektia koskevat dispositiomallit eivät siis kuvaa tarkalleen sitä tapaa, jolla 

menneen ajan ihmiset ajassaan subjektista ajattelivat, vaan niiden kautta pyritään te-

kemään menneisyyden ihmisten ajattelu ymmärrettäväksi nykypäivässä. Osassa III 

kootaan vertailun avulla yhteen kirjoittajien subjektikäsitysten yhteiset tekijät ja nii-

den kautta analysoidaan kirjoittajien ajattelun kulttuurista kategorisointia ja raken-

netta. Tämän perusteella vastataan tutkimustehtävän ensimmäiseen osaan tekemällä 

tulkinta suomenkielisen väestön kulttuurissa 1800-luvun puolivälissä ilmenneistä 

subjektikäsityksistä. 

Työn osassa IV vastataan subjektikäsityksen muuttumisen syitä koskevaan tutki-

mustehtävän toiseen osaan yhdistämällä aikaisempien osioiden mikro- ja makrotason 

analyysi ja luodaan tulkinta, jota heijastetaan aikaisempaan tutkimukseen länsimaisen 

modernin subjektikäsityksen muotoutumisesta. 

Tutkimuksen metodologista asetelmaa ja rakennetta on mahdollista havainnollis-

taa seuraavalla kuviolla:  
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Kuvio 2.  Työn metodologinen ja rakenteellinen asetelma  

Nelikulmion vasemman puoleisessa kulmassa on menneisyyden yhteiskunta ja kult-

tuuri, eli tässä tapauksessa 1800-luvun puolivälin todellisuus suomenkieliseen väes-

tönosaan kuuluneen ihmisen näkökulmassa, johon keskitytään työn osassa I . Neliön 

oikean puoleisessa kulmassa puolestaan on samana aikana toimineen ihmisen ajattelu 

ja toiminta paikallisessa kontekstissaan, johon puolestaan syvennytään osassa II. Ne-

liön ylin ja alin kulma ovat keskiössä työn osassa III. Näistä alhaalla olevassa kul-

massa ovat menneisyyden kielelliset kulttuuriset kategorisoinnit, jotka ovat kahta 

edellistä kohtaa kaukaisempaa menneisyyttä, sillä niillä on juurensa 1800-luvun puo-

liväliä edeltäneessä ajassa. Niiden avulla kohdassa II kuvattu 1800-luvun puolivälin 

ihminen jäsensi paikkaansa kohdassa I kuvatussa aikansa yhteiskunnassa ja kulttuu-

rissa. Neliön ylimmässä kulmassa ovat nykyiset kulttuuriset kategorisoinnit sellaisena, 

miten tutkija ne ymmärtää. Tutkimuksessa kaikki nämä neljä kulmaa ovat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa, ja tämän vuorovaikutuksen tuloksena syntyy kuviossa neliön si-

sälle sijoitettu kokonaistulkinta, jonka perusteella vastataan työn pääkysymyksiin 

osissa III ja IV.  

Nykyiset kulttuuriset 

kategorisoinnit 

III 

Menneisyyden ihmisen 

ajattelu ja toiminta 

paikallisessa 

kontekstissaan 

II 

Menneisyyden 

yhteiskunta ja 

kulttuuri 

I 

Nykyisyys 

Menneisyys 

Kokonaistulkinta 

III & IV 

Menneisyyden kulttuuriset 

kategorisoinnit 

III 
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Työn metodologisena ratkaisuna on siis sekä ajallisesti horisontaalinen konteks-

tointi yksilön ja kulttuuri- sekä yhteiskuntarakenteen tasolla 1800-luvun puolivälissä 

että ajallisesti vertikaalinen vertaileva ote nykyisten käsitysten ja menneisyyden kult-

tuuritraditiosta kummunneiden käsitysten välillä. Anakronismin vaaroja, jotka ovat 

historiantutkimuksessa aina läsnä, torjutaan tiedostamalla nykyisten ihmistä koske-

vien kulttuuristen kategorisointien konstruktiivinen sekä ajallinen, yhteiskunnallinen 

ja kulttuurinen varioivuus.77  Työssä esitetyt subjektidispositiot ovat keino liikkua 

näiden menneisyyden ja nykyisyyden tasojen välillä. Tutkimustehtävän kannalta kes-

keisenä metodologisena ratkaisuna on siis konstruoida menneisyyden ihmisten ajat-

telua ensin nykypäivän kulttuurisiin jäsennyksiin ja kategorioihin sopiviksi. Historial-

liseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen analyysiin yhdistettynä tämä luotaa mennei-

syyden ihmisten ajattelutapojen kulttuurista rakennetta. Tutkimuksessa liikutaan siis 

koko ajan sekä lähteiden avaamassa menneisyyden tasossa että tulkinnan mahdollis-

tavassa ja siinä kiinni olevassa nykyisyyden tasossa. 

Tätä metodologista asetelmaa sovelletaan tutkimuksen aineistoon, joka sisältää 

laajasti koko suomenkielistä julkista sfääriä kattavan sivistys-käsitteen käyttöä koske-

van aineistoryhmän sekä toisaalta ihmisiä ja heidän ajatteluaan näiden kirjoitusten 

takana luotaavan osion. Näin ollen tutkimuksessa on sekä koko suomenkielistä kie-

lialuetta 1800-luvun puolivälissä koskettava yhteiskunnallisen ja kulttuurisen makro-

tason että mikrotason henkilökohtaisiin ja paikallisiin konteksteihin pureutuva lähes-

tymistapa. Lopulta nämä lähestymistavat yhdistetään vertailevaan analyysiin, jonka 

avulla tutkitaan, mitkä olivat sivistys-kirjoituksista löytyneiden subjektikäsitysten yh-

teiset piirteet. Niiden avulla on mahdollista konstruoida makrotason tulkinta kulttuu-

risesti jaetun subjektikäsityksen esimoderneista ja moderneista piirteistä Suomessa 

1800-luvun puolivälissä. 

Itsereflektiivisyyteen pyrkivän metodologisen asetelman tarkoituksena on välttää 

Seppo Knuuttilan kuvaama ”tyhmän kansan teoria”, joka tulee ymmärtää yhteiskun-

nalliselta asemaltaan alempiin ihmisryhmien historiaa tutkivan menneisyydentutkijan 

itseanalyysin ja -kritiikin instrumenttina. ”Tyhmän kansan teoriassa” tutkimuskoh-

teena oleva menneisyyden maailma ymmärretään palapelimaiseksi ”joskus olleeksi” 

suljetuksi järjestelmäksi, jonka tulevaisuuden kehityssuunnan nykyisyydessä elävä tut-

kija tietää. Teoriaan kuuluu myös, että alempien ryhmien elämää ajatellaan voitavan 

                                                   

 

77 Historioitsija voi välttää anakronismin tunnistamalla oman toimintansa ja ajattelunsa historiallisuu-
den.  Ks. Hyrkkänen 2002, 245–246. Kalela 2000, 83–89. 103–106. 
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selittää ”laskeutuvien kulttuuriainesten hypoteesilla”, siten että heidän ajattelunsa ja 

toimintansa selittyvät pelkästään ylempien ryhmien tai korkeakulttuurista saatujen 

vaikutteiden kautta. ”Tyhmän kansan teoria” kiteytyy lopulta siihen, että kaiken tä-

män perusteella menneisyyden kansan ajatellaan olevan röntgenkuvan lailla lä-

pinäkyvä ja sen henkisiä pyrkimyksiä sekä toimintaa on mahdollista selittää tyhjentä-

västi nykyisen tiedon valossa.78 Ymmärrän tutkimukseni ihmisen ajattelua alhaalta 

ylöspäin tarkastelevan from below -näkökulman pyrkimyksenä välttää ”tyhmän kan-

san teorian” osoittamaa asetelmaa. Yksinkertaisesti ilmaistuna from below tarkoittaa 

sitä historiantutkimuksen perusasetelmaa, että tutkija pyrkii itsereflektiivisen otteen 

avulla tarkastelemaan menneisyyden ihmisen ajattelua ja toimintaa tämän omista läh-

tökohdista käsin tiedostaen tekevänsä tämän työn tästä ajasta käsin. 

Tutkimus on aatehistoriallinen työ, sillä työn kysymyksenasettelussa keskiössä on 

ihmisten ajattelu. Ymmärrän aatehistorian Markku Hyrkkäsen tavoin asioiden käsit-

tämisen historiaksi, jota tehdään tulkitsemalla näille asioille annettuja merkityksiä. 

Tämän vuoksi aatehistoriallisen tutkimuksen tehtävä on ”asioiden ja käsitysten yh-

teyksien jäljittäminen ja esittäminen”.79 Hyrkkäsen tavoin en kuitenkaan näe aatehis-

toriaa eristetyksi sosiaalihistoriasta, joka kysyy, mikä yhteiskunta on ja miten yhteis-

kunta muodostuu.80 Pikemminkin aatehistoria ja sosiaalihistoria ovat erottamatto-

mia, toistensa aputieteitä, jonka vuoksi historioitsijan olisi pystyttävä työssään yhdis-

tää aate- ja sosiaalihistorian.81 Aatehistorian kohteena oleva ajattelu ja sosiaalihisto-

rian kohteena oleva toiminta ovat inhimillisessä elämässä jatkuvassa yhteydessä. Toi-

minnan ja ajattelun keskinäinen suhde puolestaan on käsitteellinen. Hyrkkäsen tavoin 

näen, että ”aatehistoriallisessa lähestymistavassa erittelyn kohteena ovat sosiaalisen 

toiminnan käsitteelliset ulottuvuudet.”82 Aatehistorian tuoman tiedon merkitys on 

siinä, että sen avulla voidaan päästä kiinni käsitteisiin sisään koodattuihin inhimilli-

seen kokemukseen, joka on ihmisen ja rakenteiden välissä.83  

Käsillä oleva tutkimus pyrkii yhdistämään aate- ja sosiaalihistorian mikro- ja mak-

rotasot keskittymällä subjektiin, joka rakentaa ja ylläpitää nämä rakenteet ja jotka taas 

                                                   

 

78 Knuuttila 1994, 23–27. 

79 Hyrkkänen 2002, 57, 69, 228 

80 Ks. Haapala 1989, 18–25. 

81 Hyrkkänen 2002, 11–12, 57. Yleisemmin 24–59. 69–71, 228–229, 246–253. 

82 Hyrkkänen 2002, 10, 35, 53. 

83 Hyrkkänen 2002, 120–121. Laajemmin 120–135. 
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vaikuttavat alati takaisin subjektiin.84 Vielä tarkemmin ilmaisten tutkimus keskittyy 

tämän subjektin itseymmärrykseen, jonka kulttuurisesti vakiintuneet muodot tuovat 

esille tietoa ihmisen ja yhteiskunnan välisen suhteen yhteiskunnallisesti ja kulttuuri-

sesti määrittyneestä muodosta Suomessa sekä suomenkielisen kulttuurin case-esi-

merkin kautta laajemmin länsimaalaisessa kulttuurissa. 

  

                                                   

 

84 Berger & Luckmann 2005, 74. Ks. myös Haapala 1989, 23–24. 
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I  KIRJOITTAJAT, YHTEISKUNTA JA KULTTUURI  

Tohmajärveläisen torpparin poikana syntynyt, mutta pitäjään perustetun Värtsilän 

rautaruukin konttoristiksi ja myöhemmin johtajaksi edennyt Staffan Riikonen kir-

joitti vuonna 1858 Suometar -sanomalehteen ihmisen sivistymisestä. Hänen mu-

kaansa: 

Kerran omistettuna panee oppi ihmisen hengelliset voimat, hänen järkensä ja ymmär-
ryksensä käsittämään sekä luonnon että elämän salaisuudet ja voimat. Tämä käsitys, 
pyhitetty kristillisyyden hengellä, vaikuttaa muutoksen ihmisen ajatustavassa, olen-
nossa ja elannossa. Se tekee, että ihminen ajatellen elää ja liikkuu, että hän tietää mitä 
hän tekee, että hän tekee kaikki tehtävänsä ei sentähden että näkee muiden niin teke-
vän, vaan sentähden että hän tietää, mikä on hyvää, hyödyllistä ja parasta. Se kun he-
rättää hänen ymmärryksensä ja tahtovoimansa täyteen eloon, vaikuttaa myös senki, 
että hänen ruumiinsa ja sen liikevoimat virkistyvät ja tulevat notkeimmiksi tottelemaan 
hengen käskyjä ja mielitekoja; senpä tähden voitki sivistyneen ihmisen erottaa jo hä-

nen ulkomuodostansa, olennostansa ja liikkeistänsä.85 

Riikosen kirjoituksesta tulee esiin ajatus, jonka mukaan sivistys todella muutti ih-

mistä yhdestä olomuodosta toiseen. Riikosen sanoin oppi muutti koko ihmisen ”aja-

tustavan, olennon ja elannon”. Hän kuvaili sivistystä käänteentekevänä muutoksena 

ihmisen elämässä. Tämänkaltainen käsitys sivistyksestä ei ensisilmäyksellä näytä eroa-

van paljoakaan siitä, miten käsite nykyään määritellään. 2010-luvun sanakirjamääri-

telmänsä mukaan sivistys on ensisijaisesti sana, joka viittaa yksilöön kohdistuvassa 

merkityksessään ihmisen kasvatuksen kautta omaksumaan henkiseen kehittyneisyy-

teen tai kypsyyteen.86   

Ensimmäisten joukossa sivistystä määritelleen Riikosen ajattelun ja nykyisen sa-

nakirjamerkityksen välillä on kuitenkin eräs olennainen ero. Käytännössä sivistys-

sanalla viitataan nykyisin pitkälti ihmisen opinsaannin kautta tapahtuvaan yksilölli-

                                                   

 

85 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 18, 7.5.1858. 

86 Hakusana ”sivistys” Kielitoimiston sanakirja. 2014. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 
35. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Verkkojul-
kaisu. [http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/] Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 11.11.2014. [viitattu 
11.1.2016]. 
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seen henkisen kehittymisen prosessiin. Käsitteen nykymerkitykseen on sisäänraken-

nettu ajatus, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on omaan sivistykseensä oma yksilöl-

linen tiensä ja mittansa. Sen sijaan Riikonen ei käsittänyt asiaa näin. Yksilöllisen pro-

sessin sijasta hän näki sivistymisen eräänlaisena ihmisluontoon kuuluvana universaa-

lina mekanismina. Hän näki sivistyksen olevan ihmisenä olemisen parempi tila, jonka 

ihmisen oli mahdollista saavuttaa ja jonka vastakohtana oli ihmisen sivistymätön al-

kutila. Sivistyksessä ei siis ollut hänellä kyse niinkään yksittäisen ihmisen yksilöllisen 

kasvun, vaan universaaliksi ajatellun ihmisolemuksen määrittelystä.87 

Staffan Riikonen oli vain yksi monista kirjoittajista, jotka pohtivat sivistymisen 

merkitystä 1800-luvun puolivälissä. Heitä yhdisti toisiinsa juuri ymmärrys, jonka mu-

kaan sivistys oli saavutettavissa oleva uudenlainen ihmisenä olemisen tila, johon tämä 

saattoi päästä lähtökohtaisesti huonommasta alkutilastaan. Tämänkaltaisia sivistys-

käsitteen kautta ihmiskäsitystä määritteleviä tekstejä ilmestyi suomenkielisessä julki-

suudessa vuosina 1845–1873 yhteensä kaksikymmentäkahdeksan kappaletta ja niiden 

takana oli kaksitoista eri kirjoittajaa.88  

Työn tässä osassa esittelen nämä kirjoittajat ja analysoin heidän yhteiskunnallisia 

ja kulttuurisia lähtökohtiaan 1800-luvun alkupuolella ja 1800-luvun puolivälissä, jol-

loin he elivät ja kirjoituksensa kirjoittivat. Syvennyn tarkemmin jokaisen henkilöön 

tutkimuksen toisessa osassa olevissa henkilöluvuissa.89 

                                                   

 

87 Ks. tarkemmin osan II, luku 1. Sivistys-käsitteen varhaisesta historiasta suomessa yksityiskohtaisem-
min: Kokko 2010, 8–18. Sivistys-sanan nykymerkityksessä on vivahde, joka saattaa juontaa juurensa 
siihen, että alkujaan sivistys ymmärrettiin 1800-luvun puolivälissä ihmisolemuksen muutoksena. Sana-
kirjamerkityksen mukaan ihmisen voidaan ajatella saavan sivistystä omaksumalla oppia, tietoja ja tai-
toja, mutta toisaalta käsitteellä viitataan myös sellaiseen ihmisen sisäiseen kehittyneisyyteen tai kypsyy-
teen, jota ei ole mahdollista saavuttaa vain tietojen omaksumisen ja oppimisen kautta. Hakusana ”si-
vistys” Kielitoimiston sanakirja. 2014. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 35. Helsinki: 
Kotimaisten kielten keskus. URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Verkkojulkaisu.  
[http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/] Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 11.11.2014. [viitattu 
11.1.2016]. 

88 Ks. liite. 

89 Ks. työn toisen osan luvut 2–13. 
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1. Sivistys-kirjoitukset ja niiden kirjoittajat 

Suomenkielisessä julkisuudessa vuosina 1845–1873 ilmestyneet ihmisen sivistymistä 

pohtineet kirjoitukset poikkesivat toisistaan monella eri tapaa. Osa teksteistä oli suo-

rasanaisia ja esseetyylisiä. Toinen osa puolestaan oli tehty ajan kansalle suunnatuille 

teksteille tyypillisenä dialogimuotona, jossa kaksi tai useampi henkilöhahmoa keskus-

teli aiheesta.90 Myös tekstien laajuus vaihteli pitkästä tutkielmasta muutamaan sano-

malehtikirjoituksen kappaleeseen. Sivistys ei myöskään ollut joka kirjoituksessa pää-

teemana, vaan usein siihen päädyttiin jonkin toisen asian käsittelyn yhteydessä. Myös 

kirjoitusten julkaisualusta vaihteli. Suurin osa teksteistä ilmestyi sanoma- tai aikakaus-

lehdissä, mutta mukana oli myös painettuja teoksia.  

Sivistys-kirjoitusten kirjoittajat, kirjoitusten tekopaikat ja tekstien kirjoittamisen 

ajankohdat on esitetty kootusti kartan ja taulukon sisältävässä kuviossa 3. 

                                                   

 

90 Tommila 1988b, 159. 
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Kuvio 3.  Sivistys-kirjoitusten kirjoittajat, kirjoituspaikat ja kirjoitusten tekoajat     

Kartasta voi havaita, että vuosina 1845–1873 suomenkielisessä julkisuudessa ilmes-

tyneet kaksikymmentäkahdeksan sivistys-tekstiä kirjoitettiin maantieteellisesti eri 

puolilla Suomen suuriruhtinaskuntaa. Eniten kirjoituksia tuli Keski-Suomen ja Savon 

alueelta, mutta myös Pohjois-Suomi ja Kaakkois-Suomi olivat edustettuina. Kartan 

# Kirjoittaja Kirjoitusaika 
&       -paikka 

1. Johan Bäckvall 
(1817–1883) 

Rovaniemi 
1845 Oulu 
1858 & 1860 

2. Antti Manninen 
(1831–1866) 

Mikkeli 1850, 
1854, 1854, 
1856 & 1856 

3. Salomon Majan-
der (1822–1886) 

Valkjärvi 1854 

4. J.W. Murman 
(1830–1892) 

Viipuri 1856 & 
1857; Paltamo 
1858; Oulu 
1860 

5. Erik Klami (1820–
1868) 

Virolahti 1857 
& 1858 

6. Staffan Riikonen 
(1824–1896) 

Tohmajärvi 
1858 

7. Anders Särkelä 
(1804–1873) 

Lohtaja 1859 

8. Tobias Serenius 
(1826–1866) 

Kuopio 1860 

9. Erik Taipale 
(1838–1902) 

Kuopio 1860; 
Saarijärvi 
1858, 1858 & 
1863 

10. August Hytönen 
(1838–1903) 

Rautalampi 
1868, 1869 & 
1869 

11. Wilhelm Carlsson 
(1834–1875) 

Jämijärvi 1869 

12. Johan Hänninen 
(1842–19??) 

Mikkeli 1870; 
Pieksämäki 
1873 

 

  

  

1 

3 

4 

7 

11  

12 

  1 
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  4 
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ohessa olevasta taulukosta voi havaita, että kaikki sivistyksestä kirjoittaneet henkilöt 

olivat miehiä. Tämä selittyy pitkälti sillä, että varhaiseen suomenkieliseen julkisuuteen 

kirjoittaneet henkilöt olivat lähes yksinomaan miehiä.91 Taulukosta selviää myös, että 

kirjoittajat olivat keskenään eri sukupolvia, sillä he olivat syntyneet kaikkiaan viidellä 

eri vuosikymmenellä. Vanhin kirjoittajista oli Anders Särkelä, joka oli syntynyt 

vuonna 1804 ja ikäluokaltaan nuorin oli vuonna 1842 syntynyt Johan Hänninen. Viisi 

muuta kirjoittajaa olivat syntyneet 1830-luvulla, neljä 1820-luvulla ja yksi 1810-lu-

vulla. Myöskään ikäkausi, jolloin kirjoittajien kirjoitukset olivat syntyneet, ei yhdistä-

nyt kirjoittajia, sillä he olivat kirjoituksia tehdessään eri-ikäisiä. Ensimmäisen kirjoi-

tuksensa julkaisuhetkellä kirjoittajista nuorin oli 18-vuotias Antti Manninen ja vanhin 

55- vuotias Anders Särkelä. Loput kirjoittajista sijoittuivat kirjoitushetkellä tasaisesti 

22 ja 38 ikävuoden väliin. Tekstien kirjoittamisen pitkä kahdenkymmenenkahdeksan 

vuoden aikaväli puolestaan paljastaa sen, että sivistymistä pohtivat kirjoitukset eivät 

liittyneet mihinkään yhtenäiseen kirjalliseen debattiin, vaan että yksittäiset tekstit oli-

vat pitkälti toisistaan riippumattomia tuotoksia. 

Monien erojen ohella kirjoittajia kuitenkin myös yhdisti toisiinsa useat eri asiat. 

Keskeinen yhdistävä tekijä heidän välillään oli se, että he olivat kaikki syntyneet maa-

seudulle maata viljelevän suomenkielisen kansanosan koteihin. Tällaisenaan he kuu-

luivat suuriruhtinaskunnan väestön suureen enemmistöön, sillä vuonna 1865, jolloin 

on saatavilla tarkkaa tilastollista tietoa maan väestörakenteesta, maan koko noin 1,8 

miljoonan asukkaan väestöstä 85 prosenttia oli suomenkielisiä. Ruotsinkielistä väes-

töä asui lähinnä Pohjanmaan rannikkoalueilla, lounais- ja etelärannikolla sekä kau-

pungeissa.92 Kirjoittajat olivat myös kaikki lähtöisin perheistä, jotka saivat elantonsa 

suoraan maataloudesta. Tällaisenaan he kuuluivat myös kansan suureen enemmis-

töön, sillä vielä vuonna 1865 maan koko väestöstä noin 93 prosenttia asui maaseu-

dulla ja 79 prosenttia sai elantonsa suoraan maataloudesta. Suomessa 1800-luku oli 

                                                   

 

91 Laura Starkin mukaan suomenkielisten naisten kirjoitustoiminta miehiin verrattuna oli 1800-luvun 
puolivälissä vielä harvinaista. Stark on löytänyt vuosien 1856–1866 suomenkielisestä julkisuudesta yh-
teensä vain 30 naisten lähettämää kirjoitusta. Stark 2011, 60–61. Luku on todella pieni, jos sitä vertaa 
Päiviö Tommilan laskelmiin, joiden mukaan suomenkielisillä sanomalehdillä oli vuosina 1847–1865 
yhteensä vähintään 2500 kirjeenvaihtajaa. Tommila 1988b, 201. Todellisuudessa niin nais- kuin mies-
kirjoittajia oli varmasti enemmän, mutta heidän tunnistamisensa on vaikeata. Ks. myös Stark 2013a, 
38–42; Stark 2013b. 

92 Pitäjät, joissa vuonna 1865 jumalanpalveluksia pidettiin ruotsiksi, on lueteltu vuoden 1865 virallisessa 
väestötilastossa. SVT VI:1, 23–25. 
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ollut voimakasta väestönkasvun aikaa, sillä maan väkiluku kaksinkertaistui vuosisa-

dan alusta puoleenväliin tultaessa. Väestönkasvusta huolimatta Suomi oli kuitenkin 

edelleen 1800-luvulla hyvin agraarinen maa, sillä kaupunkeja oli vähän ja ihmiset asui-

vat hajallaan ympäri maata.93  

Oheisen kuvion 4. karttaan on koottu kirjoittajien syntymäpitäjät, syntymävuodet 

sekä heidän lähtökohtaiset sosiaaliset asemansa. 

                                                   

 

93 SVT VI:1, 12, 20, 34–37, LVI–LIX; Rasila 2003, 451–452. Pelkästään suomenkielisestä kansanosasta 
mitattaessa maaseudulla asuvien ja maataloudesta elantonsa saaneiden luku olisi vielä korkeampi. 
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Kuvio 4.  Sivistys-kirjoitusten kirjoittajien lähtökohtainen sosiaalinen asema, syntymävuosi ja 
syntymäpitäjä  

Kartasta voi havaita, että kirjoittajat olivat lähtöisin eri puolilta Suomen suuriruhti-

naskuntaa. Vain August Hytönen ja Johan Hänninen olivat lähtöisin samasta paikal-

1. Johan Bäckvall: talonpojan 
poika, s. 1817 Haapajärvi 

2. Antti Manninen: talonpojan 
poika, s. 1831 Mikkeli 

3. Salomon Majander: talonpo-
jan poika, s. 1822 Iitti 

4. J.W. Murman: piian poika, s. 
1830 Kiiminki 

5. Erik Klami: lahjoitusmaan-ta-
lonpojanpoika, s. 1820 Viro-
lahti 

6. Staffan Riikonen: torpparin 
poika, s. 1824 Tohmajärvi 

7. Anders Särkelä: talonpojan 
poika s. 1804 Lohtaja 

8. Tobias Serenius: talonpojan 
poika, s. 1826 Hattula 

9. Erik Taipale: talonpojan 
poika, s. 1838 Saarijärvi  

10. August Hytönen: orpopoika, 
s. 1838 Rautalampi 

11. Wilhelm Carlsson: mökkiläi-
sen poika, s. 1834 Huittinen 

12. Johan Hänninen: torpparin 
poika, s. 1842 Rautalampi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 10 



 

61 

lisyhteisöstä, Rautalammin pitäjästä. Tämä tarkoittaa, että Hytöstä ja Hännistä lu-

kuun ottamatta kirjoittajat olivat eläneet lapsuutensa ja nuoruutensa monella tapaa 

erilaisissa paikallisissa olosuhteissa.94 1800-luvun alkupuoliskolla, jolloin kirjoittajat 

olivat syntyneet, Suomen suuriruhtinaskunnan alueellisissa ja paikallisissa olosuh-

teissa oli vaihtelevuutta erityisesti maan taloudellisen rakenteen ja keskusten sijoittu-

misen vuoksi. Kaupungit olivat kooltaan pieniä ja niistä suurin osa sijaitsi ulkomaan-

kauppaan liittyneiden laivaliikenneyhteyksien vuoksi rannikolla. 1800-luvun puolivä-

lissä modernisaatiokehityksen nousuun liittynyt rahatalouden yleistyminen oli jo 

muuttanut perinteisiä agraarisia oloja etenkin maan rannikkoseuduilla, jossa ulko-

maankauppa käyneitä kaupunkeja oli tiheämpänä sekä myös Kaakkois-Suomessa, 

jossa jo 1800-luvun alussa metropoliksi kasvaneen Pietarin vetovoima vaikutti laa-

joille alueille.95  

Paikallisten olojen vaihtelevuutta lisäsi se, että suomalaisen kansankulttuurin vuo-

sisatoja vanhat suuret jakolinjat olivatkin vielä 1800-luvun puolivälissä selvästi näky-

vissä. Maan pääelinkeinoa maanviljelyä harjoitettiin läntisessä Suomessa ja rannikko-

alueilla vielä 1800-luvun alkupuolella pitkälti eri tavalla kuin itäisessä Suomessa. Ete-

lässä ja lännessä vallalla oli ollut jo pitkään peltoviljelys, mutta idässä suosittiin vielä 

laajasti, joskin hiljalleen väistyvästi, kaskiviljelyä.96 Viljelytekniikoista johtuen myös 

lähiyhteisörakenne oli erilainen läntisessä ja itäisessä Suomessa. Peltoviljelyalueilla 

perusyhteisö oli ryhmäkylä, sen sijaan idän hajanaisemman asutuksen kaskikulttuu-

rissa suurperhe.97 Maassa oli ollut 1700-luvulta lähtien käynnissä keskushallinnon 

ajama maanjakouudistus isojako, joka osaltaan muutti tätä vanhaa asetelmaa. Isoja-

ossa viljelijöiden pirstalaiset maa-alueet pyrittiin jakaa isommiksi ja yhtenäisiksi loh-

koiksi. Osin sen vaikutuksesta Itä-Suomessa siirryttiin kasvavassa määrin 1800-luvun 

aikana peltoviljelykseen. Länsi-Suomessa puolestaan osittain tai välillisesti sen vaiku-

tuksesta ryhmäkylät alkoivat hajautua 1800-luvun loppupuolella. Kaiken kaikkiaan 

                                                   

 

94 Suomalainen agraariyhteisöihin kohdistunut historiankirjoitus on kansallisessa hengessä painottanut 
vuoden 1918 sisällissodan jälkeen aina 1950-luvulle käsitystä agraaristen olosuhteiden yhteneväisyy-
destä eri puolilla maata luoden kuvaa homogeenisen talonpoikaisyhteiskunnan olemassaolosta aikai-
sempina vuosisatoina. Ks. Östman 2014, 229–235. Oman näkemykseni mukaan agraarielämää määritti 
pitkään pikemminkin paikallisuus, minkä vuoksi se oli monin tavoin erilaista eri puolilla Suomea. Vrt. 
Työn tämän osan luku 5. 

95 Ks. esim. Haatainen 1974, 45–48. 

96 Soininen 1975, 16–19; 55–58. 

97 Jutikkala 1958, 50–66. 
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isojako jatkomaanjakoineen oli kuitenkin koko maassa yli kaksisataa vuotta kestänyt 

pitkä prosessi, jonka toteutumisessa oli suuria paikallisia eroja ja jonka yhteiskunnal-

liset vaikutukset tulivat näkyviin vähitellen. 1800-luvun alussa ja puolivälissä sen to-

teuttamisessa oli maan sisällä suuria eroja.98  Tästä johtuen voidaan ajatella, että vielä 

1800-luvun puolivälissä se pikemminkin lisäsi maan paikallisten olojen varioivuutta 

kuin yhtenäisti niitä.  

Kirjoittajista puolet – Bäckvall, Murman, Klami, Särkelä ja Serenius – olivat ko-

toisin kansankulttuurin läntiseltä vyöhykkeeltä, jossa peltoviljelys oli valta-asemassa 

sekä lähiyhteisörakenteena kylä. Sen sijaan toinen puoli eli Majander, Manninen, Rii-

konen, Taipale, Hytönen ja Hänninen olivat lähtöisin itäiseltä vielä 1800-luvun alku-

puolella kaskiviljelyä suosineelta vyöhykkeeltä, jossa lähiyhteisömallina oli suur-

perhe.99 

Kirjoittajat olivat kaikki syntyneet suomenkielisiin maaseutukoteihin, mutta ero-

sivat sosiaaliselta asemaltaan toisistaan. Kahdestatoista kirjoittajasta kuusi oli maata 

omistaneiden talollisten poikia. Talonpoikia olivat Johan Bäckvall Haapajärveltä, Sa-

lomon Majander Iitistä, Antti Manninen Mikkelin pitäjästä, Anders Särkelä Lohta-

jalta, Tobias Serenius Hattulasta ja Erik Taipale Saarijärveltä. Maata omistamatto-

mien vuokraviljelijöiden asemassa olleita torpparien poikia oli Staffan Riikonen Toh-

majärveltä ja Johan Hänninen Rautalammilta. Wilhelm Carlsson Huittisista oli kylän 

seppänä toimineen mökkiläisen poika. Virolahdelta kotoisin olleen Erik Klamin ko-

titalo sijaitsi lahjoitusmaalla, jonka vuoksi hänkin oli näennäisestä talonpojan asemas-

taan huolimatta torpparin asemassa. J. W. Murman oli aviottoman piian lapsi Hauki-

putaan kappelista Kiimingin pitäjästä. August Hytönen puolestaan oli alkujaan talol-

lisen poika, joka orpoutui nuoressa iässä ja kasvoi eri sukulaistensa luona Rautalam-

milla.  

Verrattaessa kuvion 4. karttaa sivistys-kirjoitusten tekopaikkoja esittävään kuvi-

oon 3., voidaan havaita, että suurin osa kirjoittajista kirjoitti tekstinsä aikuisiällään 

muualla kuin synnyinpaikkakunnaltaan. Kirjoittajista kaikki muuttivat jossain kohtaa 

elämäänsä kotipaikkakunnaltaan pois. Tämä ei ollut 1800-luvun puolivälin Suomessa 

mitenkään poikkeuksellista, sillä varsinkin maan maaseudulla oli jatkuva väestönkas-

vun vuoksi muuttoliikettä edistävä paine, koska kotitalouksissa oli keskimäärin vä-

                                                   

 

98 Isojaon vaikutuksista ja merkityksistä ks. Saarenheimo 1976, 286–287; Saarenheimo 1983, 40–41; 
Saarenheimo 2003, 362–364; Jutikkala 1958, 252; Soininen 1975, 309–321; Östman 2007, 34–36. 

99 vrt. Soininen 1975, 57. 
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hintään kolme eloonjäänyttä lasta, joiden kesken kotitilaa ei useimmiten sen pienuu-

den vuoksi voitu loputtomiin jakaa. Tämän vuoksi yhteiskunnassa tapahtui jatkuvasti 

sekoittavaa säätykiertoa varsinkin yhteiskunnan alempien kerrosten välillä, joka sai 

ihmiset muuttamaan paikasta toiseen.100 Sivistyksestä kirjoittaneet ihmiset kuuluivat 

tähän suomalaisessa yhteiskunnassa varsin yleiseen ihmisryhmään, sillä yksikään 

heistä ei jatkanut kotiseudullaan vanhempiensa ammattia.  

Kaikkia kirjoittajia yhdisti toisiinsa sosiaalinen nousu, joka tapahtui opinsaannin 

kautta. Tätä on kuvattu taulukossa 1, johon on koottu heidän kotitaustansa, saa-

mansa koulutus sekä heidän sosiaalinen asemansa sivistys-kirjoitusten tekohetkellä ja 

myöhemmin elämässä. 

  

                                                   

 

100 Rasila 1983, 106–109. Rasilan vuodet 1826–1890 käsittävästä otanta-aineistosta vain kahdeksan 
prosenttia talonpoikana syntyneistä miehistä kävi läpi usein tyypillisenä pidetyn elämänkulun, jossa 
talollinen mies meni naimisiin talontyttären kanssa ja eli muissa ansiotöissä käymättä elämänsä kotita-
lonsa isäntänä. Rasila 1983, 106. 
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Taulukko 1.  Sivistys-kirjoitusten tekijöiden kotitausta, koulutus ja sosiaalinen asema tekstien 
kirjoitushetkellä ja myöhemmin elämässä 

Vertaamalla taulukon toisessa sarakkeessa olevaa kirjoittajien vanhempien sosiaalista 

asemaa sarakkeissa neljä ja viisi oleviin kirjoittajien sosiaalisiin asemiin sivistys-kirjoi-

tusten tekohetkellä ja myöhemmin elämässä, voidaan havaita, että heidän kokemansa 

sosiaalinen nousu oli ajan oloon merkittävää. Kirjoittajien joukossa oli neljä pappia, 

Kirjoittaja Vanhempien 
sosiaalinen 

asema 

Koulutus Asema/am-
matti kirjoitus-

hetkellä 

Myöhempi 
asema/ammatti 

Johan 
Bäckvall  

talonpoika yliopisto kirkkoherran 
apulainen 

kirkkoherra 

Antti    
Manninen  

talonpoika itseoppinut talonpojan poika maanviljelyskoulun 
johtaja, päätoimittaja 

Salomon 
Majander  

talonpoika yliopisto  kappalaisen 
apulainen 

kirkkoherra 

J.W.     
Murman  

piika yliopisto apupappi & 
opettaja 

kirkkoherra 

Erik     
Klami  

lahjoitusmaan 
talonpoika 

itseoppinut laivuri valtiopäivämies 

Staffan   
Riikonen  

torppari kirkkokoulu & ala-
alkeiskoulu 

ruukin konttoristi tehtaanjohtaja 

Anders 
Särkelä  

talonpoika itseoppinut kelloseppämes-
tari 

kelloseppämestari 

Tobias   
Serenius  

talonpoika ala-alkeiskoulu voimistelunopet-
taja 

alkeiskoulun johtaja 

Erik       
Taipale  

talonpoika maanviljelyskoulu, 
kansakoulunopet-
tajaseminaari 

talonpojan poika 
& maaviljelys-
koulun oppilas 

maanviljelyskoulun 
opettaja, kansakou-
lunopettaja 

August  
Hytönen  

talonpoika, orpo alkeiskoulu kirjuri käräjäkirjuri 

Wilhelm 
Carlsson  

mökkiläinen, ky-
läseppä 

yliopisto kappalainen kirkkoherra 

Johan  
Hänninen  

torppari, kylä-
suutari 

maanviljelyskoulu vaivaishoitolai-
toksen työnjoh-
taja & lampuoti 

ruukin työnjohtaja, 
kestikievarin isäntä 
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joista kaikista tuli myöhemmissä elämänvaiheessaan kirkkoherroja. Mukana oli myös 

kolme myöhemmissä elämänvaiheissaan opettajaksi noussutta henkilöä sekä käräjä-

kirjuri, laivuri, kelloseppämestari, työnjohtaja ja tehtaanjohtaja. Tässä kohtaa kirjoit-

tajat eivät kuuluneet edustamansa suomenkielisen väestönosan suureen enemmis-

töön, sillä näin selkeä sosiaalinen kohoaminen oli väestötasolla harvinaista suomen-

kielisen maanviljelyksestä elantonsa saaneen kansanosan lapsille vielä 1800-luvun 

puolivälissä.101  

Taulukon kolmannesta sarakkeesta käy selville, että kirjoittajista useimman sosi-

aalisen nousun takana oli koulunkäynti. Neljä kirjoittajaa oli päässyt esivallan järjes-

tämän koululaitoksen piiriin ja edennyt sitä pitkin aina yliopistotutkintoon asti. Viisi 

puolestaan oli käynyt alempia oppilaitoksia: ala-alkeiskoulua, kirkkokoulua tai maan-

viljelyskoulua. Kolme kirjoittajista ei ollut käynyt mitään kouluja, vaan he olivat itse-

oppineita. Koulutusta saaneet sivistys-kirjoittajat olivat erityisessä asemassa, sillä 

kouluun pääseminen oli 1800-luvun alkupuoliskolla suomenkielisten kotien kasva-

teille harvinaista. Tämä johtui etenkin siitä, että koko virallinen koulujärjestelmä 

toimi ruotsiksi, jonka vuoksi sen piiriin pääseminen vaati suomenkieliseltä ihmiseltä 

otollisia olosuhteita ja opillista lahjakkuutta.102 Samalla koululaitoksen piiriin pääse-

minen ja yliopistotutkintoon asti kapuaminen oli suomenkieliselle ihmiselle 1800-lu-

vun alkupuolella miltei ainoa selkeän sosiaalisen kohoamisen väylä. Asiaa tutkineen 

Heikki Wariksen mukaan 1800-luvun alkupuolella tämäkin tie oli suomenkielisen 

perheen lapselle vaikeammin kuljettava kuin aikaisempina vuosisatoina.103  

1800-luvun puolivälin tienoilla suomenkieliselle väestönosalle kuitenkin ilmaantui 

uusia mahdollisuuksia kouluttautua omalla äidinkielellään. Koulutusta saaneista yh-

deksästä kirjoittajasta kolme olikin tarttunut näihin ensimmäisiin yhteiskunnan tarjo-

amiin virallisiin mahdollisuuksiin saada oppia suomeksi. Heistä Staffan Riikonen 

pääsi Pietariin perustetun suomenkielisen kirkkokoulun oppilaaksi ja Erik Taipale 

sekä Johan Hänninen kävivät ensimmäisiä valtion laajasti suomenkieliselle väestölle 

                                                   

 

101 Sosiaalisen kohoamisen vähäisyyttä Suomessa vielä 1800-luvun loppupuolella kuvaa väestötasolla 
se, että vuonna 1865 noin 79 prosenttia Suomen väestöstä sai elantonsa suoraan maataloudesta ja 
vuonna 1895 sama luku oli noin 75 prosenttia. SVT VI:41;3, 67. Samaan aikaan niiden ihmisten osuus, 
jotka olivat maata omistavaa talonpoikaista väestöä alemmassa asemassa, nousi väestönkasvun myötä 
jatkuvasti. Vuonna 1880 tällaisten ihmisten osuus väestöstä oli noin 62,5 prosenttia ja vuonna 1890 jo 
noin 70 prosenttia. SVT VI:41;3, 68. Ks. myös Waris 1940, 215–235. 

102 Wirilander 1974, 325–329; Halila 1949, 109–111. 

103 Waris 1940, 221. 
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suuntaamia oppilaitoksia, aikuisoppilaitoksina käytäviä maanviljelyskouluja.104 

Kolme kirjoittajista, Manninen, Klami ja Särkelä olivat kouluja käymättömiä itseop-

pineita. Heidänkin kohdalla heidän kirjoittamansa ja julkaistavaksi kelpaavat abstrak-

tia sivistysaiheiset kirjoituksensa sekä heidän saavuttamansa sosiaaliset asemat ovat 

todisteita heidän itsenäisesti omaksumansa opin syvyydestä.  

Kirjoittamien luomat sivistys-kirjoitukset kertovat niiden tekijöiden ajan oloon 

poikkeuksellisen hyvistä suomen kielen kirjallisista taidoista. Lehdissä julkaistut teks-

tit vaativat kehittynyttä kirjoitustaitoa, jonka osaaminen oli vielä 1800-luvun puolivä-

lissä suomenkielisen kansanosan keskuudessa harvinaista. Käytössä olevien, kylläkin 

vajanaisten, aineistojen perusteella on voitu arvioida, että kirjoitustaitoisia oli 1830-

luvun puolivälissä kaikista maaseudun miehistä vain noin viisi prosenttia.105 Tuolloin 

parhaiten kirjoittaa osattiin lounaisen Suomen rannikon ja saariston pitäjissä, joissa 

myös eli paljon äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Kirjoitustaitoa osattiin sitä vähemmän 

mitä enemmän etelästä kohti itää ja koillista siirryttiin. Ratkaisevaa kirjoitustaidon 

omaksumisen kannalta oli elinkeino. Kirjoitustaitoa opittiin parhaiten pitäjissä, joissa 

harjoitettiin runsaasti ammatteja, joissa kirjoitustaitoa tarvittiin, kuten kauppaa ja me-

renkulkua.106 Edes vuonna 1858 annettu lupa perustaa kunnallisia kansakouluja tai 

vuoden 1866 kansakouluasetus eivät muuttaneet tilannetta nopeasti. Vuodelta 1880 

olevan ensimmäisen virallisen tilastoinnin mukaan kirjoitustaitoisia oli silloin kaikista 

maan kymmenen vuotta täyttäneistä vain 12,6 prosenttia.107  

Suomenkieliseen julkisuuteen ihmisen sivistymisestä 1800-luvun puolivälissä kir-

joittaneet ihmiset kirjoittivat siis tekstinsä pitkän aikavälin eri aikoina, eri-ikäisinä, 

erilaisista sosiaalisista asemista ja eri puolilta maata. He olivat myös kotoisin eri puo-

lilta maata. Vastaavasti heitä yhdisti toisiinsa kotitausta maaseudun suomenkielisissä 

kansan kodeissa, sosiaalinen nousu sekä kehittyneet kirjalliset taidot. Ymmärtääk-

semme paremmin sivistys-kirjoituksia sekä niiden kirjoittajien ajattelua, on tarkastel-

tava tarkemmin yhteiskunnallisia ja kulttuurisia reunaehtoja, joiden piirissä suomen 

kieltä äidinkielenään puhuneet ihmiset toimivat ja ajattelivat Suomen suuriruhtinas-

kunnassa 1800-luvun alussa ja puolivälissä. 

                                                   

 

104 Soininen 1975, 345–347. 

105 Tommila 1986: 179–180; Manninen 1953, 361. 

106 Leino-Kaukainen 2007, 426.  

107 SVT VI:8. Kirjoitustaitoisten määrän vähäisyys kertoo kansakoulujen hitaasta leviämisestä Suo-
messa. Ks. Leino-Kaukiainen 2007, 430–434. Asenteista kirjoitustaitoa kohtaan ks. Stark 2008. 



 

67 

2. Sivistys-kirjoittajat sekä yhteiskunta- ja kulttuurirakenne 1800-luvun 
alkupuolella 

Sivistyksestä suomenkieliseen julkisuuteen 1800-luvun puolivälissä kirjoittaneet mie-

het ovat ihmisiä historiankirjoituksen marginaalista, sillä kukaan heistä ei ole jälkipol-

vien erityisen hyvin tuntema. Tästä johtuen kenestäkään heistä ei ole säilynyt paljoa 

elämäkerrallista tietoa tai aineistoja, kuten päiväkirjoja tai kirjeenvaihtoa. Joistakin 

heistä on tehty elämäkerrallisia kirjoituksia, jotka kuitenkin pääosin ovat luonteeltaan 

vain henkilöiden elämänvaiheita luettelevia nekrologien tapaisia tekstejä. Kaikista kir-

joittajista on kuitenkin jäänyt aikansa yhteiskunnan hallintokoneistoon ja julkisuuteen 

jonkinlaisia merkintöjä, joiden avulla heidän elämänvaiheitaan voidaan vaihtelevalla 

tarkkuudella jäsentää.  

Se, mitä kuitenkin kirjoittajien lapsuudestaan voidaan tietää, ovat ne yhteiskunta- 

ja kulttuurirakenteen asettamat yleiset reunaehdot, joiden pariin he syntyivät ja joiden 

asettamissa rajoissa he nuoruutensa elivät. Näiden reunaehtojen kautta on mahdol-

lista hahmotella kirjoittajien näkökulmaa alhaalta ylös tähän yhteiskunta- ja kulttuu-

rirakenteeseen. Näin on mahdollista ymmärtää, minkälaisesta yhteiskunnallisesta ja 

kulttuurisesta taustasta kirjoittajien ihmisen sivistymistä koskeneet ajattelutavat kum-

pusivat.  

Kuten jo edellisessä luvussa kävi ilmi, kaikki kirjoittajat kuuluivat alun perin maa-

seudun suomenkieliseen väestönosaan. Osa heistä oli maata omistaneiden talonpoi-

kien, osa taas maata omistamattoman tilattomien lapsia. Talonpojat erottuivat suuri-

ruhtinaskunnan tilattomasta väestöstä siten, että he olivat yhteiskunnan tunnustama 

valtiollinen sääty. Sääty-yhteiskuntassa ylintä valtaa käytti Venäjän keisari ja väestö 

oli periaatteessa jaettu neljään sitä edustavaan säätyyn: aatelisiin, papistoon, porvaris-

toon ja talonpoikiin. Säätyjen tehtävänä oli edustaa koko väestöä valtiopäivillä.108 

Käytännössä niiden edustavuus oli kuitenkin rajallista, sillä vuoden 1865 luvuissa val-

tiopäiväsäätyjaon piiriin kuului vain noin 36 prosenttia väestöstä, suuren enemmistön 

jäädessä ilman mitään varsinaista edustusta.109 Tämä edustuksellinen asetelma oli 

myös käytännössä 1810–50-luvuilla miltei merkityksetön, koska valtiopäiviä, joilla ta-

lonpojat olisivat olleet edustettuina, ei järjestetty. Ensimmäisten Venäjän vallan ai-

                                                   

 

108 Wirilander 1974, 15–25. 

109 Rasila 2003, 451. 
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kaisten vuoden 1809 Porvoon valtiopäivien jälkeen seuraavat pidettiin yli viidenkym-

menen vuoden jälkeen vuonna 1863. Käytännössä maata hallittiin tuona aikana kes-

kitetysti yläluokkaisten virkamiesten kautta. Tämän vuoksi paikallistaso tarpeineen 

oli 1800-luvun alkupuolella varsin irrallinen keskushallinnon tasosta.110  

1800-luvun alkupuoliskolla tilallisten ja tilattomien välillä oli eroja eri puolilla 

maata vaihtelevasti, mutta käytännössä kuitenkaan maata omistavan ja maata omis-

tamattoman suomenkielisen kansanosan sosiaalisten asemien erot eivät olleet kirjoit-

tajien lapsuudessa ja nuoruudessa 1800-luvun alkupuoliskolla vielä niin selkeitä kuin 

1800-luvun loppupuolella.111 Yleisesti ottaen vielä 1700-luvulla ja 1800-luvun alku-

puoliskolla koko maatalousväestö eli vaatimattomassa omavaraistaloudessa, jossa ta-

loudellista ylijäämää kertyi vain vähän tai ei ollenkaan. Tämän vuoksi maanviljelyk-

sestä elantonsa saaneen väestönosan taloudelliset ja sosiaaliset erot eivät olleet vielä 

niin merkittäviä kuin myöhemmin.112 Sosiaalisia eroja alkoi nostaa esiin vasta etenkin 

1860–70-luvuilla alkanut metsien ja maataloustuotteiden arvonnousu, joka laajensi 

rahataloutta ja vaurastutti maata omistavia talonpoikia.113 Samoin 1860-luvun loppu-

puoliskolla tehdyt maaseudun paikallishallinnon uudistukset alkoivat syventää juopaa 

tilallisen ja tilattoman väestön välillä, kun maaseudun paikallishallinto järjestettiin ai-

kaisempaa selvemmin käytännössä maata omistavan väestön varaan.114 Säätyihin tai 

tilallisiin ja tilattomiin jakamisen sijasta 1800-luvun alkupuoliskon Suomen suuriruh-

tinaskunnassa oli luontevampaa jakaa ihmiset herroihin ja rahvaaseen. Näin katsot-

tuna varsinaisia vallassäätyläisiä tai herroja, joihin kuului aatelisto, virkamiehet, pa-

pisto, opettajat ja porvaristo oli vain noin kolme prosenttia kansasta, ja rahvasta eli 

talonpoikia ja sitä alempia yhteiskuntaryhmiä kuten torppareita, käsityöläisiä, palve-

lusväkeä ja merimiehiä noin 97 prosenttia koko väestöstä.115  

                                                   

 

110 Ks. Tiihonen & Tiihonen 1984, 94–97. 

111 Suomen maalaisväestön koostumuksesta tehtyihin tulkintoihin on vaikuttanut tarkastelun moder-
nisaatiokeskeisyys ja sitä kautta talonpoikaiskeskeisyys, joka Matti Peltosen mukaan on ollut lähtökoh-
tana kaikella siitä tehdyllä tutkimuksella. Talonpojat on nähty siinä koko maataloutta koskevan tutki-
muksen keskiössä itsestään selvästi homogeenisena ryhmänä. Peltonen 1992a, 25–32. Nähdäkseni 
tämä vahva kategorisointi on vaikuttanut myös kuvaan esimodernin ajan suomenkielisen agraariväes-
tön eri ryhmien sosiaalisista eroista. Maanomistajuus on nähty merkittävämpänä eron tekijänä kuin se 
ylijäämättömässä omavaraistaloudessa on todellisuudessa ollut.  

112 Soininen 1975, 365–373. 

113 Jutikkala 1958, 341. 

114 Ks. Soikkanen 1966, 203–211; Jutikkala 1958: 396–402 

115 SVT VI:1, 34–37, LVI–LIX; Rasila 2003, 451–452.  
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1800-luvun alkupuolella syntyneiden sivistys-kirjoittajien kannalta ratkaiseva jako 

yhteiskunnassa oli sen kielijako, joka yhdisti suomenkielistä väestöä toisiinsa ja sa-

malla erotti heitä ruotsia puhuvista säätyläisistä. Maan koko keskushallinto ja oikeus-

laitos toimivat ruotsiksi, joka oli suuriruhtinaskunnan ainoa virallinen kieli vuoteen 

1863 asti, vaikka se oli väestöstä vain alle viidentoista prosentin äidinkieli.116  Kuten 

jo edellisessä luvussa tuotiin esiin, kieliasetelma vaikutti erityisesti maan sisäiseen so-

siaaliseen mobiliteettiin, koska maan koko koulujärjestelmä toimi sekin pitkään aino-

astaan ruotsiksi. Tämän vuoksi äidinkieleltään suomenkielisen ihmisen oli erityisen 

vaikea tavoitella sosiaalista nousua koulunkäynnin kautta. Tämä tarkoitti, että sivis-

tys-kirjoittajien kaltaiset maanviljelyksestä elantonsa saaneeseen suomenkieliseen 

kansanosaan syntyneet ihmiset pääosin pysyivät kodinperintönä saamissaan yhteis-

kunnallisissa asemissa. 

Vuosisatoja melko samankaltaisina säilyneillä yhteiskunnan kielioloilla oli myös 

vääjäämättömiä kulttuurisia vaikutuksia. Niiden vuoksi suomen kirjakieli ei ollut 

päässyt kunnolla kehittymään. Suomen vanha kirjakieli, Mikael Agricolan ajalta 1500-

luvulta lähtöisin ollut ns. piplia-suomi, oli 1800-luvun alkupuolella sen käyttäjille mo-

nella tavalla ongelmallinen. Se perustui vanhastaan länsimurteisiin ja siinä oli run-

saasti vieraiden kielien, eritoten ruotsin vaikutteita. Tämä vanha kirjakieli olikin 

etääntynyt maassa puhutusta kansankielestä. Myös oppineiden käytössä vanhassa kir-

jakielessä oli ongelmansa. Kehittämättömän sanastonsa vuoksi sen aihepiirit olivat 

rajalliset ja niinpä sen käyttäjillä oli vaikeaa löytää ilmaisukeinoja, kun oli tarve kir-

joittaa suomeksi tieteistä, taiteista, yhteiskunnallisista asioista ja maailman tapahtu-

mista. Suomenkielisen väestön keskuudesta puuttui näin selkeä, koko suomenkielistä 

kulttuurista sfääriä yhdenmukaistanut kirjallisen ilmaisun väline. Fennomaanisista 

aatteista innostunut oppineisto pyrki kyllä 1810-luvulta lähtien kehittämään juuri 

                                                   

 

116 SVT VI:1, 25. Ruotsia puhui tietenkin myös osa rannikkoseutujen kansasta. Nils Erik Villstrandin 
mukaan autonomian alussa ruotsinkielinen talonpoika kohtasi samankaltaisia haasteita kuin suomen-
kielinen, sillä puhuttu ruotsi ja hallinnon käyttämä kirjakielinen ruotsi erosivat toisistaan niin paljon, 
että ei ole väärin puhua niiden suhteen kahdesta eri kielestä. Villstrand 2009, 348. Tosin suomenkieli-
selle hallinnon kieli oli täysin eri kieliperheeseen kuuluvaa toisin kuin ruotsinkieliselle, minkä vuoksi 
suomenkielisen ja ruotsinkielisen talonpojan kielellistä asemaa ei voi samaistaa. Ruotsinkielisellä talon-
pojalla oli lähtökohtaisesti paremmat mahdollisuuden ymmärtää esivallan ja koulutusjärjestelmän 
kieltä. Hänellä oli myös käytössään huomattavasti laajempi kirjallinen kulttuuri. Epäilemättä kuitenkin 
alueilla, joilla oli sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä rahvasta, kehittyi näiden kielten välimuotoja, 
jotka välittivät molempien kielten merkitysrakenteita toisilleen. Ruotsinkielisen hallinnon ja suomen-
kielisen väestön vuorovaikutuksesta 1700-luvulla ks. Villstrand 2008. 
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suomen kieltä lisäämällä siihen uusia itämurteille tyypillisiä aineksia ja vieraskielisiä 

lainoja. Suomen kirjakielen kehitys nykyisen kaltaiseen muotoonsa oli kuitenkin pitkä 

prosessi, joka jatkui vuodesta 1810 aina 1870- tai 1880-luvun loppuun.117  

Yhteiskunnan kielioloista ja kirjakielen kehittymättömyydestä puolestaan seurasi, 

että suomenkielinen kirjallinen kulttuuri oli vielä 1800-luvun alkupuoliskolla ohutta. 

Suomenkielisen kirjallisuuden painosmäärät olivat pääosin pieniä ja jakelukanavat 

heikkotehoisia kunnollisen kirjakauppaverkoston puuttuessa.118 Erityisesti ei-kristil-

lisen, maallisia oppeja ja taitoja opettaneen, kirjallisen tiedon saatavuus suomeksi oli 

pitkään heikkoa. Koko suomenkielisen kirjallisen kulttuurin suppeutta ennen 1800-

luvun loppua hahmottaa kuvio 5, joka perustuu Valfrid Vaseniuksen 1880-luvulla 

keräämiin ja luokittelemiin tietoihin suomenkielisen kirjallisuuden esikoispainosten 

määrästä. 

Kuvio 5.  Suomenkielisten teosten muodostama kirjallisen kulttuurin laajuus ja koostumus vuosina 
1808, 1855 ja 1865 

 

Lukujen lähde: Vasenius 1887, 129–133. Luvut on laskettu Vaseniuksen bibliografiastaan tekemien 

tilastotietojen perusteella. Mukana ei ole uusintapainoksia. 

                                                   

 

117 Ks. Häkkinen 1994 405–519. Erit. 13–16 & 448–451. 

118 Kirjakauppojen määrä lähti Suomessa selvään nousuun vasta 1800-luvun puolivälissä. Hakapää 
2008, 80–84. Ks. myös 374, liite 3. Kirjastoista ks. Mäkinen 2009, 145–146. 
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Kuvaaja tuo esiin sen, että sivistys-kirjoittajien kaltaisilla 1800-luvun alkupuoliskolla 

suomenkieliseen kotiin syntyneillä ihmisellä oli lähtökohtaisesti käytössään varsin vä-

hän kirjallista tietoa, koska sitä oli yksinkertaisesti olemassa vain niukasti hänen äi-

dinkielellään. Etenkin maallisia tietoja ja taitoja opettavaa kirjallisuutta oli vähän. Suo-

menkielisten kirjojen muodostama kirjallinen kulttuuri koostui vuonna 1808 vain 174 

teoksesta, joista 144, eli yli 80 prosenttia oli kristillistä kirjallisuutta. Maallisia oppeja 

käsitelleitä kirjoja oli yhteensä vain 30 kappaletta ja niistä vain neljä käsitteli suomen-

kielisen väestön elinkeinon ja elämäntavan kannalta keskeisiä maatalouteen liittyviä 

teemoja. Tiede -aiheisia kirjoja puolestaan oli yhteensä kaikkiaan 16 ja lastenkirjoja ei 

ollut ainoatakaan. Kaunokirjallisuutta oli olemassa 9 opusta ja julkaistuja kokoelmia 

ja kausijulkaisuja vain yksi.119 

Kuviosta voi havaita, että Venäjän vallan ajan ensimmäisinä vuosikymmeninä 

suomenkielinen kirjallinen kulttuuri laajeni, sillä vuonna 1855 itsenäisiä suomenkieli-

siä teoksia oli olemassa kaikkiaan 599. Vuosien 1855–1865 välillä luku miltei tuplaan-

tui, kun kirjojen kokonaismäärä nousi 1080:neen.120 Suomenkielinen kirjallinen kult-

tuuri pysyi kuitenkin pitkään kristillisvoittoisena.121 Tätä hahmottaa kuvio 6., jossa 

on ryhmitelty koko vuoteen 1865 asti julkaistu suomenkielinen kirjallisuus aihealu-

eittain prosentuaalisesti: 

                                                   

 

119 Vasenius 1887, 130. 

120 Vasenius 1887, 129–133. Luvut on laskettu Vaseniuksen bibliografiastaan tekemien tilastotietojen 
perusteella. Luvut ja prosenttiosuudet ovat tietenkin vain suuntaa antavia, koska ne perustuvat inhi-
milliseen luokitteluun. Tässä tapauksessa Vaseniuksen vuonna 1887 tekemään luokitteluun. 

121 Myös esivallan toimet vaikuttivat tilanteeseen, sillä se antoi vuonna 1850 kieliasetuksen, joka kielsi 
muunlaisten kuin taloudelliseen hyötyyn tai uskonnolliseen hartauteen tähtäävien kirjoituksien julkai-
sun suomeksi. Krimin sodan myötä sensuuri alkoi höllentyä jo vuodesta 1853 alkaen. Tommila 1980, 
11–14, 175–178; Tommila 1988b, 168. Silfverhuth 1977, 224–225. Nurmio 1947, 343–380. Sensuurista 
ja vuoden 1850 kieliasetuksesta yleisemmin: Nurmio 1947, 181–243; Tommila 1988b, 166–171; Tom-
mila 1980, 3–16; Silfverhuth 1977, 224–258. Kieliasetus kielsi myös uskonnollisten kiistakirjoitusten 
julkaisemisen. Ks. Silfverhuth 1977, 224–258. 
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Kuvio 6.  Suomenkielisten teosten muodostaman kirjallisen kulttuurin koostumus vuonna 1865 

Lukujen lähde: Vasenius 1887, 129–133. 

Vuonna 1865 noin tuhatlukuisesta koko suomenkielisestä kirjallisuudesta yli puolet 

oli aihealueeltaan kristillistä. Tiede -aiheisen kirjallisuuden, johon kuuluivat oikeus- 

valtio, kieli-, sota-, luonnon- ja lääketiede sekä historia ja filosofia, osuus koko suo-

menkielisen kirjallisuuden määrästä oli vuonna 1865 21 prosenttia. Suuriruhtinaskun-

nan suomenkielisen enemmistön elinkeinoa maataloutta tukevaa tietokirjallisuutta oli 

kaikista opuksista vain 7 prosenttia, joka lukumääräisesti tarkoitti vain 72 kirjaa.122 

Näidenkin teosten saatavuus kirjastojen ja kirjakauppojen vähäisyyden vuoksi oli 

vielä 1800-luvun puolivälissä heikkoa.123 Luvut osoittavat, että vaikka suomenkielisen 

kirjallisuuden kokonaismäärä kasvoi melko nopeaan tahtiin 1800-luvun kuluessa, 

niin suomenkielinen kirjallinen kulttuuri oli vielä 1800-luvun puolivälissä ohutta. Sa-

malla se oli edelleen suurimmalta osin uskonnollista. Sen sijaan lähes kauttaaltaan 

kouluttamattoman suomenkielisen väestön enemmistön maallisissa asioissa kehitty-

miseen liittyneen kirjallisen tiedon määrä pysyi pitkään vaatimattomana.   

                                                   

 

122 Vasenius 1887, 129–133.  

123 Mäkinen 2009, 145–146; Hakapää 2008, 80–84. Ks. myös 374, liite 3.  
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Myöskään lehdistö ei vielä 1800-luvun puolivälissä laajentanut suomenkielistä kir-

jallista kulttuuria merkittävästi, sillä suomenkielisen lehdistön asema oli vielä 1800-

luvun alkupuoliskolla uhanalainen. Ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti oli ly-

hyen aikaa vuosien 1775–1776 aikana harvakseltaan ilmestynyt Suomenkieliset Tieto-

Sanomat.124 Sen jälkeen seuraava lehti alkoi ilmestyä vasta 1820-luvulla, kun Turun 

Wiikko-Sanomat alkoi ilmestyä. 1820–40-luvuilla ilmestyi vuodesta riippuen nollasta 

kahteen sanomalehteä ja 1840-luvulla niiden määrä vaihteli nollasta kolmeen. Suo-

menkielisen lehdistön levikki pysyi tasaisen alhaisena muutamissa sadoissa 1850-lu-

vun taitteeseen asti.125 Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että suomenkielinen maallisia 

tietoja ja taitoja levittävä kirjallinen kulttuuri oli vielä 1800-luvun alkupuolella varsin 

heikosti suomenkielistä kansanosaa yhteen liittävä tekijä. 

Sen sijaan kristillistä kirjallista kulttuuria oli suhteessa enemmän. Laajassa yhteis-

kuntaa koskevassa kuvassa tämä johtui luterilaisen kirkon asemasta yhteiskunnassa. 

Evankelisluterilainen kirkon piiriin kuului pientä ortodoksi- ja katolilaisvähemmistöä 

lukuun ottamatta koko väestö.126 Kirkko oli hengellisen tehtävänsä lisäksi merkittävä 

hallinnollinen toimija, koska sillä oli etenkin ennen vuoden 1865 kunnallisasetuksen 

sekä vuoden 1869 kirkkolain uudistusta käytännössä kosolti myös paikallistason 

maallisia hallinnollisia tehtäviä. Tärkeää oli, että muista yhteiskunnallisista instituuti-

oista poikkeavan kansankielisyytensä ansiosta kirkko ja erityisesti pitäjän pappi saat-

toivat olla suomenkieliselle kansanihmiselle hengellisen tehtävänsä ohella myös lähes 

ainoa kosketuspinta hallintoon ja yhteiskuntaan. Käytännössä pitäjän kirkkoherra 

johti myös pitäjän paikallishallintoa.127  Kirkko vastasi myös alkeistason kansanope-

tuksesta, jonka vuoksi sen antama oppi oli ainoaa kaikille kansan jäsenille yhteisesti 

annettu tietokokonaisuus. Jokaisen ihmisen oli täysivaltaiseksi aikuiseksi ihmiseksi 

päästäkseen läpäistävä rippikoulu, joka oli naimisiin pääsemisen edellytys ja jossa 

opetettiin luterilaista autuudenoppia ja sen omaksumisen kannalta tarpeellista luku-

taitoa.128  

                                                   

 

124 Tommila 1988a, 54–58. 

125 Tommila 1988b, 87–91, 124–129, 156–167, 215. Levikistä: 235–238. 

126 SVT VI:1, 25. 

127 Papiston roolista paikallishallinnossa ks. Rinne 1947, 27–33. Soikkanen 1966, 89–91; Jutikkala 1958, 
397–398. 

128 ks. Murtorinne 1992, 85–89. Luterilaisesta kirkosta yhtenäiskulttuurin osavaikuttajana ks. Murto-
rinne 1992, 11–93. 
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Kirkollisen kansanopetus pohjautui alkujaan Martin Lutherin kirjoittamaan Vähä 

katekismus -kirjaan, jossa annettu oppi oli eri versioistaan huolimatta kaikille suo-

menkielisen maata viljelevän kansan jäsenillä samankaltainen, siitä riippumatta missä 

päin Suomea he asuivat.129 Tämä yhdisti harvaanasutun ja muuten hajanaisen maan 

suomenkielistä kansanosaa tiedollisesti ja kulttuurisesti toisiinsa. Tätä kautta luterilai-

sen kirkon kansanopetuksen kautta levitetty oppi oli myös lapsuudessaan eri puolilla 

1800-luvun alkupuolen Suomea asuneita sivistys-kirjoittajien ajattelua toisiinsa yhdis-

tänyt tekijä. 

Kirkon yhtenäisestä opista ei kuitenkaan ollut välitöntä apua kansan jokapäiväi-

sessä maallisessa aherruksessa, sillä luterilaisen kirkon päätehtävä oli huolehtia sen 

opin mukaisesta ihmisten pelastumisesta tuonpuoleiseen elämään ja tarjota lohtua 

tämänpuoleisessa maallisessa vaelluksessa. Huomattavaa myös on, että kirkon kautta 

tullut kansankulttuurin yhtenäisyys tuli ylhäältäpäin annetun opin kautta, ei ruohon-

juuritason ihmisten välisen yhteyden kautta. Enemmän alhaalta ylöspäin vaikuttavia 

liikkeitä olivat luterilaisen kirkon sisäiset, opeiltaan toisistaan eronneita ja keskenään 

kiistelleet suuret herätysliikkeet, joita oli 1800-luvun puolivälissä kolme. Savossa ja 

Pohjanmaalla vaikutti Paavo Ruotsalaiseen henkilöitynyt herännäisyys, Karjalassa ja 

Etelä-Savossa Henrik Renqvistin renqvistiläisyys ja maan lounaisosassa hedbergiläi-

syytenä tai evankelisuutena tunnettu F.G. Hedbergin johtama liike.130  Sivistys-kir-

joittajista neljä – Majander, Serenius, Carlsson ja Hytönen – kuuluivat näistä vii-

meiseksi mainittuun.131 Virallisen kirkon opetuksen tapaan herätysliikkeiden pääteh-

tävänä oli kristillinen pelastus, jonka mekanismi tai järjestys oli niiden ainaisena kiis-

takapulana. Sen sijaan kehitykseen maallisissa asioissa kaikki nämä liikkeet suhtautui-

vat 1800-luvun puolivälissä välinpitämättömästi tai jopa kielteisesti. Liikkeitä yhdisti 

toisiinsa eskatologinen historiankäsitys, jonka mukaan Jumala vaikutti kaikkeen his-

torian kulkuun, joka nähtiin tulevan jumalanvaltakunnan toteutumisena. Siksi inhi-

millinen edistysusko näyttäytyi niiden piirissä olleille ihmisille epäuskottavana.132 Tä-

män ominaispiirteensä vuoksi 1800-luvun puolivälin suuret herätysliikkeet eivät sel-

laisenaan olleet siis mikään suoranaisesti yhteiskuntaa alhaalta ylöspäin muuttava 

                                                   

 

129 Katekismuksesta ks. Laine & Laine 2010, 252, 272–274. 

130 Murtorinne 1992, 118–163.  

131 Ks. henkilöluvut työn toisessa osassa. 

132 Murtorinne 1992, 105, 118–163. Herännäisyyden osalta: esim. Siltala 1992, 262–-273; renqvistiläi-
syyden osalta: Tervonen 2004, 257–267; hedbergiläisyyden osalta Koskenniemi 1967, 26–27; Takala 
1948, 395–399, 401, 404. 
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voima, välillisiä vaikutuksia niillä yhteiskunnan ja kulttuurin muotoutumiseen toki 

oli.133 

Kooten voidaan sanoa, että sivistys-kirjoittajia yhdisti toisiinsa syntyminen 1800-

luvun alkupuolella Suomen suuriruhtinaskuntaan, jossa ratkaisevana yhteiskuntaa ja-

kavana rakenteellisena tekijänä olivat sääty-yhteiskunta ja etenkin sen kieliolot. Suo-

meksi toimi ainoastaan luterilainen kirkko, joka oli ainoa hajanaisen maan kansan-

kulttuuria yhdistänyt tekijä. Suomenkielisen kirjallisen kulttuurin ohuuden vuoksi 

suomenkielisiin koteihin syntyneiden kirjoittajien tiedonsaannin mahdollisuudet äi-

dinkielellään olivat rajallisia. Tämä yhdessä omavaraiseen maanviljelykseen perustu-

neeseen taloudellisiin reunaehtoihin yhdistyneenä sai aikaan sen, että taloudelliset ja 

sosiaaliset erot suomenkielisen kansanosan keskuudessa eivät vielä 1800-luvun alku-

puolella olleet niin merkittäviä kuin vuosisadan lopussa. Samalla tilanne teki suomen-

kielisen väestönosan elämän myöhempään aikaan nähden huomattavan paikalliseksi. 

3. Sosialisaatio suomenkieliseen agraarikulttuuriin 

Miten taustaltaan sivistys-kirjoittajien kaltaiset suomenkielisistä agraarikodeista läh-

töisin olleet ihmiset sitten kiinnittyivät osaksi edellisessä luvussa esiteltyä laajempaa 

yhteiskunnallista ja kulttuurista rakennetta? Kirjoittajien elämästä ei ole olemassa tätä 

koskevaa yksilötason tietoa. Asiaa voi kuitenkin lähestyä siirtämällä katseen yhteis-

kunnan ja kulttuurin rakenteellisista tekijöistä siihen, mikä oli suomenkielisen väes-

tönosaan kuuluneen ihmisen omaksuma näkökulma näihin rakenteisiin, kun hän kas-

voi yhteisönsä jäseneksi. 

Edellä kuvattujen Suomen suuriruhtinaskunnan yhteiskunta- ja kulttuuriraken-

teen sekä maan taloudellisten olosuhteiden vuoksi maanviljelyksestä elantonsa saa-

neen suomenkielisen väestönosan keskuuteen oli vuosisatojen kuluessa kehkeytynyt 

omalaatuinen elämäntapa, jota voidaan hahmottaa analyyttisesti kutsumalla sitä suo-

menkielisen kansanosan traditionaaliseksi agraarikulttuuriksi. Se oli ominainen juuri 

suomenkieliselle väestönosalle edellä kuvattujen suuriruhtinaskunnan kieliolojen 

                                                   

 

133 Uudemmista herätysliikkeiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnista ks. Huhta 2007, 96–99. 
Herätysliikkeiden ja kristillisen yhdistystoiminnan vaikutuksista kansalaisyhteiskunnan nousuun ks. 
Heikkilä & Seppo 1987. 
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vuoksi. Traditionaalinen se oli, koska siinä keskeisessä osassa oli aikaisempien suku-

polvien paikallisesti välittämä perinne. Agraarinen se oli, koska suomenkielisen kan-

sanosan suuri enemmistö asui maaseudulla ja sai toimeentulonsa maataloudesta. Tra-

ditionaalinen agraarikulttuuri ei maan olojen hajanaisuuden vuoksi ollut pintaraken-

teiltaan mitenkään yhtenäinen, vaan vaihtelevat paikalliset kontekstit saivat aikaan 

siitä monenlaisia variaatioita. Myöskin ihmisten liikkuvuus sai aikaan sen, että agraa-

rikulttuuria ei pidä ymmärtää minään stabiilina tai muuttumattomana asiantilana. Yh-

teisestä kulttuurista voidaan kuitenkin puhua, koska sen piirissä tietynlaiset elämän 

reunaehdot olivat yhteisiä kaikille suomenkielisen kansanosan edustajille. Nämä ag-

raarikulttuurin reunaehdot olivat pysyneet vuosisatoja melko muuttumattomina ja ne 

olivat täydessä voimissaan vielä 1800-luvun alkupuoliskolla, jolloin sivistys-kirjoitta-

jat syntyivät ja elivät nuoruuttaan. 

Suomenkielisen väestönosan agraarikulttuurin, jonka parissa kirjoittajat lapsuu-

tensa ja nuoruutensa elivät, keskeinen piirre oli ensinnäkin omavaraistalous, jossa 

miltei kaikki mahdollinen elämiseen tarvittava pyrittiin tuottamaan itse ruokakunnan 

piirissä. Vaihdannan alla olivat vain ne tuotetut hyödykkeet, joista oli saatavissa sen 

verran ylijäämää, että niiden avulla saatettiin suorittaa veroja ja muita maksuja tai 

sitten hankkia sellaisia välttämättömiä hyödykkeitä, joita ei voitu tuottaa itse, kuten 

suolaa ja metalleja. Omavaraisuusaste tietenkin vaihteli eri puolilla maata. Paikoin 

erityisesti rannikkoseuduilla ja kaakkoisimmassa Suomessa läheiset kaupungit imivät 

puoleensa maanviljelyksen tuotteita jatkuvasti, kun taas laajoilla syrjäseuduilla oma-

varaisuusaste oli niin korkea, että vaihto tapahtui vain harvoilla markkinamatkoilla.134 

Agraariväestön vähäiseen vaihdantaan perustuneella omavaraisuudella oli varjopuo-

lenaan sen riippuvuus vaihtelevista sääolosuhteista. Huonojen satovuosien toistumi-

nen saattoi syöstä varakkaammankin ruokakunnan köyhyyteen ja jopa nälkään. Halla- 

ja katovuodet toistuivatkin useasti 1800-luvun kuluessa eri puolilla maata ja pahin 

katastrofi koettiin vuosien 1866–68 suurten nälkävuosien aikaan, jolloin noin kah-

deksan prosenttia kansasta menehtyi.135 

Toinen suomenkielisen väestönosan traditionaalisen agraarikulttuurin keskeinen 

piirre vielä 1800-luvun alkupuolella oli miltei kaiken kommunikaation suullisuus tai 

                                                   

 

134 Rahaa kuitenkin tarvittiin omavaraisessakin taloudessa veroihin ja maksuihin, jonka vuoksi agraari-
väestön piirissä jouduttiin myymään hyödykkeitä, vaikka niitä olisi tarvittu omaan käyttöön. Soininen 
1975, 356–357. Talonpoikaisesta omavaraistaloudesta ks. Kaukiainen 1980, 92–95. Sen sukupuoliroo-
leista ks. Östman 2007, 31–50. 

135 Jutikkala 1958, 313–314. Yksityiskohtaisemmin Turpeinen 1986, 19–23, passim. 
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sen perustuminen kasvokkaiseen vuorovaikutukseen.  Tämä tarkoitti, että agraari-

kulttuurissa lähes kaikki tieto kulki suullisesti tai käytännön esimerkkien kautta. Niin 

elinkeinon harjoittamiseen tarvittavat tiedot, kuin tiedot maan ja maailman tapahtu-

mista kulkivat ihmiseltä ihmiselle sekä sukupolvelta toiselle suusta suuhun ja verkko-

kalvolle tallentuen. Suomenkielistä kansanosaa koskenut hallinnollinen tieto kuulu-

tettiin sunnuntaisin kirkoissa papin välityksellä. Kaukaisempien menneiden sukupol-

vien tieto oli puolestaan tallennettuna suullisessa kansanrunoudessa ja vanhassa ta-

pakulttuurissa.136 Lukutaito kuului luterilaisen kirkon harjoittaman kansanopetuksen 

piiriin, mutta käytännössä vain pieni osa ihmisistä osasi lukea nykystandardien mu-

kaisesti. Lukutaitoa opetettiin lähtökohtaisesti kansalle vain kristillisyyden tarpeisiin. 

Luterilaisen omakohtaiseen uskoon perustuneen opin mukaan sitä tarvittiin ihmisen 

omakohtaisen jumalsuhteen ja pelastumisen vuoksi. Käytännössä opittukin lukutaito 

ruostui helposti, koska sille oli perinteisessä käytännön agraarielämässä vain vähän 

käyttöä.137  Asiaan vaikutti myös jo aiemmin esille tuotu suomenkielisen kirjallisen 

kulttuurin ohuus ja huono saatavuus.138  

Kolmas 1800-luvun alkupuolen suomenkielisen väestönosan traditionaalisen ag-

raarikulttuurin keskeinen piirre liittyi laajemmin luterilaiseen kirkkoon ja sen harjoit-

tamaan kirkolliseen kansanopetukseen. Sen kautta suomenkieliselle kansanosalle le-

visi ainoa saatavissa oleva yhteinen ja hallinnon takaamassa auktoriteettiasemassa ol-

lut teoreettisluonteinen tieto inhimillistä todellisuutta koskevista perimmäisistä kysy-

myksistä. Raamatun ja kristillisen kansanopetuksen kautta levitettiin tietoa asioista, 

kuten maailman, luonnon ja ihmisen synnystä ja niiden perimmäinen olemuksesta 

sekä koko kaikkeutta ylläpitävistä voimista. Maallisen kirjallisen kulttuurin ohuuden 

vuoksi tämä kirkon levittämä kristillinen oppi oli suomenkieliselle kansanosalle yli-

paikallisena tietona monopoliasemassa.139 Sen kanssa kilpaili väistyvästi siihen sekoit-

tuen ja sulautuen vain vanha pakanalliselta ajalta peräisin ollut luonnonuskonnollinen 

maagisluontoinen ajattelu, joka suullisesti leviävänä tietona ei ollut kirjalliseen kult-

                                                   

 

136 Ks. esim. Tommila 1988a, 25–34; Tommila 1980, 255–256. 

137 Ks. esim. Leino-Kaukiainen 2007, 422–423, 425–427; Stark 2008. 

138 ks. kuviot 5 ja 6. 

139 Tässä kohtaa suomenkielinen väestönosa erosi ruotsinkielisestä agraarikulttuurin piirissä eläneestä 
väestönosasta. 
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tuuriin perustuneen kristillisen opin tavoin samassa suhteessa ylipaikallisesti yhtenäi-

nen.140 Luterilainen kirkko oli vielä 1800-luvun alkupuolella yhteiskunnan ainoa mer-

kittävä kansan enemmistön kielellä toiminut instituutio ja sen oppi puolestaan ainoa 

suomenkielistä kansanosaa ylipaikallisesti yhteen sitonut voima. 

Sivistys-kirjoittajat kasvoivat kukin tahoillaan eri puolilla Suomea vaihtelevissa ja 

omakohtaisesti koetuissa elämänkonteksteissaan. Omavarainen tai luontaistalouteen 

perustunut maanviljelys, suulliseen ja kasvokkaiseen kommunikaatioon pohjautunut 

kulttuuri sekä luterilaiseen kristillisyyteen kiinnittynyt ylipaikallinen tieto muodostivat 

kuitenkin heitä yhdistäneen suomenkielisen agraarikulttuurin perustan, jonka reuna-

ehtojen piiriin kaikki sivistys-kirjoittajat olivat 1800-luvun alkupuoliskolla syntyneet. 

Tämän perustan eli traditionaalisen agraarikulttuurin voi nähdä olleen sivistys-kirjoit-

tajien ja laajemmin suomenkielisen kansanosan suuren enemmistön näkökulma 

1800-luvun alkupuolen Suomen suuriruhtinaskunnan yhteiskunta- ja kulttuuriraken-

teeseen. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että sivistys-kirjoittajat sosiaalistuivat lapsuu-

dessaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen tämän traditionaalisen agraarikulttuurin 

reunaehtojen piirissä. He siis kasvoivat sen parissa yhteisönsä ja heitä ympäröivän 

yhteiskunnan jäseniksi.  

Sivistys-kirjoittajien sosialisaatiota ja sen vaikutusta heidän identiteetteihinsä voi-

daan tarkastella yleisellä tasolla Bergerin ja Luckmannin tiedonsosiologisen teorian 

kautta. Bergerin ja Luckmannin mukaan ihmisen identiteetti on ihmisen organismin, 

yksilötietoisuuden ja yhteiskuntarakenteen jatkuvan vuorovaikutuksen tuottama. 

Heidän mukaansa ihmisyksilön identiteetin kehittymisessä lapsuudessa tapahtuva 

primaarisosialisaatio on ensisijaisessa asemassa. Lapsuuden maailmaan leimautumi-

nen on Bergein ja Luckmannin mukaan ihmisellä erityisen syvä, koska se tapahtuu 

samassa primaarisosialisaation prosessissa, jossa ihminen omaksuu oman henkilö-

kohtaisen identiteettinsä.141 Lapsi omaksuu identiteettinsä primaarisosialisaatiossa 

osana laajempaa käsitystään todellisuudesta ja sen välittävät hänelle merkitykselliset 

toiset (significant others). Heitä ovat yleisimmässä tapauksessa lapsen vanhemmat, 

joihin lapsella on voimakas emotionaalinen side. Tämä tarkoittaa, että lapsi samaistuu 

monin tavoin merkityksellisiin toisiin emotionaalisesti. Tässä samaistumisessa hän 

sisäistää merkityksellisten toisten roolit ja asenteet eli omaksuu ne itselleen. Tämän 

                                                   

 

140 Kristinuskon ja maagisen ajattelun suhteesta Suomessa ks. esim. Stark 2006a, 224–253. 

141 Berger & Luckmann 2005, 195–196. 
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samaistumisen kautta yksilö oppii tunnistamaan itsensä ja hankkii näin subjektiivi-

sesti vakaan ja uskottavan identiteetin. Tärkeää on, että lapsi ei omaksu pelkästään 

merkityksellisten toisten rooleja ja arvoja, vaan myös heidän sosiaalisen maailmansa. 

Berger ja Luckmann korostavat, että ”identiteetin ja sosiaalisen maailman subjektii-

vinen omaksuminen ovat siten vain saman sisäistämisprosessin eri puolia, joita välit-

tävät samat merkitykselliset toiset”142  

Bergerin ja Luckmannin tiedonsosiologisen teorian kautta katsottuna vanha ag-

raarikulttuuri ja sen tässä luvussa esitellyt yhteiskunnalliset ja kulttuuriset reunaehdot 

muodostivat kirjoittajien identiteettien yhteisen perustan. Selvää on, että kirjoittajat 

omaksuivat tämän agraarikulttuurin maailman omien merkityksellisten toistensa vä-

littämässä erityislaatuisissa ja yksilöllisten elämänhistorioiden aikana kehittyneissä eri-

tyisissä muodoissa.143 Kirjoittajien lapsuudesta ei kuitenkaan ole säilynyt sen kaltaista 

yksityiskohtaista lähdeaineistoa, joka antaisi mahdollisuuden heidän primaarisosiali-

saationsa yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Tässä luvussa esitetystä alhaalta päin yh-

teiskunnan ja kulttuurin rakennetasoa lähestyvästä näkökulmasta voidaan kuitenkin 

sanoa, että edellä kuvattu suomenkielisen väestönosan traditionaalinen agraarikult-

tuuri muodosti kirjoittajille yhteisen ja ylipaikallisen yhteiskunnallisten ja kulttuuris-

ten merkitysten perustan. Samalla tästä kulttuurista välittyneestä näkökulmasta sosi-

aaliseen maailmaan ja sitä kautta omaksutuista identiteeteistä muodostuivat myös, 

muuten keskenään erilaisten kirjoittajien, ihmistä koskevan ajattelun yhteiset lähtö-

kohdat. Tämä antaa tälle tutkimukselle rakennetason perustan yhteisiä subjektikäsi-

tyksiä koskevalle analyysille. 

4. Agraarikulttuurista irtoaminen ja uudelleensosialisaatio 

Vaikka sivistyksestä 1800-luvun puolivälin suomenkieliseen julkisuuteen kirjoitta-

neita henkilöitä yhdisti syntyminen esitettyjen suomenkielisen agraarikulttuurin yh-

teiskunnallisten ja kulttuuristen reunaehtojen piiriin, kukaan heistä ei kuitenkaan elä-

nyt elämäänsä loppuun tässä viitekehyksessä.  Kuten jo tämän osan ensimmäisessä 

                                                   

 

142 Berger & Luckmann 2005, 149–151. Kurssivointi Bergerin ja Luckmannin. Sosialisaatio ei ikinä ole 
täydellistä tai kaiken kattavaa. Berger & Luckmann 2005, 156. 

143 Berger & Luckmann 2005, 149–150 
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luvussa tuli esille, kaikki kirjoittajat kokivat elämänsä aikana sosiaalista nousua, joka 

irrotti heidät agraarisista juuristaan.144  

Agraarikulttuurista irtaantumisen ja sosiaalisen nousun taustalla oli epäilemättä 

kirjoittajien henkilökohtainen kyvykkyys, joka mahdollisti heille heidän vielä 1800-

luvun puolenvälin oloissa erityisen elämänkulkunsa. Sosiaaliseen nousuun oli 1800-

luvun alkupuolen Suomen suuriruhtinaskunnassa joitakin kapeita väyliä, joita kirjoit-

tajien onnistui kulkea. Viisi kirjoittajista irtaantui traditionaalisesta agraarikulttuurista 

kulkemalla näistä väylistä ilmeisintä, pääsemällä ruotsinkielisen koululaitoksen piiriin. 

Papeiksi ja myöhemmin kirkkoherroiksi päässeet Johan Bäckvall, Salomon Majander, 

J. W. Murman ja Wilhelm Carlsson kävivät tätä opinpolkua aina yliopistotutkintoon 

asti. Alkeiskoulun opettajaksi ja sanomalehden päätoimittajaksi noussut Tobias Se-

renius kävi muutaman vuoden ruotsinkielisiä ala-yläalkeiskouluja.145 

Neljän kirjoittajista August Hytösen Staffan Riikosen, Erik Taipaleen ja Johan 

Hännisen onnistui puolestaan tarttua ensimmäisiin suomenkieliselle väestölle sen 

omalla äidinkielellä toimiviin koulutusmahdollisuuksiin. Käräjäkirjurin virkauralle 

päätynyt August Hytösen sosiaalisen nousun avain oli alkeiskoulun käyminen Kuo-

piossa. Lopulta tehtaanjohtajaksi kivunneen Riikosen sosiaalisessa nousussa ratkai-

sevaa oli se, että hän sattui oleskelemaan Pietarissa juuri kun sinne perustettiin suo-

menkielinen kirkkokoulu. Tämä vei hänet opinpolulle, joka sattumien kautta vei hä-

net työuralle varhaisen teollisuuden parissa. Taipaleen ja Hännisen onnistui päästä 

ensimmäisten valtion ylläpitämien suomenkielisille tarkoitetun oppilaitosten, maan-

viljelyskoulujen opetuksen piiriin. Taipaleen tie vei lopulta opettajaseminaariin sekä 

sieltä maanviljelyskoulun ja kansakoulun opettajaksi. Hänninen puolestaan toimi 

koulutuksensa jälkeen työnjohtotehtävissä kunnallisessa hoitolaitoksessa ja rautaruu-

kissa.146  

Itseoppineiden Antti Mannisen, Erik Klamin ja Anders Särkelän tiet yhteiskun-

nassa ylemmässä olivat erilaiset, mutta kaikkia heitä yhdisti tunnetuksi tuleminen ja 

esiin nouseminen julkisuuden kautta. Manninen herätti asiantuntevilla kirjoituksillaan 

huomiota niiden ylempien virkamiesten keskuudessa, jotka suunnittelivat ensim-

mäisten suomenkielisten valtion ylläpitämien oppilaitosten, maanviljelyskoulujen pe-

                                                   

 

144 Tutkimuksen päähenkilöiden elämänvaiheista tarkemmin heitä käsittelevissä luvuissa työn osassa 
II. Sieltä löytyvät myös lähdeviitteet. 

145 Ks. tarkemmat tiedot työn toisen osan henkilöluvuista. 

146 Ibid. 
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rustamista. Näin hän pääsi tällaisen koulun johtajaksi ja myöhemmin hänen aktiivi-

nen uransa kirjoittajan huipentui Tapio -lehden päätoimittajana. Klami puolestaan 

käytti hyväkseen valtiovallan vapauttamaa mahdollisuutta vaurastua talonpoikaispur-

jehduksen avulla. Hän teki uskaliaita meriseikkailuja, jotka suuntautuivat ensin Itä-

meren satamiin ja myöhemmin Välimerelle asti. Klami tuli näiden purjehdustensa ja 

julkaisemiensa matkaraporttien avulla kuuluisaksi, mikä auttoi häntä myöhemmin tu-

lemaan valituksi valtiopäiville talonpoikaissäädyn edustajana. Anders Särkelä nousi 

1840-luvulla ruotsinkielisessä julkisuudessa esiteltyjen itseopittujen kellosepän taito-

jensa ansiosta eräänlaiseksi ensimmäiseksi suomenkielisestä kansanosasta lähtöisin 

olleeksi julkisuuden henkilöksi. Tämän huomion ansiosta hän nousi korkeimpien vir-

kamiestahojen ja lopulta jopa keisarin suosioon. Tämän ansiosta hän saattoi vaihtaa 

säätyään talonpoikaisesta porvariksi ja toimia ensin kronometritehtailijana ja myö-

hemmin kelloseppämestarina.147 

Kirjoittajien kokema sosiaalinen nousu oli heidän henkilökohtaisten elämänkul-

kujen kannalta merkittävä muutos. Se irrotti heidät lapsuutensa agraarikulttuurista, 

jossa pysyminen oli suomenkieliselle väestönosalle vallitseva normi ja jonka piirissä 

lukuisat sukupolvet olivat ennen heitä eläneet. Tarkempien tietojen puuttuessa jokai-

sen kirjoittajan henkilökohtaisista olosuhteista, tätä muutosta voidaan tarkastella ylei-

sellä tasolla yhteiskuntarakenteen ja yksilön välisen suhteen kautta.  

Yhteiskunnan rakennetason näkökulmasta voidaan sanoa, että agraarikulttuurista 

irtoaminen merkitsi kaikille kirjoittajille irtoamista paikallisesti harjoitetusta omava-

raistaloudesta ja sen yhteisöstä. Sen tilalle tai ohelle tuli kirjottajille osallistuminen 

uudella tavalla yhteiskunnallisesti eriytyneeseen työnjakoon.148 Tämä ilmeni kirjoitta-

jilla eri tavoin. Neljä pappia Bäckvall, Majander, Murman ja Carlsson pääsivät aktii-

viseksi osaksi evankelisluterilaisen kirkon instituutiota sekä pappina myös johtavaan 

asemaan paikallisyhteisöissään. Opettajaksi edenneet Manninen ja Serenius puoles-

                                                   

 

147 Ibid. 

148 Émile Durkheimin mukaan yhteiskunnan koossapysymistä kuvaa käsitepari mekaaninen solidaari-
suus ja orgaaninen solidaarisuus. Mekaaninen solidaarisuus viittaa traditionaalisiin yhteiskuntiin, joita 
piti koossa samanlaisuuden paine, eli yhteiset normit. Mekaaninen solidaarisuus oli tyypillistä maata-
lousyhteiskunnissa, joksi suomenkielisen agraarikulttuurin voi lukea. Orgaaninen solidaarisuus taas 
viittaa Durkheimilla moderniin yhteiskuntaan. Orgaaninen solidaarisuus rakentuu eriytyneen työnjaon 
pohjalta. Durkheim liittää sen esimerkiksi ammattikuntien sisäisiin suhteisiin ja tätä kautta muodostu-
vaan solidaarisuuteen. Durkheim 1990, 76–129. 
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taan pääsivät osaksi suomenkieliselle väestölle järjestettävää valtakunnallista koulu-

tusjärjestelmää. Konttoristi Staffan Riikonen siirtyi osaksi varhaista teollista yhteisöä, 

kelloseppämestari Anders Särkelä porvarissäätyyn ja osaksi ammattikuntalaitosta 

sekä kirjuri August Hytönen osaksi suuriruhtinaskunnan virkakoneistoa. Maanvilje-

lyskoulua käyneistä Erik Taipaleesta ja Johan Hännisestä tuli statukseltaan ensimmäi-

siä suomenkielisiä valtion kouluttamia maanviljelijöitä.  

Yhteiskuntarakenteen tasolta katsottaessa tämä tarkoitti, että kirjoittajat saivat so-

siaalisen nousunsa myötä entistä selvemmin uudet laajemmat yhteiskunnalliset roolit 

vanhojen paikallisten ja ruokakuntakohtaisten tilalle tai rinnalle. Tämä tarkoitti myös 

siirtymistä selkeämmin taloudellisen vaihdannan alueelle ja useassa tapauksessa myös 

pidemmälle menneeseen rahatalouteen. Uusissa asemissaan kirjoittajat eivät useim-

miten enää lapsuutensa tavoin olleet suorassa kosketuksessa jokapäiväisen selviämi-

sen kannalta ensiarvoisen tärkeään ruoantuotantoon, vaan he hankkivat sen muilla 

tavoin antaen vastineeksi erityistä osaamista vaativan uuden roolinsa yhteiskunnassa. 

Muutos on merkittävä, koska aikaisemmin suomenkielisessä agraarikulttuurissa elä-

essään he olivat osa paikallista laajempaa yhteisöä vain passiivisesti kirkon kautta 

kristittyinä tai kansana. Uusissa rooleissaan he olivat aktiivisissa rooleissaan osa laa-

jempia yhteiskunnallisen työnjaon eriytyneitä sektoreita.149  

Irrottautuessaan lapsuutensa agraarikulttuurista, sivistys-kirjoittajat siirtyivät sa-

malla myös yhteiskunnallisesti eriytyneen tiedonjaon piiriin. Heidän uusissa amma-

teissaan vanhalla agraarikulttuurin sukupolvelta toiselle kulkeneella maanviljelykseen 

liittyneellä traditionaalisella tietotaidolla ei ollut enää keskeisintä asemaa. Sen sijaan 

kirjoittajien uusien elinkeinojen kannalta olennaiseksi tiedoksi muotoutui aivan toi-

senlainen, muualta yhteiskunnasta ja kulttuurista hankittavissa oleva tietotaito. Tämä 

tieto oli eriytynyttä, koska se ei enää ollut välittömässä suhteessa ihmisen eloonjään-

tiin ja ravinnonhankintaan kiinteästi yhteydessä olleeseen elinkeinoon, maanviljelyk-

seen. Sen sijaan se oli heidän omaksumaansa syvällisempää tietoa jostain kapeam-

malta elämänsektorilta, jota vastaan he saattoivat vaihdannan ja rahatalouden kautta 

turvata ravinnonhankintansa.150  

Karrikoiden ilmaistuna kirjoittajat siis siirtyivät elämänsä aikana miltei omavarais-

taloudesta ja ”omavaraistiedosta” kiinteämmin sekä paikallista laajemman, vaihdan-

tatalouden että vaihdantatiedon piiriin. Selkeimmin tämä tuli esiin niillä kirjoittajilla, 

                                                   

 

149 Työnjaon kehittymisestä ks. Durkheim 1990, 215–320. 

150 Berger & Luckmann 2005, 90–91; 133–134. 
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jotka olivat päässeet yhteiskunnan järjestämän koulujärjestelmän piiriin. Se vei kir-

joittajista neljän – Bäckvallin, Majanderin, Murmanin ja Carlssonin – opiskelemaan 

koulujärjestelmän huipulle saakka muun muassa klassisia kieliä ja korkeampaa mate-

matiikkaa. Ruotsin kielen oppiminen ruotsinkielisen koulujärjestelmän piirissä liitti 

heidät uudella tavalla länsimaisen ajattelun traditioon, joka pelkästään suomenkieli-

selle ihmiselle oli vielä 1800-luvun alkupuolella suomenkielisen kirjallisen kulttuurin 

ohuuden vuoksi vaikeaa. Myös muut alempia oppilaitoksia käyneet Riikonen, Sere-

nius, Hytönen, Taipale ja Hänninen kiinnittyivät uudenlaiseen yhteiskunnallisesti ja 

hallinnollisesti tuotettuun tietoon, joka poikkesi agraarikulttuurin vanhasta paikalli-

sesta ja suullisesta tietotraditiosta. Itseoppineet ja -opetetut Manninen, Klami ja Sär-

kelä saattoivat tehdä saman lukutaitonsa avulla kirjallisen kulttuurin kautta. Kiinnit-

tyminen tähän yhteiskunnallisesti eriytyvän tiedon maailmaan erotti sivistys-kirjoitta-

jia suurimmasta osasta suomenkielistä syntyperää olleista aikalaisistaan.  

Keskeistä kirjoittajien agraarikulttuurista irtoamisen ja sosiaalisen nousun kan-

nalta olikin heidän kirjallistumisensa, eli hyvän luku- ja kirjoitustaidon omaksuminen. 

Se oli olennainen kaikkia sivistys-kirjoittajia sosiaalisesta asemasta riippumatta yhdis-

tänyt tekijä, joka irrotti heidät vanhasta traditionaalisesta agraarikulttuurista, joissa 

näillä taidoilla ei ollut merkittävää asemaa. Nykytutkimus on korostanut luku- ja kir-

joitustaidon välistä yhteyttä. Niiden ei enää katsota olevan toisistaan erillisiä, vaan 

niiden syvällisen oppimisen katsotaan kulkevan käsi kädessä. Tästä syystä Ilkka Mä-

kinen on ehdottanut luku- ja kirjoitustaitoa yhdessä kuvaavaksi käsitteeksi englannin 

kielen käsitettä ”literacy” lähestyvää ”lukitaitoa”, jonka ensimmäisissä tavuissa nämä 

molemmat kirjallistumisen puolet ilmenevät.151 Tähän nykykäsitykseen nojaten puhe 

suomalaisen kirkollisen kansanopetuksen koko väestölle menneinä vuosisatoina 

opettamasta lukutaidosta on harhaanjohtavaa, koska uskonkappaleiden ulkolukuun 

perustuvalla metodilla väestötasolla sitä tuskin kunnolla opittiin.152 Tässä mielessä 

voidaan sanoa, että yhteiskunnan rakennetason näkökulmasta katsottuna sivistys-kir-

joittajien kehittynyt ”lukitaito” erotti heidät vielä 1850–60-lukujen suomenkielisen 

väestönosan suuresta agraarikulttuurissa eläneestä enemmistöstä. 

”Lukitaidon” omaksuminen ja sen käyttäminen avasi kirjoittajille aikaisempiin su-

kupolviin verrattuna aivan uudenlaisia näköaloja. Hyvä lukutaito mahdollisti kirjoit-

tajille mahdollisuuden entistä laajempaan tiedon hankintaan ja sen omaksumiseen. 

                                                   

 

151 Mäkinen 2007, 402. ”Lukitaitoon” nojaavasta lukutaitotutkimuksesta ks. esim. Linnakylä 1995. 

152 Ks. esim. Leino-Kaukiainen 2007, 422; Häggman 2007, 213–229. 
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Kirjoittajien nuoruudessa ja aikuisuudessa 1800-luvun puolivälissä suomeksi alkoi il-

mestyä aikaisempaa enemmän maallisiin aiheisiin pureutuvia kirjoja samaan aikaan, 

kun suomenkielisen lehdistön määrä moninkertaistui. Hyvän lukutaitonsa kautta kir-

joittajat saattoivat omaksua aivan uudella tavalla äidinkielellään suomenkielisessä kir-

jallisessa sfäärissä tuotettua ylipaikallista tietoa. Periaatteen tasolla hyvä lukutaito 

avasi käännösten kautta oven myös koko ihmiskunnan kirjallisesti talletettuun tie-

toon ja tuotettuun kulttuuritraditioon, johon suullisessa kulttuurissa eläneillä aikalai-

sista tai menneistä sukupolvista ei ollut pääsyä. Vieraita kieltä osaavilla kirjoittajilla 

tämän tiedon kehä oli tietysti vielä pelkästään suomea osaavia kirjoittajia laajempi. 

Hyvä lukutaito ja halu käyttää tätä taitoa mahdollistivat siis kirjoittajien irtoamisen 

pääosin paikallisesti tuotetusta tiedosta sekä kiinnittymisen osaksi ylipaikallista tietoa.  

Kehittynyt kirjoitustaito puolestaan avasi sen osaajille vanhaan suulliseen agraari-

kulttuuriin verrattuna uudenlaiset edellytykset tiedon käsittelyyn. Kirjoitustaidon 

avulla ihminen saattoi uudella tehokkuudella tallentaa, jäsentää ja analysoida saa-

maansa tietoa. Asioita voitiin laittaa ylös ja näin tallennettua tietoa saatettiin aikai-

sempaa vaivattomammin verrata ja edelleen kehittää. Tämä mahdollisti tehokkaam-

man suunnitelmallisuuden miltei elinkeinossa kuin elinkeinossa, kun kirjallisesti 

muistiinpantuun tietoon saatettiin uudestaan ja uudestaan palata ja niitä saatettiin ke-

hitellä eteenpäin. Kirjoittajien omaksuman kehittyneen luku- ja kirjoitustaidon, ”lu-

kitaidon”, voikin nähdä eräänlaisena ajan uutena tiedonhankinnan ja -käsittelyn tek-

nologiana, joka ainakin ajatuksen tasolla on rinnastettavissa 1900-luvun loppupuo-

lella tapahtuneeseen tietoteknologian murrokseen.153 Molemmat muuttivat funda-

mentaalisesti juuri tiedonkäsittelyn tapaa. 1800-luvun puolivälissä eläneille ihmisille 

kirjoittaminen oli monella tapaa samankaltainen uusi mahdollisuus tallentaa, muo-

kata ja edelleen kehittää tietoa, mitä 1900-luvun lopun kirjoituskoneen ääreltä tieto-

koneelle ja myöhemmin globaalien tietoverkkojen äärelle siirtyneelle ihmiselle. Alku-

vaiheessa nämä molemmat uudet teknologiat myös erottivat niiden nopeat omaksu-

jat vanhoissa käytännöissä kiinni olleesta valtaväestöstä.  

Sivistyksestä kirjoittaneita yhdisti siis toisiinsa elämänkulun aikana koettu yhteis-

kunnallisen roolin muutos, siirtyminen laajempiin tiedon sfääreihin ja kommunikaa-

tion tasoon. Tämä merkitsi heidän kiinnittymistä uudella tavalla agraarikulttuurin pai-

kallisen tason sijasta laajempiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin. Oleellista 

                                                   

 

153 Ong 1986, 36–45; passim. 
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on, että kaikki kirjoittajista ottivat ratkaisevan askeleensa irti agraarikulttuurista sel-

laisessa elämänsä vaiheessa, jossa he olivat jo ehtineet omaksua edellisessä luvussa 

kuvatut kotiensa agraarikulttuurin asettamat identiteetin reunaehdot. Ruotsinkielisen 

koulujärjestelmän piiriin päässeistä ja papiksi asti ponnistaneista Johan Bäckvall 

aloitti koulunkäyntinsä 15-vuotiaana, Salomon Majander 18-vuotiaana ja J.W. Mur-

man 12-vuotiaana. Wilhelm Carlssonin koulunkäynnin aloitusvuodesta ei ole tietoa, 

mutta varmuudella voidaan sanoa, että se tapahtui hänen ollessa toisella kymmenel-

lään. Kaikille heistä koulunkäynnin aloittaminen merkitsi muuttoa pois kodista ja sen 

paikallisyhteisön piiristä. Samoin kävi myös alemmissa oppilaitoksissa opetusta saa-

neille kirjoittajille. Ruotsinkielisessä ala-alkeiskoulussa opiskellut Tobias Serenius 

aloitti koulunkäyntinsä 16-vuotiaina, saman ikäisenä kuin suomenkielistä alkeiskou-

lua käynyt August Hytönen. Suomenkieliseen maaviljelyskouluun päässeet Erik Tai-

pale ja Johan Hänninen aloittivat opintonsa vasta 22- ja 18-vuotiaana. Itseoppineilla 

tai yksityisesti opetetuilla tämä rajakohta ei ole niin selkeästi osoitettavissa. Antti 

Manninen lähti kotitilaltaan 26-vuotiaana, kun hän sai matkastipendin, jonka avulla 

hänen tuli tutustua maanviljelyskoulujen toimintaan Ruotsissa. Seuraavana vuonna 

hän aloitti maaviljelyskoulun johtajana Tohmajärvellä. Laivuri Erik Klami aloitti pur-

jehtijan uransa noin 20-vuotiaana matkalla Riikaan. Kelloseppämestari Anders Sär-

kelä koki varsinaisen uranvaihdoksen talonpojasta porvarisoikeudet omaavaksi käsi-

työläismestariksi noin 30-vuotiaana.154  

Näistä erilaisista elämänkuluistaan huolimatta yhteistä kirjoittajille oli siis se, että 

kaikkien heidän elämänsä kannalta käänteentekevä siirtymä tapahtui iässä, jossa he 

olivat jo ehtineet sosiaalistua traditionaalisen agraarikulttuurin oloihin ja ehtoihin.155 

Yhteiskuntarakenteen ja yksilön suhteen kannalta katsoen tämä tarkoitti, että agraa-

rikulttuurista irtautumisen aikaansaama muutos kirjoittajien elämässä tapahtui vasta 

siinä vaiheessa, kun heidän primaarisosialisaationsa agraarikulttuurin piirissä oli jo 

pääosin tapahtunut ja heidän minuutensa muotoutunut ratkaisevalla tavalla. Bergerin 

ja Luckmannin tiedonsosiologisen teorian kannalta katsoen tämä merkitsi, että erilai-

                                                   

 

154 Ks. tarkemmat tiedot työn toisen osan henkilöluvuista. 

155 Koska kirjoittajien lapsuudesta ja nuoruudesta ei ole saatavissa yksityiskohtaista tietoa, oletuksena 
tässä on, että heidän primaarisosialisaationsa onnistui normaalilla tavalla. Bergerin ja Luckmannin mu-
kaan sosialisaatio onnistuu parhaiten työn- ja tiedonjaoltaan yksinkertaisissa yhteiskunnissa, jonkalai-
nen kirjoittajien lapsuuden agraarikulttuuri oli, ainakin verrattuna siihen maailmaan, johon he myö-
hemmin siirtyivät. Ks. Berger & Luckmann 2005, 184–187 
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sista elämänhistorioistaan huolimatta kirjoittajat kokivat irtautumisensa agraarikult-

tuurista elämänvaiheessa, jossa he olivat omaksuneet käsityksensä maailmasta ja 

omasta identiteetistään lapsuudessaan merkityksellisten toisten kautta.156   

Bergerin ja Luckmannin mukaan yleensä ihmisen lapsuudessa kokemaa ja merki-

tyksellisten toisten välittämää primaarisosialisaatiota seuraa sekundaarisosialisaatio. 

Tällä tarkoitetaan yhteiskunnallisen työnjaon edellyttämää roolispesifin tiedon hank-

kimista, jossa ihminen omaksuu siis aikuisuutensa yhteiskunnallisen roolinsa ja siinä 

tarvittavaa tietotaitoa.157 Yleensä tiedonjaoltaan kehittyneemmissä yhteiskunnissa se-

kundaarisosialisaatio on annettu sitä varten kehitetyn yhteiskunnallisen instituution 

hoidettavaksi. Moderneissa yhteiskunnissa tämän tehtävän hoitaa yleensä sitä varten 

kehitetty koulutusjärjestelmä.158 Kirjoittajien kannalta merkittävää kuitenkin oli, että 

Suomessa ei 1800-luvun alkupuolella ollut suomenkieliselle kansanosalle suunnattua 

koulutusjärjestelmän kaltaista instituutiota, eikä siten selkeää yhteiskunnan järjestä-

mää sekundaarisosialisaation väylää.  

Agraarikulttuurin piirissä olleiden ihmisten ajateltiin kouluttautuvan työtehtä-

viinsä tradition kautta saadun tiedon avulla, niin kuin tapahtuikin. Agraarikulttuurin 

piirissä tapahtunut aikuisuuden roolien ja tehtävien omaksuminen muistuttaakin Ber-

gerin ja Luckmannin kuvaamaa sekundaarisosialisaatiota, joka on luonteenomaista 

tiedonjaoltaan vähäiselle yhteiskunnalle. Tällaisessa yhteiskunnassa sosialisaatiota 

varten kehitetty instituutio voi jatkaa suoraan primaarisosialisaatiosta sekundaariso-

sialisaatioon ylläpitäen sen sosiaalistavia toimintoja.159 Suomenkielisessä agraarikult-

tuurissa tapahtui juuri näin, kun yksilö sai sekä lapsuuden kasvatuksensa että koulu-

tuksensa aikuisuuden rooliin useimmiten saman tai reunaehdoiltaan samankaltaisen 

ruokakunnan piirissä, jossa tämä toiminta oli jatkunut jo sukupolvista toiseen. Ber-

gerin ja Luckmannin mukaan sosialisaatio onnistuu yleensä hyvin juuri tämänkaltai-

sissa työn- ja tiedonjaoltaan yksinkertaisissa yhteiskunnissa. Tällöin sosialisaatio tuot-

taa yhteiskunnallisesti ennalta määriteltyjä ja selkeäprofiilisia identiteettejä. Yksinker-

taistettuna tämä tarkoittaa, että tällaisissa tiedonjaoltaan vähäisissä yhteisöissä jokai-

nen on pitkälti se, minkä hänen oletetaan olevan ja hän on sitä sekä muiden että 

                                                   

 

156 Berger & Luckmann 2005, 149–151.  

157 Berger & Luckmann 2005, 156–157. 

158 Berger & Luckmann 2005, 165. 

159 Berger & Luckmann 2005, 165. Bergerin ja Luckmannin mukaan lapsuudessa saadun primaariso-
sialisaation ja myöhemmän sekundaarisosialisaation työnjako vaihtelee yhteiskunnittain ilmenevän tie-
donjaon jakautumisen mukaan. 
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itsensä silmissä. Agraarikulttuurissa siis talonpoika oli talonpoika ja renki oli renki, 

minkä vuoksi identiteetistä ei muodostunut merkittävää ongelmaa.160 

Voidaankin sanoa, että sivistys-kirjoittajien agraarikulttuurissa tapahtunut primaa-

risosialisaatio valmisti heitä heikosti heidän saavuttamiinsa uudenlaisen yhteiskunnal-

lisen työn- ja tiedonjaon piirissä olleisiin rooleihinsa yhteiskunnassa sekä niihin liitty-

neisiin identiteetteihin. Tilannetta syvensi se, että sivistys-kirjoittajien tapaisille uu-

denlaisia rooleja yhteiskunnassa omaksuneille suomenkielisille ihmisille ei 1800-lu-

vun alkupuoliskolla ollut selviä institutionalisoituneita yhteiskunnallisia tai kulttuuri-

sia malleja sekundaarisosialisaationsa läpikäymiseen. Bergerin ja Luckmannin mu-

kaan sekundaarisosialisaatio kohdistuu aina jo primaarisosialisaatiossa muotoutunee-

seen minuuteen ja sisäistyneeseen maailmaan, jonka vuoksi kaikki siinä sisäistettävät 

uudet tietokokonaisuudet on rakennettava primaarisosialisaation varaan. Tästä joh-

tuen sekundaarisosialisaatiossa tulee helposti ongelmia, koska aiemmin sisäistetyillä 

maailmoilla on taipumus säilyä.161 Agraarikulttuurista eriytyneeseen yhteiskunnalli-

sesti eriytyneeseen työn- ja tiedonjakoon sekä uuteen kommunikaation muotoon siir-

tyneillä sivistys-kirjoittajilla tämän primaari- ja sekundaarisosialisaatioiden ristiriita oli 

oltava syvä. Poikkeuksellisen syvän siitä teki vielä juuri se, että kirjoittajat olivat su-

kujensa ja miltei poikkeuksetta ruokakuntiensa ensimmäisiä tähän maailmaan siirty-

neitä henkilöitä. Siten primaari- ja sekundaarisosialisaatioiden välisen eron kiinni ku-

romiseen ei ollut olemassa heidän lapsuuden maailmassaan sen kummemmin insti-

tutionaalisia kuin käytännön elämän malleja. 

Sivistys-kirjoittajien elämänsä aikana kokeman siirtymän merkittävyyden vuoksi 

heidän kohdallaan voidaankin puhua Bergerin ja Luckmannin termein sekundaariso-

sialisaation sijasta uudelleensosialisaatiosta. Sille tyypillistä on, että se kumpuaa jyr-

kästä katkoksesta yksilön elämänhistoriassa, jonka seurauksena hänen subjektiivinen 

elämänhistoriansa murtuu. Tämän vuoksi yksilön menneisyys aletaan tulkita uudel-

leen sellaiseksi, että se sopii yhteen nykyisyydessä tavatun todellisuuden kanssa. Se-

kundaarisosialisaatio eroaakin uudelleensosialisaatiosta ihmisen identiteetin kannalta 

katsoen siten, että sekundaarisosialisaatiossa ihmisen menneisyys ja nykyisyys pyri-

tään tulkitsemaan eheäksi jatkumoksi – uudelleensosialisaatiossa puolestaan mennei-

syys tulkitaan uudelleen nykyisyydestä käsin. Uudelleensosialisaatiossa identiteetin 

                                                   

 

160 Berger & Luckmann 2005, 185. 

161 Berger & Luckmann 2005, 156. 
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todellisuusperuste on nykyisyydessä, kun taas sekundaarisosialisaatiossa se on men-

neisyydessä.162   

Sivistys-kirjoittajien sosiaalinen nousu siis irrotti heidät vanhasta, vuosisatoja ja -

kymmeniä aiempia sukupolvia jatkuneesta agraarikulttuurista. Se vei useimmat heistä 

yhteiskunnallisiin rooleihin, jotka eivät olleet sääty-yhteiskunnassa tavallisia talonpoi-

kaistaustaisille tai sitä alemmille yhteiskuntaryhmille.  Vanhassa agraarikulttuurissa oli 

tapana jatkaa menneiden sukupolvien agraarista työtä, mutta kirjoittajat olivat jouk-

koa, jotka päätyivät ammatteihin, joka oli selvemmin yhteiskunnallisen työn- ja tie-

donjaon piirisissä. He olivat myös omaksuneet uudenlaisen kirjallisen ilmaisun ja 

kommunikaation muodon. Tämä kaikki erotti heitä jyrkästi sukujensa aikaisempien 

sukupolvien traditiosta. Tämä kirjoittajien primaarisosialisaation ja sekundaarisosia-

lisaation välinen syvä ristiriita ei voinut olla vaikuttamatta kirjoittajien käsityksiin 

omasta organisminsa, yksilötietoisuuden ja yhteiskuntarakenteen vuorovaikutuksen 

tuottamasta identiteetistään.163  

Voidaan olettaa, että tämä kirjoittajien identiteetin perustavanlaatuinen ongelma 

antoi kirjoittajille yhteisen pohjan kirjoittaa sivistyksestä ihmisen sisäisenä muutok-

sena. Sosiaalisen nousunsa myötä he saattoivat itse kokea olleensa sivistyneitä verrat-

tuna agraarikulttuurin oloihin, joista he olivat lähtöisin. Jos edellisessä luvussa ku-

vattu syntyminen ja sosiaalistuminen vanhaan agraarikulttuuriin antoivat kirjoittajille 

sivistyksestä kirjoittamiselle yhteisen perustan tai lähtökohdan, niin sosiaalinen 

nousu, liittymien yhteiskunnallisesti eriytyneen tiedonjaon piiriin ja etääntyminen 

luonnosta puolestaan olivat heille yhteinen kokemuspinta, joka antoi heille aineksia 

pohtia, mitä ihmiselle tapahtui, kun hän sivistyi. 

Kirjoittajien omaksuma kelvollinen luku- ja kirjoitustaito ”lukitaito”, voidaan ym-

märtää uudenlaisena teknologiana, joka mahdollisti kirjoittajien ihmisen sivistymistä 

käsitelleet pohdinnat. Sen avulla heidän oli mahdollista eritellä ja analysoida tosiasi-

allisessa identiteetissään tapahtuneita muutoksia. Kuten jo tämän työn johdannossa 

tuotiin esille, suullisen ja kirjallisen kulttuurin välisiä suhteita tutkineen Walter J. On-

gin mukaan kirjoitusprosessi verrattuna suulliseen kanssakäymiseen vaatii aivan uu-

                                                   

 

162 Berger & Luckmann 2005, 182–184. Käytännössä sekundaarisosialisaation ja uudelleensosialisaa-
tion välillä on lukuisia välityyppejä, joissa subjektiivinen todellisuus murtuu vain osittain. Tämänkaltai-
set tyypit ovat yleisiä nyky-yhteiskunnassa, jossa sosiaalinen liikkuvuus ja uusien ammattien omaksu-
minen on aiempaa yleisempää. Berger & Luckmann 2005, 182. 

163 Berger & Luckmann 2005, 195–196. 
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denlaista muista ihmisistä eristäytymistä sekä analyyttisyyttä ja harkintaa. Ongin mu-

kaan kirjoittaminen on myös puhumiseen verrattuna aivan eri tavalla refleksiivistä 

toimintaa. Sivistys-kirjoitusten kannalta oleellista on, että kirjoitustaito auttaa ihmistä 

ottamaan etäisyyttä omaan itseensä, hänen kykyään nähdä itsensä ulkopuolisin sil-

min. Siksi kirjoitustaidon oppimisella on tärkeä merkitys ihmisen identiteetin ja mi-

näkuvan kehitykselle.164  

”Lukitaidon” avulla sivistys-kirjoittajat saattoivat jäsentää identiteettiään, joka oli 

murroksessa, koska he olivat elämänkulkunsa vuoksi kiinnittyneet yksilöinä yhteis-

kunta- ja kulttuurirakenteeseen lapsuuden agraarikulttuurista selvästi poikkeavalla ta-

valla. Heidän alun perin omaksumansa paikallinen agraarikulttuuri oli vaihtunut ak-

tiiviseen roolin ylipaikallisessa yhteiskunnassa. 

Tämän vuoksi voidaan sanoa, että ”lukitaito” kirjoittajien omaksumana uutena 

teknologiana mahdollisti myös sivistys-kirjoituksien kaltaiset subjektia koskevat tut-

kielmat. Jos siis sosiaalistuminen agraarikulttuuriin oli kirjoittajille yhteinen lähtö-

kohta ja sosiaalinen nousu sekä tiedon saannin tavasta sekä välittömästä luontosuh-

teesta irrottautuminen yhteinen kokemuspohja, niin ”lukitaito” puolestaan oli heitä 

yhdistänyt uusi tiedonkäsittelyn teknologia, jonka ansiosta he saattoivat jäsentää näitä 

heidän elämänhistoriassaan tapahtuneita muutoksia. Tiedonhaun ja tiedonkäsittele-

misen kautta se tarjosi siis keinon jäsentää sitä identiteetin ongelmaa, jonka kirjoitta-

jien sosiaalinen nousu ja irtoaminen agraarikulttuurista olivat saaneet aikaan.  

5. Varhainen suomenkielinen tietoyhteiskunta 

Sivistys-kirjoittajien kokema agraarikulttuurista irtoaminen, sosiaalinen nousu ja kir-

jallistuminen merkitsivät heille merkittävää yksilöllistä elämänmuutosta, joka sellai-

senaan oli suomenkieliseen kotiin syntyneelle ihmiselle vielä 1800-luvun puolivälissä 

epätavallista. Se ei kuitenkaan ollut Suomessa mitään ennen kuulumatonta. Agraa-

rielämästä irrottanut sosiaalinen nousu oli ollut suomenkielisten kotien yksittäisille 

kasvateille mahdollista jo aikaisempina vuosisatoina ruotsin kielen omaksumisen ja 

                                                   

 

164 Ong 1986, 36–45, passim; Ong 2002, 77–114; 5–10. Kirjoitustaidolla näyttää näin ollen olevan yh-
teys modernin yksilöllisen subjektin muotoutumiseen. Söderbergin mukaan tällöin se liittyy myös mo-
dernin subjektin nousun toiseen puoleen: refleksiivisyyden lisääntymistä seuraa usein traditionaalisten 
totuuksien kyseenalaistaminen. Ks. Söderberg 2000, 33–34. 
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koulujärjestelmän piiriin pääsemisen kautta. Tämä tie oli vienyt maaseutupitäjien lah-

jakkaimpia poikia virkauralle.165 Samalla tapaa myös virallisen koululaitoksen ulko-

puolella tapahtunutta kansanihmisten kirjallistumista oli tavattu aikaisemminkin. Ha-

janaisen ja harvaanasutun maan sisällä oli suuria eroja, jonka vuoksi luku- ja kirjoi-

tustaito olivat saattaneet kukoistaa paikallisena ilmiönä. Esimerkkinä tästä on Poh-

janmaalla vaikuttanut mystikkoliike, jonka piirissä lukeminen ja tekstien kopioiminen 

käsin kirjoittamalla oli yleistä jo 1700-luvun lopulta lähtien.166  

Lähtökohtaisesti siis sivistys-kirjoittajien eri aikoina ja eri paikoissa kokema irtau-

tuminen agraarikulttuurista, sosiaalisen aseman muutos tai kirjallistuminen saattoivat 

olla liikkumista tämän työn ensimmäisen osan luvussa kaksi kuvattujen sääty-yhteis-

kunnan reunaehtojen sisällä. Kiinnostava kysymys onkin, oliko ihmisen sisäisiä sy-

vyyksiä kartoittaneiden sivistys-kirjoitusten taustalla myös laajempia kaikkien kirjoit-

tajien 1800-luvun puolivälissä kokemia yhteiskuntarakenteen murrokseen liittyneitä 

tekijöitä, jotka saivat aikaan muutoksia suomalaisen yhteiskunnan psykologisessa to-

dellisuudessa.167 Olivatko siis itse kollektiiviset ihmisten identiteetin muodostamisen 

yhteiskunnalliset ja kulttuuriset reunaehdot 1800-luvun puolivälissä liikkeessä? 

1800-luvun puolivälissä tapahtui joukko laajoja ylätasolta alaspäin suunnattuja yh-

teiskunnallisia uudistuksia, jotka alkoivat hiljalleen koskettaa kaikkia Suomen suuri-

ruhtinaskunnan alueella eläneitä ihmisiä. Ne pohjautuivat jo aikaisemmin 1810- 

1840-luvuilla tehtyihin valtiotason taloudellisiin uudistuksiin joiden kautta Suomen 

suuriruhtinaskunta irrottautui entisen emämaan Ruotsin taloudellisista rakenteista.168 

Yhteiskunnan laajempiin kerroksiin vaikuttaneiden yhteiskunnallisten ja kulttuuris-

ten uudistusten käännekohtana oli vuosi 1856, jolloin Venäjän uusi keisari Aleksan-

teri II saneli uudistusohjelmansa suuntaviivat senaatin pöytäkirjaan. Uudistusohjel-

massa annettiin erityinen paino kaupan, teollisuuden ja merenkulun kehittämiselle, 

kansan kouluttamiselle ja liikenneolojen parantamiselle. Seuraavina vuosina ja vuosi-

kymmeninä alkoi laaja-mittainen kaupan ja elinkeino-olojen liberalisointi. Sahojen ja 

                                                   

 

165 Waris 1940, 224–230. Wirilander 1974, 315–325, 329–335. 

166 Lohtajan seudun mystikoista ja heidän kirjallisesta kulttuuristaan: ks. esim: Salomies 1962, 379 – 
381. Grönroos 1972, 131–134. 

167 ks. Berger & Luckmann 2005, 202. 

168 Ks. Kuusterä 2004, 55–78. Ks. myös Peltonen 2004a, 97–99. 
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teollisuuslaitosten perustamista helpotettiin, kaupunkien ulkopuolisten maakauppo-

jen perustaminen sallittiin, tiukkoja ammattikuntasäädöksiä höllennettiin.169 Hallin-

nollisesti tärkeä merkkipaalu oli valtiopäivien koolle kutsuminen yli viidenkymmenen 

vuoden tauon jälkeen vuonna 1863. Tuolloin ja seuraavilla 1860- ja 1870-luvuilla 

säännöllisesti kokoontumaan alkaneilla valtiopäivillä poistettiin monia vanhoja sääty-

yhteiskunnan aikaisia säätyprivilegioita.170  

Keisarin uudistusohjelman mukaisesti myös kansan koulutukseen alettiin ensim-

mäistä kertaa kiinnittää huomiota laajalla, koko valtiota koskeneella tasolla. Keisari 

antoi vuonna 1858 kansakoulujulistuksen, jonka perusteella annetun kansakouluase-

tuksen kautta kansakoululaitos perustettiin vuonna 1866.171 Myös yhteiskunnan kie-

lioloja tasapainotettiin, kun suomen kieli sai vuonna 1863 virallisen aseman ruotsin 

kielen rinnalla kaikissa suomenkielistä väestöä välittömästi koskeneissa asioissa.172 

Suomenkielisen väestönosan, johon kirjoittajat kuuluivat, kannalta merkittäviä uu-

distuksia olivat vuoden 1865 kunnallisasetus ja vuoden 1869 kirkkolaki, joiden joh-

dosta hengellinen ja maallinen hallinto erotettiin toisistaan paikallistasolla. Niiden 

ansiosta myös erityisesti maata omistaneet talonpojat saivat uuden entistä aktiivisem-

man roolin paikallishallinnossa.173 

On kuitenkin huomattavaa, että nämä yhteiskunnan hallinnolliselta ylätasolta läh-

teneet uudistukset alkoivat vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään hitaasti vaiheittain 

1860–1870-lukujen kuluessa. Vaikutus alkoi tuntua myös eri tahdissa eri puolilla 

maata. Kaupan ja elinkeinojen vapautumiseen sekä säätyprivilegioiden purkamiseen 

liittyvät uudistukset olivat usein riippuvaisia niitä toteuttamaan alkaneista yksilöistä.  

Kansakoulujen yleistyminen oli aluksi hidasta, koska niiden perustaminen oli kiinni 

kunkin pitäjän paikallishallinnon tahdosta. Kunnallisasetuksen ja kirkkolain aikaan-

saama paikallishallinnon uudistus oli valtakunnallisesti yhtä aikaa toteutettu uudistus, 

mutta se tapahtui vasta 1860-luvun lopulla, jolloin suurin osa sivistys-kirjoituksista 

oli jo ilmestynyt. Nämä yhteiskuntarakenteeseen vaikuttaneet uudistukset eivät siis 

                                                   

 

169 1850–1860-lukujen taloudellisista uudistuksista ks. Rasila 1982a, 14–26. 

170 Jutikkala 1968, 176–179. 

171 Halila 1949, 255–264, 363–377. Kansakouluasetuksen synnyn taustalla olleesta kamppailusta ks. 
Jalava 2011, 91–94. 

172 Ks. esim. Häkkinen 1994, 54–55. 

173 Vuoden 1865 kunnallishallinnon uudistuksesta ks. Soikkanen 1966, 115–214. Vuoden 1869 kirkko-
lain uudistuksesta ks. Pirinen 1985, 207–260. 
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voineet olla eri puolilla maata vaikuttaneiden sivistys-kirjoittajien kollektiivisesti ko-

kemia laajoja ja yhtenäisesti koettuja yhteiskuntarakenteen murroksia, joiden voisi 

nähdä olla sivistys-kirjoitusten taustalla.  

1800-luvun puolivälin sivistys-kirjoittajia yhdisti toisiinsa ja samalla erotti aikai-

semmista suomenkielisistä agraarikulttuurista irrottautujista kuitenkin yksi merkit-

tävä tekijä, jonka vaikutukset suomenkielisen väestönosan elämässä alkoivat aikai-

semmin kuin mainittujen yhteiskunnallisten uudistusten. Sivistys-kirjottajat olivat osa 

ensimmäistä suomenkielisiin koteihin syntynyttä sukupolvea, jotka saattoivat kirjoit-

taa ajatuksiaan äidinkielellään ylipaikalliseen julkisuuteen. Tämä oli mahdollista, 

koska heidän aikanaan elettiin suomenkielisen julkisuuden ensimmäistä nousukautta, 

johon jokainen kirjoittajista osallistui aktiivisesti.  

Suomenkielisen lehdistön lukumäärä ja sen lukijamäärät nousivat erityisesti 1850-

luvulta lähtien.174 Kun vielä vuonna 1850 ilmestyi vain kaksi viikoittain ilmestyvää 

sanomalehteä, niin kymmenen vuotta myöhemmin niitä oli jo yhdeksän. Sanomaleh-

det alkoivat myös tavoittaa entistä enemmän ihmisiä ympäri maata, kun sanomalehtiä 

alettiin julkaista myös pienemmissä kaupungeissa. Kun 1820–40-luvuilla lehtien jul-

kaisupaikkakuntia olivat vain Turku, Oulu, Helsinki ja Viipuri, vuoteen 1863 men-

nessä mukaan olivat tulleet myös Pori, Hämeenlinna, Mikkeli ja Kuopio.175 Suomen-

kielisten lehtien yhteislevikki noin kymmenkertaistui 1850-luvun kuluessa. Vertailun 

vuoksi voidaan todeta, että samassa ajassa myös suomessa ilmestyneen ruotsinkieli-

sen lehdistön levikkikin nousi, mutta vain kaksinkertaiseksi. 1860-luvun vaihteessa 

suomenkielinen lehdistö oli sekä määrältään että levikiltään noussut miltei ruotsin-

kielisen rinnalle. Molempia oli vuodesta riippuen hieman toiselle kymmenelle ja mo-

lempien levikki oli 1860-luvun vaihteessa noin 10000.176 
  

                                                   

 

174 Tommila 1988b, 175–178. Tommila käsittelee lehdistöhistoriassaan suomen- ja ruotsinkielistä leh-
distöä yhdessä, minkä vuoksi 1850-luvun suomenkielisen lehdistön nousu ei tule hänen esityksessään 
selvästi esille. 

175 Tommila 1988b, 215, taulukko 9. 

176 Tommila 1963, 303; liite 2. 326–335. 
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Kuvio 7.  Suomenkielisen lehdistön kokonaislukumäärä ja levikki vuosina 1833–1860 

 

Pystysuuntaiset pilarit kuvaavat vuosittain ilmestyneiden lehtien määrää. Vaakasuuntainen kuvaaja 

ilmaisee lehtien kokonaislevikkiä. Lähde: Tommila 1963, Liite 2. 326–335. 

Lehdistön kehityksen myötä suomenkielisellä maaseudulla saatettiin alkaa saada ai-

kakauden mittapuulla uudenlaista aktuaalista ja luotettavaa tietoa niin maan sisäisistä 

kuin ympäröivän maailman asioista. Tällaiselle tiedolle oli myös uudenlaista kysyntää. 

Lehdistöhistoriassa suomenkielisen lehdistön nousun pääsyyksi on usein nostettu 

vuosina 1853–1856 käyty Krimin sota, joka ulottuessaan Pohjanlahden rannikolle, 

lisäsi aktuaalisen tiedon nälkää suomenkielisellä maaseudulla. Sodan aikana suomen-

kieliselle sanomalehdistölle asetettuja rajoituksia ja sensuuria höllennettiin. Tämän 

taustalla oli esivallan halu hillitä vieraan vallan laivaston Pohjanlahden rannikolla suo-

rittamien sotaoperaatioiden aiheuttamia huhuja. Huhtikuusta 1854 lähtien ulko-

maanuutisia sai jälleen julkaista suomeksi ja saman vuoden lopulla painolupia alettiin 

myöntää myös talouden ja uskonnon aihepiirin ulkopuolelle.177 

Suomenkielisen julkisuuden nousuun liittynyt murros ei merkinnyt pelkästään 

painettujen lehtien yleistymistä, vaan se tulee ymmärtää osana laajempaa yhteiskun-

                                                   

 

177 Tommila 1980, 175–178; Tommila 1980, 13–14; Nurmio 1947, 343–380. 
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nallista informaation liikkuvuuden murrosta. Sen perustana oli liikenteen ja tietolii-

kenteen fyysisen infrastruktuurin kehitys 1800-luvun kuluessa. Kuviossa 8. on esi-

tetty, kuinka Suomen suuriruhtinaskunnan tieverkosto tihentyi ja parantui laadultaan 

huomattavasti Venäjän vallan ajan ensimmäisillä vuosikymmenillä. 178 

Kuvio 8.  Suomen tiestö vuosina 1807, 1840 ja 1875 

Lähde: Kuviot on laadittu Suomen teiden historia I:ssä kuvattujen karttojen pohjalta. Viertola 1974, 

116, 197 ja 203. Vuoden 1807 kartassa on mukana myös Vanha Suomi, joka tosiasiallisesti liitettiin 

Suomen suuriruhtinaskuntaan vasta vuonna 1811. 

Vuosina 1807, 1840 ja 1875 tieverkon laajenemisesta esittävistä kuvista voi päätellä, 

että siirtyminen Ruotsin vallan ajasta Venäjän vallan alle siirsi tienrakennuksen pai-

nopisteen pois Lounais- ja Etelä-Suomesta sekä ylipäätään rannikkoseuduista, jotka 

olivat aikaisemmilla vuosisadoilla olleet meriteitse helpoiten Tukholmassa sijainneen 

                                                   

 

178 Ks. Viertola 1974b, 182–205, vrt. kartat sivuilla Viertola 1974b, 116 sekä Viertola 1974b, 197 & 
203. Tienrakennustoiminta oli erityisen voimakasta vuosina 1826–35, jolloin rakennettiin paljon uusia 
teitä. Vuoteen 1825 asti oli keskitytty olemassa olevan tieverkoston parantamiseen. Viertola 1974b, 
197–198.  

1807 1840 1875 



 

95 

keskusvallan saavutettavissa. Kartoista voi myös huomata, että Venäjän vallan vuo-

sina tienrakennuksen painopistealueena oli kaakkoisin Suomi Pietarin lähistöllä, 

mutta myös sisämaa, jonka tiestö moninkertaistui 1870-luvulle tultaessa. Tieverkon 

laajentumisella oli hallinnolliset motiivinsa, mutta myös modernisaatiosta johtuneet 

taloudelliset syynsä, kuten Pietarin kasvava metropolialue, joka imi resursseja puo-

leensa pitkienkin taipaleiden takaa. Tieverkon ohella Suomi kutistui myös uusien ka-

navien avaamien sisävesireittien avulla, joista merkittävin oli vuonna 1856 avattu Sai-

maan kanava, joka yhdisti Saimaan laajat sisävesialueet entistä tiiviimmin Pietarin vai-

kutusalueeseen ja sitä kautta maailmanmarkkinoihin. Vesiliikenteen kannalta merkit-

tävää oli, että samaan aikaan höyryvoiman käyttöönotto mahdollisti aivan uudella 

tavalla luotettavat ja säännölliset vesitiekulkuyhteydet. Myös maaliikenneyhteydet pa-

ranivat höyryvoiman käyttöönoton myötä. Vuonna 1862 avattiin ensimmäinen rau-

tatieyhteys Helsingin ja Hämeenlinnan välille. Vuonna 1870 avattiin rata, joka yhdisti 

tämän reitin Riihimäeltä Pietariin. Nämä liikenteelliset ratkaisut paransivat erityisesti 

sisämaan ja Itä-Suomen kulkuyhteyksiä ja siirsivät samalla Suomen talouselämän pai-

nopistettä idemmäksi ja pohjoisemmaksi.179 

Samaan aikaan Suomen liikenne- ja tietoliikenneyhteydet muualle Eurooppaan 

säännöllistyivät ja nopeutuivat. Erityisesti höyryvoiman yleistyminen nopeutti ja 

säännöllisti eri maiden välistä liikennettä ja samalla tietoliikennettä. Suomen kannalta 

merkittävää oli, että Ruotsista aloitettiin säännöllinen postinkuljetus manner-Eu-

rooppaan ja Englantiin 1820–30-lukujen kuluessa. Englannista puolestaan järjestet-

tiin postilinja Yhdysvaltoihin vuonna 1840. Turun ja Tukholman välinen säännölli-

nen höyrylaivapostinkuljetus alkoi vuonna 1836. Posti kulki Turusta Tukholmaan 

purjehduskauden aikana suotuisalla säällä vuorokaudessa.180 Tämä merkitsi Suomen 

yhdistämistä uuteen eurooppalaiseen nopeampaa ja säännöllisempään tietoliikenne-

järjestelmään. 

Liikenneolojen parantuminen loi pohjan myös Suomen suuriruhtinaskunnan si-

säisten tietoliikenneolojen kohentumiselle. Vuonna 1845 tehtiin Suomessa merkit-

tävä postiuudistus. Siihen asti maaseudun valtakunnanpostiliikenteestä olivat vastan-

neet esivallan asettamat erilliset postitalonpojat, joiden työ oli erityisesti pitkien etäi-

                                                   

 

179 Ks. Mauranen 1980, 474–475; Nurmio 1938, 224–227. Taloudellisista rakennevaikutuksista ks. 
Kuusterä 2004, 68–70. 

180 Pietäinen 1988, 322–325.  
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syyksien vuoksi hidasta. Vuoden 1846 alusta otettiin käyttöön järjestelmä, jossa pos-

tia alettiin kantaa kestikievareiden kyytien mukana. Kestikievarit olivat suurten maan-

teiden varsilla sijainneita taloja, joissa oli mahdollisuus yöpyä ja joista tarjottiin seu-

dun talonpoikien järjestämää hollikyytiä aina seuraavaan kahden peninkulman (noin 

kahdenkymmenen kilometrin) päässä sijainneeseen seuraavaan kestikievariin. Tämä 

ja samoihin aikoihin tehty uusien postilinjojen ja -vuorojen lisääminen nopeutti pos-

tin kulkua varsinkin suurten teiden varsilla monesti päiväkaupalla.181 1850–60-luvuilla 

uudistuksia jatkettiin ja postiyhteyksien lisäämisen ohessa perustettiin uusia posti-

konttoreita ja -toimistoja. Vuonna 1862 valmistunut rautatieyhteys Helsingistä Hä-

meenlinnaan nopeutti huomattavasti pääkaupungin ja sisä-Suomen välisiä tietoliiken-

neyhteyksiä.182 

1800-luvun puolivälin jälkeen maan sisäisiä yhteyksiä ja ennen kaikkea suomalais-

ten yhteyttä muuhun maailmaan vielä uusi viestinnän sähköinen muoto. Ensimmäi-

nen lennätinlinja rakennettiin Krimin sodan aikana Pietarista Helsinkiin. Se valmistui 

vuonna 1855. Viisi vuotta myöhemmin vuonna 1860 Suomi yhdistettiin Eurooppaan 

sähköisesti myös toista kautta, kun lennätinyhteys Tornion kautta Ruotsiin valmis-

tui.183 Lennätin vaikutti tiedonvälitykseen myös välillisesti muiden viestintävälineiden 

kautta. Jo vuonna 1859 eräs sivistys-kirjoittajista, silloinen Oulun Wiikko-Sanomien 

toimittaja Johan Bäckvall saattoi julkaista uutisen sodan syttymisestä Itävallan ja Sar-

dinian välille ennen mitään muuta viestintä. Hän oli saanut tiedon Ruotsin puolelta 

Haaparannasta, joka jo tuolloin oli lennätinverkoston piirissä.184 1850- ja 60-luvuilla 

myös maan sisäinen lennätinverkosto laajeni halkomaan maata. Ensin lennätinlinja 

rakennettiin valmiiksi Helsingistä Hämeenlinnan kautta Turkuun Vuonna 1856. 

Vuonna 1860 avattiin linja Turusta usean Pohjanlahden rannikkokaupungin kautta 

Tornioon. Vuonna 1866 puolestaan avattiin kaksi uutta linjaa: Viipuri-Lappeenranta-

Mikkeli-Kuopio-Oulu sekä linja Helsingin ja Tornion välille, jolloin Tamperekin sai 

oman lennätinasemansa.185 (Ks. kuvio 10.) Edellä kuvattu liikenne- ja tietoliikenne-

                                                   

 

181 Postijärjestelmä uudistettiin vuoden 1846 alusta alkaen koko Suomessa Turun ja Ahvenanmaan 
saaristoa lukuun ottamatta. Pietiäinen 1988, 275–282 

182 Pietiäinen 1988, 351. 

183 Risberg 1959, 73–80, 130–131. 

184 Tommila 1988b, 232. Ks. Bäckvall, Johan: Sota on julistettu. Oulun Wiikko-Sanomia no. 17, 
30.4.1859. 

185 Risberg 1959, 93–95, 121–130, 164–169. 
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olojen kehitys 1800-luvun alkupuolella ja puolivälissä pienensi harvaanasuttua ja vä-

limatkoiltaan pitkää Suomen suuriruhtinaskuntaa ja toi etenkin sisämaan lähemmäksi 

rannikkoseutuja. Vuonna 1860 Suomi oli yhdistettynä Euroopan jo tuolloin varsin 

kattavaan kuviossa 9. kuvattuun sähköisen viestinnän verkostoon. 

Kuvio 9.  Euroopan sähköisen viestinnän verkko vuonna 1860 

Lähde: Otto Nybergin julkaisema sähkösanomahinnastoon liitetty Euroopan lennätinkartta. Julkaistu 

liitteenä teoksessa Suomen Lennätinlaitoksen historia 1855–1955. Risberg 1959, Liite X, S. 181. Suo-

men kohdalta lennätinlinja on korjattu kulkemaan reittiä Helsingistä Hämeenlinnan kautta Turkuun. 

Risberg 1959, 93–95. 

Tietoliikenteen kehitykseen liittyi myös painetun sanan yleistyminen. Sen takana oli 

kirjapainojen lukumäärän kasvu etenkin pienemmissä maaseutukaupungeissa. Kun 

1800-luvun alussa Suomessa toimi kirjapainoja vain Turussa, Viipurissa ja Vaasassa, 

niin 1860-luvulla maassa oli jo kirjapaino kahdessatoista eri kaupungissa. Helsinki sai 

omansa heti pääkaupungiksi kohoamisensa jälkeen vuonna 1819 kirjapainon ja 1820-

luvulla sen saivat Oulu ja Porvoo. 1840- ja 1850–luvuilla kirjapainokaupungiksi pää-

sivät Kuopio, Mikkeli, Hämeenlinna, Sortavala, Pori ja Pietarsaari sekä 1860-luvun 
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kuluessa Tammisaari, Tampere ja Jyväskylä.186 Painoalan yleistymistä edisti myös pa-

periteollisuuden koneistuminen. Tampereella Frenckellin tehtaalla käynnistettiin 

vuonna Suomen ensimmäinen paperikone vuonna 1842. Tätä ennen paperia oli tehty 

pelkästään käsityönä.187  

Kirjapainoverkoston levittäytymistä seurasivat kirjakaupat. Vielä 1820-luvulla 

niitä oli vain Helsingissä ja Turussa, mutta 1840-luvun puolivälissä niitä oli jo kah-

deksassa kaupungissa yhteensä kymmenen liikettä. Erityisen nopeaan tahtiin kirja-

kauppaverkosto kasvoi vuosina 1848–1852. 1850-luvun alussa ennen Krimin sotaa 

kirjakauppoja oli miltei jokaisessa Suomen kaupungissa ja yhteensä 36.188 Hieman 

myöhemmin pitäjäkirjastojen määrä lähti voimakkaaseen kasvuun 1850–1860-lu-

vulla. Kun uusia kirjastoja perustettiin vuosina 1841–1845 vain neljä, vuosina 1846–

1850 luku oli jo 39, 1859–1860 108 sekä lopulta vuosina 1861–1865 175 uutta kirjas-

toa.189 

Kirjapainojen leviäminen oli avainasemassa myös samoihin aikoihin kirjakaupan 

ja kirjastojen yleistymisen kanssa tapahtuneessa suomenkielisen julkisuuden nou-

sussa. Kirjapainoissa voitiin painaa kirjoja ja niiden perustamisella oli yleensä hallin-

nollinen tarkoitus, mutta samalla ne mahdollistivat aktuaalisen ja paikallisen uutisoin-

nin myös suomalaisissa maaseutukaupungeissa aivan uudella tavalla. Kirjapainojen 

perustamisen vanavedessä yleistyi nimittäin myös lehdistö, joista muodostui erään-

lainen tietoliikenteen etäispääte, joka postijärjestelmän kautta ulotti vaikutuksensa 

suomenkieliselle maaseudulle asti. Painotuotteet olivatkin ensimmäisiä suomenkieli-

senkin väestön keskuuteen levinneitä nykyaikaisia massatuotantotavaroita. Ne olivat 

sitä, koska kirjapainotuotteet olivat ensimmäisiä laajoille joukoille suunnattu erillisiä 

ja itsenäisiä esineitä, joista otettiin vaivattomasti suuria määriä samanlaisia kopioita. 

Benedict Andersonin mukaan ensimmäinen tällainen tuote oli painettu kirja, jota seu-

rasi sanomalehti, joka oli sen äärimmäinen muoto, koska se oli ajankohtainen vain 

lyhyen ajan ja vanheni nopeasti. 190 

                                                   

 

186 Gardberg 1973, 1, 68, 70, 80, 90, 96, 110, 113, 121, 187, 216, 234, 247. Mainitut vuodet ovat vuosia, 
jolloin kirjapainota aloittivat toimintansa. Ks. myös Tommila 1963, 15–25. 

187 Ks. Tommila 1963, 31. Paperi tehtiin tuolloin vielä puun sijasta lumpuista. 

188 Hakapää 2008, 71, 77, 80. 

189 Mäkinen 2009, 145–146. 

190 Anderson 2007, 72–74. ks. McLuhan 1962, 125. 
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Postinkulun uudistukset, lennätin ja kirjapainojen yleistymiseen liittynyt lehdistön 

nousu yhdessä loivatkin eräänlaisen ensimmäisen aktuaalisen suomenkielisen tieto-

verkon, jonka piiriin liittyi 1800-luvun jatkuessa yhä enemmän ihmisiä. Vaikka postin 

kulku oli edelleen nykypäivän mittapuulla hidasta ja kangertelevaa, kun lähetykset 

saattoivat olla matkalla maan sisälläkin viikkokausia, niin tästä huolimatta kehitys 

merkitsi selvää muutosta suhteessa aikaisempiin olosuhteisiin. Nyt suhteellisen tuo-

reen sekä täsmällisen kirjallisen tiedon saaminen oli aivan uudella tavalla mahdollista. 

Se myös levisi huomattavan laajalle alalle, koska tämän kirjallisen tiedon etäisimpänä 

levittäjänä toimivat maaseutupitäjiin asti tuodut sanoma- ja aikakauslehdet. Tietover-

kon fyysistä rakentumista on mahdollista kuvata seuraavilla kuvioilla, jotka kuvaavat 

sen kehitystä ja tilaa vuosina 1840, 1852, 1864 ja 1870. 
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Kuvio 10.  Suomenkielisen aktuaalisen tiedon verkko vuosina 1840, 1852, 1864 ja 1870 

1840 

  

 

 

 

 

 
 

  

1852 

POSTITOIMIPAIKKA 

POSTITIE 

SANOMALEHDEN ILMESTY-

MISPAIKKAKUNTA 
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1864 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

  

1870 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

POSTITOIMIPAIKKA 

POSTITIE 

SANOMALEHDEN ILMESTY-

MISPAIKKAKUNTA 

LENNÄTINASEMA 

LENNÄTINLINJA 

RAUTATIE 

 

Lähteet: Nurmio 1938, 112–127, 216–

226; Pietiäinen 1988, 284, 346–360; Ris-

berg 1959, 73–80, 93–129, 164–170; 

Tommila 1988b, 215, 156–195;  Landgren 

1988, 282, 309–342, 361–364. 
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Kuviossa esitetyistä suomenkielisen aktuaalisen tiedon verkon kehitystä kuvaavista 

kartoista voi havaita, että rautatiet, postitiet ja -toimipaikat, lennätinlinjat ja -asemat 

sekä sanomalehdet muodostivat 1850–1860-lukujen kuluessa uudenlaisen tiedonku-

lun verkoston, jota aikaisempina vuosikymmeninä ei ollut voitu edes kuvitella. Sen 

fyysisenä infrastruktuurina olivat postiverkoston ja lennätinlinjojen muodostama tie-

toliikenneverkosto. Sen maaseutupitäjiin ulottuvaan etäispäätteen muodosti kirjapai-

nokaupungeissa toiminut lehdistö. Verkoston kautta aktuaalisen ja täsmällisen kirjal-

lisen tiedon leviäminen mahdollistui uudella tavalla suomenkielisen kansanosan kes-

kuuteen. Sama tietoverkko oli lennätin- ja postiyhteyksien kautta yhteydessä myös 

Eurooppaan ja suureen osaan muuta maailmaa, jonka ansiosta myös maailman ta-

pahtumat välittyivät suomenkieliselle kansanosalle uudella laajuudella. 

Sitä kuinka suuri osa suomenkielisestä väestöstä oli tämän uuden tietoverkon ää-

rellä, on mahdoton tarkasti arvioida. Levikkitiedoista tiedetään, että vuonna 1860 

suomenkielisiä aikakaus- ja sanomalehtiä tilattiin noin 10 000 tilausta vuodessa.191 

Luku ei vaikuta merkittävältä, sillä se oli alle prosentti tuolloisesta suomenkielisestä 

väestöstä.192 Todellinen lehtien lukijoiden määrä oli kuitenkin huomattavasti suu-

rempi, sillä ruokakuntien lisäksi lehtiä luki myös laajempi piiri. Aikakaudella suosittiin 

paikallisia yhteistilauksia ja lukuyhtiöitä, joiden kautta moninkertainen määrä ihmisiä 

luki yksittäin tilattuja lehtiä.193 1850-luvun merkittävimmän suomenkielisen sanoma-

lehden Suomettaren toimittaja Herman Kellgren valotti suomenkielisten lehtien to-

dellista lukijamäärää vuonna 1851 kertomalla, että paikoin koko kyläkunnat lukivat 

yhtä lehteä ja ne jotka eivät osanneet lukea kuulivat lehdissä kerrotut asiat muiden 

suista. Kellgrenin mukaan suomenkieliset lehdet levisivät levikkiinsä nähden suh-

teessa laajalle lukijakunnalle, koska hänen arvionsa mukaan ajan suomenkielisten leh-

tien tilauksista noin 80 % meni sellaisille tilaajille, jotka eivät tilanneet kuin yhtä leh-

teä. Hän päätyikin arvioimaan, että yksittäistä tilattua suomenkielistä lehteä kohden 

                                                   

 

191 Tommila 1963, 303; liite 2. 326–335. 

192 SVT VI:1. 12, 25. Prosenttiosuus on laskettu vuoden 1865 luvuista, joista on olemassa tarkempi 
tieto maan suomenkielisen väestön määrästä. SVT ilmoittaa sen olevan tuolloin noin 1580000 henkeä. 

193 Tommila 1988b, 238–239. Lukuyhtiöistä ks. Mäkinen 1997, 138–140, 118–119. Salmi-Niklander 
2007, 171. Täytyy myös muistaa, ettei edes sanomalehti ollut vielä tuolloin läheskään niin kertakäyttöi-
nen tuote mitä myöhempinä aikoina. Alkuaikoina suurin osa niiden sisällöstä ei ollut ajankohtaisai-
heista, vaan siinä määrin kestävää tietoa, että niin sanomalehtiä kuin aikakauslehtiä koottiin usein sa-
mana aikana eri puolilla Suomea perustettuihin pitäjänkirjastoihin, joiden kautta niiden sisältämä tieto 
tavoitti taas uusia ihmisiä. 
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oli aina vähintään kymmenkertainen määrä lukijoita ja toinen samanlainen kuuli-

joita.194 Jos Kellgrenin aikalaisarvioon on luottamista, vuoden 1860 luvuissa tämä 

tarkoittaisi noin 100 000 lukijaa ja toista samankokoista joukkoa kuulijoita, eli yh-

teensä noin 200 000 ihmistä. Tämä puolestaan tarkoittaisi sitä, että vuonna 1860 noin 

kolmetoista prosenttia suomenkielisestä väestöstä oli tavalla tai toisella äidinkielellään 

toimineen lehdistön tiedonvälityksen piirissä.195 

Huomattavaa on, että 1800-luvun puolivälissä liikenne- ja tietoliikenneinfrastruk-

tuurista sekä kirjallisesta julkisuudesta rakentunut uusi suomenkielinen tietoverkko 

ei ollut pelkästään yksisuuntainen tiedotusväline. Varhaisen suomenkielisen lehdis-

tön omalaatuisen kehityskulun vuoksi siitä muodostui nimittäin myös varhainen osit-

tain vuorovaikutteinen media, jossa tieto kulki eri suuntiin. 

Vielä 1850-luvulla suomenkielisten sanomalehtien teko ei ollut taloudellisesti ko-

vinkaan kannattavaa.196 Niinpä niiden sisällöstä vastasivat yleensä yksittäiset toimit-

tajat, jotka useimmiten tekivät työtä jonkin muun päätoimensa ohella. Tämän vuoksi 

toimitusten ulkopuolisten avustajien tekemille kirjoituksille oli kysyntää, sillä se hel-

potti toimittajien työtaakkaa.197 Krimin sodan ohella toinen suomenkielisen julkisuu-

den nousuun vaikuttanut tekijä olivat 1850-luvulla yleistyneet lukijoiden lähettämät 

maaseutukirjeet tai paikalliskirjeet.198 Ne olivat paikkakuntien nimissä kirjoitettuja ly-

hyitä kirjoituksia, joissa kerrottiin paikallisista sattumuksista, säätilojen, petohavain-

tojen ja satomäärien kaltaisista asioista. Useimmiten kirjoitukset paneutuivat arkisiin 

asioihin, mutta pidemmälle 1800-lukua mentäessä niissä käsiteltiin yhä useammin 

myös laajempia valtakunnallisesti merkittäviä aiheita.199  

Ajan valtalehti Suometar alkoi panostaa maaseutukirjeiden julkaisemiseen vuo-

desta 1851 lähtien, samalla kun se muutti journalistista linjaansa sivistyneemmälle 

yleisölle suunnatusta julkaisusta enemmän kansanlehdeksi. Paikalliskirjeiden määrä 

                                                   

 

194 H. K. [Kellgren, Herman]: Suomalaiset sanomalehdet. Suometar no. 52, 28.12.1852. 

195 SVT VI:1. 12, 25. Prosenttiosuus on laskettu vuoden 1865 luvuista, joista on olemassa tarkempi 
tieto maan suomenkielisen väestön määrästä. SVT ilmoittaa sen olevan tuolloin noin 1580000 henkeä. 

196 Tommila 1988b, 240–245. 

197 Tommila 1988b, 197–199. 

198 Vakiintunut maaseutukirjeen käsite ei ole kuvaava 1800-luvun puolivälissä, koska tällöin kirjeen-
vaihtajia oli niin maaseudulla kuin kaupungeissakin. Tämän vuoksi paikalliskirje on käsitteenä selke-
ämpi. Käytän tekstissäni näitä käsitteitä synonyymisesti. 

199 1850–60-lukujen maaseutukirjeistä ja -kirjeenvaihtajista ks. Tommila 1988b, 200–204; Stark 2013b, 
145–177; Stark 2013a, 28–36; Stark 2011, 49–59.  
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kasvoi seuraavina vuosina lehden sivuilla ja huipussaan niiden määrä oli vuonna 

1855, jolloin niitä julkaistiin 5-6 numeroa kohden.200  Maaseutukirjeiden julkaisemi-

sella oli Krimin sodan ohella selvä yhteys Suomettaren suosion kasvuun, sillä lehden 

alkaessa julkaisemaan maaseutukirjeitä vuonna 1851, sen levikki oli vain 95, mutta se 

nousi seuraavina vuosina jyrkästi ja ylsi vuonna 1856 huippulukuun 4600 tilaajaan.201 

Muut suomenkieliset lehdet seurasivat Suomettaren esimerkkiä ja alkoivat julkaista 

yhä enemmän lukijoiden heille toimittamaa aineistoa.202 Sekä Krimin sodan että ko-

timaan sisäisiä oloja kuvanneiden maaseutukirjeiden aikaansaama lehtien tilausmää-

rien nousu kielivät yhdessä, että suomenkielisen väestön keskuudessa oli uudenlaista 

tilausta aktuaaliselle tiedolle. Ihmiset halusivat uudella tavalla tietää sekä oman maan 

että maailman asioista. Nopeamman tiedonkulun ansiosta se oli myös 1800-luvun 

puolivälissä uudella tavalla mahdollista. 

Maaseutukirjeistä kasvoi suomenkielisessä lehdistössä merkittävä ilmiö, sillä eri-

tyisesti 1850–60-luvuilla ne vastasivat suuresta osasta koko lehdistön sisältöä. Päiviö 

Tommilan laskelmien mukaan niitä lähettäneitä suomenkielisiä kirjoittajia oli vuosien 

1847–65 aikana vähintään 2500 ympäri maata, joista kaupungeissa oli runsaat 300.203 

Määrä on merkittävä, jos sen suhteuttaa ajanjakson suomenkielisen lehdistön koko-

naislevikkiin, joka jäi vielä vuonna 1850 noin 2500:een ja vuonna 1860 noin 

10000:een.204 Vaikka nämä luvut eivät ajallisesti osu aivan yhteen, ne tarkoittavat kui-

tenkin, että 1860-luvun vaihteessa potentiaalisten maaseutukirjeenvaihtajien määrä 

saattoi olla parhaassa tapauksessa jopa yksi neljää tilattua vuosikertaa kohden. 

Kirjoittajien sosiaalisesta asemasta tiedetään, että heistä noin 60 prosenttia oli kir-

jallisessa ammatissa toimineita henkilöitä, kuten pappeja, koulumestareita, lukkareita 

ja kirjureita ja loput talonpoikaisia tai sitä alempiin ryhmiin kuuluneita henkilöitä. 

                                                   

 

200 Tommila 1963, 332–334; Tommila 1988b, 201; 168–169. 

201 Tommila 1988, 200–201; Tommila 1963, Liite 2. 332–335. Seuraavina vuosina Suomettaren levikki 
laski, koska valtiovalta perusti sen kanssa kilpailleen suomenkielisen lehden Suomen Julkisia Sanomia. 
Se sai kilpailuetua postimaksujen alennuksilla ja sillä, että esivalta kehotti papistoa suosimaan sitä. Tom-
mila 1988b, 179–181. 

202 Tommila 1988b, 201. 

203 Tommila 1988b, 201–202. 

204 Vuosien 1847–60 aikana, jolloin tietoja on luotettavimmin saatavilla, suomenkielisen lehdistön ko-
konaislevikki oli alkuvaiheessa noin 1000 ja nousi lopulta mainittuun 10000:een. Keskimääräinen le-
vikki aikajaksolla oli noin 5100.Tommila 1963, 303.  
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1860-luvun alussa jälkimmäiseen ryhmään kuuluneiden kirjoittajien määrä kasvoi.205 

Näiden kirjoittajien, joiden joukkoon sivistys-kirjoittajat kuuluivat, aktiivisuus teki 

suomenkielisestä varhaisesta kirjallisesta tietoverkosta osittain kaksisuuntaisen ja 

vuorovaikutteisen kommunikaation väylän. 

1800-luvun puolivälissä tapahtunut muutos on merkittävä, jos mietitään niitä tie-

donvälityksen olosuhteita, jotka vallitsivat aikaisempien suomenkielisiin koteihin 

syntyneiden sukupolvien aikana ja vielä sivistys-kirjoittajien lapsuudessa 1800-luvun 

alkupuolella. Tuolloin tärkein hallinnollinen tiedotusväline oli kirkossa Jumalanpal-

veluksessa suullisesti luetut kuulutukset. Epävirallisempaa kautta tietoa saattoi saada 

läheisistä kaupungeista, kirkonkylistä, pappiloista, kartanoista tai suurten teiden var-

silla olevista kestikievareista. Niitä saattoivat antaa myös talosta taloon kiertävät kä-

sityöläiset tai kiertelevät kauppiaat.206 Aikaisemmin suomenkielisen kansanosan mah-

dollisuudet reagoida tietoon ja osallistua aktuaaliseen ylipaikalliseen keskusteluun oli-

vat minimaalisia. Joskus merkittäviä tapahtumia ja sattumuksia käsitelleet painetut 

runomuotoiset arkkiveisut olivat miltei ainoita tämänkaltaisia väyliä, mutta ne eivät 

levinneet sanomalehtien tavoin laajalle ja aktuaalisina.207  

Sen sijaan 1800-luvun puolivälissä muotonsa saanut uusi aktuaalinen kaksisuun-

tainen tietoverkko mahdollisti suomenkielisen kansanosan uudenlaisen ylipaikallisen 

osallistumisen koko maata koskevien hallinnollisten asioiden valmisteluun. Esimer-

kiksi yli 50 vuoden tauon jälkeen järjestetyt vuoden 1863 valtiopäivien kysymysten 

valmisteluun, debatoimiseen ja jälkiseurantaan uusi suomenkielinen maanlaajuinen 

julkisuus antoi ennennäkemättömät ja epäilemättä suomenkielistä väestönosaa uu-

della tavalla yhteen sitoneet mahdollisuudet.208 Julkisuus oli tärkeä osa myös monien 

muiden Aleksanteri II:n kaudella alkaneiden uudistusten debatoinnissa. Yksi näistä 

oli kysymys kansakouluista, johon suurin osa sivistys-kirjoituksista tavalla tai toisella 

                                                   

 

205 Tommila kirjoittaa 40 prosentin vähemmistön maaseutukirjeenvaihtajista olleen ”ympäristöään va-
listuneempia talonpoikia”. Joukossa oli kuitenkin myös tilatonta väestöä, käsityöläisiä ja muita selkeästi 
ei talonpoikaisiin henkilöihin luettavissa olevia. Tommila 1988b, 201–202. Tommilan luvut eivät kui-
tenkaan ole erityisen kuvaavia, koska ne on laadittu vain tunnistetuista maaseutukirjeiden kirjoittajista. 
On syytä otaksua, että juuri tunnistamattomien joukossa oli enemmän yhteiskunnan alempiin ryhmiin 
kuuluneita, joiden nimimerkkiä on jälkikäteen ollut vaikeampi jäljittää. 

206 Tommila 1988a, 25–34. Ruotsinvallan aikana tärkeä tieto oli vielä sotaväki. 

207 Arkkiveisuista Ks. Hakapää 2013, 221–251;  Tommila 1988a, 28–29. 

208 Ks. Stark 2013b, 155–159; Tommila 1988b, 178–187. Yleisen mielipiteen synnystä Suomessa ks. 
myös Puntila 1947, 455–521. 
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liittyi, herätti keskustelua vuonna 1858 annetusta kansakoulujulistuksesta vuonna 

1866 tapahtuneeseen kansakoululaitoksen perustamiseen ja sen jälkilöylyihin asti.209 

Paikalliskirjetoiminnan ansiosta suomenkielisen julkinen sfääri oli 1800-luvun 

puolivälissä Suomessa luonteeltaan omalla tapaansa kaksisuuntaista ja vuorovaikut-

teista ylipaikallista aktuaalista kommunikaatiota. Kaikki kaksitoista sivistyksestä 

1800-luvun puolivälissä kirjoittanutta miestä olivat tämän kaksisuuntaisen tietover-

kon ja sen infrastruktuaalisen kehityksen vaikutuspiirissä. Tärkeää on, että tämä mer-

kitsi heille henkilökohtaista syvällistä muutosta suhteessa siihen traditionaaliseen ag-

raarikulttuuriin, jonka piirissä he olivat lapsuudessaan olleet. Uuden tietoverkon 

avulla he nimittäin irrottautuivat traditionaaliselle suomenkieliselle agraarikulttuurille 

ominaisesta yksinomaisesta suullisesta ja kasvotusten suoritetusta vuorovaikutuksen 

ja kommunikaation mallista. Lehdistön mahdollistaman uuden kaksisuuntaisen tie-

toverkon avulla he omaksuivat uuden tavan kommunikoida ja olla vuorovaikutuk-

sessa ”ylikasvokkaisesti”. Tämä erotti näitä ihmisiä fundamentaalisesti siitä traditio-

naalisesta agraarikulttuurista, jonka piirissä suurin osa suomenkielisistä ihmisistä vielä 

eli ja missä he itse lapsuudessaan olivat eläneet.   

Sivistyskirjoittajat olivat henkilöitä, joiden elämän aikana tämä murros tapahtui. 

He olivat syntyneet suulliseen paikalliseen kulttuuriin, jossa kommunikaatio ja yhtei-

söllisyys perustui jokapäiväiseen kasvokkaiseen kanssakäymiseen. Heidän aikana oli 

kuitenkin tapahtunut merkittävä yhteiskunnan rakenteen murros, jonka vuoksi he 

olivat päässeet uudenlaisen maata halkovan tietoverkon ääreen, jonka kautta oli mah-

dollista elää uudenlaista ylipaikallista, aktuaaliseen ylikasvokkaiseen kommunikaati-

oon perustunutta elämää. Tämä eräänlainen varhainen tietoyhteiskunta oli kaikille 

sivistys-kirjoittajille, niin kuin suurelle joukolle muitakin suomalaisia kokemus, joka 

ei katsonut vanhan sääty-yhteiskunnan mallien mukaisesti ihmisten sosiaalista ase-

maa, eikä riippunut hajanaisen maan erilaisista paikallisista konteksteista. Se oli heille 

viestintään ja kommunikaatioon liittyneen yhteiskuntarakenteen murroksen aiheut-

tama, minkä vuoksi sen kokeminen ei ollut iästä, säädystä tai paikallisista olosuhteista 

riippuvainen. 

Suomenkielisen tietoverkon, julkisen sfäärin ja kirjapainokielen kehityksellä oli 

kauaskantoisempia inhimillistä yhteisöllisyyttä koskeneita yhteiskunnallisia ja kult-

tuurisia seurauksia, joiden juurena oli se, että painotuotteet olivat ensimmäisiä suo-

                                                   

 

209 Ks. Landgren 1988, 269–271. 
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menkielisenkin väestön keskuuteen levinneitä nykyaikaisia massatuotantotava-

roita.210 1800-luvun puolivälissä läpilyöneellä sanomalehdellä oli oma erikoisase-

mansa, koska se oli ajankohtainen vain lyhyen ajan ja vanheni nopeasti. Benedict 

Andersonin mukaan tällaisena tuotteena sanomalehti kulutetaan ja luetaan sen luki-

jajoukon keskuudessa eri puolilla yhteiskuntaa lähes samanaikaisesti. Sanomalehdis-

tön yleistyessä tämä tuotti Andersonin mukaan yhteiskuntaan uudenlaisen joukkose-

remonian, jossa lukuisat lukijat tulkitsivat lehteä mielensä sopukoissa omissa olois-

saan, mutta samalla tiesivät tuhansien ihmisten ympäri maata tekevän samaa lähes 

samanaikaisesti. Tämä puolestaan tuotti lukijakunnan keskuudessa luottamuksen eri-

tyiseen anonyymiin yhteisöllisyyteen, siihen että vaikka sanomalehtien lukijat saattoi-

vat olla toisilleen täysin tuntemattomia, saattoivat he kuitenkin tämän joukkosere-

monian kautta luottaa toinen toisensa olemassaoloon. Tämä luottamus anonyymiin 

yhteisöllisyyteen puolestaan on Andersonin mukaan modernien kansallisvaltioiden 

nationalismin eräs juuri ja tunnusmerkki.211  

Andersonin mukaan sanomalehtien lukemiseen liittyvän uudenlaista yhteisölli-

syyttä tuottavan joukkoseremonian tehokkuus perustui sen säännölliseen toistuvuu-

teen. Yhteiskunnissa, joissa oli kehittynyt kirjallinen kulttuuri, se toistui päivittäin jul-

kaistujen lehtien kautta kerran tai iltapainosten myötä jopa kaksi kertaa päivässä.212 

1800-luvun puolivälin suomenkielisessä sfäärissä toistuvuus oli hidastempoisempaa, 

kun lehtiä ilmestyi ja niitä jaettiin kerran viikossa. Tästä huolimatta Suomessakin 

joukkoseremonialla oli monin paikoin varsin yhtenevät puitteet. Sanomalehdet tuli-

vat postin mukana useimmiten kirkonkylään, jossa moni kävi muutenkin joka viikko 

sunnuntaisin kirkonmenoissa.213 Sama päivä yleisenä lepopäivänä tarjosi työtä teke-

ville ihmisille mahdollisuuden syventyä sanomalehteensä. Samalla hän saattoi kuvi-

tella satojen tai tuhansien muiden ihmisten rytmittävän viikkonsa samalla tavoin. 

Tällä tavoin uuden ylipaikallisen yhteisöllisyyden voi nähdä rakentuneen suomenkie-

lisen väestönosan keskuudessa sanomalehtien lukemiseen liittyvän viikoittain toistu-

van joukkoseremonian kautta joka ilmaantui vanhan kirkollisen joukkoseremonian 

rinnalle. 

                                                   

 

210 Anderson 2007, 72–73. ks. myös McLuhan 1962, 125. 

211 Anderson 2007, 72–74, passim. 

212 Anderson 2007, 74. 

213 Tommila 1988b, 234–235. 
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Suomen olosuhteissa merkittävää on, että uudenlaisen ”kuvitellun” yhteisöllisyy-

den muotoutuminen ei riippunut suuriruhtinaskunnassa pelkästään tästä sanomaleh-

tien lukemiseen liittyvästä joukkoseremoniasta, vaan aktiivisen maaseutukirjeenvaih-

don ansiosta siinä oli mukana vuorovaikutteinen elementti. Lehtien lukijat ja etenkin 

myös niihin kirjoittaneet ihmiset saattoivat eri puolilta maata tulleiden maaseutukir-

jeiden kautta alkaa kokea uudenlaista ylipaikallista yhteisöllisyyttä saadessaan aktuaa-

lista tietoa olosuhteista ja ajatuksista pitkienkin matkojen takaa ympäri maata. Heidän 

mieleensä piirtyi kuva samaa kieltä puhuvien aikalaisten eräänlaisesta jatkuvasta ak-

tuaalisesta olemassaolosta jokapäiväisen paikallisen todellisuuden ja kasvokkaisen 

kommunikaation tason rinnalla. Tätä kautta luottamuksessa heitä toisiinsa yhdistä-

neesssä anonyymissä yhteisöllisyydessä oli kaksisuuntaiseen kommunikaatioon pe-

rustuva vuorovaikutteinen elementti, joka epäilemättä tehosti sen voimaa.214 

Kuvattu suomenkielisen ylipaikallisen tiedonvälityksen ja kommunikaation 

nousu, jolla oli seurauksensa yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tapoihin kokea yhtei-

söllisyyttä, oli yhteiskuntarakenteessa 1800-luvun puolivälissä tapahtunut poikki-

suuntainen murros. Se oli suomenkielisen kansanosan kannalta merkittävä, koska 

sellaisenaan se koski yhtä ihmisenä olemisen keskeisintä puolta, ihmisten välistä so-

siaalista vuorovaikutusta. Tämä varhaisen suomenkielisen tietoyhteiskunnan murros 

kosketti tässä työn osassa esiteltyjä sivistys-kirjoittajia heidän henkilökohtaisista elä-

mänkonteksteistaan riippumatta.  

6. Suomen kielestä yhtenäisempi ilmaisun väline 

Suomenkielisen aktuaalisen kirjallisen tiedon sfäärin muotoutumisella oli myös kau-

askantavia kulttuurisia vaikutuksia. Niistä ehkä huomattavin on suomen kirjakielen 

kehitys nykyisen kaltaiseen asuunsa.   

Suomen kirjakielen juuret ylettävät kuvattua 1800-luvun murrosta edeltäneeseen 

murroksessa, kirjapainotaidon ja -kapitalismin läpimurrossa Euroopassa 1500-lu-

vulla. Tällöin Mikael Agricola kehitti suomen vanhana kirjakielenä tai piplia-suomena 

tunnetun kirjapainokielen ja julkaisi sillä Raamatun Uuden testamentin ja eräitä muita 

                                                   

 

214 Anderson 2007, 72–74. Suomen osalta ks. Stark 2013b, 150. Maaseutukirjetoiminnan ja varhaisen 
suomenkielisen julkisuuden vaikutusta 1800-luvun uusien ”kuviteltujen” kollektiivisten identiteettien, 
kuten esimerkiksi nationalismin tai myöhemmin kansanliike- ja työväenluokkaidentiteetin syntymiselle 
olisikin syytä tutkia aikaisempaa tarkemmin. 



 

109 

teoksia.  Agricola oli opiskellut Saksassa ja omaksunut siellä Martin Lutherin ajatte-

luun perustuneen protestantismin muodon, joka suosi kirjallistumista.215 Lutherin re-

formaatio-oppi korosti kansankielisyyden tärkeyttä kristillisyyden omaksumisessa ja 

toisaalta kansan lukutaidon merkitystä, koska usko oli jokaisen ihmisen omakohtai-

nen asia.216 Benedict Andersonin mukaan laajasti ottaen eurooppalaisten kirjakielten 

tai kirjapainokielten kehittämisen taustalla oli ihmiskunnan vääjäämätön kielellinen 

monimuotoisuus. Se loi eri kieliin perustuvat markkinat kirjapainojen kirjallisten 

tuotteiden massatuotannolle. Anderson on kutsunut tätä kehitystä kapitalismin, vies-

tintäteknologiana toimineen kirjapainotaidon ja ihmiskunnan väistämättömän kielel-

lisen monimuotoisuuden välillä tapahtuneeksi ”räjähtäväksi vuorovaikutukseksi”. 

Hänen mukaansa se oli ratkaiseva tekijä, joka loi mahdollisuuden nationalismiin kal-

taisten uudenlaisten kuviteltujen yhteisöjen syntymiselle. Kehitys johti uusien kan-

sankieliin perustuneiden kirjapainokielten kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen, joiden 

avulla entisen Euroopassa hegemonisessa asemassa olleen kirjakielen latinan alapuo-

lelle ja puhuttujen kansankielten yläpuolelle uuden yhtenäisen keskustelun ja viestin-

nän kentän.217  

Tässä uudessa julkisen keskustelun sfäärissä kansankielten lukuisia eri murteita 

puhuneet ihmiset saattoivat alkaa uudella tavalla ymmärtää toisiaan ja tulla samalla 

tietoisiksi toistensa olemassaolosta. Näin kirjapainokielten kautta toisiinsa kytkeyty-

neet lukijat muodostivat kansallisesti kuvitellun yhteisön alkion. Kirjapainokapitalis-

min kehityksessä tärkeässä osassa oli samoihin aikoihin sen nousun kanssa sattunut 

ja sitä hyväkseen käyttänyt protestantismin synnyttänyt reformaatio. Andersonin mu-

kaan se perusti menestyksensä juuri kirjapainokapitalismille. Protestantismin pyrki-

mys jakaa kristillisiä oppeja kansankielisesti synnytti markkinoita kirjapainokapitalis-

mille ja oli samalla useiden kirjapainokielten kehityksen taustalla.218 Kirjapainotai-

dolla oli suuri osuus erityisesti Suomenkin valtiouskonnoksi kohonneen Lutherin 

kristinopin menestyksessä, sillä hän oli aikansa ensimmäinen bestseller-kirjailija, 

jonka kirjoja myytiin hänen nimensä tunnettavuuden ansiosta. Hän julkaisi kuuluisat 

                                                   

 

215 Agricolan elämästä ja teoksista ks. Heininen 2007, passim.. Agricolan ja Lutherin suhteesta ks. eri-
tyisesti Heininen 2007, 359–358. 

216 Lutherin ja kirjapainokapitalismin suhteesta ks. Anderson 2007, 79–81. 

217 Anderson 2007, 83–88. 

218 Anderson 2007, 83–88. 
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kirkon oveen naulaamansa teesinsä vuonna 1517, jonka jälkeisinä seitsemänä vuo-

tena hänen kirjansa muodostivat peräti kolmasosan kaikista saksankielisistä myy-

dyistä kirjoista.219 Eurooppalaisen kirjapainokapitalismin kehitys ja reformaatio loivat 

näin yhdessä edellytykset kirjapainokielen syntymiseen myös syrjäisessä Suomessa. 

Suomen kirjapainokielen vakiintuminen loi edellytyksen suomenkielisen kirjalli-

sen kulttuurin syntymiselle. Kuten jo aikaisemmin on tuotu esille, yhteiskunnallisista 

olosuhteista ja etenkin kielioloista johtuen suomen kirjakielen asema yhteiskunnassa 

rajoittui seuraavat kolme vuosisataa lähinnä luterilaisen kirkon piiriin, jonka vuoksi 

suomi oli pitkään lähinnä kristillisten kirjoitusten kieli.220 Kirjakieltä ei 1800-luvun 

alkuun mennessä kehitetty tarpeeksi nopeasti, jonka seurauksena siitä oli muodostu-

nut ongelmallinen sekä suomea puhuvalle kansalle että sitä käyttämään pyrkineille 

harvoille oppineille.221 

1810-luvun lopulta lähtien Suomen ruotsinkielisen oppineiston parissa virisi kiin-

nostus suomen kieltä ja suomenkielistä kulttuuria kohtaan. Taustalla olivat kansain-

väliset romantiikan ja uushumanismin aatevirtaukset, jotka korostivat ihmisen luon-

nollista sidettä maahansa, johon hän oli syntynyt: sen kieleen, kulttuuriin ja luonnon-

olosuhteisiin. Suomen valtiollinen asema oli muuttunut vuonna 1809, jolloin alue 

liitettiin Ruotsin vallan alta Venäjän keisarikuntaan. Tässä tilanteessa nationalististen 

aatevirtausten suuntautuminen suomenkielisen kansan kieltä ja kulttuuria kohtaan oli 

turvallisempi valinta, kuin revanssihenkinen identifioituminen ruotsalaiseen kulttuu-

riin. Tämä suomen kielestä ja kansankulttuurista innoitustaan saanut oppineisto oli 

luvultaan pieni, mutta se otti tehtäväkseen suomen kielen kehittämisen ajan vaati-

musten mukaiseksi.222 Tässä prosessissa länsimurteisiin perustuneeseen vanhaan kir-

jakieleen liitettiin uusia itämurteille tyypillisiä aineksia ja sanoja sekä siihen tuotiin 

runsaasti myös vieraskielisiä lainoja. Uusia käsitteitä luotiin korjaamaan kirjakielessä 

olleet ilmaisulliset puutteen. Tätä kautta, jolloin suomen kielestä muodostui täysipai-

noinen sivistyskieli, kutsutaan varhaisnykysuomen kaudeksi, joka jatkui vuodesta 

1810 aina 1870- tai 1880-luvun loppuun.223  

                                                   

 

219 Febvre & Martin 1976, 289–291, 161; Anderson 2007, 79–80. 

220 Ks. työn tämän osan luku 2. 

221 Häkkinen 1994, 448. 

222 Tämän oppineiston kansallisen ohjelman ääriviivat on lausuttu J.J. Tengströmin vuosina 1817–1818 
julkaisemassa kirjoituksessa Om några hinder för Finlands literatur och cultur. Ks. Tengström 1817–
1818. 

223 Ks. Häkkinen 1994 405–519. Erit. 13–16 & 448–451. 
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Liikenne- ja tietoliikenneolojen kehityksen mahdollistama varhaisen suomenkie-

lisen tietoverkon syntyminen muodosti siis suomenkielisen ylipaikallisen aktuaalisen 

tiedonvälityksen sfäärin, jonka ansiosta myös suomen kirjakieli saattoi kehittyä yhte-

näisemmäksi ilmaisun välineeksi. Tämä varhaisessa suomenkielisessä tietoyhteiskun-

nassa tapahtunut kielen standardisoiminen teki suomen kirjakielestä nykyisen kaltai-

sen ilmaisun välineen. 

7. Sivistys-käsite ja suomenkielinen kirjallinen kulttuuri  

Suomen kielen sivistys-sana liittyy kiinteästi suomenkielisen tietoyhteiskunnan syn-

tyyn ja kehitykseen, sillä se on leimallisesti varhaisessa suomenkielisessä 1800-luvun 

julkisuudessa kehittynyt käsite. Koska sivistys on tämän tutkimuksen kannalta kes-

keinen käsite, on syytä paneutua sen merkityksen kehitykseen 1800-luvun kuluessa. 

Tämä tuo esille sen kulttuurisen tradition, jonka pohjalta kirjoittajat käsitettä määrit-

telivät.  

Suomen kielen sana sivistys on laaja-alainen käsite, jolla voidaan ilmaista niin yk-

silön henkistä kehittyneisyyttä, kuvailla käytöstapoja ja olemusta kuin viitata kansal-

liseen kulttuuriin. Sivistyksellä voidaan myös viitata siirtymiseen luonnontilasta jär-

jestetyn yhteiskunnan puolelle. Tätä kautta se kuuluu kulttuurikäsitteiden joukkoon, 

joiden keskeinen piirre on se, että ne ovat eri kielissä merkityssisällöltään erilaisia. 

Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi eri eurooppalaisten kielten kulttuurikäsitteille on 

tyypillistä, että niiden merkitykseen on vaikuttanut vahvasti niiden syntyajan yhteis-

kunnallinen ja kulttuurinen konteksti. Englanti ja ranska ovat saaneet kulttuurikäsit-

teensä culture ja civilization keskiajalla suoraan latinasta. Saksassa puolestaan kult-

tuurikäsitteistö Bildung, Kultur ja Civilisation kehitettiin vasta 1600–1700-lukujen 

aikana.224 Ruotsalaiset saivat käsitteistönsä bildning, kultur ja civilisation saksasta aat-

teellisten virtausten myötä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa.225 Suomen kieleen sivis-

tys-käsite omaksuttiin sanana 1820-luvulta lähtien.226 

Juuri erilaisista syntyvaiheista johtuen eurooppalaisten kulttuurikäsitteiden merki-

tyksissä on selviä eroja, jonka vuoksi niiden kääntäminen kielestä toiseen on usein 

                                                   

 

224 Koselleck 2002b, 174–175; ks. myös Bollenbeck 1994 96–312. 

225 Hansson 1999, 56–57. 

226 Rapola 1946, 375–378; Rapola 1953, 74–76; Kokko 2010, 8–11. 
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vaikeaa. Esimerkiksi pohjimmiltaan yksilön itsereflektiivistä muotoutumista kuvaa-

valle saksan kielen sanalle Bildung on hankalaa löytää vastinetta englannin tai ranskan 

kielestä.227 Samalla tapaa monesta eurooppalaisesta kielestä löytyvällä civilisation-sa-

nalla on eri kielissä erilaisia ja jopa vastakkaisia merkityksiä. Siinä missä Englannissa 

ja Ranskassa on tunnettu ylpeyttä civilizationista viittaamalla näiden maiden panok-

seen länsimaalaisen edistyksen globaalissa laajenemisessa, saksan kielessä Civilisation 

on ilmaissut aina jotain ulkonaista ja toisarvoista. Saksan kielessä positiivisempia mie-

likuvia herättää Kultur, jolla on viitattu saksalaisista henkisistä ja aineellisista saavu-

tuksista huokuvaan alkuperäisyyteen, jonka vuoksi sillä on ilmaistu saksan kielessä 

usein nationalistista ylpeyttä.228 Suomen kielen sivistys-käsitteen erityisyys eurooppa-

laisessa katsannossa on sen laaja-alaisuus, sillä monessa muussa kielessä kulttuurikä-

sitteiden keskinäinen jäsennys on paljon eritellympi. Siinä missä monissa muissa kie-

lissä tarvitaan kokonainen kulttuuriterminologia, suomessa voi periaatteessa selviytyä 

yhdellä käsitteellä, sivistyksellä, sillä niin kulttuuri ja sivilisaatio laajoina kollektiivisina 

ilmiöinä kuin ihmisyksilön kehitys ja kehittyneisyys kuuluvat osaltaan sen merkity-

salaan.229   

Sivistys-käsitteen merkityksen muotoutuminen omanlaisekseen liittyy sen synty-

ajan suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin ja sen kokemiseen 

1800-luvun kuluessa. Sivistys-sanan toi suomen kieleen vuonna 1820 Turun yliopis-

tossa historian apulaisena toiminut ja fennomaanisista aatteista innostunut Reinhold 

von Becker. Hän julkaisi Turun Wiikko-Sanomia -sanomalehteä, joka oli tuolloin ai-

noa ja järjestyksessään vasta toinen suomenkielinen sanomalehtijulkaisu.230 Kehitty-

mättömän suomen kirjakielen vuoksi Becker tarvitsi kirjoitustyössään jatkuvasti uu-

sia, työtään helpottavia ilmaisuja. Sivistys-sana oli yksi tällaisista. Becker käytti leh-

dessään sitä kääntämään ruotsin kielen käsitettä civilisation, joka kuvasi ulkonaista 

tapojen ja muotokulttuurin kehitystä.231 Beckerin käännöstyötä helpotti vanhassa 

                                                   

 

227 Ks. Koselleck 2002b, 173–174. 

228 Elias 1978, 3–7; Geuss 1996, 163. Ranskan civilisationin ja saksan Bildungin eroista ja syistä ks. 
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suomen kirjakielessä ollut hyveellisyyteen viitannut siveä tai siviä -sana, joka oli ole-

massa olevissa 1700-luvun puolella kirjoitetuissa Jusleniuksen ja Gananderin sanakir-

joissa käännetty latinan sanalla civilis, joka taas oli juuri civilisation-sanan kanta-

muoto. Myöhemmin samantapaisesti sivistys-sanaa käytti myös toinen varhainen 

fennomaani C. A. Gottlund 1830-luvun taitteessa.232 

1830-luvun lopulla sivistys-sana otti ratkaisevan askeleen kielellistä vakiintumis-

taan kohti, kun muutamaa vuotta aiemmin Suomen kansalliseepoksen Kalevalan jul-

kaisemisen kautta maineeseen ja suomen kielen korkeimmaksi auktoriksi noussut 

Elias Lönnrot otti sen kirjalliseen käyttöönsä suomentaessaan Karl Friedrich Becke-

rin kirjoittaman maailmanhistorian esityksen.233 Lönnrot joutui moniin ongelmiin 

työssään, koska suomen kirjakielestä ei löytynyt vastineita monille ruotsin kielen abst-

rakteille ilmaisuille. Useimmiten Lönnrot ohitti tai kiersi suomennoksessaan tämän-

kaltaiset kohdat, sillä Lönnrot varoi ulkomaalaisten lainasanojen tuomista suomen 

kieleen. Joissakin kohdissa tämä ei ollut mahdollista ja tällöin Lönnrot käytti sivistystä 

kääntämään ruotsin kielen sanoja kultur ja bildning, jotka teoksessa viittasivat kollek-

tiiviseen kulttuuriseen kehitykseen ja edistykseen. Samaan aikaan Lönnrot otti sivis-

tys-käsitteen käyttöön myös muissa kirjoituksissaan. Tällöin hän viittasi sivistymisellä 

kaikenlaiseen kehittymiseen, eikä pyrkinyt käsitteen tarkkaan rajaukseen. Näin Lönn-

rot laajensi omalla panoksellaan sivistys-käsitteen merkitysalaa koko ruotsinkieliseen 

kulttuurikäsitteistöön bildning, kultur ja civilisation.234 

                                                   

 

hinder för Finlands literatur och cultur, joka oli eräänlainen fennomanian ensimmäisen nousun ohjel-
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1840-luvulla Suomessa koettiin oppineiston fennomanian toinen nousukausi, 

jonka veturina oli hegeliläinen filosofi J.V. Snellman. Hänen ruotsinkielinen ajatte-

lunsa ja julkaisutoimintansa vaikutti voimakkaasti suomen kielen sivistys-käsitteen 

merkityksen kehitykseen. Snellmanin ajattelussa ruotsinkielen käsitteellä bildning oli 

keskeinen osa. Hänen edustamassaan hegeliläisessä idealismissa subjektin ja objektin 

välinen jako hälventyi siten, että bildning oli samaan aikaan sekä yksilön henkistä 

muotoutumista, että hengen (Geist) kautta kansakunnan henkistä muotoutumista ja 

jatkui aina koko ihmisyyteen asti. Hegelin Bildungin tavoin Snellmanin bildning oli 

siis samaan aikaan sekä yksilöön että kollektiiviseen viittaava käsite, jolla voitiin vii-

tata sekä yksilön henkiseen kehittyneisyyteen että kollektiiviseen kulttuuriin. Hän vil-

jeli bildning käsitystään sekä vuonna 1842 ilmestyneessä Suomen kansallisfilosofiaksi 

nostetussa pääteoksessaan Läran om Staten että vuosina 1844–1846 toimittamansa sa-

nomalehti Saiman sivuilla.235  

Snellmanin ruotsinkielinen nationalistinen innostus tarttui 1840-luvun puolivä-

lissä uudenlaiseen fennomaaniseen sivistyneistöryhmittymään, jonka piirissä toimi 

monia suomenkielisistä kodeista lähtöisin olleita miehiä ja jota yhdisti aktiivinen kir-

jallinen toiminta. Sivistys-käsitettä alettiin käyttää tämän piirin kirjoituksissa yhä use-

ammin snellmanilaisittain ruotsin kielen sanan bildning vastineena. Ensin Viipurissa 

suomenkielistä Kanawa-lehteä toimittanut maanmittari Pietari Hannikainen alkoi 

vuonna 1845 kääntää suomeksi ja painattaa lehdessään Snellmanin Saimassa julkai-

semia kirjoituksia. Näissä kirjoituksessa Snellmanin bildning oli käännetty sivis-

tykseksi.236 Vuonna 1847 yliopistossa opiskelleen Savo-karjalaisen osakunnan fenno-

maaninen ydinjoukko Paavo Tikkanen, August Ahlqvist, D. E. D. Europaeus ja An-

tero Warelius puolestaan alkoivat käyttää sivistys-käsitettä perustamansa Suometar-

lehden sivuilla. Heidän kielenkäytössään sivistys esiintyi Snellmanin bildningin kal-

taisena yleisenä kehityskäsitteenä, jolla saatettiin löyhästi viitata niin koulunkäynnin 

takaamaan yksilölliseen kehitykseen kuin yhteiseen kansalliseen ja jopa koko inhimil-

liseen kehitykseen.237 Toisaalta sivistys oli tälle nuorelle oppineistolle myös jotakin, 
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joka erotti heidät suomenkielisestä maalaisrahvaasta. Suometar nimittäin korosti jo 

ensimmäisessä tilausilmoituksessaan, että sen sisältö ja kieli olivat ”niiden mielen mu-

kaan, jotka kuuluvat sivistyneempiin säätyihin”. Ensimmäisen lehdessä myös pahoi-

teltiin, jos Suometar ei pystyisi puhumaan ”niin kuin sivistyneissä seuroissa on so-

piva”.238 Suometar olikin alkuvuosinaan suunnattu juuri oppineimmille suomenkieli-

sille piireille, kun taas samaan aikaan ilmestynyt Maamiehen Ystävä oli leimallisesti 

kansanlehti.239 

Sivistys-sanan käytössä tapahtui sen merkityksen kannalta merkittävä käänne tal-

vella 1848, jolloin hiljalleen suomen kieleen vakiintumaan alkanut käsite joutui en-

simmäistä kertaa kulttuurisen kamppailun alaiseksi. Tuolloin meneillään oli kansojen 

keväänä tai Euroopan hulluna vuotena tunnettu vallankumousvuosi. Se oli saanut 

alkunsa, kun Ranskassa kansa oli helmikuun lopussa Pariisissa noussut kapinaan ja 

syössyt kuninkaan valtaistuimeltaan. Ranskasta levottomuudet olivat levinneet ym-

päri Eurooppaa. Joka puolella vaadittiin kansalaisvapauksia, kuten painovapautta ja 

äänioikeutta. Myös vaatimus kansallisesta itsemääräämisoikeudesta nosti päätään Eu-

roopan suurissa monikansallisissa imperiumeissa. Suomessa oli keväällä 1848 pääosin 

rauhallista. Muutamia pieniä välikohtauksia sattui, mutta laajempia levottomuuksia ei 

syntynyt. Ylioppilaiden Flooran-päivän kevätjuhlassa latentti vallankumouksellisuus 

kääntyi keisarin ylistykseksi ja suomalaisuuden ihailuksi.240 Sen sijaan lehdistössä Eu-

roopan tapahtumia seurattiin Suomessakin tarkasti. Suometarkin kirjoitti jo maalis-

kuussa 1848: ”Tämä vuosi on kummallinen: tuskin kolme kuukautta, ja melkein koko 

Eurooppa on muuttanut muotonsa hallitusten suhteen!”.241  

Kevään 1848 aikana Euroopan tapahtumia alettiin Suometar-lehdessä jäsentää 

yhä useammin sivistys-käsitteen kautta. Asialla olivat lehden toimittamisessa veto-

vastuun ottaneet talonpoikaistaustaiset oppineet Paavo Tikkanen ja Kanavan lopet-

tamisen jälkeen Suomettareen kirjoituksiaan lähettämään alkanut Pietari Hannikai-

nen.242 Huhtikuun alussa 1848 Suometar selosti Euroopan tapahtumia selittämällä 

niin kansojen kuin ihmisten kehittyvän sivistyksen edetessä raa’asta tilasta parempaan 
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ja ”aikuiselle sivistyksellensä sopivampaan tilaan”. Hieman kierrellen Suometar myös 

vihjasi, että Saksassa koetut levottomuudet johtuivat maan hallintomuodon vanhen-

tuneisuudesta ja sopimattomuudesta sen kansan sivistystasolle:   

Miten lienevät Saksanmaan eri valtakuntain viimeset hallitusmuodot olleet sopimat-
tomat kansan sivistykselle, on vieraan vaikea sanoa. Se vaan on totinen tosi, että, niin 
kuin kaikki jo tietävät, saksalaiset yht’äkkiä näyttivät tyytymättömyytensä niitä vastaan 

ja vaativat, kaikki yhdellä suulla, uudistuksia ja parannuksia.243 

Myöhemmin samana keväänä Suometar selitti Euroopan tapahtumia sillä, että Länsi- 

ja Etelä-Euroopan suurissa monikansallisissa imperiumeissa kansat halusivat vaikut-

taa omana kansanaan ”sivistyksensä ja yhteys-elämänsä” edistämiseen. Suomettaren 

mukaan ”kansallisuuden tunto” oli herättänyt ranskalaisissa, italialaisissa, saksalai-

sissa, skandinaaveissa ja slaaveissa ”ennen tuntemattomia liikutuksia” ja että tämä 

”kansallisuuden tunto” tuli olemaan siitä lähtien Euroopan kansojen eteenpäin vievä 

voima.244 

Vuoden 1848 tapahtumia Euroopassa käsitelleet Suomettaren kirjoitukset olivat 

radikaaleinta, mitä suomeksi oli siihen asti painettu. Elettiin sääty-yhteiskunnassa, 

jossa hallitsijan, yhteiskuntajärjestyksen ja esivallan yleensä katsottiin olevan jumalal-

lista alkuperää. Sivistys-käsitteen ympärille kiinnittynyt radikalismi ei jäänyt vain tä-

hän, sillä samaan aikaan ulkomaanuutisointinsa kanssa Suometar keskittyi artikkeleis-

saan kansakouluasian eteenpäinviemiseen Suomessa. Vielä 1800-luvun puolivälissä 

maan suuri suomenkielinen enemmistö oli käytännössä kokonaan valtion järjestämän 

virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella ja nuoret fennomaanit kampanjoivat ak-

tiivisesti asiantilan korjaamiseksi. Keväällä 1848 ilmestyneessä artikkelissaan Tarvi-

taanko Suomessa rahvaankouluja? Paavo Tikkanen kirjoitti yhteiskunnan säätyjen olevan 

vain ihmisiä valtiossa yhteen sitova ulkoinen side, kun taas sitä vahvempi side oli 

kaikkien ihmisten jakama ”yhteys-tunto”, jonka ansiosta ihminen ymmärsi kunnioit-

taa kansallista yhteisyyttä, sen tapoja ja sen lakeja. Tikkasen mukaan kaikilla ihmisillä 

säätyyn katsomatta oli piilevänä tällainen tunto ja tiedostetuksi tullessaan se muuttui 

tunnosta tiedoksi. Tällöin siitä tuli yhteistä sivistystä, jolloin siitä tuli samalla koko 

ihmisyyden yhteistä omistusta. Tämä ihmisessä oleva tunto myös selitti kansallisuuk-

sien erot, jotka lopulta olivat vain ihmisyyden kirjoa, inhimillisen kulttuurin eri puo-
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lia. Kirjoituksen viesti oli, että rahvaankouluja oli Tikkasen mukaan perustettava suo-

menkieliselle kansalle, jotta se voisi toteuttaa omaa ominaista ”yhteys-tuntoaan.” 

Ajan oloon radikaalisti Tikkanen jopa ehdotti kaikelle kansalle säädystä riippumatto-

man yhteisen pohjakoulun perustamista.245 

Samassa kirjoituksessaan Tikkanen myös kyseenalaisti papiston aseman esivallan 

ja suomenkielisen rahvaan välissä. Tikkanen esitti, ettei papisto voinut enää huolehtia 

rahvaanopetuksesta perustelemalla asiaa seurakuntien sisäisillä suurilla välimatkoilla 

ja pappien moninaisilla muilla työtehtävillä.  Esityksensä tueksi hän toi esiin tilaston, 

jonka mukaan Suomessa vuonna 1770 syntyneistä lapsista vain joka 75:s oli syntynyt 

avioliiton ulkopuolella, kun taas vuonna 1846 jo joka 13:sta lapsi oli äpärä. Syyksi 

Tikkanen arvioi tähän, että ”ulkonainen sivistys sekä sen seuramiehet ovat enenty-

neet maassa, vaan sisällinen, ei edes kristillinenkään sitä vähemmin muu, sivistys on 

jäänyt jäljelle.” Tikkanen sivalsi myös papistoa sillä, että kansan lukutaito oli koke-

muksen mukaan parempi virallisen kirkon opin sivuraiteella pysyttelevien ”keretti-

läisten” kuin tavallisen kirkossa käyvän rahvaan keskuudessa. Hänen mukaansa ”ke-

rettiläisissä” piireissä ymmärrettiin, mitä luettiin, kun taas tavallisen kirkkokansan 

keskuudessa lukutaito oli perin pinnallista. Samalla kuitenkin Tikkanen piti ”keretti-

läisten” lahkokuntien nousun itsessään johtuvan siitä, että rahvaalla ei ollut kunnol-

lista alkuopetusta.246  

Tikkasen ja Hannikaisen sivistys-käsitteen ympärille kiinnittyneet kirjoitukset 

haastoivat jumalallista alkuperää olevaksi ajateltu sääty-yhteiskunnan järjestelmän ja 

niissä vedottiin uudenlaisiin kansallisiin näkökohtiin. Samalla kirjoituksissa kyseen-

alaistettiin papiston asemaa ja sitä kautta esivallan ja kirkon pyhää liittoa. Erityisen 

radikaaliksi kirjoitukset teki niiden ajankohta keväällä 1848, jolloin suuri osa Euroop-

paa oli liikkeessä. 

Aiemmin neutraalina pysytellyt sivistys-käsite oli nyt vuoden 1848 melskeissä po-

litisoitunut. Venäläinen hallitusvalta reagoi tilanteeseen Suomessa nopeasti. Lehdis-

tön sensuuri oli Suomessa kiristynyt jo 1840-luvun puolivälistä lähtien. Kyse oli osit-

tain koko Venäjää koskeneista valtakunnallisista toimista ja osittain myös reaktiosta 

suomalaisen lehdistön radikalisoitumiselle. Snellmanin Saima ja siitä vaikutteita saa-

nut suomenkielinen Kanava joutuivat molemmat sensuurin hampaisiin ja lakkautet-

tavaksi yhteiskunnallisen radikalisminsa vuoksi jo vuosina 1846 ja 1847. Euroopan 
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vallankumouskeväänä 1848 sensuuria kiristettiin entisestään. Vallankumouskeväänä 

1848 lehtiä kiellettiin julkaisemasta sellaisia ulkomaanuutisia, joita Pietarin sensuuri 

ei ollut hyväksynyt. Tämän jälkeen sensuuri kohdennettiin erityisesti kansan puhu-

maan kieleen suomeen, jolla ei vuonna 1850 annetun kieliasetuksen mukaan saanut 

enää julkaista kuin taloudelliseen hyötyyn tai uskonnolliseen hartauteen tähtääviä kir-

joituksia. Erityisesti kiellettiin julkaisemasta suomeksi valtiollisia uutisia, tietoja ulko-

mailla tehdyistä rikoksista ja romaaneja.247 Venäjän hallitusvallan tavoitteena oli sen-

suurin avulla estää vallankumouksellisten oppien pääsy Suomeen. Sen näkökulmasta 

Euroopan levottomuudet johtuivat siitä, että juuri kansaa oli siellä kiihotettu nouse-

maan esivaltaansa vastaan. Suomessa ulkomaalaisten aatteiden levittäminen oli hel-

posti tukahdutettavissa rajoittamalla juuri suomeksi julkaisemista, koska ylivoimainen 

enemmistö kansasta oli suomenkielistä.248  

Sensuuritoimenpiteet ja vuoden 1850 kieliasetus kohdistuivat suomenkielisistä 

julkaisuista juuri sivistys-käsitettä 1840-luvun lopulla viljelleeseen Suomettareen. Se 

oli koko ilmestymisensä aikana pitänyt yllä keskustelua kansallisista aiheista ja oli läh-

tökohtaisesti suunnattu maan oppineemmalle suomea ymmärtävälle väestölle. Venä-

jän korkeat hallituspiirit olivat myös yrittäneet lakkauttaa sitä jo edellisen vuoden ai-

kana. Samaan aikaan ilmestyneeseen toiseen suomenkielisen sanomalehden toimin-

taan kieliasetus ei juuri vaikuttanut, sillä Maamiehen Ystävässä oli jo siihenkin asti 

julkaistu vähäisiä ulkomaanuutisia lukuun ottamatta, lähinnä maanviljelykseen ja kris-

tillisyyteen liittyviä kirjoituksia.249 

Sivistys-käsitteen kannalta sen käytön politisoituminen ja radikalisoituminen vuo-

den 1848 tapahtumien yhteydessä merkitsivät käsitteen käytön uudenlaista laajentu-

mista. Käsitteen ottivat laajempaan käyttöön nyt kristilliset piirit ja lähinnä papisto, 

jotka kansankielisen kirkon paimenina olivat nuorten suomenkielisten fennomaanien 

ohella tärkeä ryhmittymä suomenkielisessä kirjallisessa julkisuudessa. Kristilliset piirit 

olivat ajoittain jo aikaisemmin 1840-luvulla osallistuneet sivistys-sanan viljelemiseen 
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suomenkielisessä julkisuudessa. Ilomantsissa kirkkoherran apulaisena toiminut Gre-

gorius Monell kirjoitti vuonna 1846 tiedon kautta tapahtuvasta mielen sivistymisestä, 

joka oli ihmiselle tarpeellista. Samalla hän kuitenkin muistutti, että pelkkä järkeen 

perustunut tieto ”ilman sydämmen ja elämän puhtautta, tekee ontuvia ja silmäpuolia, 

jotka ovat rasitukseksi ihmissuvulle”.250 Samoin Valkeasaaren kirkkoherra Konstan-

tin Schroeder käytti käsitettä helmikuussa 1846 vasta perustetulle Viipurin Suomalai-

sen Kirjallisuuden-seuralle omistamallaan runolla, joka loppui säkeeseen ”valaistus 

voita, sivistys suo”.251 Liperin kirkkoherra A.J. Europaeus kirjoitti myös vuonna 1846 

sivistyksestä yleisenä kehityksenä. Hänen mukaansa Suomen maassa kaikki sivistys, 

toimi ja tieto olivat siihen asti saaneet alkunsa uskon valossa ja kulkeneet sen rinnalla. 

Europaeus varoittikin maan nousevaa ylioppilasnuorisoa unohtamasta tätä.252  

Sivistys-sanan käyttö kristillisissä piireissä oli kuitenkin vielä 1840-luvulla harvi-

naista ja satunnaista. Tilanteeseen vaikutti etenkin se, että sivistys-sanan merkitys ei 

vielä ennen 1840-luvun loppua ollut vakiintunut suomenkielisessä keskustelussa. 

Tätä kuvaa se, että ajan painetuissa suomi-ruotsi sanastoissa se käännettiin niin bild-

ningiksi, kulturiksi, civilisationiksi kuin siisteyttä tai säädyllisyyttä tarkoittavaksi hyfs-

ningiksi.253 Kristilliset piirit sen sijaan saattoivat ymmärtää sanan vain johdokseksi 

vanhasta hyveellisyyteen viittaavasta, Raamatusta löytyvästä kirjakielen sanasta siveä 

tai siviä. Näissä piireissä sivistys saatettiin ajatella eräänlaiseksi ”siveyttämiseksi”, siis-

teyden ja hyvien tapojen vaalimiseksi ja kehittämiseksi.254 Sivistys ja siveys olivat eten-

kin ajan kristillisille ajattelijoille niin keskenään läheisiä käsitteitä, että joissakin ta-

pauksissa siveys-sanaa käytettiin suoraan sivistyksen synonyymina. Vuonna 1845 

nuori pappi ja tuleva herännäisjohtaja sekä eksegetiikan professori A. W. Ingman 

kirjoitti kuinka Suomessa ei ollut tarve perustaa ulkomaan esimerkkien mukaisia 

”raittiuden liittoja ja muita siisteyden ynnä siveyden seuroja”, koska ne vaikuttivat 

vain ulkoisesti eivätkä parantaneet ihmisen sydämessä olevaa synnin himoa. Ingma-

nin mukaan oikea siveys voitiin saavuttaa vasta, kun Jumalan henki oli kukistanut 

                                                   

 

250 M–n. [Monell, Gregorius]: Kirjoituksen keinoista tahi kirjaimista. Maamiehen Ystävä no. 5, 
31.1.1846. 

251 –n. –r. [Schroeder, Konstantin]: Kirjallisuuden Seuralle Wiipurissa. Kanawa no. 6, 11.2.1846 . 

252 [Europaeus, A. J.]: Liperistä 11. päivänä Marraskuuta. Maamiehen Ystävä no. 47, 21.11.1846. 

253 ks. Lönnrot 1847, 10 & 131; Kilpinen [Schildt] 1844, 223; Hannikainen 1846. 

254 Tähän liittyen siveellisyys-sanan käsitehistoriasta ja merkityskentistä ks. Pulkkinen & Sorainen 2011, 
9–18. 
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”luonnollisen sydämemme kaikki irstaat pyynnöt ja halaukset!”255 Suomessa olikin 

kehittynyt 1840-luvulla tilanne, jossa kristilliset piirit viittasivat sivistys-sanalla raama-

tulliseen siveyteen samaan aikaan, kun oppineille fennomaaneille sivistys oli yleis-

käännös ruotsinkielen kulttuurikäsitteille bildning, kultur ja civilisation.  

Sivistys-käsite nousi kuitenkin uudella tavalla kristillisten piirien kielenkäyttöön 

sen jälkeen, kun sitä oli käytetty Suomettaressa vuonna 1848 uudella radikaalilla ta-

valla. Kristillisissä piireissä reagoitiin tuolloin Suomettaren väitteisiin ja kohteena oli 

juuri lehden toimituksen viljelemä sivistys-käsite. Jo aikaisemmin sivistys-käsitettä 

käyttänyt ja sen kristillisiä perusteita korostanut Liperin kirkkoherra A. J. Europaeus 

kirjoitti huhtikuun loppupuolella maamiehen ystävää, että myös Liperiin oli kantau-

tunut tietoja ”villitetyn kansan nostaneen käsiänsä ruhtinoitansa vastaan”. Europaeus 

lausui ihmetyksensä asiasta, koska näitä kansoja oli kiitetty sivistyneiksi ja valistu-

neiksi. Hän kysyikin, mikä arvo sivistyksellä on, jos se antaa tämänkaltaisia hedelmiä 

ja epäili, ettei kyseessä ollut sellainen puhdas, rauhallinen, eriseuraton ja siveä sivistys, 

joka tuli ylhäältä ja jota Raamatussa kuvailtiin. Europaeus suuntasi kirjoituksensa 

juuri Suometarta toimittaneille ja ulkomaanuutisia levittäneelle yliopistonuorisolle ja 

totesi, ettei sen tarvitse yllättyä, jos yhteinen kansa ei purematta niele kaikkia outoja 

opetuksia, joita ”lento-lehdet” sille tarjoavat ja muukalaiset myyvät.256  

Hieman myöhemmin vuoden 1849 lopulla ilmestyi hedbergiläisen herätysliikkeen 

äänenkannattajan Kristillisten Sanomien näytenumero, jossa hyökättiin juuri Suo-

mettaren viljelemää sivistys-ajattelua vastaan. Lehden mukaan suomenkielisten sano-

malehtien vielä vähäinen tilaajamäärä ei johtunut kansan sivistyksen puutteesta, 

vaikka oppineet sanomalehden tekijät niin väittivät. Kyse oli Kristillisten Sanomien 

muukaan enemmänkin siitä, että kansan mieli oli liian vakaa ja totinen, ettei se sietä-

nyt ”lierutuksia”, joita monet sanomalehdet latelivat. Lehden mukaan suomalainen 

talonpoika, jonka kirjallisuus ei ollut suuri, oli tottunut uskomaan, että painettu sana 

oli Jumalan sanaa ja näin ollen myös totta. Lehdessä kiitettiinkin Jumalaa siitä, että 

kansa oli niin vakaa ja jumalanpelkoinen, että sitä ei saatu ”lento-lehdillä taikka muilla 

turhilla tuli-soitoilla” lähtemään liikkeelle Jumalaa tai nousemaan ”laillista hyvää esi-

valtaa” vastaan. Lehti valitti Suomettareen viitaten, että siihenastiset sanomalehdet 

olivat oppineiden johdolla pyrkineet tyrkyttämään ”kansapar’alle” ”ylistettyä sivistys-

                                                   

 

255 Ingman 1845, 42–43. Tämänkaltaisella sivistys-käsitteen käytöllä oli jatkuvuutta myös myöhem-
mässä kristillisessä diskurssissa. Ks. esim. Putkonen 1865. 

256 Europaeus, A.J.: Liperistä 12 päivänä huhtikuuta. Maamiehen Ystävä no.16, 22.4.1848. 
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tään” ja ”sivistys-kultaansa”. Sen sijaan Kristilliset sanomat ilmoitti pyrkivänsä anta-

maan kansalle vahvempaa ruokaa kuin mitä lento-lehtisissä tarjottiin. Lehti lausuikin, 

ettei se tule kirjoittamaan ”mitä uutta tässä maailmassa tapahtuu, sotien ja muiden 

sellaisten vehkeitten suhteen”, vaan ainoastaan Jumalan sanaa.257 

Suometar vastasi Kristillisten sanomien väitteisiin välittömästi. Sen mukaan kris-

tilliset Sanomat oli ensimmäisessä ilmestyneessä numerossaan lytännyt kaikki siihen 

asti ilmestyneet sanomalehdet ja sen jälkeen vielä väittänyt niiden pyrkineen nostat-

tamaan kapinaa Jumalaa ja esivaltaa vastaan, kuitenkaan näyttämättä, missä kohtaa 

näin oli tapahtunut. Suometar piti väitteitä perättöminä ja vetosi siihen, että sensuuri 

oli jokaiselle ilmestyneelle sanomalehden numerolle painoluvan antanut. Suometar 

kysyikin, että syyttikö Kristilliset Sanomat lopulta kapinan nostattamisesta lehtien 

toimituksia vai sensuuria. Suometar vielä sivalsi, että Kristillisten Sanomien esittä-

mänkaltaisia perättömiä väitteitä ehkä pidettiin arvossaan jossakin ”keretti-kokouk-

sessa”, jossa uskottiin kaikki todeksi, mitä pappi puhui, mutta suurempaa julkisuutta 

tällaiset väitteet eivät kestäneet.258 Seuraavana vuonna 1850 Suomettaren toimittajat 

Tikkanen ja Hannikainen saivat kuitenkin tuntea suomenkielisten lukijoiden vahvan 

kristillisen perustan. Tällöin varsinaisesti ilmestymään alkanut, lähinnä hartauskirjoi-

tuksia viikoittain julkaissut Kristillisiä sanomia ylsi heti ensimmäisenä vuotenaan sii-

henastisen suomenkielisen lehdistön korkeimpaan, yli 1700 tilatun sanomalehden le-

vikkiin Suomettaren vastaavan ollessa hieman yli 400. Lehtensä kannattamattomuu-

teen, sensuuriin ja epäilemättä myös yleisönsä makumieltymyksiin pettyneenä Tikka-

nen lopetti Suomettaren kesällä 1850 ja aloitti sen uudestaan vuoden 1851 alussa 

entistä kristillishenkisempänä ja enemmän kansalle suunnattuna lehtenä. Lukijoilleen 

suuntaamassa alkulauseessa lehti totesi siirtyvänsä sivistystä ja taidollisuutta koske-

vista asioista sensuuriasetusten mukaisesti käsittelemään vain taloudellisia ja hengel-

lisiä aiheita.259 

Suomettaren vallankumouskeväänä 1848 alkaneille radikaaleilla kirjoituksilla ja 

niistä seuranneilla kristillisten piirien reaktioilla oli kauaskantoiset seurauksensa sii-

hen, miten sivistys suomenkielisessä julkisessa keskustelussa ymmärrettiin. Kun vielä 

                                                   

 

257 Alku-Lause. Kristillisiä Sanomia No. 0. Näytenumero ilmestyi Åbo Tidningarin liitteenä. Åbo Tid-
ningar no. 97, 7.12.1849. 

258 Kotimaalta. Suometar no. 49, 21.12.1849. 

259 Kunnioitettavilla Suomettaren lukioille! Suometar no. 1, 28.1.1851. 
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1840-luvulla oli tyypillistä, että kristilliset piirit näkivät sivistyksen raamatullisen si-

veyden synonyymina, niin 1850-luvulla sivistyksestä puhuessa mainittiin yleensä 

oliko kyse maallisesta vai hengellisestä sivistyksestä. Aikaisemmin sivistyksen saatet-

tiin ajatella olevan yksi ja yhtäläinen kehitystä kuvaava käsite, mutta nyt kristillinen ja 

maallinen sivistys alkoivat eriytyä toisistaan. Tämä jako alkoi Suomettaren 1848 kir-

joituksista ja syveni 1850-luvun alkupuolella, kun esivalta oli sensuurimääräyksillään 

osoittanut suosivansa suomenkieliselle väestölle vain kristillistä ja taloudellista kirjal-

lisuutta. 1850-luvulla kristillisellä sivistyksellä viitattiin yleensä ihmisen sisäiseen ”si-

veytymiseen”, jonka katsottiin olevan kristillisyyden alaa. Tällaisenaan se liittyi suo-

raan sanan syntyhistoriaan ja sellaisena sivistystä monet kristilliset kirjoittajat olivat 

jo 1840-luvulla pitäneet. Sivistys-käsitteen vuoden 1848 aikana saama radikaali leima 

ja sitä seuranneet esivallan toimenpiteet saivat kuitenkin aikaan sen, että kun kristil-

liset piirit 1850-luvulla kirjoittivat sivistyksestä, lisäsivät he lähes poikkeuksetta sen 

eteen määreen kristillinen.  

Kristillinen sivistys alkoikin saada kristillisten piirien käsissä 1850-luvulla merki-

tysulottuvuuden, jossa se viittasi konservatiivisuuteen muuttuvan yhteiskunnan ilmi-

öiden ja keksintöjen edessä. Jo mainittujen Europaeuksen ja Kristillisten Sanomien 

lisäksi kuvaava esimerkki tästä on renqvistiläisen herätysliikkeen johtajan Henrik 

Renqvistin oikeana kätenä tunnetun Gregorius Monellin vuonna 1855 Suomettaressa 

julkaisema kirjoitus Kristillisestä sivistyksestä muuan sana, jossa hän korosti todellisen 

sivistyksen olevan ”ikäänkuin haudotun ja lämmitetyn kristillisyyden hengeltä, muu-

toin ei sivistyksestä ollut suurta hyötyä”. Luterilaisuuteen viitaten hän kirjoitti, että 

tämä ”ihmisen voimallisin sivistyttäjä” oli jo kolmesataa vuotta lämmittänyt ja valais-

sut suomalaisia. Monell vastasi kirjoituksellaan erääseen aikaisempaan Suomettaressa 

olleeseen kirjoitukseen, jossa kehotettiin hankkimaan urkuja Vanhan Suomen alueen 

kirkkoihin, jotta virrenveisuuta saataisiin kauniimman kuuloiseksi ja yhdenmu-

kaiseksi. Monellin edustamaa konservatiivista linjaa kuvaa se, että hänen mielestään 

”urut ja muut kirkon-koristukset” eivät kuuluneet Jumalanpalvelukseen, sillä äänen 

kauneudella hartauden etsiminen ”ei ollut muuta kuin paavilaisuutta”260 

                                                   

 

260 G.M. [Monell, Gregorius]: Kristillisestä sivistyksestä muuan sana. Suometar no. 5, 2.2.1855; Ks. 
myös Putkonen 1865. Monell toimi Lappeenrannan kehruuhuoneella vankilasaarnaajana ja Saimaan 
kanavalla työskennelleiden rangaistusvankien saarnaajana. Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–
1852: Grels Monell. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-
kilo.php?id=15525>. Luettu 10.4.2014. 
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Sensuuriolojen helpotettua 1850-luvun puolivälissä fennomaanisen oppineiston 

vastaus oli sivistys-käsitteen yhteydessä 1840-luvun lopun radikaalin sanankäytön si-

jaan korostaa vanhoja valistuksellisia teemoja.261 Sivistys samaistui nyt järjen käyttöön 

ja sitä kautta saavutettuun välittömään hyötyyn. Tämä ei sinänsä ollut uutta, sillä 

Pertti Karkaman mukaan 1800-luvun suomenkielisessä kansalle suunnatussa maalli-

sessa kirjallisuudessa sanomalehtikirjoittelussa oli 1700-luvun hyödyn aikakaudelta 

alkaen ollut vahva valistuksellinen leima, jossa voimistui 1800-luvun kuluessa vielä 

taloudellisen hyödyn korostamisen tendenssi. Tämän valistuskirjallisuuden kannatte-

levia teemoja oli se, että ihminen erosi muista luoduista järkensä avulla, jonka kautta 

hänellä oli mahdollisuus saavuttaa taloudellista hyötyä. Valistuksen hyötyajatteluun 

perustaneiden kansalle kohdistettujen teosten peruspiirteenä oli luonnontieteellis-ta-

loudellisten oppien ja luterilaisen kristillisyyden yhdistäminen ja sama suuntaus jatkui 

1800-luvun oppineiston kansalle suuntaamissa sanomalehti- ja aikakauslehtiartikke-

leissa. Hyviä esimerkkejä tästä kehityksestä olivat jo vuonna 1791 ilmestynyt Johan 

Frosteruksen Hyödyllinen Huvitus Luomisen Töistä ja vuonna 1834 suomennettu Hein-

rich Zschokken Kultala, jotka olivat painosmääriltään ajan suomenkielisen kirjallisuu-

den terävintä kärkeä.262 

1850–60-lukujen taitteessa teemoiltaan valistukselliset ja luontoon suuntautuneet 

kansalle suunnatut kirjat kokivat uuden tulemisen. Tuolloin julkaistiin muun muassa 

Zacharias Topeliuksen Luonnonkirja Johan Bäckvallin suomentamana, Suomettaren 

piiriin kuuluneen Anders Vareliuksen luonnonopillinen kirja Enon opetuksia Luonnon 

asioista, sivistys-kirjoittajista Antti Mannisen valistushenkinen maanviljelysopas Taito 

ja toimi sekä J. W. Murmanin Setän opetuksia sielutieteestä ja Setän opetuksia sielun viljelyk-

sestä.263 Kuvaava esimerkki sivistys-sanan uudesta valistuksellisesta käytöstä oli An-

                                                   

 

261 Samaan aikaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran piirissä suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemi-
sessa alettiin keskittyä suomenkielisten oppikirjojen julkaisemiseen. Sulkunen 2004, 129–131. 

262 Karkama 2001, 96–100; Karkama 2007, 285–290. Zschokke, Heinrich 1834: Kultala. Hyödyllinen 
ja huvittava historia yhteiselle kansalle luettavaksi annettu. Suom. Keckman, Carl Niklas). SKS, Hel-
sinki; Frosterus, Johannes 1791: Hyödyllinen huvitus luomisen töistä. Yxinkertaisille awuxi jumalan 
hyvyden tundoon ja palveluxeen. Omakustanne, Turku. 

263 Topelius, Zacharias 1860: Luonnonkirja. Ala-alkeiskouluin tarpeeksi. (Suom. Johan Bäckvall). SKS, 

Helsinki; Warelius, Antero 1855–1856: Enon opetuksia luonnon asioista. 1-2 osa. Wilén, Turku; Man-
ninen, Antti 1856: Taito ja toimi. Lyhykäinen käsikirja talouden hoitajille, Suomen talonpoikaisten 
maamiesten hyödyksi. P. Tikkanen, Helsinki; Murman, Johan Wilhelm 1856: Setän opetuksia sielu-
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ders Vareliuksen vuonna 1856 julkaisemassa kansalle suunnatussa kirjassa Enon ope-

tuksia Luonnon asioista. Siinä hän korosti, että hengellisen viisauden tuli kulkea käsi 

kädessä maallisen kanssa. Jumala oli lahjoittanut ihmiselle järjen ja luonnon tutkimi-

sella opittiin tuntemaan luojan korkeutta, viisautta ja hyvyyttä. Vareliuksen mukaan 

kaikki järjen valaistus tuli Jumalalta ja veti ihmistä lähemmäksi häntä. Vareliuksen 

mukaan olikin olemassa ihmisiä, jotka rakastivat kristillisyyttä ja jotka viettivät elä-

mänsä jumallisuuden harjoituksissa, mutta kielsivät Jumalan antamista lahjoista kai-

ken muun paitsi sen, jonka mielestään vei heidät autuuteen. Vareliuksen mukaan täl-

laisten ihmisten jumalallisuus on kääntynyt oman voiton haluksi, kun nämä ihmiset 

haluavat ottaa tämän puolisesta elämästä vain sen, minkä heidän vatsansa vaatii. Näin 

tehdessään tällaiset ihmiset ”ihrottuvat” tai ”känsääntyvät” vatsansa lisäksi sydämes-

täänkin.264  

Sama valistuksellinen ihmisen maallisen ja hengellisen kehittymisen yhdistävä ote 

ilmeni ajan lehdistössäkin. Hyvä esimerkki tästä oli kansanvalistusta harrastaneiden 

K.J. Gummeruksen ja August Hagmanin vuonna 1863 ilmestynyt Luonnotar, kuukaus-

lehti kansan huviksi ja hyödyksi, jossa sivistys liitettiin juuri luonnonolojen tuntemiseen 

ja luonnonvoimien hallintaan sekä niiden hyödyntämiseen. Tämä perusteltiin sillä, 

että koska Jumala oli luonut myös luonnon, niin sen tutkiminen oli samalla työtä, 

jonka avulla Jumala ja hänen tahtonsa opittiin tuntemaan paremmin.265  

Kansalle suunnatussa kirjallisuudessa ja lehdistössä 1850–60-luvuilla ilmennyt si-

vistys-käsitteen valistuksellinen ote haki oikeutuksensa kristinuskosta ja periaatteil-

taan se miellytti monia virkaa tekeviä kirkonmiehiäkin, sillä kirkon puolella oli 1700-

luvun lopulta 1830-luvulle ollut voimissaan juuri rationalismia korostanut valistus-

teologinen suuntaus.266 Sellaisenaan se ei myöskään ollut ristiriidassa esivallan kieli-

asetuksessa suomenkielisiltä julkaisuilta sallivilta teemoilta. Sivistyksen valistushenki-

syys sopi esivallan sensuuriasetuksillaan asettamaan linjaan, jonka mukaan suomen-

kieliselle väestölle sai julkaista maallista kirjallisuutta, joka tähtäsi taloudellisen hyö-

dyn kasvattamiseen. Vetoamalla kristillisyyteen se toteutti myös toista kieliasetuk-

sessa sallittua teemaa.267 

                                                   

 

tieteessä. Ajattelevalle kansalle luettavaksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki; Murman, Johan 
Wilhelm 1860: Setän opetuksia sielun viljelyksestä. Ajattelevalle kansalle luettavaksi. Holm, Helsinki. 

264 Varelius 1856, 9–11. 

265 Lukijalle. Luonnotar 0/1862. Ks. myös: Sivistyksen arvo. Luonnotar 1/1863. 

266 Murtorinne 1992, 42–48. 

267 Kieliasetuksen sallimista ja kieltämistä teemoista ks. Silfverhuth 1977, 224–225. 



 

125 

1850-luvulla sivistyneistön keskuudessa iti selvästi 1840-luvun radikaalia fenno-

maniaa maltillisempi linja. Hyvä esimerkki oli tulevan vanhasuomalaisuuden johtajan 

ja oppi-isän, 24-vuotiaan Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen (tuolloin vielä Forsman) sivistys-

käsitettä koskenut luonnehdinta. Vuonna 1855 kirjoittamassaan artikkelissa Suoma-

laisesta Kirjallisuudesta Yrjö-Koskinen totesi viittaamalla vuoden 1850 kieliasetukseen, 

että suomenkielisen kirjallisuuden kehitys oli hidastunut juuri muissa kuin kristinopil-

lisissa ja taloudellisissa aihepiiriä koskevissa aihepiireissä. Hänen mukaansa kirjalli-

suuden eri haarojen tuli saada kehittyä samanaikaisesti, sillä jos jokin niistä pysähtyi, 

merkitsi se, ettei koko suomenkielinen kirjallisuus päässyt kehittymään sen pidem-

mälle.  Tämä oli hänen mukaansa luonnon laki ja jos tilannetta ei muutettaisi, niin 

koko sivistys alkaisi kohta kitumaan. Sivistyksen Yrjö-Koskinen samaisti kristillisyy-

den kanssa yhteen: ”sivistys ei ole muuta kuin sula kristillisyys”. Samalla hän kuiten-

kin korosti sivistyksen olevan sellaista kristillisyyttä, joka ”leviää koko elämän alalla, 

uudistaa rakkauden hengellä koko maailmallisen olon, ja toivoo sekä valmistaa Juma-

lan valtakunnan maankin päälle”. Yrjö-Koskinen vielä korosti, että vaikka sivistys 

perustui tietoon, se ei ollut yksin sitä, vaan tila ihmisessä, jossa hän ”rakastaa ja suo-

sittelee kaikkia, josta hän näkee olevan kanssa-ihmisillensä, isänmaallensa ja koko ih-

miskunnalle hyötyä ja hengenhyvää.” Hänen mukaansa sivistys on ihmisessä oleva 

”selvä tunto siitä, että häntä ei ole yksin itseänsä varten pantu tänne elämään - - -”. 

Yrjö-Koskisen ajattelussa sivistymistä varten tarvittavat tiedot saatiin kirjallisuudesta 

ja siksi sen oli edettävä vapaasti ilman rajoituksia.268  

Yrjö-Koskisen kiteytys pyrki kiinnikuromaan sivistys-käsiteen sisälle syntynyttä 

juopaa maallisen ja hengellisen sivistyksen välillä. Samalla se oli kannanotto 1850-

luvun alussa suomen kieleen kohdistuneita sensuurimääräyksiä vastaan. Pitkällä täh-

täimellä se myös sopi seuraavana vuosikymmeninä syntyneen ja vaikuttaneen hänen 

pitkään johtamansa Suomalaisen puolueen vanhasuomalaiseen kristillis-nationalisti-

seen linjaan.269 Sovitellessaan hengellisen ja maallisen välistä ristiriitaa Yrjö-Koskisen 

sivistys-käsitys siirsi huomion ihmisen sisäisyyteen. Esittihän hän, että sivistys juuri 

oli ihmisenä olemisen tila, jossa tämän ristiriidan saattoi sovittaa. Tällaisenaan hänen 

                                                   

 

268 Y. K: [Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari]: Suomalaisesta Kirjallisuudesta. Suometar no. 27, 6.7.1855. Yrjö-
Koskisen sivistys-käsityksestä kasvatusopillisesta näkökulmasta ks. Kemppinen 2001, erit. 179–209. 

269 Vanhasuomalaisesta kulttuurikonservatismista ks. Jalava 2005, 208–212. Nuorsuomalaisen ja van-
hasuomalaisen sivistys-käsityksen erosta 1900-luvun vaihteessa ks. Kokko 2008. 
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ajattelunsa liittyi jo käynnissä olleeseen kirjalliseen pohdintaan, mitä ihmisen sisäinen 

sivistyminen merkitsi. 

Sivistys-sana muotoutui siis suomen kirjakielen käsitteeksi keskustelussa, jota käy-

tiin 1820–1850 lukujen uudessa suomenkielisessä julkisessa sfäärissä.  Keskustelua 

kävi kaksi tunnistettavaa ryhmittymää. Toisaalla olivat fennomaaniset oppineet, joille 

sivistys ankkuroitui käsitteeksi, jolla kuvattiin suomenkielisen kansanosan keskinäistä 

yhteyttä ja sen maallisen kulttuurin kehitystä. Toisaalla taas olivat kristilliset piirit, 

jotka kansankielisen kirkon palveluksissa olivat vanhastaan suomenkielisen kansan-

osaa lähimpänä olleita oppineita. He ymmärsivät sivistyksen olevan suorassa yhtey-

dessä kristillisyyteen ja sitä kautta pelastumiseen tuonpuoleiseen elämään. Näiden 

osapuolien välillä käydyssä keskustelussa korostui perustuvaa laatua ollut jako maal-

lisen ja hengellisen välillä. Sitä pyrittiin välillä korostamaan, välillä taas sovittamaan 

yhteen, mutta joka tilanteessa se säilyi koko sivistys-käsitteen ympärillä käydyn kes-

kustelun jakolinjana.  

1840-luvun puolivälistä lähtien sivistys-käsitteen ympärillä ollut keskustelu alkoi 

liikkua yhä enemmän kollektiivista kehitystä kuvaavalta merkityksen tasolta ihmisen 

sisäisyyteen. Tällöin julkisen keskustelun keskeiseksi kysymykseksi alkoi nousta, mi-

ten sivistyminen muutti ihmistä ja mitä sivistyminen merkitsi sen kokeneelle ihmi-

selle. Vastaukset näihin kysymyksiin kiinnostivat erityisesti ihmisiä, jotka oman elä-

mänsä aikana olivat kokeneet irtoamisen agraarikulttuurista ja sen elämäntavan pe-

rustavaa laatua olleista reunaehdoista. Näille tämän tutkimuksen pääosassa oleville 

sivistys-kirjoittajille tässä luvussa sivistys-käsitteen ympärillä kuvattu suomenkielinen 

julkinen kirjallinen kulttuuri sekä sen kategorisoinnit merkitsivät kulttuurista varan-

toa, josta nämä saattoivat ammentaa aineksia omiin ihmistä koskeviin pohdiske-

luihinsa. Omaksumalla tämän kirjallisen kulttuurin samaan aikaan standardisoituja 

normeja he myös saattoivat tulla kanssalukijoidensa piirissä ymmärretyiksi. Kirjoitta-

malla julkisuuteen he liittyivät kirjallisen kulttuurin piiriin sen aktiivisiksi rakentajiksi.  
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II IHMISEN SIVISTYS 

Työn toinen osa rakentuu ihmisen sisäistä tilaa luotaavan sivistys-käsitteen ympärille. 

Tavallaan siis jatketaan siitä, mihin ensimmäisen osan viimeisessä alaluvussa päästiin. 

Sen sijaan näkökulma, josta asioita tarkastellaan, kääntyy päälaelleen. Siinä missä työn 

ensimmäisessä osassa tarkastelun kohteena olivat 1800-luvun alun ja puolenvälin 

suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin laajat rakenteelliset tekijät, nyt tarkastelun 

kohteeksi otetaan yksilö ja hänen kokemuksensa. Tässä pääluvussa tarkastelun kes-

kiössä on ihmisen sisäiseen muotoutumiseen viittaavan sivistys-käsitteen merki-

tysulottuvuuden synty ja vakiintuminen osaksi suomen kieltä. Tavoitteena on selvit-

tää, minkälaisia yksittäisiä kokemuksia ihmisen sisäiseen muotoutumiseen viittaavan 

sivistys-käsitteen taustalla oli ja mitä nämä kokemukset kertovat ihmiseen viittaavan 

sivistys-käsitteen synnyn takana olleesta jaetusta yhteiskunnallisesta kokemuksesta. 

Kyse on siis käsitehistoriasta, jossa ei sinänsä ole kysymys minkään sanan omala-

kisesta historiasta, vaan käsitehistoria pyrkii analysoimaan käsitteiden takana olevaa 

kokemusta. Kielen vakiintuneilla käsitteillä on yhteinen, johonkin jaettuun kokemuk-

seen perustuva kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkityksensä. Niinpä käsitteen 

syntyminen tai vakiintuneiden käsitteiden tasolla tapahtuvat muutokset viittaavat ih-

misten jaettujen yhteiskunnallisten kokemusten muutoksiin.270 Bergerin ja Luckman-

nin teorian kannalta tarkasteltuna kieli on inhimillisen elämän keskeinen objektivoi-

tunut merkkijärjestelmä, joka tekee ihmisten yksittäisistä kokemuksista yksilöitymät-

tömiä siten, että se irrottaa ne yksilön konkreettisesta elämänhistoriasta ja tekemällä 

näistä kokemuksista yleisesti ymmärrettäviä kaikille kieltä käyttäville ihmisille.271 

Tässä valossa katsoen käsite puolestaan on keskeinen kielen merkkijärjestelmän ob-

jektivoitunut yksikkö, jonka synnyn tai merkityksen muutoksen taustalla ovat yksit-

täisten ihmisten samankaltaiset kokemukset. 

                                                   

 

270 Hyrkkänen 2002, 112–113, 117. Koselleck 2002a, 35–37; Koselleck 1996, 65–70; Koselleck 1985, 
80–84. 

271 Berger & Luckmann 2005, 81–82. 
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Yhteiskunnallinen konteksti, jossa sivistys-kirjoitusten taustalla olleet kokemukset 

koettiin ja jäsenneltiin, oli laaja, koska ajanjakso 1840-luvun puolivälistä 1870-luvun 

alkuun on kestoltaan melkein kolmekymmentä vuotta.  Aikakausi pitää sisällään niin 

suomen kieltä kohtaan suunnatut sensuuritoimet 1850-luvun vaihteessa, vuosina 

1853–1856 käydyn Krimin sodan kuin keisari Aleksanteri II:n vuonna 1856 aloitta-

man suuren taloudellisen ja hallinnollisen uudistusohjelman. Sen perillisiä olivat 

vuonna 1863 viidenkymmen vuoden tauon jälkeen pidetyt valtiopäivät, suomenkie-

lisen väestönosan valtion koulutuksen piiriin integroinut vuoden 1866 kansakoulu-

asetus, vuoden 1865 paikallishallintoa uudistanut kunnallisasetus kuin myös hengel-

lisen ja maallisen hallinnon erottanut vuoden 1869 kirkkolaki. Maaseudulla paikallis-

yhteisöjen arkea muutti hiljakseen vuonna 1859 säädetty asetus kaupan vapauttami-

sesta maaseudulla. 

Tarkastelujakson loppupuolta leimaa vuosina 1866–1868 Suomessa koetut suuret 

nälkävuodet, joka oli Länsi-Euroopan viimeinen nälänhätä. 1870-luvun taitteessa 

nälkäkatastrofia seurasi puolestaan taloudellinen nousukausi, jonka myötä Suomen 

maaseutu kiinnittyi entistä selvemmin osaksi maailmantaloutta. Nousun myötä met-

sien ja maataloustuotteiden hinnat nousivat, jonka myötä suomenkieliselle maaseu-

dulle alkoi jäämään entistä enemmän kehitystä mahdollistavaa taloudellista ylijäämää.  

Koko tarkasteluajanjaksoa 1845–1873 leimasi jo aiemmin kuvattu suomenkielisen 

julkisuuden sfäärin nousu, joka yhdisti ihmisiä ylipaikallisesti toisiinsa ja mahdollisti 

julkisen keskustelun edellä mainituista tapahtumista ja yhteiskunnallisista uudistuk-

sista.  

Keskityn tässä työn osassa kirjoittajiin, jotka pyrkivät ensimmäisinä määrittele-

mään tässä suomenkielisessä julkisuudessa, mitä ihmisen sisäiseen muotoutumiseen 

viittaava käsite sivistys merkitsi. Teen tämän tarkastelemalla alaluvuissa 1–12 kaikkia 

kahtatoista kirjoittajaa erikseen ja analysoimalla vaikutteita ja kokemuksia, jotka olivat 

heidän kirjoitustensa taustalla. Pääluvun päättävässä alaluvussa 13 vedän lankoja yh-

teen pohtimalla ihmisen sivistymistä kuvaavien tekstien kirjoittajien ajattelun yhteisiä 

tekijöitä. Tätä kautta tämä pääluku tuo vastauksen kysymykseen, miksi osaksi suo-

men kieltä, kulttuuria ja suomenkielistä yhteiskunnallista todellisuutta omaksuttiin 

1800-luvun puolivälissä sivistyksen kaltainen, ihmisen sisäistä muotoutumista ku-

vaava käsite. 
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1. Kirkkoherran apulainen Johan Bäckvallin ihmisiä ylipaikallisesti 
yhdistänyt sivistys 

Ensimmäisen suomenkielisessä julkisuu-

dessa ilmestyneen kirjoituksen, jossa si-

vistys-käsitettä käytettiin kuvaamaan ih-

misen sisäistä muotoutumista, kirjoitti 

Rovaniemellä kirkkoherran apulaisena 

toiminut Johan Bäckvall (1817–1883).272  

Hän teki sen vuonna 1845 Maamiehen 

Ystävä -sanomalehdessä julkaisemassaan 

kirjoituksessa Maamiehen Ystävän Luki-

oille.273 

Bäckvall esitti kirjoituksessaan sivisty-

misen olevan ihmisen sisäistä uudistu-

mista, joka tapahtui tiedonomaksumisen 

kautta. Hänen mukaansa: 

Kaikki kirjat, kaikki säännöt tarkoitta-
vat ihmisen ymmärryksen valon selve-
nemistä ja levenemistä, ihmisen koko-
naan uudistumista, paremmin tunte-
maan elämän päämäärän ja kristilli-
sessä yhteydessä onnellisesti elämään 
ja yhteistä parasta edesauttamaan.274 

Bäckvallin ajattelun mukaan ihminen 

saattoi tiedonsaannin kautta tapahtuneen ”ymmärryksensä valonsa selvenemisen” 

                                                   

 

272 Ks. Liite.  

273 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. Ky-
seessä oli alkuosaltaan suorasanainen ja esseemäinen kirjoitus, joka muuttui lopussa kahden talonpojan 
keskustelua kuvanneeksi dialogiksi. Puhetilannetta jäljittelevä dialogimuoto oli 1800-luvun puolivälissä 
tyypillinen kansalle suunnatuissa teksteissä ja se oli kansalle vanhastaan tuttu myös kysymyksiä ja vas-
tauksia sisältäneestä katekismuksen selitysosiosta. Tommila 1988b, 159. Bäckvall suosi kirjoittamissaan 
teksteissään juuri dialogimuotoa. Tommila 1988b, 255. Puhetilannetta jäljitellyt muoto oli pääosin suul-
lisessa kulttuurissa eläneille suomenkielisille ihmisille helpoin tie kirjoitetun tekstin pariin. 

274 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 

Johan Bäckvall vanhemmalla iällään 1800-luvun 

loppupuolella. Kirjoittaessaan ensimmäistä ker-

taa sivistyksestä vuonna 1845 hän oli 28-vuo-

tias. Kuvan lähde: Blomstedt et. al. 1927, 350. 
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seurauksena käsittää, että yhteisen edun ajaminen oli hänen ”kallis velvollisuu-

tensa”.275 Tämä oli Bäckvallin ajattelun mukaan mahdollista, koska tiedonomaksumi-

nen lisäsi ihmisen itsetietoisuutta. Sivistyminen ei Bäckvallin mukaan kuitenkaan on-

nistunut pelkästään kouluja käymällä tai kirjoja lukemalla, sillä hänen mukaansa se 

edellytti toista, sitä edeltänyttä ihmisen sisäistä uudistumista. Hänen mukaansa ihmi-

sen tuli ennen tietoon perustunutta sivistymistä ensin uudistua sisäisesti Jumalan lä-

hettämän rakkauden hengen avulla.276  Ihmisen kristillinen sisäinen uudistuminen ja 

tiedonomaksumisen kautta tapahtunut uudistuminen yhdistyivät näin Bäckvallilla 

ajattelussa osaksi yhtä ja samaa sivistymisen prosessia, jonka avulla oli mahdollista 

saavuttaa sekä ihmisenä olemisen parempi tila tämänpuoleisessa maailmassa että kris-

tillinen pelastuminen iankaikkiseen elämään. 

Bäckvall piti kirjoituksessaan ihmisyksilön sivistymisen perustana ihmisten välistä 

henkeä tai yhteyttä, jota hän nimitti käsitteellä ”keskinäisyys”. Bäckvallin ajattelun 

mukaan ”keskinäisyys” perustui Jumalan henkeen, joka maan päällä toimi ihmisten 

välisenä lähimmäisenrakkautena. Bäckvallin ”keskinäisyys” oli kuitenkin jotakin 

enemmän kuin ihmisten lähimmäisiinsä tuntema rakkaus, sillä siinä keskeisessä ase-

massa oli inhimillinen tieto ja sen yhteisyys. Bäckvallin ajattelun mukaan tieto liikkui 

”keskinäisyyden” kautta. Yksittäinen ihminen puolestaan saattoi Bäckvallin mukaan 

päästä kiinni tähän ”keskinäisyyden” mukana liikkuneeseen tietoon lukemalla sano-

malehtiä tai kirjoja, käymällä koulua tai saamalla kanssaihmisiltään opetusta ja neu-

voja. 277  

Bäckvallin ajattelussa tietoa välittävä ”keskinäisyys” yhdisti ihmisiä laajasti toi-

siinsa, sillä hänen mukaansa se ulottui yhteiskunnan kaikkiin jäseniin ja lopulta koko 

maailmaan, jossa Bäckvallin sanoin rikkainkin tarvitsi köyhintä, ylhäisin alhaisinta ja 

oppinein oppimatonta. Bäckvallin ajattelun mukaan juuri ”keskinäisyys” mahdollisti 

itse ihmisen sivistymisen, koska juuri se sai aikaan ihmisen tietoon perustuneen toi-

sen sisäisen uudistumisen, jonka kautta ihmisen itsetietoisuus kasvoi. ”Keskinäi-

syyttä” ei kuitenkaan ollut ilman kristillisyyttä, sillä sen toiminta ihmisten välillä edel-

lytti Bäckvallin ajattelun mukaan sitä, että sen piirissä olevat ihmiset olivat kokeneet 

jo aikaisemmin kristillisen uudistuksen, jonka kautta Jumalan henki alkoi vaikuttaa 

heissä sekä heidän ja toisten ihmisten välillä lähimmäisenrakkautena.278 

                                                   

 

275 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 

276 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 

277 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 

278 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 
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Sivistys, joka keskinäisyyden kautta saadun tiedon ja Jumalan rakkauden kautta 

tapahtuneen uudistumisen ansiosta oli ihmisen saavutettavissa, merkitsi Bäckvallille 

tilaa, jossa ihmisen luontaiset himot ja halut eivät enää pyrkineet pahuuteen. Tämän 

vuoksi Bäckvallin mukaan sivistyneessä tilassa ihminen ei ollut enää ahne, ylpeä tai 

kerskaileva, vaan hän toimi ihmisten välisen ”keskinäisyyden” hyväksi, jolloin taas 

hän toimi samalla sekä itsensä että toisten ihmisten hyväksi.279 Näin Bäckvallin kä-

sityksen mukaan sivistyksessä yhdistyi sekä yksilön että yhteisön etu. Bäckvall korosti 

tätä kuvailemalla sivistymättömiä ihmisiä, joita hänen mukaansa oli kahta eri lajia. 

Ensinnäkin oli niitä, joilla ei ollut halua lukea tai oppia. Tätä ihmisryhmää Bäckvall 

nimitti raa’aksi ja sivistymättömäksi kansaksi. Toisekseen sivistymättömiä olivat 

Bäckvallin mukaan myös ne oppineet, jotka eivät halunneet jakaa tietojaan kanssaih-

mistensä kanssa ja toimia näin yhteisen edun ja ”keskinäisyyden” hyväksi. Bäckvallin 

mukaan tämänkaltaiset ihmiset olivat sielultaan sairaita, koska heillä tiedonsaannin 

myötä saavutettu ymmärryksen valo ei ollut pyhittänyt heidän tahtoaan ja taivuttanut 

sitä hyvyyteen.280  

Bäckvall palasi aiheeseen kirjoittajanurallaan myös kahdessa myöhemmässä teks-

tissään vuoden 1845 kirjoituksensa jälkeen. Näissä hän kirjoituksissaan syvensi ja yk-

sityiskohtaisti käsitystään sivistyksestä, mutta hänen vuonna 1845 muotoilemansa si-

vistys-käsityksen perusasetelma ei muuttunut. Vuonna 1858 Bäckvallin toimitta-

massa Oulun Wiikko-Sanomissa käytiin polemiikkia siitä, tulisiko kansalta kerätä ra-

haa Afrikan pakanoiden käännyttämiseen, vai käyttää samat varat kotimaan olojen 

kohentamiseen ja kansan sivistämiseen. Eräs kirjoittaja erotti tässä polemiikissa sivis-

tyksen kristillisyydestä todeten sivistyksen olevan vain ulkonaista puhtautta ja siis-

teyttä, kristillisyyden taas ollessa ihmisen oikeaa sisäistä uudistumista.281 Bäckvall vas-

tasi tähän kirjoituksessaan Miksikä kristillisyydestä maassamme on niin paljo valituk-

sia? korostamalla, että kaikki inhimillinen hyvä tuli Jumalalta ja että niin kristillisyys 

kuin sivistyskin perustuivat ihmisen sisäisen mielen ja kaikkien sielun lahjojen uudis-

tumiseen ja parantumiseen. Hänen mukaansa sivistys ei kuitenkaan pysähtynyt vain 

ihmisen sisäisyyteen, vaan näytti valoaan myös ihmisen ulkopuolelle. Vastauksessaan 

                                                   

 

279 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 

280 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 

281 Oulun tienoilta: Vastaukseksi kirjoitukselle: ”Ei merta etemmä kalaan” Oulun Wiikko-Sanomain 9 
ja 14 n:rossa. Oulun Wiikko-Sanomia no. 16, 17.4.1858. Ks. myös Ei merta etemmä kalaan. Oulun 
Wiikko-Sanomia no. 9, 27.2.1858 & no. 14, 3.4.1858. 
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Bäckvall korosti, että sivistystä ei voi tuomita sen perusteella, että jotkut vielä raa-

kuuden tilassa eläneet olivat ottaneet sivistyksen vain ulkoiseksi koristuksekseen.282  

Vuonna 1860 Bäckvall puolestaan kirjoitti lehteensä artikkelin Mitä sivistyksellä 

ymmärretään?. Siinä hän totesi sivistyksen olevan hänen ajassaan sana, jota käytettiin 

paljon, mutta jonka merkitystä ei sen kummemmin pohdittu. Hänen mukaansa jo-

kainen kyllä erotti sivistyneen ihmisen raakojen seasta, mutta itse sivistyksen ymmär-

täminen oli vaikeampaa. Bäckvall esitti kirjoituksessaan sivistyksen olevan ihmisen 

vapaata hengenmuodostusta ja itsetietoisuutta, jonka avulla hän saattoi johdattaa 

luonnolliset vaistonsa ja himonsa hengellisen piiriin. Bäckvall vetosi siihen, että jos 

ihminen kehittäisi itsessään olevia voimia vain elämänhimonsa kautta, tulisi hänestä 

pelkkä aistillinen ja maallinen olento. Sen sijaan kristillisyyden avulla ihminen kohot-

tautui hengellisen piiriin ja hänestä tuli sivistynyt, joka maallisella taipaleellaan pyrki 

olemaan Jumalan kuvan kaltainen esimerkkinään Kristus. Niinpä Bäckvallin mukaan 

kuka tahansa säätyyn katsomatta saattoi olla sivistynyt, jos hän vain oli oppinut tun-

temaan Jumalan, oman arvonsa ihmisenä sekä ”olentonsa aikomuksen” omassa elä-

mänpiirissään.283  

Ensimmäisenä suomenkieliseen julkisuuteen ihmisen sivistymisestä kirjoittanut 

Johan Bäckvall siis ymmärsi sen olevan ihmisen tiedonomaksumisen kautta tapahtu-

nutta sisäistä uudistumista, joka seurasi hänen sitä ennen kokemaansa toista sisäistä, 

kristillistä uudistumista. Hänelle sivistys perustui inhimilliseen tiedonvälitykseen, jota 

hän käsitteellisti sanalla ”keskinäisyys” ja jonka hän ymmärsi perustuvan Jumalan 

henkeen ihmisten välisenä lähimmäisenrakkautena. Näin Bäckvallin ajattelussa hen-

gellinen ja maallinen tai tuonpuoleinen ja tämänpuoleinen yhdistyivät. Hänen ajatuk-

                                                   

 

282 [Bäckvall, Johan]: Miksikä kristillisyydestä maassamme on niin paljo valituksia? Oulun Wiikko-Sa-
nomia no. 17, 24.4.1858, no. 18, 1.5.1858 & no. 21, 22.5.1858. 

283 [Bäckvall, Johan]: Mitä sivistyksellä ymmärretään? Oulun Wiikko-Sanomia no. 39, 29.9.1860. Ks. 
myös tästä seurannut polemiikki Kuopion lukion latinan kielen lehtori H.G. Peranderin kanssa: H.G.P. 
[Perander, H.G.]: Sivistys. Suomen Julkisia Sanomia no. 85, 1.11.1860 & no. 87, 8.11.1860; H.G.P. 
[Perander, H.G.]: Mikä on kansallisen sivistyksen oikea mitta?. Suomen Julkisia Sanomia no. 88, 
12.11.1860, no. 90, 19.11.1860 & no. 91, 22.11.1860; Bäckvall, Johan: Ovatko muinaisaikain sivistyksen 
levittäjät ja muinaisaikain sivistys arvosteltavat sen jälkeen mitä nyt sivistyksellä mietitään. Oulun 
Wiikko-Sanomia no. 47, 24.11.1860 & no. 48, 1.12.1860; H.G.P. [Perander, H.G.]: Vähän vastinetta 
O.V. Sanomain toimitukselle. Suomen Julkisia Sanomia no. 98, 17.12.1860; H.G.P. [Perander, H.G.]: 
Vähän laveampi vastaus O.V. Sanomain toimitukselle. Suomen Julkisia Sanomia no. 99, 20.12.1860; 
Bäckvall, Johan: Vastauksia H.G.P:lle S.J.S:main 99n:rossa. Oulun Wiikko-Sanomia no. 52, 29.12.1860. 
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sensa oli, että pelkästään kristillisen tai tiedonomaksumisen kautta tapahtuneen uu-

distumisen kokenut ihminen ei ollut vielä ideaalitilassaan, vaan todellinen sivistys 

vaati molempia. 

Miksi sitten Johan Bäckvall päätti kirjoittaa ihmisen sivistymisestä? Mikä sai hänet 

pohtimaan näitä ihmisen sisäisiä syvyyksiä ja käyttämään siihen sivistys-käsitettä? 

Vastauksia näihin kysymyksiin on mahdollista löytää, kun Bäckvallin sivistymistä 

koskenut ajattelu asetetaan sen syntyajan yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja paikal-

listen olojen kehyksiin sekä hänen omaan henkilöhistorialliseen kontekstiinsa. 

Vuonna 1845, jolloin Bäckvall ensimmäisen kirjoituksensa laati, kukaan muu ei 

vielä ollut kirjoittanut yksilön sivistymisestä suomeksi samalla tavalla kuin hän. Kuten 

jo sivistys-käsitteen varhaista historiaa käsitelleessä alaluvussa tuotiin esille, 1840-lu-

vun puoliväliin mennessä sivistys-käsite oli ollut vasta joko pienen fennomaanipiirin 

käännöskäsite, jonka avulla ruotsalaisen kulttuurisanaston eri puolia oli saatettu il-

maista suomen kielellä tai toisaalta kirkollisten piirien yleiseen siveyteen viittaava 

sana. Kukaan muu ennen Bäckvallia ei kuitenkaan vielä ollut kirjoittanut suomeksi 

sivistymisen vaikutuksista ihmisyksilössä. Bäckvallilla ei siis ollut suomenkielisessä 

kirjallisessa kulttuurissa esikuvia, joita ammentaa.  

Sen sijaan ruotsinkielisestä kirjallisesta kulttuurista esikuvia löytyi. 1840-luvulla 

Suomen ruotsinkielisessä julkisuudessa laajassa käytössä olleella ruotsin kielen bild-

ning -sanalla on ja oli jo tuolloin juuri yksilöön viittaava merkitys, joka viittasi ihmisen 

sisäiseen muotoutumiseen. Tämänkaltainen bildning-sana oli ruotsinkielisen fenno-

manian avainkäsitteitä, sillä se esiintyi tärkeässä osassa jo tämän alkutekstinä pide-

tyssä J.J. Tengströmin vuosina 1817–18 kirjoittamassa Om några hinder för Finlands 

literatur och cultur -kirjoituksessa. 1840-luvulla se puolestaan oli hieman erilaisessa, 

sekä yksilöön että kollektiiviin viittaavassa muodossaan J.V. Snellmanin filosofian 

eräs peruskäsitteistä. Kuten on jo kerrottu, Pietari Hannikainen oli aiemmin saman 

vuoden 1845 aikana, jolloin Bäckvall ensimmäisen sivistys-kirjoituksensa kirjoitti, al-

kanut kääntää Snellmanin kirjoituksia suomeksi ja julkaissut niitä Kanawa -lehdes-

sään. Näissä kirjoituksissa Hannikainen käytti sivistys-käsitettä kääntämään juuri 

ruotsin kielen bildning-sanaa. Onkin hyvin luultavaa, että oli koulutuksensa ja papin 

virkansa puolesta kaksikielinen Johan Bäckvall sai vaikutteita ihmisen sisäisyyteen 
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viittaavan sivistys-käsitteeseensä tästä ruotsinkielisestä fennomaanisesta aikalaispu-

heesta, jota Hannikainen käänsi suomeksi.284 

Bäckvall lienee saanut sivistys-käsitteen käyttöön innoitusta myös omasta elämäs-

tään ja minuutensa reflektoinnista, sillä hän oli itse kokenut elämässään merkittävän 

siirtymän, jossa juuri hänen sivistys-käsityksessään korostunut tiedonsaanti oli mer-

kittävässä asemassa. Bäckvall oli alkujaan talonpojan poika Haapajärveltä, Pohjois-

Pohjanmaalta.285 Ilmeisen opillisen lahjakkuutensa ansiosta hän pääsi 15-vuotiaana 

Oulun triviaalikoulun oppilaaksi. Sieltä alkanut koulutie vei Bäckvallin aina yliopis-

totutkintoon ja papiksi asti. Vuonna 1845, kun Bäckvall kirjoitti ensimmäistä kertaa 

sivistymisestä, hän toimi kirkkoherran apulaisena ensimmäisessä palveluspaikassaan 

Rovaniemen pitäjässä.286 Koulunkäynnin ansiosta Bäckvall oli kokenut sosiaalista 

nousua, ja irrottautunut esi-isiensä agraarikulttuurista. Bäckvall oli siis itse kokenut 

sivistymisen, jota hän kirjoituksissaan kuvasi sisäisenä uudistumisena.  

Myös siihen, miksi ”keskinäisyydellä” ihmisten välisenä yhteytenä ja tiedonväli-

tyksenä oli Bäckvallin sivistys-käsityksessä niin keskeinen asema, on mahdollista löy-

tää selitys Bäckvallin omasta elämismaailmasta ja elämänhistoriasta. Tavanomaisen 

talonpojan poikana hän oli lapsuutensa agraarikulttuurissa kokenut primaarisosiali-

saationsa maailmaan, jossa tiedonvälitys ja kommunikaatio perustuivat pääosin suul-

lisuuteen, käytännön esimerkkeihin ja kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Tämä teki 

kommunikaatiosta ja tiedonvälitykseltä lähtökohtaisesti paikallista. Kaikki kuitenkin 

muuttui, kun Bäckvall pääsi 15-vuotiaana ruotsinkielisen koulujärjestelmän piiriin. Se 

muutti hänen elämänsä suunnan, sillä koulutus takasi hänelle paitsi uudenlaisen sosi-

aalisen aseman yhteiskunnan ja paikallisyhteisön ylemmässä kerroksessa, niin myös 

                                                   

 

284 ks. Kokko 2010, 1–17. Bäckvallia pidettiin aikalaisten keskuudessa eräänlaisena suomen kirjakielen 
auktorina, sillä hänelle uskottiin fennomanian kannalta tärkeät Topeliuksen Luonnonkirjan ja Maamme 
kirjan ensimmäiset käännöstyöt. Bäckvall onnistui Topeliuksen mukaan niin hyvin vuonna 1860 ilmes-
tyneen Luonnon kirjan suomennoksessa, että Topelius halusi juuri Bäckvallin tekemään myös 
Maamme kirjan suomennoksen, joka ilmestyi vuonna 1876. Forsgård 1999, 265–267. Bäckvallin kir-
joittajanurasta ks. Simelius 1916, 436–441; Kinnunen 1982, 71, 92. Tommila 1984, 55–59, 73–77. 

285 OMA Haapajärven seurakunta, rippikirja 1819–1826, sivu 
7.[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9342845] & rippikirja 1827–1833, sivu 10. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9343027] 

286 Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bäckvall. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=15679>. Luettu 7.3.2014. Bäckvallin 
elämästä ks. Simelius 1916, 436–441; J. K. (E. A. T.), 1927, 350.  Ks. myös Bäckvallin nekrologit: † 
Rovasti Johan Bäckvall. Oulun Lehti no.52, 26.12.1883; † Johan Bäckvall. Kaiku no. 51, 22.12.1883. 
Se, mitä Bäckvallin elämästä tiedetään, perustuu lähinnä näihin muistokirjoituksiin. 
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hänen pääsynsä aktiiviseksi toimijaksi sekä ruotsinkielisen että suomenkielisen kirjal-

lisen tiedon sfääriin. Alkujaan suullisessa kulttuurissa eläneestä talonpojan pojasta tuli 

näin kahdella kielellä tietoa omaksuva ja levittävä yksilö, jolla oli kirjallisen tiedon 

avulla aivan uudenlainen pääsy koko ihmiskunnan kirjallisesti talletettuun tiedon tra-

ditioon.  

Bäckvallin kohdalla muutos korostui erityisesti, koska hänestä kehkeytyi eräs suo-

menkielisen julkisuuden varhaisista pioneereista. Ennen laajamittaista kirjoitteluaan 

Maamiehen Ystävään 1840-luvulla, Bäckvall oli jo parikymppisenä 1830-luvun lo-

pulla lähettänyt tekstejään silloin ainoaan suomenkieliseen lehteen, Elias Lönnrotin 

toimittamaan Mehiläiseen. Myöhemmin hänestä tuli Elias Lönnrotin seuraaja Oulun 

Wiikko-Sanomien pitkäaikaisena toimittaja.287 Bäckvallilla oli siis omakohtainen ko-

kemus siirtymisestä agraariyhteisön lukemattomien sukupolvien ajan jatkuneesta pai-

kallisesta suullisesta kulttuurisesta ja kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta kirjallisen 

tiedon ja julkisuuden maailmaan, jossa tieto liikkui ylipaikallisesti aktuaalisesti ja jossa 

kommunikaatio ei enää perustunut pelkästään kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. 

Tämän voi nähdä syynä siihen, miksi Bäckvall antoi sivistys-käsityksessään juuri yli-

paikalliselle tiedonvälitykselle ihmisten välistä yhteistä etua ja yhteisöllisyyttä edesaut-

tavana ”keskinäisyytenä” niin merkittävän aseman.  

Syyn siihen, miksi Bäckvall halusi juuri vuonna 1845 kirjoittaa omakohtaisiin ko-

kemuksiinsa perustuneen kirjoituksensa ihmisen sivistymisestä, voi löytää suoraan 

itse tekstistä. Maamiehen Ystävän Lukioille -kirjoitus oli vuoden lopussa lehdessä 

ilmestynyt artikkeli, jonka tarkoituksena oli kehottaa Maamiehen Ystävän vanhoja 

lukijoita tilaamaan lehti myös seuraavalle vuodella ja samalla saada myös uusia tilauk-

sia. Kirjoituksessaan Bäckvall pyrkikin vakuuttamaan lukijaansa, kuinka sanomaleh-

dillä oli niiden kautta ilmenneen ”keskinäisyyden” vuoksi juuri ihmistä sivistyttävä 

vaikutus. Kyseessä oli siis mainosteksti, jossa Bäckvall perusteli sivistyksen avulla, 

miksi sanomalehtiä lukemalla ihminen saattoi päästä sisäisesti parempaan tilaan. 

Bäckvall tarvitsi ja käytti tähän tehtäväänsä sivistys-käsitettä, jotta hän saattoi il-

maista, minkälaisia muutoksia kirjallisen tiedonsaanti saattoi ihmisessä hänen näh-

däkseen saada aikaan.  

                                                   

 

287 † Rovasti Johan Bäckvall. Oulun Lehti no.52, 26.12.1883; † Johan Bäckvall. Kaiku no. 51, 
22.12.1883. 
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Bäckvallin kirjoitukseen näyttävät heijastuneen myös ne paikalliset olot, joissa 

teksti vuonna 1845 syntyi. Hänen sivistys-käsityksessään korostama kirjallisen julki-

suuden ja sen välittämän ihmisiä ylipaikallisesti yhdistäneen ”keskinäisyyden” merki-

tys epäilemättä korostui juuri hänen sivistys-kirjoituksensa aikaisessa asemapaikas-

saan Rovaniemen pitäjässä. Rovaniemi oli 1840-luvulla kaikilla mittareilla mitaten 

syrjäinen asuinsija. Pitäjää ympäröi joka puolella suuret erämaa-alueet ja niiden villi 

luonto. 1800-luvun puolivälin harvoissa paikkakunnalta lähetetyissä sanomalehtikir-

joituksissa, joista osa ellei kaikki, olivat Bäckvallin omaa käsialaa, kuvattiin lähinnä 

seudun metsiä, vaaroja ja puroja sekä niiden pelkoa kaihtamattomia karhunkaatajia 

ja uudisraivaajia.288 Metsätalouden kukoistusvuodet olivat 1840-luvulla Rovaniemellä 

vasta edessäpäin, eikä Lapin kultakuumeesta ollut vielä tietoakaan. Niinpä pitäjässä 

elettiin vielä tuolloin elämää, joka oli jatkunut pitkälti samankaltaisena jo vuosisatojen 

ajan.289 Pitäjän väestö eli pienissä kylissä ja piti pääelinkeinonaan maanviljelystä, joka 

ei pohjoisen sijainnin vuoksi ollut erityisen tuottavaa. Mitä pohjoisemmaksi laajan 

pitäjän alueella mentiin, sitä tärkeämmäksi tulivat sivuelinkeinot, kuten metsästys, 

kalastus ja poronhoito.290  

Rovaniemen pitäjä oli eristyksissä muusta maasta erityisesti siksi, että sen liiken-

neyhteydet olivat pitkään huonot. Ensimmäinen Rovaniemen muuhun Suomeen yh-

distänyt maantieyhteys oli valmistunut vasta Bäckvallin kirjoitusta muutamaa vuotta 

aiemmin 1840-luvun vaihteessa.291 Myöskin tietoliikenneolot olivat kehittymättömät, 

sillä Rovaniemi ei vielä 1840-luvulla ollut valtakunnanpostin piirissä. Lähin posti-

konttori sijaitsi yli sadan kilometrin päässä Torniossa ja niinpä rovaniemeläiset olivat 

lähinnä virkakirjeenvaihtoon tarkoitetun kihlakunnanpostijärjestelmän piirissä, joka 

oli lähetystavaltaan vaivalloinen ja kallis.292 Bäckvallin oma sanomalehtikirjoittelu on-

kin havainnollistava kokemus, kuinka hänen lanseeraamansa ”keskinäisyys” toimi 

syrjäseudulta käsin. Hän nimittäin vastasi 1840-luvulla Rovaniemeltä käsin pitkään 

                                                   

 

288 Ks. –kw– [Bäckvall, Johan]: Karhu-Pekasta ja karhun taposta. Maamiehen Ystävä no. 21, 25.5.1844 
& no.22 1.6.1844; Utdrag af ett Bref, dat. Rovaniemi d. 20 November 1843. Helsingfors Tidningar no. 
97, 13.12.1843. Näistä ensimmäinen oli varmuudella Bäckvallin itsensä kirjoittama ja toinen nimettö-
mänä ruotsiksi julkaistu muistutti sisältönsä puolesta niin paljon edellistä, että se todennäköisesti oli 
myös Bäckvallin käsialaa. 

289 Rovaniemen pitäjän asutuksen synnystä ks. Vahtola 1996, 129–147. Varhaisen väestön elinkeinoista 
ks. Vahtola 1996, 165–180. 

290 Enbuske 1997, 32–45. 

291 Enbuske 1997, 60.  

292 Pietiäinen 1988, 284, 311–315. 
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yksin suuresta osasta Kuopiossa ilmestyneen ja painetun Maamiehen Ystävän sisäl-

löstä.293 Bäckvall itse siis näytti esimerkillään, kuinka asuinpaikan syrjäisyys ei ollut 

uudessa suomenkielisessä tiedonvälityksessä este eikä myöskään kummoinen hidaste. 

Onkin melko paradoksaalista, että 1840-luvun suosituimman ja useana vuotena myös 

ainoan suomenkielisen modernin tiedotusvälineen sisällön suuresta osasta vastasi 

mies pitkien erämaataivalten takana. Voidaankin ajatella, että Rovaniemen syrjäinen 

sijainti antoi Bäckvallin henkilökohtaisille kokemuksille julkisuuden vaikutuksista 

perspektiiviä ja syyn pohtia sen kautta muodostuneen ja ihmisiä pitkien matkojen 

päässä yhdistäneen samanaikaisen yhteyden vaikutuksia, jota hän jäsensi käsitteellä 

”keskinäisyys”.294 

Bäckvallin oma talonpoikainen tausta sekä uusi sosiaalinen asema yhteisön ylä-

kerrosta edustaneena pappina mahdollisti kirjoittamisen sivistymisestä Maamiehen 

Ystävä -lehden pääasiallisena yleisönä olleelle suomenkieliselle rahvaalle. Taustansa 

ansiosta hän oli perillä suomenkielisen kansanosan ajattelutavoista, joita hän todisti 

jokapäiväisessä työssään apulaispappina Rovaniemen pitäjän rahvaan parissa. Voi-

daankin olettaa, että Bäckvallin omaelämäkerrallisesti jäsentämän ihmisen sivistymi-

sen ja siinä tärkeässä osassa olleen ”keskinäisyyden” merkitys omalla tavallaan kris-

tallisoitui tässä vuorovaikutuksessa pohjoisen eristyneessä ja syrjäisessä ympäristössä 

eläneen rahvaan kanssa. 

Rovaniemi ja sen rahvaan olot saattoivat näin tuoda korostuneesti Bäckvallille 

esille lehdistön merkityksen ja mahdollisuudet kansan sivistämiseen Suomessa, jossa 

suomenkieliselle kansalle ei ollut olemassa yhtenäistä maallisia taitoja opettanutta 

koululaitosta. Sanomalehtien kautta esimerkiksi käytännön maanviljelystyöhön liitty-

neitä tietoja voitiin jakaa ympäri maata aivan uudenlaisella tehokkuudella ja muun 

muassa tätä juuri Maamiehen Ystävä nimensä mukaisesti tekikin. Voidaankin ajatella, 

että rovaniemeläisen rahvaan esimerkki sai Bäckvallin ajattelemaan hänen sivistys-

kirjoituksessaan ilmaisemallaan tavalla, että sivistys juuri oli nousua välittömien luon-

totarpeiden ja niiden itsekkään tyydyttämisen yläpuolelle parempaan tilaan, jossa 

                                                   

 

293 Kinnunen 1982, 71. Kinnusen mukaan Bäckvall oli lehden ahkerin avustaja, joka kirjoitti nimimer-
killään lehteen vuosina 1844–50 ja 1853 yhteensä 62 kirjoitusta. Bäckvall käytti tavallisesti nimimerkkiä 
–kw–. 

294 Sanomalehtien rakentamasta luottamuksesta anonyymiin yhteisöllisyyteen ks. Anderson 2007, 71–
75. 
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muualta saatu vastavuoroinen tiedonsaanti muutti ihmistä ja helpotti hänen elä-

määnsä.  

Pohjimmiltaan Bäckvallin sivistys-kirjoituksessa ja hänen siinä korostamassaan 

keskinäisyydessä oli siis kysymys siitä, että Bäckvall kehotti suomenkielistä kansaa 

tarttumaan julkisuuden kautta leviävään ylipaikalliseen kirjalliseen tietoon. Painetussa 

sanassa esitetty tieto oli uudella tavalla ylipaikallista. Sen oli koonnut kirjoittaja toi-

sella paikkakunnalla. Tähän kirjoittajaan oli puolestaan saattanut vaikuttaa ulkomaa-

laiset vaikutteet. Rovaniemen oloissa kristallisoituneen omakohtaiseen kokemuk-

seensa perustuneen sivistys-käsityksenä mukaisesti Bäckvall tarjosi suomenkieliselle 

kansanosalle irrottautumista sen traditionaalisen agraarikulttuurin perustavaa laatua 

olleesta rakenteesta: Tiedonvälityksen perustumisesta paikalliseen suulliseen ja kas-

votusten harjoitettuun vuorovaikutukseen, jossa tärkeässä osassa oli sukupolvelta 

toiselle siirtynyt tieto-taito. Sen tilalle tai rinnalle hän tarjosi ylipaikallista ja aktuaalista 

tietoa, jonka lähde oli nouseva suomenkielinen lehdistö, joka mahdollisti uudenlaisen 

vuorovaikutuksen muodon, jonka Bäckvall käsitteellisti ”keskinäisyydeksi”. Bäckval-

lille tämä oli mahdollista, koska hän itse oli ottanut irtioton vanhasta agraarikulttuu-

rista juuri tiedonsaannin kautta sekä osallistumalla aktiivisesti suomenkielisen julki-

suuden nousuun. 

Bäckvallin elämänsä aikana kokema siirtymä agraarikulttuurin paikallisesta maail-

masta yhteisön johtotehtävässä työskenteleväksi papiksi ja ylipaikallisessa julkisuu-

dessa työskenteleväksi kirjoittajaksi voidaan myös nähdä syynä siihen, miksi hän näki 

sivistymisen olevan niin selkeä murros ihmisen elämässä. Bäckvallin oma sivistymi-

nen epäilemättä näyttäytyi hänelle tämänkaltaisena murroksena. Pappina ja va-

kaumuksellisena kristittynä Bäckvallia sai mallin ihmisen sisäiseen uudistumiseen 

kristinuskon opista. Tämä näkyi erityisesti siinä, että sivistymisen aikaansaama ihmi-

sen tiedollinen uudistuminen rinnastui Bäckvallilla ihmisen kristillisen uudistumisen 

kanssa. Oikeaan sivistykseen tarvittiin Bäckvallin ajattelun mukaan näitä molempia 

sisäisiä uudistuksia sekä Jumalan rakkauteen perustunutta lähimmäisenrakkautta. 

Bäckvallin pyrkikin sivistys-käsityksessään yhdistämään hengellisen ja maallisen ke-

hityksen, jotka ajan luterilaisessa aikalaisajattelussa usein nähtiin toisistaan erillisinä 

tai jopa vastakkaisina asioina. 

Bäckvallin kirjoituksessaan ilmaisema sivistys-käsitys näyttää muodostuneen hä-

nen oman elämänhistoriansa, lehdistön nousun aikaansaaman tiedonvälityksen yh-

teiskunnassa aikaansaaman murroksen ja Rovaniemen paikallisten olojen leikkaus-

pisteessä. Sosiaalisena nousijana Bäckvall oli henkilö, jolla oli toinen jalka vanhassa 

rahvaan agraarikulttuurissa ja toinen modernisaatiokehityksen etulinjassa kulkeneen 

oppineiston riveissä. Rovaniemellä hänen silmiensä eteen avautui vanhan paikallisen 
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agraarikulttuurin ja uuden ylipaikallisen tiedonvälityksen ristiriita ja samalla tilanteen 

tuottamat uudet mahdollisuudet. Taustansa ansiosta hänellä oli mahdollista ymmär-

tää niin suomenkielisen kansanosan asemaa ja ajattelua kuin uuden tiedonvälityksen 

mahdollisuuksia. Sanomalehtikirjoittajana hänellä oli mahdollisuus saada tämä ajat-

telunsa julki ja perustella sillä selkokielisesti sanomalehtien lukemisen tärkeyttä. 

Näistä lähtökohdista käsin Bäckvallin rahvaalle esittelemä sivistys merkitsi sille van-

hojen sukupolvilta toisille siirtyneen oppimisen ja tietojen siirtämisen järjestelmän 

sivuun laittamista ja uuden ylipaikallisen tiedon ottamista sen tilalle. Bäckvallin viesti 

oli selvä: raaka ja sivistymätön jatkoi vanhaa vuosisataista paikallista elämää ja uuteen 

sisäiseen tilaan päässyt sivistynyt saattoi alkaa toimia uuden ylipaikallisen tiedon va-

rassa. Bäckvall tarvitsi siis sivistyksen käsitettä selittääkseen yleisölleen, miten tiedon-

välityksen murroksen kautta tapahtunut yhteiskunnan muutos vaati hänen mielestään 

myös ihmisen sisäistä muuttumista, johon ei pelkkä tuonpuoleiseen katsova kristilli-

syys enää riittänyt. Bäckvallin mielestä se vaati uudenlaista ihmisten välistä aktuaalista 

ylipaikallista yhteyttä ja tiedonvälitystä. 

Vuoden 1845 sivistys-kirjoituksensa jälkeen Johan Bäckvall toimi vielä kymmeni-

sen vuotta erilaisissa määräaikaisissa apulaispapin tehtävissä Rovaniemen lisäksi Pu-

dasjärvellä, Taivalkoskella, Oulussa ja Oulunsalossa. Vuonna 1855 hän sai ensimmäi-

sen vakituisen viran Oulunsalon kappalaisena. Kirkkoherrana hän toimi vuodesta 

1864 Kesälahdella, vuodesta 1869 Koivistolla ja vuodesta 1876 Oulussa. Bäckvall 

jatkoi aktiivista kirjoitteluaan Maamiehen Ystävän palstoilla. 1850-luvulla hän toimi 

Oulun Wiikko-Sanomien avustajana, kunnes nousi Elias Lönnrotin jälkeen lehden 

päätoimittajaksi vuonna 1854. Tätä työtään hän jatkoi vuoteen 1864 asti. Bäckvall 

valittiin pappissäädyn valtiopäivämieheksi vuosien 1867 ja 1877–78 valtiopäiville. 

Hän meni naimisiin vuonna 1844 Maria Sofia Heikelin kanssa, joka oli Rovaniemen 

kirkkoherran Pehr Samuel Heikelin tytär. Bäckvall kuoli 66-vuotiaana vuonna 1883 

ollessaan Oulun kirkkoherrana.295    

                                                   

 

295 Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bäckvall. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=15679>. Luettu 7.3.2014. Bäckvallin 
elämästä ks. Simelius 1916, 436–441; J. K. (E. A. T.) 1927, 350.  Ks. myös Bäckvallin nekrologit: † 
Rovasti Johan Bäckvall. Oulun Lehti no. 52, 26.12.1883; † Johan Bäckvall. Kaiku no. 51, 22.12.1883.  
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2. Sanomalehtikirjoittaja Antti Mannisen moderni talonpoikainen 
sivistys 

Vuonna 1850, viisi vuotta Johan Bäckvallin 

ensimmäisen sivistys-kirjoituksen jälkeen, 

ilmestyi Maamiehen Ystävässä järjestykses-

sään toinen suomenkielisessä julkisuudessa 

julkaistu kirjoitus, jossa pohdittiin ihmisen 

sivistymisen merkitystä. Teksti oli nimel-

tään Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikai-

sista töistä296 ja sen kirjoittaja oli Mikkelin pi-

täjästä kotoisin ollut Antti Manninen 

(1831–1866).297 Sivistymisen merkitys sel-

västi kiinnosti Mannista, sillä hän palasi ai-

heeseen 1850-luvun puolivälin tienoilla use-

asti. Vuonna 1856 ilmestyi hänen maanvil-

jelysaiheinen esikoiskirjansa Taito ja toimi. 

Lyhykäinen käsikirja talouden hoitajille, jonka 

alkuvuodesta 1854 kirjoitetuksi päivätyssä 

esipuheessa hän eritteli sivistys-käsitys-

tään.298 Myöhemmin vuonna 1854 ilmestyi-

vät Suomettaressa kolmas ja neljäs teksti, 

Tietoja Mikkelin Pitäjästä299 ja Mitkä ovat sanomalehdet300, joissa hän myös sivusi aihetta. 

Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1856, ilmestyi niin ikään Suomettaressa vielä ar-

tikkeli Mietteitä Suomen maaviljelyksen parantamisen keinoista, jossa sivistymisellä oli oma 

                                                   

 

296 [Manninen, Antti]: Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä. Maamiehen Ystävä no. 20, 
18.5.1850; no. 21, 25.5.1850; no. 22, 1.6.1850 & no. 23, 8.6.1850. Ks. Liite. 

297 Ks. Liite. 

298 Manninen, Antti 1856: Taito ja toimi. Lyhykäinen käsikirja talouden hoitajille. Suomen talonpoi-
kaisten maamiesten hyödyksi. P. Tikkanen, Helsinki. V–VIII. 

299 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar. Kirjoitus ilmestyi seitsemässä 
osassa, vuoden 1854 Suomettaren numeroissa 2,4,5,6,7,8,9. 

300 A.M–n. [Manninen, Antti]: Mitkä ovat sanomalehdet? Suometar no. 9, 4.3.1854 & no. 11, 17.3.1854. 

Antti Manninen (1831–1866). Kirjoittaessaan 

ihmisen sivistymisestä 1850-luvulla hän oli 19–

25 -vuotias.  Lähde: Suomen Kuvalehti no. 68, 

15.10.1875. 
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osansa.301 Antti Manninen oli taustaltaan itseoppinut talonpojan poika, joka sivistys-

kirjoitustensa aikaan eli vanhempiensa kotitilalla Mikkelin pitäjässä.302  

Manninen ymmärsi Bäckvallin tavoin sivistyksen olevan oppimisen kautta saavu-

tettavissa oleva, uudenlainen ihmisenä olemisen tila. Vuonna 1850 ensimmäisessä 

sivistys-kirjoituksessaan hän luonnehti sivistystä ihmisen sisäiseksi, sydämestä alka-

vaksi valmistumiseksi. Hänen mukaansa sivistyvää ihmistä saattoi verrata kypsyvään 

hedelmään, joka ilmoitti kauniilla ulkoisella värillään sisäisestä kypsyydestään. Man-

nisen mukaan ihmisen sivistymisen kautta toteutunut sisäinen kypsyys ilmeni ulkoi-

sesti ihmisen tapojen ja käytöksen parantumisena. Oppia saamaton ihminen oli Man-

niselle lähtökohtaisesti sivistymättömässä tilassa, jonka hän samaisti suoraan luon-

nontilaan ja raakuuteen. Tämän sivistymättömyyden Manninen yhdisti pintapuoli-

seen itsensä koristamiseen, ylempien säätyjen matkimiseen ja ylellisyyden haluun.303  

Käsitys sivistyksestä ihmisen parempana tilana yhdisti kaikkia Mannisen sivistys-

kirjoituksia. Vuonna 1856, kuusi vuotta ensimmäisen kirjoituksensa ilmestymisen jäl-

keen kirjoittamassaan viimeisessä tekstissä, jossa Manninen aihetta käsitteli, sivistys 

esiintyi selkeästi saavutettavissa olevana tilana, joka tosin ei ikinä tullut täydelliseksi. 

Hänen mukaansa sivistys oli ihmiselle aina jollakin tavalla vajavaista, eikä kenenkään 

ihmisen sivistys tullut ikinä kokonaiseksi.  Samaan hengenvetoon Manninen kuiten-

kin korosti, että ”johonkin määrään sitä kuitenkin päästään”. Hänen mukaansa sivis-

tyneessä tilassa ihminen osasi hoitaa asiansa ja tunsi ne paremmin. Samalla ihminen 

tunsi oman sisäisen tilansa. Sen sijaan sivistymättömän olo oli epätietoinen ja epäta-

sainen. Mannisen mukaan hän oli ”tuhma, kiukkuinen silmänpalvelija j.n.e.”. Sivisty-

nyt puolestaan oli Mannisen mukaan vapaa ja ymmärsi käyttää vapauttaan oman ar-

vonsa mukaisesti. Tätä vastoin sivistymätön joutui elämään toisen orjuudessa ja pal-

velemaan rikkaampaansa, vaikka tämä olisi pahaluontoinen.304  

 Vähäisen opin saamisen jälkeen herrastelevat talonpojat Manninen tuomitsi ja 

piti heitä puolinaisesti sivistyneinä. Mannisen mukaan he kyllä olivat saaneet ulko-

                                                   

 

301 A.M–n. [Manninen, Antti]: Manninen, Antti: Mietteitä Suomen maaviljelyksen parantamisen kei-
noista. Suometar no. 37, 12.9.1856.  

302 Antti Mannisen elämästä ks. A. R–dt. 1875; Grotenfelt 1907; Grotenfelt 1913, 502–504; Brander 
1932; Laiho 1936 

303 [Manninen, Antti]: Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä. Suometar no. 21. 25.5.1850. 

304 A.M–n. [Manninen, Antti]: Mietteitä Suomen Maaviljelyksen parantamisen keinoista. Suometar no. 
37, 12.9.1856. 



 

142 

naista oppia, mutta sisäinen sivistys oli heiltä jäänyt saamatta. Hänen mukaansa tä-

mänkaltaisia ”puoliherroja” ei syntyisi, jos suomenkielisiä opetuslaitoksia olisi enem-

män ja niissä annettaisiin oikeanlaista opetusta. Mannisen mukaan tähän opetukseen 

kuuluisi käytännöllisten taitojen ohessa ja niitä ennen oikea tunto ”ihmisen tarkoi-

tuksesta, työnkunniasta, Isänmaan rakkaudesta, säätynsä kunniasta ja pyhänä pitämi-

sestä, ihmisen velvollisuuksista yhteisessä elämästä j. m. s.” Mannisen mukaan tä-

mänkaltaisen opetuksen avulla ihminen sivistyi sisäisesti, eikä näin opetetuista talon-

pojista tulisi ylempien säätyjen pelkäämiä herrastelijoita.305 

Bäckvallin tapaan myös Mannisella sivistys ja kristillisyys liittyivät läheisesti yh-

teen. Hänen mukaansa siellä missä kristillisyyttä ja hyviä tapoja ei ollut ”kiilsi, siliäm-

mänkin pinnan läpi, himojen raakuus ja pysymättömyys”.306 Protestanttinen kristilli-

syys edusti Manniselle rationaalisuutta ja järjestystä. Tämä tuli esille erityisesti, kun 

hän vuonna 1854 arvosteli Suomettaressa omassa kotipitäjässään vielä näkyvissä ol-

leita pakanallisia ja katolisia tapoja. Tässä yhteydessä Manninen viittasi joidenkin ih-

misten pakonomaiseen tarpeeseen seurata arjessaan taikauskoisia rituaaleja. Hänen 

mukaansa nämä katoliset ja pakanalliset tavat olivat osoitus ihmisen turhasta orjalli-

suudesta. Sen sijaan Mannisen mukaan (luterilainen) kristillisyys antoi ihmiselle va-

pauden suorittaa arjen askareensa vapaasti ilman lakeja, oman järkensä ja ymmärryk-

sensä mukaisesti. Tämän lisäksi se oli Mannisen mukaan ainoa, joka saattoi poistaa 

”tylyyden ja armottomuuden kanssaluotuja kohtaan”.307 

Mannisen sivistys-käsityksen kantava teema oli ihmisen ja luonnon suhde. Jo en-

simmäisessä vuonna 1850 kirjoitetusta sivistys-kirjoituksesta tulee ilmi, että Manni-

sen käsityksen mukaan ihminen oli sivistymättömässä alkutilassaan osa luontoa, ko-

konaan luonnollisten halujensa ja himojensa vallassa. Ne eivät kuitenkaan olleet 

Manniselle yksiselitteisesti pahoja, sillä itse sivistyminen oli Mannisen mukaan kui-

tenkin mahdollista juuri näiden himojen ja halujen ansiosta.  Mannisen mukaan ni-

mittäin ”luonto oli ihmisen poveen kätkenyt halun taivuttaa ja vahvistaa sekä ruumiin 

että hengenkin voimia”. Kaikki olikin Mannisen mukaan kiinni siitä, minkälainen 

johdatus näille luonnollisille haluille ja himoille annettiin. Manninen vertasikin ih-

mistä peltoon. Hänen mukaansa siellä missä pelto jätettiin kohentamatta, kasvoi 

”luonnon voimalla roskaruohoa, ohdakkeita ja orjan tappuroita”. Mannisen mukaan 

                                                   

 

305 A.M–n. [Manninen, Antti]: Mietteitä Suomen Maaviljelyksen parantamisen keinoista. Suometar no. 
37, 12.9.1856. 

306 [Manninen, Antti]: Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä. Suometar no. 21. 25.5.1850. 

307 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no. 7, 17.2.1854. 



 

143 

samalla tavalla kävi ihmisellekin, joka jätettiin oman luontonsa turmeltuneiden voi-

mien armoille.308 Ihmisen sivistyminen perustui siis Mannisella ihmisen sisäisiin, ole-

muksellisiin resursseihin, jotka kristillisyyden ja tiedon omaksumisen kautta oli mah-

dollista ottaa uudenlaiseen käyttöön. 

Mannisen ajattelun mukaan ihminen erosi luonnosta ja eläimistä siinä, että hänelle 

oli luomisessa annettu herruus suhteessa luontokappaleisiin. Lähtökohtaisesti tämä 

herruus oli kuitenkin Mannisen ajattelun mukaan ihmisessä piilevänä. Vuonna 1854 

Manninen kuvasi, kuinka sivistyneen ihmisen tunnisti siitä, miten hän kohteli ”järjet-

tömiä luontokappaleita”, eli eläimiä. Hänen mukaansa sivistymätön ihminen ei ym-

märtänyt ylemmyyttään suhteessa niihin, vaan ajatteli niiden voivan toimia oman 

mielensä mukaisesti. Sen sijaan sivistynyt ymmärsi eläimien rajoittuneisuuden ja koh-

teli niitä sen vuoksi ymmärtäväisesti. Mannisen mukaan tämä johtui siitä, että sivis-

tyneet ihmiset osasivat käyttää oikein Jumalan ihmiselle luomisessa antamaa her-

ruutta ja ylemmyyttä suhteessa järjettömiin luontokappaleisiin.309 Mannisen ajattelun 

mukaan siis ihminen oli luomisessa saanut luonnon herruuden, mutta syntiinlankee-

muksen vuoksi se ilmeni ihmisessä vain piilevänä tuntona. Sivistynyt ihminen puo-

lestaan oli oppinut kykynsä ja saanut näin hallitsijan aseman suhteessa luontoon.  

Sivistymisen kautta omat luonnonvoimansa hallintaan ottanut ihminen saattoi 

Mannisen ajattelun mukaan alkaa uudella tavalla hallita myös ulkoista luontoa ja sen 

voimia. Tämä olikin Manniselle koko ihmisen maallisen elämän syvempi tarkoitus. 

Hän ilmaisi tämän vuonna 1852 eräässä kirjoituksessaan suorin sanoin ”Jumala loi 

ihmisen elämään ja olemaan kaiken luonnon herrana ja hyväksensä käyttäjänä.”310 

Myöhemmin vuonna 1860, kun hänen johtamansa Leväsen maaviljelyskoulu Kuopi-

ossa avattiin, hän lausui puheessaan: 

Ihminen on tehty luonnon herraksi, senvuoksi ei hän saa tyhmäksi moittia; vaan siihen 
siaan korjata eli parantaa luonnon jättämiä vaillinaisuuksia ja tasata sen epä-tasasuuk-
sia taidon ja toimen kanssa tehdyllä työllä ja ahkeruudella. Yhdestä paikasta puuttuu 

                                                   

 

308 [Manninen, Antti]: Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä. Suometar no. 20 18.5.1850 
& no. 21. 25.5.1850. 

309 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no. 7, 17.2.1854. 

310 A.M–n. [Manninen, Antti]: Kahden Savon talonpojan puhe suomalaisista sanomalehdistä. Suometar 
no. 5, 3.2.1852. 
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yhtä ja toisesta toista; mutta maamiehelle on juuri näiden poistamisessa avara vaiku-
tus-ala. 311 

Luontoa muokannut ja sen voimia hyväksikäyttänyt maanviljelys oli Manniselle koko 

inhimillisen toiminnan perusta. Vuonna 1856 ilmestyneen Taito ja toimi -kirjansa 

esipuheessa hän kirjoitti, että maata viljelevään säätyyn, talonpoikaistoon syntyminen 

oli kunniakasta, koska maanviljelyksen tuottama ravinnonhankinta oli kaiken ihmis-

elon lähtökohta. Talonpoikaissääty oli näin ollen Manniselle myös kaikkien muiden 

säätyjen alkutila, se mistä niiden kehitys oli saanut alkunsa. Muita säätyjä kuin talon-

poikaistoa Manninen piti tässä valossa lopulta vain maanviljelyksen sivuelinkeinoina, 

jotka olivat syntyneet vain, koska maamies ei voinut saada aivan kaikkea omasta 

maastaan.312 Tämän vuoksi maanviljelijän sivistyminen, eli nouseminen luonnon her-

raksi oli Manniselle koko inhimillisen kehityksen kannalta ensisijaisen tärkeätä. 

Luonnon hallinnan ohella toinen Antti Mannisen sivistys-käsityksen perustee-

moista oli kirjallisen tiedon merkityksen korostaminen. Mannisen sivistysajattelussa 

oleellisessa asemassa olivat hänen vuonna 1856 ilmestyneen kirjansa otsikossa esiin-

tyneet käsitteet taito ja toimi. Näistä toimi merkitsi hänelle maanviljelystöiden järki-

peräistä käytännön asioiden, kuten viljelystapojen, maatalouteen liittyneiden raken-

nusten rakentamisen ja eläinten hoidon järjestämistä. Taito puolestaan merkitsi op-

peja, joiden avulla käytännön elämän järkevä järjestäminen tuli mahdolliseksi. Tai-

toina Manninen nosti esille luku- ja kirjoitustaidon edut sekä kuvasi esimerkkejä ma-

tematiikan, kemian ja käsitöiden oppimisen hyödyistä.313 Taito ei Manniselle ollut 

mahdollista ilman tietoa, jota voitiin saada toisilta ihmisiltä. Mannisen mukaan juuri 

tiedon saaminen mahdollisti sen, ettei yksittäisten ihmisten tarvinnut enää toimia pel-

kän kokemusperäisen tiedon varassa. Keskeiseksi tekijäksi tiedonsaannin kannalta 

Manninen nosti kirjallisen tiedon. Sen avulla yksittäinen ihminen saattoi saada tietoa 

toimiensa tueksi etäisimmästäkin maailmankolkasta ja kirjoitustaitoisena hän pystyi 

myös ilmaisemaan omia tietojansa laajalle alalle. Manninen kiteytti asian niin, että 

kirjallinen tieto oli tärkeää, koska ilman sitä ihminen oli oppimisessaan pelkästään 

sen varassa, mitä hän lyhyen elämänsä aikana korvillaan kuuli ja silmillään näki.314  

                                                   

 

311 Manninen, Antti: Puhe Leväsen maaviljelyskoulun avajaisissa 2 p. marrask. 1860. Kuopion Hippa-
kunnan Sanomia no. 45, 10.11.1860. 

312 Manninen 1856, V. 

313 Manninen 1856, VI–VII; passim. 

314 Manninen 1856, VI–VII. 
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Mannisen ajattelussa sivistynyt ihminen pääsikin luku- ja kirjoitustaitonsa avulla 

kiinni paikallisyhteisöään laajempiin ja lopulta koko ihmiskunnan yhdessä kokoamiin 

tietovarantoihin. Kirjallinen tieto mahdollisti Mannisen mukaan yksinkertaisesti sen, 

että asioita jotka olivat jo kerran keksitty, ei pitänyt enää uudestaan keksiä. Kirjalli-

seen muotoon tallennetun tiedon avulla ihmiskunta pääsi sukupolvi sukupolvelta ra-

kentamaan aina kehittyneempien ja monilukuisempien keksintöjen varaan. Tulevai-

suus näyttikin Mannisen näköpiirissä valoisalta, koska hänen mukaansa ihmiskunnan 

kasvaessa aina vaan suurilukuisempi joukko ihmisiä pääsi edistämään ihmiskunnan 

yhteistä kehitystä. Tätä auttoi eteenpäin Mannisen mukaan juuri se, että kirjallisen 

ilmaisun avulla uudet keksinnöt ja ihmiskunnan kertynyttä tietopääomaa saatettiin 

jakaa kaikkialle ja kaikille.315 

Manniselle sivistys olikin tässä mielessä ihmisen elinpiirin ja sosiaalisten suhteiden 

laajenemista, sillä hänen käsityksensä mukaan sivistyessään ihminen tuli kosketuksiin 

aina vaan suuremman joukon ihmisiä kanssa. Taito ja Toimi -kirjassaan hän selitti, 

että siinä missä sivistymätön ihminen tarvitsi vain vähän muita selvitäkseen juuri ja 

juuri hengissä, niin sivistyneeseen tilaan päässyt tuli suorastaan riippuvaiseksi kasva-

vasta joukosta muita ihmisiä, joilta hän sai tietoa elinkeinonsa harjoittamiseen. Tä-

män tiedonsaannin laajentumisen vuoksi Mannisen mukaan sivistyneessä tilassa ih-

minen tarvitsi yhä enemmän muiden ihmisten apua ja pystyi enemmän sitä myös 

tarjoamaan muille.316 

Mannisen sivistys-käsityksessä oli siis Bäckvallin tapaan osaltaan myös kyse kir-

jallistumisen seurauksena tapahtuneesta kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen laajenemisesta ylipaikalliseen muotoon. Vuonna 1854 sanomalehtien luon-

netta pohtineessa artikkelissaan Manninen samaistikin erityisesti eri paikkakunnilta 

lähetettyjen maaseutukirjeiden kautta käytävän keskustelun rinnastuvan isännän joh-

dolla perhekunnissa tapahtuvaan arkiseen keskusteluun talon töiden hoitamisesta. 

Mannisen mukaan näin oli, koska sanomalehtien kautta välittyvä kansakunta seurasi 

kaikin tavoin samoja lakeja kuin perhekuntakin, sillä kansakunta oli luonnostaan mo-

nista taloudellisista perhekunnista koostuva perhekunta. Tekstissään Manninen nosti 

                                                   

 

315 Manninen 1856, VI–VII. 

316 Manninen 1856, VI. 
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sanomalehdet sivistymisen tärkeäksi lähteeksi ja välittäjäksi. Hän korosti, että jokai-

nen kansakunnan jäsenen, joka ei tahtonut jäädä raakuuteen ja tiedottomuuteen, piti 

edistää sanomakirjallisuutta sitä lukemalla ja siihen kirjoittamalla.317 

Kooten voidaan sanoa, että Antti Mannisen vuosien 1850–1856 välillä muotoi-

lema sivistys-käsitys perustui ihmisen kristillisyyden ja tiedonomaksumisen avulla ta-

pahtuneeseen nousemiseen raa’asta luonnontilasta sisäisesti parempaan tilaan. Se 

pohjautui ihmisen oman sisäisen luonnon herruuteen ja suuntautui ulkoisten luon-

nonolosuhteiden hallintaan. Kirjalliseen muotoon tallennetun tiedon avulla se laajeni 

koko ihmiskunnan kulttuuritehtäväksi, joka yhdisti pitkienkin välimatkojen päässä 

asuvia ihmisiä toisiinsa.318 

Antti Mannisen sivistys-käsityksen ymmärtämisessä avainasemassa on hänen oma 

elämänhistoriansa. Manninen syntyi vuonna 1831 talonpoikaiseen perheeseen Mik-

kelin pitäjässä.319 Hänen vanhempansa kuuluivat renqvistiläisyyttä lähellä olleen Mik-

kelin seudun herännäisyytenä tunnetun herätyskristillisen suuntauksen ydinryhmään. 

Mikkelin seudun herännäisyys poikkesi 1800-luvun puolivälin muista suomalaisista 

herätyssuuntauksista siinä, että se oli niihin verrattuna poikkeuksellisen myönteinen 

luku- ja kirjoitustaitoa sekä maallisten tietojen ja taitojen kehittämistä kohtaan.320  

Liikkeen talonpoikaiset johtohahmot Margareta Högman ja Salomon Häkkänen osa-

sivat kirjoittaa ja jälkimmäinen oli kiinnostunut luonnontieteistä ja luki muitakin 

maallisia kirjoja ja sanomalehtiä. Hän oli koonnut myös huomattavan kirjaston. Liik-

keen myöhempi johtohahmo hirvensalmelainen Antti Manninen, jota ei pidä sekoit-

taa tässä päähenkilönä olevaan Mikkelin pitäjän Antti Manniseen, tunnettiin sivistys- 

ja edistysmielisyydestään. Hän toimi pitkään johtohahmona Hirvensalmen kunnalli-

                                                   

 

317 A.M–n. [Manninen, Antti]: Mitkä ovat sanomalehdet? Suometar no. 9, 4.3.1854 & no. 11, 17.3.1854. 

318 Antti Mannisen sivistyskäsityksestä ks. myös Kokko 2012, 11–13. 

319MMA Mikkelin maaseurakunta rippikirja II 1847–1858 (I Aa:25), sivu 659. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7884693]. 

320 Salonen 1919, 80; Salonen 1922, 32–35; 15; 40–44, 55. Ks. myös Salonen 1929, 49. Ystäväliikkeestä 
ja sen opista ks. myös Hökkä 2007, 11–85. Renqvistiläisestä opista ks. Tervonen 2004. Renqvistiläisten 
oppien käytäntöön panosta ks. Hartikainen 2005. Antti Manninen määritteli itse Mikkelin seudun he-
rännäisyyden tai Ystäväliikkeen renqvistilisyydeksi. Mannisen mukaan Mikkelissä kaikki herännäiset 
olivat renqvistiläisiä. Hänen mukaansa pitäjässä Paavo Ruotsalaisen oppia ”suuresti parjattiin sekä sii-
hen rakastuneita surkuteltiin”. Hedbergin oppia ei Mannisen mukaan tunnettu lainkaan. A.M–n [Man-
ninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no. 5, 3.2.1854. 
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sissa asioissa ja perusti sekä ylläpiti koko Savon ensimmäistä kansakoulua kotipaikas-

sansa Apajalahdelle.321  Tämän luvun päähenkilönä olevan mikkeliläisen Antti Man-

nisen omaan läheiseen suhteeseen Mikkelin seudun herännäisyyteen viittaa se, että 

hän itse kuvaili sitä laajasti Matthias Akianderin kuuluisaan 1860-luvulla ilmestynee-

seen Suomen herännäisyyttä dokumentoineeseen kirjaan Historiska upplysningar om 

religiösa rörelserna i Finland.322 

Eräs ratkaiseva käänne Mannisen elämässä oli, kun vuonna 1843 hänen ollessaan 

12-vuotias, läheiseen Mikkelin kaupunkiin muutti kansanvalistusta harrastanut kor-

kea virkamies, maakamreeri Pehr Gustaf Svinhufvud. Tämä tarjosi Mikkelin seudun 

köyhille lapsille ja nuorille ilmaiseksi painattamaansa kirjoitustaito-opastaan, mus-

tetta, kynää ja paperia.323 Svinhufvudin paikallinen kansanvalistusprojekti oli toden-

näköisesti Mannisen aikalaisittain erinomaiseksi kehittyneen kirjoitustaidon takana. 

Manninen itse raportoi tästä Mikkelissä jo pitkään jatkuneesta toiminnasta ja julkaisi 

Svinhufvudille kiitosrunon Suomettaressa vuonna 1854.324 

Mannisen kehityksen kannalta onnekas sattuma oli myös se, että hänen kotita-

lonsa toimi kestikievarina vilkasliikenteisen maantien varrella.325  Tämä antoi hänelle 

mahdollisuuden seurata sanomalehdistöä, sillä kestikievarit kuljettivat vuodesta 1846 

lähtien myös postia.326 Mannisen elämänvaiheita kuvailevissa kirjoituksissa kerro-

                                                   

 

321 Salonen 1919, 80; Salonen 1922, 32–35; 15; 40–44, 55. Ks. myös Salonen 1929, 49. Manniset on 
usein samaistettu yhdeksi ja samaksi henkilöksi. Tähän on vaikuttanut osaltaan se, että Mauno Rosen-
dal teki näin tunnetussa kirjasarjassaan Herännäisyyden historia XIX:llä vuosisadalla. Ks. Rosendal 
1905, 327; Rosendal 1913, 218, 505; Rosendal 1915, 120–123, 141, 142, 341.  Asiaa on sekoittanut se, 
että mikkeliläisen Antti Mannisen lisäksi myös Hirvensalmen Antti Manninen kirjoitti Akianderin kir-
jaan. Salonen 1919, 80. 

322 Akiander 1863, 4–32. 

323 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no. 4, 27.1.1854. Manninen lienee 
saanut oppia kirjoittamiseen juuri Svinhufvudin kautta. Svinhufvudin toiminnasta kirjoitustaidon edis-
tämiseksi Mikkelissä ks. Heikinheimo 1936, 290–292. Asia tulee ilmi myös todennäköisesti Mannisen 
kirjoittamasta Svinhufvudin muistokirjoituksesta. Ks. Tapio no. 42, 20.10.1866.  Svinhufvudin ja Man-
nisen yhteyksistä ks. Heikinheimo 1936, 290–292, erityisesti alaviite 2 sivulla 292. 

324 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin Pitäjästä. Suometar no. 4, 27.1.1854 & no. 5, 3.2.1854. 

325 Wirilanderin Mikkelin pitäjän historian mukaan Mannisen kotitalo Riiska toimi kestikievarina 1830–
40-luvuilla Wirilander 1982, 617.  

326 Pietiäinen 1988, 275–282. 
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taankin, että hän seurasi kaikkia ilmestyneitä suomenkielisiä ja joitain ruotsinkielisiä-

kin lehtiä sanakirjan avulla.327 Kotitalon kestikievaritoiminta mahdollisti myös Man-

nisen perehtymisen olemassa olevaan suomenkieliseen kirjallisuuteen. Tämän paljas-

taa Mannisen itsensä vuonna 1851 Suomettaressa julkaisema kirjoitus, jossa hän ker-

toi tarinan siitä, kuinka eräs kestikievarin kyytipoika ei tuhlannut korkea-arvoisilta 

kuljetettaviltaan saamansa juomarahoja toisten ajurien tapaan kapakkaan, vaan osti 

niillä kirjoja kaupungin kirjakaupasta.328 Tämä on todennäköinen syy siihen, että 

Mannisen tiedetään jo 20-vuotiaana omanneen lähes 150 nidettä sisältäneen kirjas-

ton.329 Hänen myös kerrotaan myyneen kotipitäjässään Mikkelissä kuopiolaisen kir-

jakauppias Öhmanin kirjoja luettuaan ne ensin itse.330 

Mannisesta kehittyi oman lahjakkuutensa sekä lapsuutensa otollisten olosuhtei-

den ja sattumien ansiosta ajan oloon erityisen kyvykäs ja tuottelias kirjoittaja. Hän 

aloitti kirjoituksiensa lähettelyn sanomalehtiin juuri ensimmäisen sivistys-kirjoituk-

sen aikoihin vuonna 1850 ollessaan vasta 18-vuotias. Tästä alkoi kirjoittajanura, joka 

tuotti 1850–1860-luvuilla satoja sanomalehtikirjoituksia. Hän kirjoitti Maamiehen 

Ystävään ja Suomettareen maaseutukirjeiden lisäksi lukuisia maanviljelysaiheisia kir-

joituksia. Tämän kautta hän nousi nopeasti ensin 1850-luvun alussa Maamiehen Ys-

tävän ja sittemmin saman vuosikymmenen puolivälissä Suomettaren maanviljelysasi-

antuntijaksi ja yhdeksi tärkeimmistä avustajista.331 Vuonna 1856 hän julkaisi jo mai-

nitun esikoisteoksensa Taito ja toimi, joka lienee ensimmäinen suomenkielisestä kan-

sanosasta lähtöisin olleen itseoppineen kirjoittajan julkaisema teos. Manninen sai kir-

joittajanlahjojensa ansiosta arvostusta myös kotiseudullaan jo varhaisessa vaiheessa. 

Vuonna 1854 vasta 23-vuotias Manninen sai kirjoittaa ja toimittaa perille eräiden 

Mikkelin seudulla asuneiden talonpoikien valtuuttamana keisarille anomuksen, jossa 

pyydettiin, että suomi tulisi suomalaisalueen opetuskieleksi ruotsin sijasta.332 

                                                   

 

327 A. R–dt. 1875, 233–234; Grotenfelt 1913, 502–504.; Brander 1932, 21–22.; Laiho 1936, 120–121. 
Tulkintaa, jonka mukaan Manninen saattoi tutustua lehtiin postinlähetysten kautta, tukee se, että kaik-
kien sanomalehtien tilaaminen olisi ollut talonpojan pojalle taloudellisesti mahdotonta. 

328 Kotimatkansa Mannisen tarinan kyytipoika kertoi viettäneensä lukemalla ostamaansa kirjaa samalla 
hevosta ohjastaen. Ks. A.M. [Manninen, Antti]: Kummallinen kapakka. Suometar no. 46, 18.11.1851. 

329 Helsingin ja Kuopion välillä. Suometar no. 34, 26.8.1851. Manninen lainasi kirjastostaan kirjoja 
maksua vastaan.   

330 A. R–dt. 1875, 233; Laiho 1936, 121; Grotenfelt 1913, 504. 

331 A. R–dt. 1875, 233; Laiho 1936, 121; Grotenfelt 1913, 504. 

332 Ks. Nurmio 1940, 149–157. Mannisen kirjoittamalla anomuksella on katsottu olleen vaikutuksensa 
sensuuriolojen höllentymiseen. Ks. myös Tommila 1988b, 176. Anomus on julkaistu vuonna 1862 
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Kuvatut Mannisen elämänvaiheet selittävät pitkälti hänen sivistys-kirjoituksissaan 

esille nousseita pääteemoja, joita olivat sivistys luonnonvoimien hallintana ja ihmis-

kunnan kirjalliseen traditioon liittymisenä. Manninen itse oli kiinnostunut juuri 

isiensä elinkeinon maanviljelyksen kehittämisestä, jota 1800-luvun puolivälissä Suo-

men maaseudulla pitkälti harjoitettiin perinteisin menetelmin juuri luonnonvoimien 

armoilla ja jonka menestys riippui juuri niiden hallinnasta. Liittyminen ylipaikalliseen 

kirjalliseen traditioon sen lukijaksi ja siihen kirjoittajaksi puolestaan oli juuri sitä, mitä 

Manninen itse oli 1850-luvun puoleenväliin tultaessa 25-vuotisen elämänsä aikana 

tehnyt. Kirjoittaessaan ihmisen sivistymisestä Manninen siis selvästi kirjoitti itse-

reflektiivisesti omasta sivistymisestään. Itseoppinut Manninen jäsensi tätä sivisty-

mistä osin lapsuutensa uskonnollisen perheensä ja kirkollisen kansanopetuksen 

kautta saamansa kristillisen opetuksen kautta. 

Bäckvallista poiketen Mannisella oli sivistymistä pohtiessaan käytössä jo joitain 

suoria kirjallisen kulttuurin lähteitä. Hänen kirjoittaessaan ensimmäistä kertaa 

vuonna 1850 sivistyksestä ihmisen sisäisenä muotoutumisena, aiheesta oli olemassa 

suomeksi vain Bäckvallin viittä vuotta aiemmin julkaisema kirjoitus. Mannisen ja 

Bäckvallin kirjoituksissa olikin yhtymäkohtia. Molemmissa sivistys nähtiin ihmisen 

sisäisenä saavutettavissa olevana tilana. Molemmat myös pyrkivät yhdistämään sivis-

tys-käsitteen kautta kristillisen hengellisyyden ja maallisen kehityksen. Mannisen 

myöhemmissä 1850-luvun kirjoituksissa korostui painotus, jonka mukaan sivistys 

merkitsi tilaa, jossa ihmisten välinen vuorovaikutus lisääntyi ja siirtyi paikalliselta yli-

paikalliselle tasolle.333 Samaan tapaan sivistyksestä ja ”yhtyys-hengestä” eli ihmisten 

välisen yhteyden lisääntymisestä, oli kirjoittanut yleisellä tasolla myös Suomettaren 

omistaja ja toimittaja Paavo Tikkanen vuonna 1848.334   Bäckvallin ja Tikkasen kir-

joituksilla on hyvinkin voinut olla vaikutuksensa Antti Manniseen. Mannista kuvaa-

vissa elämänkertateksteissä toistuu tieto, jonka mukaan hän nuoruudestaan lähtien 

                                                   

 

aikakauslehti Mehiläisessä: R.P. [Polén, Fedrik]: Lehti Suomenkielen historiaan. Mehiläinen 7/1862, 
149–154. erit. 152–153. 

333 Vrt. Bäckvallia käsittelevä tämän osan ensimmäinen luku. 

334 Ks. ensimmäisen osan luku 7.  Tikkanen ei pohtinut suoraan yksittäisen ihmisen sivistymistä, vaan 
hän puhui sivistyksestä kollektiiviseen sävyyn. 
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luki maanisesti kaikki eteensä saamat tekstit.335 Mannisen kiistattoman suurta tietä-

mystä ajan sanomalehdistöstä todistaa myös hänen vuonna 1858 Suomettaressa jul-

kaisema moniosainen ja yksityiskohtainen artikkelinsa suomenkielisen sanomalehdis-

tön historiasta, jossa hän esitteli kaikki siihen saakka ilmestyneet suomenkieliset sa-

nomalehdet ja niiden toimittajat.336 Manninen ja Paavo Tikkanen myös tunsivat toi-

sensa. He tutustuivat, kun Manninen lähetteli ahkerasti kirjoituksiaan juuri Suomet-

taren sivuille. Tikkanen myös kustansi Mannisen vuonna 1856 ilmestyneen ensim-

mäisen Taito ja toimi -teoksen.337  

Omaelämäkerrallisuuden lisäksi Manninen epäilemättä oli siis saanut sivistys-kä-

sitykseensä vaikutteita siitä kirjallisesta kulttuurista, johon hän oli liittynyt aktiiviseksi 

toimijaksi. Mannisen sivistys-käsityksessä on havaittavissa myös vaikutteita suomen-

kielisen kirjallisen kulttuurin vanhemmasta kerroksesta. Mannisen sivistys-käsityk-

sessään painottama järkiperäinen luonnon hallinta -tematiikka niissä harvoissa suo-

menkielisissä maallisia tietoja ja taitoja jakavissa kirjoissa, jota suomenkielisessä kir-

jallisessa kulttuurissa oli olemassa 1800-luvun alkupuolella.338 Teema koki myös uu-

den tulemisen kansalle suunnatuissa tietokirjoissa juuri 1850-luvulla.339  

Kirjallisen kulttuurin vaikutteiden ja omasta kehityksestä itsereflektion kautta saa-

tujen käsitysten ohella Mannisen sivistys-käsitykseen näyttävät vaikuttaneen oleelli-

sesti myös ne Mikkelin pitäjän paikalliset olosuhteet, joissa hän oli elänyt lapsuudes-

saan ja joissa hänen kirjoituksensa syntyivät 1850-luvulla. Niiden tarkastelu tekee 

Mannisen kirjoituksissa toistuneen luonnon hallinta -tematiikan entistä ymmärrettä-

vämmäksi. Mikkelin pitäjässä oli nimittäin meneillään juuri Mannisen lapsuuden ja 

nuoruuden aikana suuri maanviljelyselinkeinoon liittynyt siirtymä. Pitäjässä kaskivil-

jely oli jatkunut huomattavassa laajuudessa varsin pitkään samaan aikaan, kun siitä jo 

muualla oli jo luovuttu. Vielä 1860-luvun alussa peltoja oli pitäjässä viljan kylvöalasta 

                                                   

 

335 A. R–dt. 1875, 233–234; Grotenfelt 1913, 502–504.; Brander 1932, 21–22.; Laiho 1936, 120-121. 
Mannisen lukuintoa kuvaa tieto, jonka mukaan hänen kirjesinetissään luki lause ”lue ja koettele!” Ks. 
Mikkelin Wiikko-Sanomia no. 17, 28.4.1864.    

336 A.M–n.[Manninen, Antti]: Muistelmia Suomalaisista sanomalehdistä. Suometar no. 20, 21.5.1858; 
no. 22, 4.6.1858; no. 27, 9.7.1858; no. 28, 16.7.1858 & no. 29, 23.7.1858.  

337 A. R–dt. 1875, 233. 

338 Karkama 2001, 96–100; Karkama 2007 285–290.  

339 Ks. ensimmäisen osan luku 7. 
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vasta noin 7,5 prosenttia lopun ollessa edelleen kaskimaana.340 Kehitykseen oli vai-

kuttanut se, että 1700-luvulla valtiovallan toimesta aloitettu, tiluksia yhdistänyt, Iso-

jako suoritettiin Mikkelissä pääosin vasta vuosien 1820–1859 aikana. Tämän vuoksi 

viljelysmaat olivat Mikkelissä pitkän aikaa hajallaan ja usein pitkien matkojen päässä 

toisistaan, mikä suosi kaskiviljelystä.341  

Pitkään jatkunut ja puuvaroja syönyt kaskiviljely toden teolla näkyi Mikkelin pitä-

jän luonnossa, sillä pitäjä oli 1850-luvulla Savon metsättömintä seutua.342 Antti Man-

ninen itse totesi vuonna 1854 Suomettareen kirjoittamassaan pitäjäkuvauksessaan 

kaskiviljelyn kuluttaneen Mikkelin kaikki metsät. Manninen kuvasi, kuinka tämän 

vuoksi puuta jouduttiin tuomaan pitäjään muualta ja sen hinnan ollessa korkealla hir-

sirakennukset rapattiin Mikkelin seudun maaperästä saatavina olleella kalkkilaastilla, 

jonka ansiosta hirsiseinät kestivät kauemmin ja rakennusten lämmittämiseen meni 

vähemmän polttopuita.343  

Näitä Mikkelin pitäjän olosuhteita vasten tarkasteltuna on ymmärrettävää, että 

Mannisen oma kirjallinen kiinnostus kohdistui juuri maanviljelyksen kehittämiseen, 

koska talonpoikainen maanviljelys Mikkelin pitäjässä oli suuren elinkeinoon liittyvän 

murroksen keskellä. Pitäjän metsien häviäminen pakotti ja Isojako kannusti talon-

poikia siirtymään yhä laajemmin peltoviljelykseen. Tämä merkitsi paitsi elinkeinoon 

liittynyttä taitetta, myös ratkaisevaa tiedonvälitykseen ja tiedonomaksumiseen liitty-

nyttä murrosta. Vanhassa kaskiviljelyyn nojanneessa agraarikulttuurissa elinkeinon 

vaatima tieto oli siirtynyt aina sukupolvelta toiselle suullisesti ja käytännön esimerk-

kien avulla. Kun viljelysmenetelmät muuttuivat radikaalisti, tämä vuosisatoja vanha 

tiedollinen pääoma menetti arvoaan.  Se menetti sitä etenkin, koska sen tilalle oli 

mahdollista hankkia uutta, paikallisrajat ylittävää ja kirjalliseen muotoon tallennettua 

tietoa, jonka kautta oli omaksuttavissa uudenlaisia maanviljelysmenetelmiä. Luontoa 

oli opittava hallitsemaan uusilla tavoilla ja kirjallisesta kulttuurista saatu tieto mahdol-

listi sen. 

                                                   

 

340 Wirilanderin mukaan vuonna 1864 pitäjässä oli kaskimaata 96495, peltoa 7224 ja niittyjä 17742 
tynnyriä. Wirilander 1982, 432. Mikkelin seudun maatalouden murroksesta ks. myös Vihola 1992, 97–
98. 

341 Wirilander 1982, 250–251. 

342 Wirilander 1982, 438. 

343 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no. 9, 4.3.1854; Manninen, Antti: 
Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no. 8, 24.2.1854.  
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Maanviljelyelinkeinoon liittynyt murros merkitsi siis samalla myös murrosta pitä-

jän suomenkielisen väestön tiedonomaksumisen tavassa ja muodossa. Kirjallinen yli-

paikallinen tieto alkoi korvata sukupolvelta toiselle kulkeneen kasvokkaiseen vuoro-

vaikutukseen perustuneen tietoa elinkeinon perustana. Tämä näkyi selvästi Mannisen 

sivistys-käsityksessä, joka korosti sekä luonnon hallintaa, että kirjallisen tiedon mer-

kitystä. Erityisesti se tuli esille hänen kirjoittamansa maanviljelysoppaan Taito ja 

toimi -esipuheessa, jossa hän liitti sivistyksen juuri kirjalliseen kulttuuriin, jonka 

kautta saattoi saavuttaa koko ihmiskunnan kirjallisen tietotradition.344 

Siirtyminen peltoviljelyyn ei ollut ainoa paikallisyhteisöä koetellut muutos Mikke-

lissä Mannisen lapsuuden ja nuoruuden aikana. Manninen itse kuvasi vuonna 1854 

Suomettareen kirjoittamassaan Mikkelin pitäjänkertomuksessa, kuinka uusi aika ja 

sen uudet ilmiöt olivat 1850-luvun alussa alkaneet näkyä pitäjässä monissa arkisissa 

asioissa. Mannisen mukaan pitäjässä oli siirrytty ohran sijasta ravintoarvoiltaan pa-

remman rukiin viljelyyn. Myöskään vanhoja savupirttejä ei enää rakennettu, vaan uu-

siin tuparakennuksiin tehtiin uunit ja savupiiput. Sen sijaan kynttilöitä poltti Manni-

sen kuvauksen mukaan vasta harva ja niinpä päreiden savu mustutti tupia ja teki nii-

den yleisilmeistä siivottomia. Pitäjässä uutta oli myös, että uudisrakennusten katolle 

tehtiin pärekattoja vanhojen sahalautakattojen sijasta. Mannisen kuvauksen mukaan 

myös pitäjäläisten ulkoasu oli muuttumassa. Hänen mukaansa kymmenisen vuotta 

aikaisemmin pitäjän väellä oli ollut tapana pukeutua juhlissakin kokonaan kotona ku-

dottuun vaatekertaan, mutta sittemmin useimmalla se oli kaupungista hankittu, ”Tu-

run tahi Porvoon muijain käsi-alaa”. Manninen arveli tämän kehityksen johtuneen 

siitä, että pitäjään oli vuonna 1838 perustettu Mikkelin kaupunki.345 Laajasti ottaen 

kyse näyttää olevan siitä, että modernisaatioon liittyvät rahatalouteen ja kaupungistu-

miseen liittyneet ilmiöt olivat alkaneet vaikuttaa yhä enemmän Mikkelin maalaispitä-

jän arkeen ja sen suomenkielisen väestön agraarikulttuuriin. 

Antti Mannisen vuonna 1850 kirjoittama ensimmäinen sivistys-kirjoitus Matin ja 

Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä onkin luettava juuri tätä taustaa vasten. 

Sen kantava idea oli, että talonpoikien tulisi sivistyä, jotta se omaksuisivat uusia an-

saitsemiskeinoja omavaraisen maanviljelyksen rinnalle. Rahaa tarvittiin elämänlaatua 

                                                   

 

344 Manninen 1856, VI–VII. 

345 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no.2 13.1.1854 & no.7, 17.2.1854. 
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parantaviin uuden ajan ilmiöihin, kuten myös ihmistä sivistävien kirjojen ja sanoma-

lehtien hankkimiseksi.346  

Tämän vaatimuksen konteksti selviää sekin Mannisen vuonna 1854 kirjoittamasta 

pitäjänkuvauksesta. Siinä hän kertoi, kuinka rahan ansaitseminen oli vaikeata pitä-

jässä juuri maata omistaneille talonpojille. Hänen mukaansa tyhjiksi hakatuista met-

sistä ei juuri tuloja voinut saada ja vähät karjataloustuotteilla ja rahdinajolla ansaitut 

rahat menivät suoraan tilojen veroihin ja maksuihin sekä etenkin tilattoman palve-

lusväen palkkoihin. Manninen myös kuvasi kirjoituksessaan, kuinka Pietarin suuri 

taloudellinen vetovoima vaikutti linnuntietäkin yli 200 kilometrin päässä olleeseen 

Mikkeliin ja sen agraariseen elämään. Hänen mukaansa pitäjän maata omistamatto-

milla miehillä oli ollut jo muutaman vuosikymmenen ajan tapana lähteä kesiksi Pie-

tarin lähiseudulle Inkeriin ansaitakseen siellä rahaa paimenina tai muissa vastaavissa 

töissä. Itse Pietarin kaupunkiin Mikkelistä lähdettiin käsityöläisten oppiin tai palveli-

jaksi ja jotkut lähtivät myös Helsinkiin.347  

Mannisen kirjoituksesta saa kuvan, jonka mukaan tämä kehitys oli muodostunut 

ongelmaksi etenkin pitäjän maata omistavalle, talonpoikaiselle väelle. Irtonainen vä-

estö oli aiemmin toiminut etenkin maanviljelyksen kannalta tärkeimpänä aikana, ke-

säisin tilalisten työvoimareservinä, mutta nyt moni heistä lähti Pietariin tai sen lähi-

alueille sieltä saadun hyvän rahapalkan toivossa. Tämä puolestaan oli Mannisen mu-

kaan nostanut palvelusväen palkkoja Mikkelin pitäjässä.348  Suurelta osin vielä oma-

varaistaloudessa eläneet talonpojat eivät siis pystyneet kilpailemaan palvelusväestä 

Pietarin houkutusten kanssa, koska sen omat rahan ansaitsemiskeinot olivat vähäisiä.  

Mannisen vuonna 1850 kirjoittama ensimmäinen sivistys-kirjoitus, jossa pohdit-

tiin talonpoikien rahanansaitsemisen keinoja, olikin suora vastaus juuri rahatalouden 

nousun pitäjässä aiheuttamiin ongelmiin. Tässä kontekstissa Mannisen sivistys -ai-

heiset kirjoitukset olivat selvästi suunnattu lähinnä talonpoikaiselle, maata omista-

valle suomenkieliselle väestölle, jota hän itsekin edusti. Kirjoittaessaan sivistys-kirjoi-

tuksensa vuosina 1850–1856 hän myös yhä asui isänsä talonpoikaistalossa ja kirjoitti 

                                                   

 

346 [Manninen, Antti]: Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä. Maamiehen Ystävä no. 20, 
18.5.1850; no. 21, 25.5.1850; no. 22, 1.6.1850 & no. 23, 8.6.1850. 

347 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no.2 13.1.1854; no.7, 17.2.1854; 
no. no.8, 24.2.1854 & no. 9, 4.3.1854. 

348 ks. A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no.2 13.1.1854; no.7, 17.2.1854; 
no. no.8, 24.2.1854 & no. 9, 4.3.1854. 
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tällä tavalla myös tekstinsä talonpoikaisesta näkökulmasta. Mannisen sivistys-kirjoi-

tuksista voikin nähdä, että hänen näkökulmastaan sivistymistä tarvitsi hänen kotipi-

täjässään juuri maata omistanut väestönosa, jotta se voisi vastata modernisaation, lä-

hinnä rahatalouden nousun ja työvoiman liikkuvuuden sille asettamaan haasteeseen. 

Sen oli sivistyttävä, jotta se voisi saada pää- ja sivuelinkeinojensa avulla rahaa ja sitä 

kautta taloudellista valtaa ja vapautta. Näin sivistyminen tarkoitti Mannisen ajatte-

lussa yhä selkeämpää irtiottoa omavaraistaloudesta. Mannisen sivistys-kirjoituksissa 

oli myös esillä rahatalouden vähittäisen nousun myötä tapahtunut tilallisen ja tilatto-

man väestön selkeämpi erottuminen toisistaan erillisiksi ryhmiksi. Rahatalous mah-

dollisti agraariyhteisössä uudenlaista vapautta, kun ihmiset eivät enää olleet kollektii-

visesti niin riippuvaisia vuotuisista paikallisista satomääristä.349 Mannisen kirjoitusten 

missiona oli saada talonpojat parempaan asemaan tässä uudessa taloudellisessa tilan-

teessa.  

Talonpoikaiston asia säilyi Mannisen toiminnan keskiössä myös myöhempinä ai-

koina, sillä hän esiintyi 1850–60-lukujen julkisuudessa usein juuri talonpoikaiston 

etujen ajajana. Vuonna 1858 hän ehdotti, että tulevan kansakoulu pitäisi suunnata 

juuri talollisten tyttärille, koska näillä oli suurin vaikutusvalta paikallisyhteisössään 

kansan sivistämiseksi.350 Myöhemmin hän myös itse ilmoitti ottavansa johtamansa 

maaviljelyskoulun oppilaiksi ”kernaimmin itse isänniksi ja emänniksi tulevia tilanhal-

tiain poikia ja tyttäriä”.351  

Mannisen sivistys-käsityksen taustalla oli siis hänen paikallisyhteisössään Mikkelin 

pitäjässä kokemansa murrokset: siirtymä kaskiviljelystä ja peltoviljelykseen sekä ra-

hatalouden nousu, jotka muuttivat vanhoja tapoja ja paikkakunnan sosiaalista raken-

netta. Manninen ymmärsi, että ihmisten oli sopeuduttava uudella tavalla näihin pai-

kallisyhteisön murtumiin. Hän jäsensi tätä sopeutumista kirjoittamalla ihmisen sivis-

tymisestä hänen siirtymisenään uudenlaiseen ihmisenä olemisen tilaan. Julkisuuden 

kautta hän tarjosi ajatuksiaan alkavan modernisaation murtumien keskellä eläneelle 

suomenkieliselle väestönosalle. Manninen suuntasi viestinsä väestönosalle, johon 

hän syntyperänsä vuoksi ensisijaisesti samaistui, eli maata omistavalle talonpoikaiselle 

kansalle. Talonpoikaistolle Manninen suositteli sivistystä, jotta he voisivat sopeutua 

uuteen muuttumassa olleeseen maailmaan. Tämä merkitsi vanhan paikallisen esi-

                                                   

 

349 Maatalouden murroksesta Suomessa 1800-luvun jälkipuoliskolla ks. Soininen 1975, 413–415. Jutik-
kala 1858, 313–319. 

350 A. M–n.[Manninen, Antti]: Kansan sivistämisestä. Suometar no.35, 3.9.1858 

351 Manninen, Antti: Kuulutuksia. Tapio no.29, 16.7.1864. 
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isiltä perityn tietotradition vaihtamista ylipaikalliseen kirjalliseen tietoon. Sen avulla 

saattoi hallita luonnonoloja ja kehittää pääelinkeinona ollut maanviljelystä kuin myös 

hankkia sivuelinkeinoista rahaa. Uusi tieto ja uudet taloudelliset resurssit puolestaan 

auttoivat irrottautumaan toimeentulon suhteen epävarmasta omavaraistaloudesta. 

Mannisen sivistys-käsityksen pääasiallisena lähteenä oli hänen kirjoituksissaan ref-

lektoimansa kokemus omasta kehityksestään. Sen taustalla oli ensinnäkin hänen oma 

kehityksensä lukijana ja kirjoittajana eli hänen kirjallistumisensa. Se liitti hänet uuteen 

ylipaikallisen aktuaalisen tiedon ja kommunikaation maailmaan, joka laajeni juuri hä-

nen astuessaan aikuisuuteen suomenkielisen julkisuuden ensimmäisellä nousukau-

della 1850-luvulla. Tämän omakohtaisen muutosprosessin jäsentämisessä Manninen 

käytti apunaan primaarisosialisaatiossa omaksumiaan luterilaisia kristillisiä ja herä-

tyskristillisiä malleja sekä suomenkielisestä kirjallisesta kulttuurista saamiaan vaikut-

teita.  

Antti Mannisen elämässä tapahtui suuri käänne pian hänen julkaisemiensa sivis-

tys-kirjoitustensa jälkeen. Suomen suuriruhtinaskunnan senaatti päätti vuonna 1856 

osana keisari Aleksanteri II:n uudistusohjelmaa perustaa maanviljelyskouluja ensim-

mäisinä valtion suomenkieliselle väestölle järjestäminä oppilaitoksina.  Nämä koulut 

kaipasivat osaavia suomenkielisiä maanviljelyksen asiantuntijoita johtajikseen. Antti 

Mannisen maanviljelysaiheiset kirjoitukset olivat kiinnittäneet maan ylemmissä pii-

reissä huomiota ja niinpä hänet kustannettiin alkuvuodesta 1857 opintomatkoille, 

jotka suuntautuivat Suomen ruotsinkieliseen maanviljelysopistoon Mustialaan, Ultu-

nan maanviljelysopistoon Ruotsiin sekä seuraamaan opetusta Helsingin yliopistossa. 

Myöhemmin samana vuonna hänet valittiin Tohmajärvelle perustetun ensimmäisen 

suomenkielisen maanviljelyskoulun Jouhkolan opettajaksi ja johtajaksi. Seuraavana 

vuonna 1858 Manninen meni naimisiin rusthollarintyttären Maria Väisäsen kanssa. 

Vuonna 1860 hän muutti Kuopioon toimimaan sinne perustetun Leväsen maanvil-

jelyskoulun johtajana.352  

Manninen jatkoi uusissa tehtävissään tuotteliasta kirjoitustoimintaansa lähinnä 

Suomettaren palstoilla. Vuonna 1861 hän oli perustamassa kuopiolaista Tapio-sano-

                                                   

 

352 Mannisen elämästä ja elämäntyöstä on kirjoittanut: A. R–dt. 1875; Grotenfelt 1913; Laiho 1936 & 
Brander 1932. Ks. myös kaksi merkittävintä muistokirjoitusta Mannisesta: † Antti Manninen Tapio no. 
43, 27.10.1866. †. Österbotten no. 22, 17.11.1866. 



 

156 

malehteä, jonka tuotteliaana päätoimittajana hän myös alkoi päätoimensa ohella toi-

mia.353 Sanomalehtityönsä ohella Manninen julkaisi urallaan lukuisia maanviljelyk-

seen liittyviä kirjoittamiaan tai suomentamiaan kirjoja.354 Mannisen toiminta maan-

viljelyksen ja kansanvalistuksen hyväksi poiki hänelle myös merkittävän yhteiskun-

nallisen luottamustoimen, kun hän toimi vuosina 1861–1862 kansakoulun järjestä-

mistä alustaneessa Kansakoulukomiteassa arvovaltaisessa seurassa ainoana talonpoi-

kaissäätyisenä jäsenenä.355 Luonnonvoimien haltuunottoon kirjallisen kulttuurin 

avulla uskonut Antti Manninen kuoli Kuopiossa vuonna 1866 suurten nälkävuosien 

aikana riehuneen lavantaudin uhrina 35-vuotiaana.356  

  

                                                   

 

353 A. R–dt. 1875, 233; Laiho 1936, 121; Grotenfelt 1913, 504. 

354 Suomen kansallisbibliografia Fennica [https://fennica.linneanet.fi] löytää yhdeksän erillistä maata-
louteen liittyvää teosta, joiden tekijänä Manninen on ollut. Haettu 9.2.2015. 

355 KA Kansakoulukomitean arkisto, Kansakoulukomitean mietintö. Mietinnön allekirjoittajat ovat 
nähtävissä verkkosivulla [http://vesta.narc.fi/maamme/kansakoulukomitea2.html]. Luettu 22.2.2016. 

356 † Antti Manninen Tapio no. 43, 27.10.1866. 
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3. Kappalaisen apulainen Salomon Majanderin murtunutta 
agraarikulttuuria korjannut sivistys 

Keväällä 1854 ilmestyi Maamiehen 

Ystävä -sanomalehdessä pitkä, kuu-

dessa eri numerossa jatkunut artik-

keli Sivistymisestä. Kirjoitus poikkesi 

aiemmin julkaistuista Johan Bäck-

vallin ja Antti Mannisen teksteistä 

siten, että siinä itse sivistys oli pää-

osassa. Kyseessä oli siis suomenkie-

lisen julkisuuden ensimmäinen yk-

sinomaan sivistys-käsitteen määrit-

telylle omistettu kirjoitus.357 Essee-

muotoisen artikkelin tekijä oli Valk-

järvellä, Karjalan kannaksella kap-

palaisen apulaisena toiminut Salo-

mon Majander (1822–1886).358  

Kirjoituksensa alussa Majander 

toi esille sivistys-käsityksensä lähtö-

kohdat. Hänen mukaansa sivistys 

liittyi ensisijaisesti hänen ajassaan 

koettavissa olevaan kiihtyvään kehi-

tykseen ja sen aiheuttamiin elämänmuutoksiin. Majander viittasi aikansa uusiin kek-

sintöihin ja kiteytti muutoksen nopeuden ja vaikuttavuuden seuraavasti: ”mitä iso-

isämme lapsena ei olisi voinut uskoa, se on meille nykyjään jokapäiväistä. Nyt teh-

dään mitä taitaan, sekä ruumiillisen, että hengellisen hyödyn edistämiseksi.” Vaikka 

Majanderin mukaan suurimmat muutokset tapahtuivat muualla maailmassa, oli niillä 

vaikutuksensa myös Suomessa. Majanderin mukaan myös Suomessa ihmisten seassa 

                                                   

 

357 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 19, 13.5.1854. Sivistymisestä-kir-
joitus ilmestyi kuudessa osassa vuoden 1854 Maamiehen Ystävän numeroissa 12, 15, 16, 17 18 ja 19. 

358 Nimimerkin selvityksestä ks. Liite. 

Salomon Majander (1822–1886). Sivistyksestä kirjoitta-

essaan Majander oli 32-vuotias. Kuvan lähde: J.H.: Salo-

mon Majander. Kyläkirjaston Kuvalehti B-sarja no.5, 

31.5.1892. 
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oli ”suurempi ahkeruus alkanut valaista ymmärrystä, etsiä viisautta, puhdistaa tahtoa, 

hankkia voimia ja täyttää sitä mikä hyvää ja hyödyllistä on”.359  

Majanderin käsityksen mukaan tämä uuden ajan nopea kehitys oli yksiselitteisesti 

kristillisyyden ansiota. Tämän todisti Majanderille se, kun kristillisiä ja pakanallisia 

kansoja tarkasteltiin rinta rinnan. Tällöin oli hänen mukaansa havaittavissa, että kris-

tityillä kansoilla oli ”niin paljo enämpi tietoa, taitoa, viisautta, tointa ja monia suuria 

etuja ruumiin ja sielun puolesta”. Majanderille tämä osoitti yksiselitteisesti, että ”kris-

tillisyys ja Jumalan ilmoitettu sana, on siis se tikapuu, jota myöden ihminen voipi 

nousta, vertauksella sanoen, kirkkaampaan avaruuteen jo täällä maailmassa”.360 Ma-

jander yhdisti näin ihmisen sivistymisen inhimillisenä edistyksenä suoraan kristilli-

seen vanhurskauttamisoppiin. 

Majander teroitti kirjoituksessaan, että maailman nopea muuttuminen oli nimen-

omaisesti seurausta ihmisen muuttumisesta. Hänen mukaansa ihminen ei ollut muut-

tumaton, kuten kivi tai kanto, vaan hän edistyi aina, joko hyvään tai pahaan. Nähtä-

vissä ollut kehitys ja uudistukset olivat Majanderille todisteita ihmissielun välttämät-

tömästä tarpeesta nousta oppimisen avulla pois luonnollisesta tilastaan paremmaksi 

ja sivistyneemmäksi.361 Majanderille tämä ihmisen luonnollinen alkutila oli Aatamin 

ja Eevan syntiinlankeemuksen jälkeinen turmeluksen tila. Tämä koski kaikkia maail-

man ihmisiä, mutta etenkin ei-kristittyjä pakanoita, jotka Majanderin mukaan aina 

pysyivät turmeltuneessa tilassaan ja vaipuvat siihen aina vain syvemmälle.362  

Sen sijaan kristityn oli Majanderin mukaan mahdollista nousta ylös huonosta 

luonnontilastaan, mutta hän ei pystynyt siihen yksin, vaan tarvitsi siihen itsensä ul-

kopuolista voimaa, Jumalaa.363 Majanderin mukaan pelkästään omiin voimiinsa, eikä 

Jumalaan luottanut ihminen vain pakanoiden tavoin taantui turmelukseen, koska Ih-

minen ei päässyt huonosta alkutilastaan pelkästään maallisten oppien avulla. Majan-

derin mukaan pelkästään maallista sivistystä saaneista oppineista löytyi tästä monia 

esimerkkejä, sellaisia ”jotka sydämestä ja koko elämässä ovat pahan tapaisia, kelvot-

tomia, ilkeitä, koston himoisia, haureellisia, riettaita, petollisia, kiroilioita j.n e”. Tämä 

osoitti Majanderin mukaan, ettei ”maailmallinen sivistys” pystynyt muuttamaan ih-

misen ”sydämen laatua, vapahtaa sielua pahoista himoista ja varjella sitä pahuudesta 

                                                   

 

359 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 12, 24.3.1854. 

360 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 15, 15.4.1854. 

361 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 12, 24.3.1854. 

362 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 12, 24.3.1854 & no. 18 6.5.1854. 

363 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 12, 24.3.1854. 
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ja synnistä.”364 Turmio vaani Majanderin mukaan myös seurakuntaan vain muodol-

lisesti kuuluneita ulkokristittyjä, jotka kääntyivät helposti pelkästään pakanalliselle 

kannalle. Majanderin mukaan näin tapahtui, koska turmeltunut ihmisluonto oli tai-

puvainen pakenemaan Jumalasta.365 Majanderille juuri kristillisyys ja pakanallisuus oli 

visusti pidettävä erillään. Hän kuvasi näiden kahden yhdistämisyritysten tuloksien 

tuottavan ”hirmuista epäsivistystä”, jonka hedelmät olivat kauheita. Tällaisesta yh-

distelmästä saatua sivistystä kirjoittaja kuvasi myös valkeuden enkelinä esiintyväksi 

saatanaksi.366 

Majander selosti kristillisessä yhteydessä eläneiden ihmisten sivistysprosessin tar-

koin. Hänen mukaansa ihmisen oli mahdollista karistaa syntiinlankeemuksen taakka 

hengellisen uudelleensyntymisen avulla, jonka kautta ihminen Jumalan toimesta luo-

tiin uudestaan.367 Tämä uudestisyntyminen ja -luominen tapahtui jo ihmisen tämän-

puoleisessa elämässä ja se tarkoitti, että ihminen sai uuden mielen sekä halun Jumalan 

sanaan, joka puolestaan esti hänen perinnöllisen turmelluksensa ulospuhkeamista. 

Ihmisessä asunut halu Jumalan sanaan muutti näin ihmisen sydämen Jumalan mie-

leiseksi.368 Tästä muutoksesta lähtien ihminen saattoi Majanderin mukaan kehittyä 

”kirkkaampaan avaruuteen jo täällä maailmassa” Kristus esikuvanaan.369 

Sivistys olikin Majanderille ihmisen olemuksen palautumista hänen syntiinlankee-

musta edeltäneeseen hyvään alkutilaansa, jossa hän oli Jumalan kuvan kaltainen. Raa-

matun luomis- ja syntiinlankeemuskertomusten mukaisesti hän kuvasi, kuinka Ju-

mala oli ensin luonut ihmisen ”niin jaloksi” Jumalan kuvaksi. Kertomuksen mukaan 

ihminen turmeltui olemukseltaan, kun Aatami ja Eeva maistoivat paratiisin kielletyn 

puun hedelmää. Sivistyminen oli Majanderille näin ihmisen valmistumista, siirtymistä 

takaisin kohti sitä tilaa, johon hänet alun perin oli tarkoitettu.370 Laajassa mitassa ja 

kollektiivisessa muodossaan koko inhimillinen sivistys ja edistys olivat Majanderille 

myös lähtöisin ihmisen luomisessa saadusta jalosta alkutilasta. Majanderin mukaan 

                                                   

 

364 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 18, 6.5.1854. 

365 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 16, 22.4.1854 

366 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 16, 22.4.1854; no. 19 13.5.1854. 

367 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 18,6.5.1854. 

368 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 15, 15.4.1854. 

369 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 15, 15.4.1854 & no. 18, 29.4.1854. 

370 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 17, 6.5.1854, no. 15 15.4.1854, & 
no. 18, 29.4.1854. 
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kristittyjen kansojen keskuudessa hänen aikansa maailmassa havaittavissa ollut inhi-

millinen edistys oli pohjimmiltaan ”jäännös siitä alku hyvästä joka oli annettu ihmi-

sille yhteiseksi perinnöksi”. 371  

Majanderin sivistys-käsityksessä yhdistyivät siis kristillinen autuudenoppi ja maal-

linen kehitys. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan yksistään tai itsessään riittänyt sivis-

tyksen saavuttamiseen. Majander korosti kirjoituksessaan, että vaikka pelkkä maail-

mallinen oppi ei muuttanut ihmisen sydämen laatua, oli se silti ihmiselämässä tar-

peen. Hänen kehotti ihmisiä hankkimaan itselleen tietoaa: ”Kuin Jumala on järjen 

antanut niin se on sinun velvollisuudes, ettäs pyydät sitä valaista, tullakses maallisis-

sakin kelvolliseksi ja hyödylliseksi sekä lähimmäiselles että itselles.”. Majanderin mu-

kaan hänen aikanaan kuulikin usein, että maallisten kirjojen lukemista moitittiin ja 

pidettiin epäkristillisenä. Hän torjui maallisten kirjoitusten lähtökohtaisen pahuuden 

ja vertasi painettua sanaa ihmisten kesken vaihdettuihin suusanallisiin neuvoihin. 

Kaikki maallinen oppi ja sivistyminen tuli kuitenkin Majanderin mukaan lopulta py-

hittää taivaallisella viisaudella. Majander korosti, että jokaisen ihmisen oli hankittava 

itselleen oppia oman tilansa, elämänsä ja säätynsä mukaisesti. Samalla hän teroitti 

luterilaiseen kutsumusoppiin nojaten, että lopulta tulevalla viimeisellä tuomiolla 

kaikki ihmiset olivat säädystä riippumatta samanarvoisia.372 

Majanderin ihmisen sivistymistä käsittelevä kirjoitus muistutti aikaisemmin ai-

heesta kirjoittaneiden Johan Bäckvallin ja Mannisen käsityksiä sikäli, että heidän ta-

voin myös hän ymmärsi sivistymisen merkitsevän ihmisen sisäisen tilan kokonaisval-

taista muuttumista. On mahdollista, että Majander oli saanut innoitusta Bäckvallin ja 

Mannisen teksteistä. Samoin sekä suomea että ruotsia taitaneena pappina hänellä oli 

käytössään myös sivistys-käsitteelle läheisen ruotsin kielen bildning-sanaan liittyneet 

merkitysvarannot. 

Majanderin sivistys-kirjoituksessaan ilmaisema sivistys-käsitys kuitenkin poikkesi 

Bäckvallin ja Mannisen käsityksistä siinä, että kristillisyys esiintyi hänen kirjoitukses-

saan sivistyksen ehdottomana pääaineksena ja inhimillinen tieto oli vain eräänlainen 

sitä täydentänyt lisä. Kristillisyydellä oli ollut oma osansa jo Bäckvallin ja Mannisen 

kirjoituksissa, mutta niissä inhimillisen tiedonsaannin ja -omaksumisen merkitys oli 

korostuneemmin esillä. Sen sijaan Majander liitti sivistymisen yksityiskohtaisesti ja 

                                                   

 

371 ***[Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 12 24.3.1854. 

372 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no.18, 29.4.1854. Lutherin kutsumus-
opista ks. Weber 1990, 57–67; Elenius 1983; Hammar 2000, 28–33; Markkola 2002, 18–20. 
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suoraan osaksi esittämäänsä kristillisen vanhurskauttamisen järjestystä Tällä hän ku-

vasi ihmisen Jumalalle kelpaavaksi tulemista joka mahdollisti pelastumisen tuonpuo-

leiseen elämään. 

Majanderin sivistys-kirjoituksessaan esittämä sivistyksen kristillinen tulkinta, jossa 

korostui ihmisen uudestisyntyminen ja Jumalan kuvan palauttaminen ihmiseen muis-

tutti ääriviivoiltaan selvästi erästä hieman aikaisemmin Suomeen rantautunutta kris-

tillisyyden suuntausta ja sen autuudenoppia. Kyseessä on ruotsalaisen uskonoppi-

neen C. O. Roseniuksen (1816–1868)  ajattelu. C.O. Rosenius korosti teologiassaan 

juuri imago deitä, eli sitä, että Jumala oli alun perin luonut ihmisen omaksi kuvakseen. 

Samoin Rosenius painotti jo tässä elämässä tapahtunutta uudestisyntymistä, jonka 

tarkoituksena oli juuri palauttaa ihmiseen syntiinlankeemuksessa turmeltunut Juma-

lan kuva. Hänen ajattelunsa mukaan tämä tapahtui ihmisen uudestisyntymistä seu-

ranneessa uudestiluomisessa.373  

Majanderin Sivistymisestä -kirjoituksen kristillistä oppia koskeneet kohdat näyttä-

vätkin olleen lähtöisin vuotta hänen kirjoitustaan aiemmin, vuonna 1853, ilmesty-

neestä Johan Ephraim Ahlgrenin nimissä painetusta kirjasta ”Raamatun, sekä vanhan 

että uuden Testamentin selityksiä”, joka sisältönsä puolesta oli käännös Roseniuksen 

ruotsinkielisistä teksteistä, vaikka tätä ei kirjassa mainita.374 Ahlgrenin Rosenius-suo-

mennoksen ensimmäinen luvussa, jossa selitetään Raamatun luomiskertomusta, on 

                                                   

 

373 Huovinen 1962, 169 - 170; passim. Lindholm 1972, 18 – 20, 36 – 43. 

374 Ahlgren J. E. (suom.) 1853: Raamatun, sekä Vanhan että Uuden testamentin selityksiä. 1. vihko. 
Nordensvan, Hämeenlinna. Vaikka kirjassa ei mainita Roseniusta tekijänä, sen ensimmäinen luku 
”Luominen ja ihminen” on selvästi suomennos Pietistenissä vuonna 1851 ilmestyneestä kirjoituksesta 
” Skapelsen och människan” ja toinen ”Syntiin-lankeeminen ja sen seuraukset” samana vuonna ilmes-
tyneestä tekstistä ”Syndafallet och dess följder”. Samoin kolmas luku ”Lankeemisesta oijentaminen ja 
Ensimmäinen Evangeliumi” on vuoden 1851 vuosikerrassa nimellä ”Upprättelsen och det första evan-
gelium”. Neljäs luku Leskivaimo Zarpathista, taikka : – ”Mitä minulta vielä puuttuu?” on vuoden 1853 
vuosikerrassa nimellä "Änkan i Sarpat". Viides luku ”Ilo Taivassa syndisen kääntymisestä ja armoituk-
sesta” on vuoden 1852 vuosikerrassa nimellä ” Glädje i himmelen, eller en syndares omvändelse och 
benådning”. Vrt. Ahlgren 1853; Pietisten-lehden sisällysluettelo verkossa [http://www.pietis-
ten.com/roseniustexter.htm] luettu 28.4.2011. Ensimmäiset kolme tekstiä löytyvät myös samasta pai-
kasta. 

Kirja julkaistiin suomentaja Ahlgrenin nimissä ilmeisesti sen vuoksi, koska samanaikaiset tiukat sen-
suuriasetukset suhtautuivat erityisen tiukasti ulkomaalaisen käännöskirjallisuuden suomentamiseen ja 
erityisen pannan alla olivat herätysliikkeiden kiistoja koskevat aiheet. Tommila 1980, 12–13. Ahlgrenin 
nimissä julkaistu kirja on jäänyt myös Rosenius-suomennoksia luetteloineen Keräsen huomioimatta 
Vrt. Keränen 1987, 117; 19–30. Toisaalta myöskään evankelisen liikkeen historiankirjoittaja Lauri Ta-
kala ei noteeraa sitä J. E. Ahlgrenin teosten joukkoon. Ks. Takala 1948, 324–325. Kansalliskirjaston 
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useita yhtymäkohtia Majanderin sivistys-kirjoituksen kanssa. Luvussa korostetaan, 

että ihminen on alun perin luotu Jumalan kuvaksi. Vaikka kirjan mukaan tämä kuva 

on syntiinlankeemuksessa menetetty, ihmisellä oli mahdollisuus kurottua kohti tätä 

menetettyä ideaaliaan uudestisyntymisen ja sitä seuranneen uudestiluomisen 

kautta.375  

Näyttää siltä, että tämä Ahlgrenin Rosenius-suomennoksessa esitetty oppi oli Ma-

janderin sivistys-käsityksen eräänlaisena teoreettisena perustana. Tähän viittaavat 

myös ne monet vihjeet, jotka osoittavat, että Roseniuksen oppi kiinnosti Majanderia 

juuri sivistys-kirjoituksen aikaan. Hän kuului hedbergiläisen herätysliikkeeseen, jonka 

piirissä Roseniuksen oppi ja kirjoitukset olivat juuri 1840–50-luvuilla Suomessa tul-

leet tunnetuiksi.376 Hedbergiläinen liike sai alkunsa 1840-luvun puolivälissä, kun ai-

kaisemmin herännäisyyteen kuulunut Hedberg riitautui liikkeen johtohahmo Paavo 

Ruotsalaisen kanssa. Tällöin Hedberg löysi samalla tavalla ajattelevan ystävän ruot-

salaisesta C.O. Roseniuksesta, joka oli jo aiemmin vieraillessaan Suomessa vieroksu-

nut herännäisyyden henkilöitymistä Paavo Ruotsalaiseen. Hedberg ja Rosenius ajau-

tuivat yhteistyöhön, mutta heidänkin välinsä viilenivät opillisiin erimielisyyksiin jo 

1840-luvun lopussa. Rosenius jäi kuitenkin hedbergiläisyyden kautta vaikuttamaan 

suomenkieliseen herätysliikkeiden kenttään.377 Majander oli saattanut tutustua Ro-

seniuksen ajatteluun jo vuonna 1851 toimiessaan Porvoossa ensimmäisessä papin-

toimessaan, sillä tuolloin Porvoossa vaikutti hedbergiläisyydestä jossakin määrin 

erottautunut ns. porvoolainen liike, jonka parissa suosittiin Roseniuksen tekstejä.378 

Selvempi merkki Majanderin Rosenius -innostuksesta on vuotta Sivistymistä -kir-

joitusta aikaisemmin Maamiehen Ystävässä ilmestynyt Roseniuksen kirjoitukseen pe-

rustunut suomennos, jonka tekijäksi oli merkitty Majanderin nimimerkiksi sopiva ”-

                                                   

 

Fennica-tietokannassa teos on luettu Ahlgrenin suomentamaksi, mutta alkukielistä tekijää ei mainita. 
Fennica – Suomen kansallisbibliografia. Verkossa: [https://fennica.linneanet.fi/]. Haettu 25.6.2014. 

375 Ks. Ahlgren 1853 1–16, erit. 8–10. Roseniuksen Imago deistä ks. Huovinen 1962, 30–37, uudesti-
syntymisestä Huovinen 1962, 142–147 ja uudestiluomisesta Huovinen 1962, 169–174. 

376 Majanderin tiedetään olleen 1850-luvulla henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa Hedbergin kanssa. 
Takala 1948, 296. 

377 Ruuth 1912, 2–4, 35, 140–142; Ruuth 1911, 286; Rosendal 1905, 413. 

378 Liikkeen johtohahmoja olivat Tuomiokapitulin notaari K. M. Molander ja Nastolan kappalainen 
Johannes Hymander. Takala 1937, 473–480. 
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n-r”.379 Kaksi vuotta Sivistymistä -kirjoitusta myöhemmin, vuonna 1856, samoin Ma-

janderin nimeen sopiva nimimerkki ”–er”. puolestaan kehui viipurilaisessa Sanan-

Lennättimessä juuri Roseniuksen kirjoituksia ja kannusti maanmiehiään julkaisemaan 

lisää hänen tekstejään suomeksi. Samassa kirjoituksessa ”–er”. myös toi esiin tunte-

vansa edellä mainitun J. E. Ahlgrenin suomentaman Roseniuksen teksteistä kootun 

kirjan ”Raamatun, sekä vanhan että uuden Testamentin selityksiä”, josta Sivistymi-

sestä-kirjoituksen aatesisältö oli selvästi saanut voimakkaita vaikutteita.380 Myös kaik-

kien kolmen tekstin kirjoitusasu ja -tyyli muistuttavat toisiaan. 

Vaikka Majander selvästi oli omaksunut sivistys-käsitykseensä piirteitä Roseniuk-

sen uskonopista, on kuitenkin huomautettava, että Rosenius itse ei ollut kiinnostunut 

niinkään ihmisen maanpäällisestä sivistyksestä, jossa inhimillisellä tiedolla oli osansa, 

vaan hänen oppinsa teoretisoivat sitä, miten ihminen saattoi pelastua tuonpuoleiseen 

elämään. Roseniuksen ajattelua tutkineen Huovisen mukaan tämä suhtautui maalli-

seen ja ajalliseen kehitykseen ajan suomalaisen herätyskristillisyyden tavoin kieltei-

sesti.381  Näyttääkin siltä, että Roseniuksen uskonoppi oli Majanderille lähinnä hänen 

tarpeisiinsa sopiva teoria, jonka avulla oli mahdollista yhdistää kristillinen au-

tuudenoppi ja maallinen kehitys sivistys-käsitteen alle. 

Bäckvallin ja Mannisen tavoin Majanderin sivistys-kirjoituksen taustaan luovat va-

loa myös ne paikalliset olosuhteet, joissa hänen kirjoituksensa syntyi. Kirjoituksensa 

julkaisuhetkellä Majander oli toiminut hieman yli kolme vuotta kappalaisen apulai-

sena Valkjärven pitäjässä. Valkjärvi sijaitsi Karjalan kannaksella vain noin sadan ki-

lometrin päässä silloisesta Venäjän keisarikunnan pääkaupungista Pietarista, jonka 

kasvava vetovoima imi puoleensa lähiseutunsa ihmisiä ja tuotteita. Miljoonakaupunki 

Pietarin läheisyys tuntui Valkjärvellä, sillä sen vaikutus oli 1800-luvun kuluessa alka-

nut muovata voimakkaasti pitäjän elinkeinorakennetta ja sitä kautta pitäjässä elänei-

den ihmisten arkea. Valkjärven pääelinkeinoksi oli nopeaan tahtiin muodostunut 

maatalouden sijasta tavaroiden kuljettaminen Pietariin ja sieltä takaisin sekä kaupan-

käynti syvemmällä Sisä-Suomen puolella. Tästä johtuen Valkjärvellä vallitsi jo 1800-

luvun puolivälissä täysi rahatalous niin, että rengit ja piiatkin saivat palkkansa täysin 

                                                   

 

379 -n-r. [Majander, Salomon]: Se on myöhään. Maamiehen Ystävä no. 39, 1.10.1853. Roseniusta ei 
mainita tekstissä. Teksti on ilmestynyt myöhemmin Roseniuksen teksteihin painottuneessa Evankeli-
sessa Sanansaattajassa vuonna 1857. Vrt. Keränen 1987, 38, 58 – 59. Keränen ei mainitse Maamiehen 
Ystävässä ollutta suomennosta. Alkuperäinen teksti ks. Rosenius, C. O. Pietisten 1853, 42 – 48. 

380 -er. [Majander, Salomon]: Moitteita. Sanan-Lennätin no. 49, 6.12.1856. 

381 Huovinen 1962, 175–176. 
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rahassa. Perinteinen talonpoikainen maanviljelys puolestaan oli hyvin kehittymä-

töntä, koska kuljetuselinkeino ja kauppa olivat rahvaalle niin kannattavia.382  

Valkjärven oloihin vaikutti myös pitäjän kuuluminen ns. Vanhan Suomen lahjoi-

tusmaihin. Ne olivat Venäjän Ruotsilta valloittamia laajoja maa-alueita, joita keisari 

käteisvarojen puutteessa oli läänittänyt alun perin aatelistolle 1700-luvun alkupuo-

lella. Vuonna 1811, kun Vanhan Suomen alue liitettiin Suomen suuriruhtinaskunnan 

hallintoalueeseen, näiden maiden asema ei muuttunut. Sen sijaan lahjoitusmailla asu-

vien talonpoikien asema heikentyi vuonna 1826, kun keisari hyväksyi niin kutsutun 

lahjoitusmaaukaasin, jossa kaikki lahjoitusmaat luokiteltiin niiden omistajien rälssiksi. 

Käytännössä tämä merkitsi, että talonpojat olivat joutuneet lampuodin asemaan. He 

joutuivat maksamaan veroja ja tekemään päivätöitä lahjoitusmaan herralle.383 Valk-

järven maat olivat tällaisessa asemassa kolmea kylää lukuun ottamatta.384 

Kuvatut maanomistusolot olivat johtaneet Valkjärvellä 1800-luvun alkupuolis-

kolla yhdessä Pietarin kasvavan vaikutuksen kanssa monella tavalla siellä asuneiden 

ihmisten elämään. Valkjärven todellisuutta 1800-luvun puolivälissä valottavissa aika-

laiskertomuksissa pitäjän oloja kuvattiin usein miltei toivottomiksi. Vuonna 1856 

Valkjärveltä valitettiin, kuinka lahjoitusmaiden herrat muuttelivat veroja mielivaltai-

sesti. Jos tilanhaltija ei pystynyt maksamaan, joutui hän häädetyksi pois. Metsiä ei 

saanut käyttää, eikä pelloista välitetty pitää huolta, koska useat olivat epätietoisia, saa-

vatko jatkaa maatilkullaan myös seuraavana vuonna. Jos hoiti maataloutta liian hyvin, 

lahjoitusmaanherra korotti veroja.385  Johan Magnus Salenius, joka julkaisi Valkjärven 

pitäjähistorian vuonna 1870, kuvasi Valkjärven oloja 1800-luvun puolivälissä tode-

ten, etteivät maanviljelys ja karjanhoito tuottaneet tarpeeksi rahaa talonpoikien mak-

samiin lahjoitusmaan veroihin. Tämän vuoksi pitäjän miehet ajoivat rahtia Pietariin, 

jossa kävi kirjoittajan mukaan kaupaksi kaikki paitsi sonta. Kaupunkiin vietiinkin 

muun muassa rattaita, rekiä ja kotieläimiä. Valkjärven oman maatalouden puutteita 

paikattiin ostamalla kaupungista jauhoja.386  

                                                   

 

382 Salenius 1870: 42, 55–58. Seppänen (toim.) 1953: 142–127, 361.  Pietarin vetovoimasta 1800-luvulla 
ks. esim. Engman 2004, 50–52. Yleisemmin Pietarin vaikutuksesta koko Itä Suomeen. Ks. Hämynen, 
Tapio et. al. 1997: Itä-Suomi ja Pietari. Kirjoituksia toimeentulosta suurkaupungin vaikutuspiirissä. 
Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, Joensuu. 

383 Paaskoski 1997, 138–139. 

384 Salenius 1870, 21. 

385 Valkjärveltä 20 p. Maalisk. Sananlennätin no. 18, 5.5.1856. 

386 Salenius 1870, 55–56. Rahdinajosta Viipurin läänissä ks. Luttinen 2014, 240–244. 
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Valkjärvellä sen maata viljelleen kansanosan vanha omavaraistalouteen perustu-

nut agraarinen elämäntapa oli siis kokenut murroksen 1800-luvun alkupuoliskolla. 

Muutos oli tapahtunut vieläpä suhteellisen nopeasti. Valkjärveläinen talonpoika Jo-

han Lemmetty (1801–1869) kuvasi kertomuksessaan pitäjän elämää 1800-luvun 

alussa ennen lahjoitusmaaherrojen kiristynyttä otetta ja Pietarin kasvanutta imua. 

Lemmetyn kuvauksen mukaan tuolloin ei lahjoitusmaan herrojen omistuksista tie-

detty pitäjässä vielä mitään. Hänen mukaansa ihmiset kulkivat Valkjärvellä omatekoi-

sissa vaatteissa ja söivät omien peltojen antimia. Lemmetyn mukaan pitäjän talot ja 

viljelykset olivat vielä 1800-luvun alussa suurempia ja talonpojat käyttivät metsiään 

vapaasti ja jokainen sai kasketa niitä niin paljon kuin halusi. Rahtia ei Lemmetyn mu-

kaan tuolloin vielä ajettu, vaan omassa taloudessa kasvaneiden vasikoiden ja porsai-

den myymisellä saatiin rahaa niin paljon, että voitiin ostaa rautaa ja suolaa.387 

Majander itse toimi tämän 1800-luvun puolivälissä Valkjärvellä tapahtuneen ag-

raarielämän murroksen seurausten aikalaistodistajana. Majander kuvaili pitäjän oloja 

Valkjärveltä lähettämissään maaseutukirjeissä vastenmieliseen sävyyn. Hän ja eräs 

toinen nimimerkki, joka myös hyvinkin saattoi olla Majander,388 kuvailivat tuolloin 

sanomalehdissä, kuinka Valkjärven kirkon välittömään läheisyyteen oli rakennettu 

puoteja ja ”laitoksia”, joissa tarjoiltiin ”kaikkia lihan himoja”. Lisäksi viinatehdas ja 

kapakkoja oli aivan kirkon kupeessa. Kirjoittajien mukaan nämä häiritsivät sunnun-

taisin kirkonmenoja, mutta kirkko itse oli asiassa voimaton, koska sekin toimi lahjoi-

tusmaanherran maalla.389  Vuonna 1856 eräs Valkjärveltä maaseutukirjeen lähettänyt 

kirjoittaja valitti, että näitä ”laitoksia” oli niin paljon, ettei kirkon hautausmaalle jäänyt 

kunnolla tilaa. Tämän vuoksi kuolleiden ruumiit eivät saaneet kauan maata haudas-

saan, ennen kuin heidän ruumiinsa kaivettiin ylös uusien tieltä. Kirjoittaja kuvasi, että 

toisinaan ylös kaivettujen vainajien kirstut olivat vielä niin hyväkuntoisia, että niitä 

voisi käyttää uudestaan. Kirstujen sisältö puolestaan lojui maassa ”liha luissa ja luut 

jäsenissä kiinni”. Koko hautausmaa oli täynnä luita ja kirjoittaja pelkäsi tallovansa 

                                                   

 

387 Salenius 1870 56–57.  

388 Majander itse oli aktiivinen sanomalehtikirjoittaja ja kun ottaa huomioon ajan kyvykkäiden sanoma-
lehtikirjoittajien vähäisen määrän sekä kirjoitusten ulkopuolelta katsovan näkökulman sekä sen, että 
Majanderilla oli tapana vaihdella nimimerkkiä, jolla hän kirjoitti, niin on hyvinkin mahdollista, että 
Valkjärveltä lähetetyt maaseutukirjeet olivat Majanderin itsensä käsialaa. Ks. Liite. 

389 X.: Walkjärveltä. Sanan-Lennätin no. 31, 1.8.1857; –in.: Walkjärveltä. Sananlennätin no. 29, 
19.7.1856. 
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sukulaistensa luita jaloissaan. Samoin kerrottiin, kuinka siat ja muut eläimet ”lystäili-

vät” täynnä luita olevalla hautausmaalla. Kirjoittajan mukaan koko niemi, jossa Valk-

järven pitäjän kirkko seisoi, oli aikanaan lahjoitettu kirkolle ikuisiksi ajoiksi. Nyt koko 

pitäjän omistanut lahjoitusmaan herra kuitenkin rakensi kapakoitaan aina lähem-

mäksi ja lähemmäksi kirkkoa.390  

Sanomalehdissä Valkjärven olosuhteiden nähtiin myös heikentäneen pitäjän rah-

vaan moraalia. Erään nimettömän aikalaiskirjoittajan mukaan myös nuoriso joi viinaa 

ja rahojaan sanomalehtien tilaamiseen laittaneita pilkattiin yleisesti.391 Valkjärven var-

haisen, vuonna 1870 ilmestyneen historiateoksen kirjoittajan Saleniuksen mukaan 

valkjärveläisiä pidettiinkin muualla Suomessa varkaina ja niin epäluotettavina, että he 

joutuivat kauppamatkoillaan valehtelemaan kysyjille olevansa muualta kuin Valkjär-

veltä. Saleniuksen käsityksen mukaan valkjärveläiset olivat oppineet epärehellisiksi 

Pietarissa, jota hän piti ”pahana kouluna” ja ”varkauden pesänä”.392 

Majanderin käsitystä Valkjärven pitäjän oloista kuvaa hyvin hänen vuonna 1858 

Sanan-Lennätin -sanomalehdessä julkaisemansa artikkeli, jossa hän vertaili itäisen ja 

läntisen Suomen oloja talonpoikaisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa Suomen itäi-

simmät osat olivat kaikessa jäljessä maan läntisiä. Idässä koko elämän tarkoitus oli 

Majanderin mukaan pelkästään maallisessa voitonpyynnissä. Varallisuutta ei pyritä 

kartuttamaan teollisuuden tai maanviljelyksen kautta, vaan kaupankäynnillä ja koron-

kiskonnalla. Kaupassa viina oli hänen mukaansa suurin myyntiartikkeli.393 Majande-

rin mukaan lahjoitusmaan herrat teettivät talonpojilla töitä mielivaltaisesti ja järjettö-

miin aikoihin. Parhaana heinätyöaikana vedettiin metsästä kiviä ja puita. Talonpojat 

eivät enää osanneet maalaistalon arkeen kuuluneita moninaisia töitä, vaan työt ja tai-

dot olivat eriytyneet. Majanderin mukaan vain harva osasi tehdä hevosella-ajoväli-

neitä, ja ne jotka osasivat, eivät osanneet tehdä mitään muuta.394  

Majanderin kirjoituksesta huokuikin suoranainen tyrmistys Valkjärven talonpoi-

kaisia oloja kohtaan. Hän kuvasi, kuinka valkjärveläisissä talonpoikaisissa taloissa oli 

                                                   

 

390 –in.: Walkjärveltä. Sananlennätin no. 29, 19.7.1856.  

391 Valkjärveltä 20 p. Maalisk. Sananlennätin no. 18, 5.5.1856. 

392 Salenius 1870, 49 

393 X.: Tietoja Itä-Suomesta. (Sala-kauppa ja maaviljelys). Sanan-Lennätin no. 39, 1.10.1858. X oli Ma-
janderin nimimerkki, joka seurasi häntä Valkjärveltä Lemille. Ks. llite. Tässä ko. tekstissäkin nimi-
merkki X viittaa Majanderiin, sillä kirjoittaja vihjasi kirjoittavansa eteläpäästä Itä-Suomea. Ks. X.: Tie-
toja Itä-Suomesta. (Sala-kauppa ja maaviljelys). Sanan-Lennätin no. 39, 1.10.1858. 

394 X.: Tietoja Itä-Suomesta. (Vaimoista, siveydestä ja palvelijoiden siivosta). Sanan-Lennätin no. 40, 
8.10.1858.  
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ihmisille ja eläimille yhteinen porstua, joten he asuvat miltei saman katon alla eläimien 

kanssa. Petivaateista eikä edes sängyistä ei Majanderin mukaan tiedetty mitään. Hä-

nen mukaansa kaikkialla tuli vastaan epäpuhtaus. Erityisesti Majander mainitsi talon-

poikaisasumusten hajun, joka johtui siitä, kun käymälä ei ole pihan perällä vaan sa-

massa rakennuksessa kuin asuinhuone. Majanderin kuvauksen mukaan ruokapöy-

dällä pyöri torakoita, mutta niitä ei haluttu häätää pois, koska niiden ajateltiin tuotta-

van talolle onnea. Majander korosti, että ihmisille kaikki kaikessa itäisimmässä Suo-

messa oli raha, jota kaikki himoitsivat. Sivistyneemmätkin piirit sietivät rahvaanihmi-

sen epäsiisteyttä ja huonoja tapoja, jos tällä vaan oli vaurautta.395 Kaikesta tästä huo-

limatta Majander toi esiin, kuinka Kannaksen miehet pitivät itseään sivistyneempinä 

kuin yläkarjalaisia, koska heistä jokainen oli vieraillut usein Pietarissa. Majander otak-

sui heidän kuitenkin saaneen sieltä enemmän raakuutta kuin sivistystä.396 

Majanderin Valkjärvestä muodostuneeseen kuvaan vaikutti myös pitäjässä kir-

konmenoja häirinnyt ekstaattinen hyppääjälahko, jonka kanssa hän oli työssään pap-

pina tekemisissä. Lahko oli saanut vaikutteita Venäjän puolella toimineiden ortodok-

sisten Hlystien toiminnasta. Hyppääjälahko piti seuroja, jossa rukoiltiin kasvoillaan, 

hypittiin nelinkontin ja puhuttiin kielillä. Eniten pahennusta aikalaisten silmissä ai-

heutti lahkolaisten hurmoksellisessa tilassa tapahtunut tapa riisua itsensä alastomiksi 

seurojen aikana, sekä seuroja seuranneiden öiden yhteiset seksiorgiat. Lahko opetti, 

että nainen saattoi pelastua vain miehen kautta, jonka taas oli seksin kautta koeteltava 

oliko naisessa henki voittanut lihan. Lahkon miehet keräsivät ympärilleen ”siskoiksi” 

kutsutun joukon naisia, joiden kanssa he toteuttivat välimiehen tehtäviään. Vihityn 

puolison kanssa aviollisessa yhteydessä eläminen puolestaan oli lahkossa kielletty.397   

Erikoista oli, että vaikka lahkon johtohahmot olivat ajoittain joutuneet vaikeuk-

siin esivallan ja lahjoitusmaan herrojen kanssa, niin Valkjärvellä kirkko ei juuri ollut 

reagoinut sen toimintaan. Lahkosta vaiettiin useissa rovastintarkastuksissa ja Majan-

                                                   

 

395 X.: Tietoja Itä-Suomesta. (Vaimoista, siveydestä ja palvelijoiden siivosta). Sanan-Lennätin no. 40, 
8.10.1858. 

396 X.: Tietoja Itä-Suomesta. (Sala-kauppa ja maaviljelys). Sanan-Lennätin no. 39, 1.10.1858. 

397 Akiander 1860: 238–241; Puolanne 1936: 277–281. Majander itse raportoi lahkosta Akianderille. 
Majander raportoi lahkosta kirjeitse myös Hedbergille, joka puolestaan yhdisti sen lehdessään Kristil-
lisissä Sanomissa renqvistiläisyyteen. Puolanne 1910, 96–97.  
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derin esimies kirkkoherra Henrik Johan Salenius suhtautui lahkoon välinpitämättö-

mästi.398 Sen sijaan Majander itse näki vaivaa saadakseen kirkonmenojakin häirinneen 

lahkon kuriin. Hän raportoi lahkosta sanomalehdissä ja keräsi tietoa lahkosta eron-

neilta ihmisiltä.399  Majander julkaisi tietonsa lopulta 1860-luvun vaihteessa Matthias 

Akianderin Suomen herännäisyyttä koskevassa lähdejulkaisussa, jonka ansiosta siitä 

on säilynyt jälkipolville tietoja.400  

Majanderin vuonna 1854 kirjoittama sivistys-kirjoitus on nähtävä eräänlaisena re-

aktiona edellä kuvattuihin Valkjärven oloihin, joista hänellä oli kielteinen käsitys ja 

jotka hän pitäjässä oli kohdannut. Näyttääkin siltä, että Majander pyrki sivistys-kir-

joituksellaan ikään kuin opastamaan pitäjässään kohtaamaansa suomenkielistä kansaa 

paremmalle tielle, kohti tasaisempaa maallista elämää. Majander näyttää ajatelleen, 

että tätä varten tavallisen maata viljelevän kansanosa oli sivistyttävä sisäisesti parem-

paan tilaan, jotta he voisivat paremmin kohdata sen muutoksen, joka heidän elinym-

päristössään oli tapahtunut. 

Majanderin reaktio Valkjärven oloihin sekä hänen sivistys-käsityksensä näyttäyty-

vät entistä ymmärrettävämpänä, jos ne suhteutetaan Majanderin omaan elämänkul-

kuun ja niihin oloihin, joista hän itse oli lähtöisin. Salomon Majander oli syntynyt 

vuonna 1822 Iitissä suomenkieliseen talonpoikaiseen perheeseen.401 Iitti sijaitsee 

Kaakkois-Suomessa Hämeen, Karjalan ja Uudenmaan kohtaamispaikassa. Majande-

rin kotikylä Radansuu oli pieni ja köyhä kylä, jonka elinkeinona oli perinteinen talon-

poikaiseen peltoviljelyyn perustunut maatalous.402 Radansuu oli luonteeltaan tyypilli-

nen hämäläinen kasakylä, jossa talot sijaisivat lähes kiinni toisissaan. Tämänkaltainen 

länsisuomalaista tyyppiä ollut ryhmäkylä muodostui omaksi tiiviiksi suljetuksi yhtei-

sökseen, jossa tehtiin paljon yhteistyötä. Kylässä järjestettiin monia maanviljelystyö-

                                                   

 

398 Puolanne 1936, 288–291; Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Johan Salenius. 
Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=13245>. Luettu 
9.2.2016. Hän oli Valkjärven pitäjän historian kirjoittaneen Johan Magnus Saleniuksen isä. Veli-Matti 
Autio, Ylioppilasmatrikkeli 1853–1889: Johan Magnus Salenius. Verkkojulkaisu <http://www.hel-
sinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/henkilo.php?id=18246>. Luettu 9.2.2016. 

399 Puolanne 1936, 290–291. 

400 Lähes kaikki tieto, joka meillä nykypäivänä lahkosta on, onkin peräisin Majanderin työstä. Ks. 
Akiander 1860, 238–262. Majanderin sivistys-kirjoituksessaan kammoksuma kristillisen ja pakanallisen 
yhdistäminen saattoi hyvinkin olla reaktiota hänen hyppijälahkon parissa näkemiinsä asioihin. 

401 MMA Iitin seurakunnanarkisto rippikirja 1838–1848 (I Aa:20), sivu 290. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6448167] 

402 Halila 1939, 447–448; 576–577. 
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talkoita, rakennettiin yhteisiä talousrakennuksia ja hankittiin yhdessä tarvittavia työ-

kaluja. Vaikka talonpojat omistivat omat tilansa, kylän talot elivät pitkälti järjestäyty-

neessä yhteistaloudessa, jota hallinnoitiin epävirallisen kylähallinnon avulla.403 Ma-

jander koki primaarisosialisaationsa ja eli tällaisissa agraarikulttuurin olosuhteissa pit-

kään, sillä hän aloitti hänet agraarikulttuurista irrottaneen koulunkäynnin Loviisan 

triviaalikoulun oppilaana syystä tai toisesta vasta 18-vuotiaana, vuonna 1842.404  

Valkjärvi oli Majanderin ensimmäinen pidempi palveluspaikkansa pappina ja hä-

nen siellä kohtaamansa kansan agraarinen elämäntapa erosi täysin siitä, mihin hän oli 

lapsuutensa aikana Iitissä tottunut. Näyttääkin siltä, että taustansa vuoksi Majander 

koki Valkjärvellä suoranaisen kulttuurishokin. Kansan elämäntapa ei Valkjärvellä 

vastannut lainkaan niitä käsityksiä, joita hän itse oli siitä lapsuudessaan ja nuoruudes-

saan Iitissä omaksunut. Asetelma kävi suoraan ilmi eräästä hänen lähettämästään 

Valkjärven oloja kuvanneesta maaseutukirjeestä, jossa hän esitti, että kaupankäynnin 

ja koronkiskonnan sijasta talonpoikien kuuluisi ”yhdessä kävellä viljelysmaillaan ja 

iloita luojan hyvyydestä ja siitä siunauksesta, kuin Hän on antanut heidän käsiensä 

töille.”405 Tämä Majanderin lapsuuden agraarikulttuurin ja Valkjärven olojen, jossa 

perinteinen agraarikulttuuri oli murtunut, suuri kontrasti oli Majanderin sivistys-kir-

joituksen synnyn taustalla. 

Näköalan ihmisen sivistymiseen tarjosi Majanderille hänen oma elämänkulkunsa. 

18-vuotiaansa Loviisan triviaalikoulusta aloitettu opinpolku vei hänet yhdeksässä 

vuodessa yliopistotutkintoon ja pappisvihkimykseen ja ensimmäisiin papintehtäviin 

saakka.406 Koulunkäynti irrotti hänet traditionaalisesta agraarikulttuurista ja mahdol-

                                                   

 

403 Halila 1939, 484. Halilan mukaan isojako ei juuri saanut aikaan suurkyliin hajoamista Iitissä. Vasta 
suuret tulipalot ja 1800-luvun puolivälistä lähtien järjestetty uusjako saivat aikaan ryhmäkylien suurem-
pimittaisen hajoamisen. Halila 1939, 486. Majanderin kotikylässä Radansuussa isojako oli suoritettu 
vuosina 1799–1809, mutta siirtotalot sijoittuivat tuolloinkin aivan kylän läheisyyteen. Halila 139, 509. 

404 MMA Iitin seurakunnanarkisto rippikirja 1838–1848 (I Aa:20), sivu 290. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6448167]; Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Salo-
mon Majander. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/hen-
kilo.php?id=16641>. Luettu 24.6.2014. 

405 X.: Tietoja Itä-Suomesta. (Sala-kauppa ja maaviljelys). Sanan-Lennätin no. 39, 1.10.1858. 

406 J.H.: Salomon Majander. Kyläkirjaston Kuvalehti B-sarja no.5, 31.5.1892; Uusmaalaisia sivistyshis-
toriamme huomattavia sukuja ja miehiä. (Sarja kuvauksia ”Uusimaalle”) I. Iitti. 3. Salomon Majander. 
Uusimaa no. 142, 10.12.1902; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852. Verkossa: [http://www.helsinki.fi/yli-
oppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=16641] Luettu 22.2.2010. 
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listi hänen sosiaalisen nousunsa. Epäilemättä Majander koki olevansa ainakin karsas-

tamiinsa valkjärveläiseen kansaan verrattuna sivistynyt, mikä tarjosi hänelle kirjoituk-

seensa aineksia, joita hän saattoi hankkia itsereflektion avulla. 

Näyttää siltä, että Majander halusi julkisella sivistys-kirjoituksellaan tarjota suo-

menkieliselle kansanosalle mahdollisuuden sopeutua modernisaation sen elämänta-

valle aiheuttavaan murrokseen, joka oli niin selvänä esillä Valkjärven todellisuudessa. 

Hänen ajattelunsa mukaan ihmisten tuli sivistyä, eli nousta perisynnistä johtuneesta 

turmeltuneesta tilastaan Jumalalle kelpaavaksi, mutta myös kykeneväksi vastaamaan 

muuttuvan tämänpuoleisen elämän asettamiin haasteisiin. Majanderin teesien mu-

kaan modernin murrokseen sopeutuakseen ihmisten tuli paitsi lukea Jumalan sanaa, 

niin myös hankkia itselleen maallista tietoa. Tätä sopeutumiseen tarvittavaa tietoa oli 

mahdollista hankkia kirjoista ja sanomalehdistä. Majanderin näkökulmasta katsoen 

niistä saatava tieto oli modernisoituvissa oloissa käytännöllisempää, luotettavampaa 

ja aktuaalisempaa kuin se suullinen perinnetieto, jonka avulla agraarielämää oli entis-

aikaan eletty. Kristilliseksi selkänojakseen Majander otti C. O. Roseniuksen au-

tuudenopin, koska se oikeutti maallisen kehityksen jo tässä elämässä vetoamalla uu-

delleensyntymiseen ja ihmisen palautettavissa olevaan Jumalan kuvaan. 

Bäckvallin ja Mannisen tavoin Majanderkin siis muodosti sivistys-käsityksensä 

eräänlaisessa reflektiossa sen vanhan agraarikulttuurin kanssa, jonka hän oli lapsuu-

dessaan kokenut sekä sen uuden katselukulman kanssa, jonka hän pystyi kansan ase-

maan sosiaalisen nousunsa jälkeen luomaan. Oman nousunsa myötä tapahtuneen ag-

raarikulttuurista irtautumisen jälkeen hänellä oli mahdollisuus nähdä se kauempaa, 

mutta taustansa ansiosta samalla ymmärtää sen mekanismeja ja ajattelutapoja. Tämän 

näkemyksensä avulla hän saattoi muotoilla käsityksensä sivistymisestä, joka oli tar-

koitettu suomenkieliselle kansanosalle malliksi, miten kohdata modernin murros.  

Salomon Majander jatkoi Valkjärvellä apupappina vuoteen 1863 asti. Tuolloin 

hän sai Lemiltä vt. kirkkoherran pestin, joka vakinaistettiin vuonna 1874.407 Majan-

derin Lemin aikainen työtoverinsa A.L. Gulin on kuvannut häntä lukeneimmaksi pa-

piksi niillä tienoilla. Gulinin mukaan Majanderin väitettiin osanneen hepreankielisen 

                                                   

 

407 Majander meni vuonna 1875 naimisiin räätälintytär Maria Alexandra Fagerlundin kanssa. Majande-
rin elämästä ks.: J.H.: Salomon Majander. Kyläkirjaston Kuvalehti B-sarja no.5, 31.5.1892; Uusmaalai-
sia sivistyshistoriamme huomattavia sukuja ja miehiä. (Sarja kuvauksia ”Uusimaalle”) I. Iitti. 3. Salo-
mon Majander. Uusimaa no. 142, 10.12.1902; Kirkkoherra Salomon Majander. Suomen Viikkolehti 
no. 49, 6.12.1894. 
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Vanhan testamentin jae jakeelta ulkoa ja lukeneen paljon myös eksogeneettisiä ja his-

toriallisia teoksia.408 Majanderin tiedetään myös koonneen itselleen laajan kirjas-

ton.409 Rovastin arvonimen hän sai samana vuonna 1886, kun hän kuoli.410  

Majander oli tuottelias hengellinen kirjailija, sillä hän julkaisi elämänsä aikana yh-

teensä yhdeksän kristillistä teosta.411 Sanomalehtiin kirjoittaminen kiinnosti Majan-

deria myös myöhemmällä iällä, sillä hänen useimmiten salanimillä tai epäselvillä ni-

mimerkeillä kirjoittamiaan sekä hengellisiä että maallisia aiheita käsitteleviä tekstejään 

ilmestyi Maamiehen Ystävän lisäksi ainakin Suomettaressa, Otawassa, Tähdessä, Sa-

nan-lennättimessä sekä Kansan lehden palstoille.412 

  

                                                   

 

408 Pinomaa 1984, 274. 

409 Kirkkoherra Salomon Majander. Suomen Viikkolehti no. 49, 6.12.1894. 

410 Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Salomon Majander. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=16641>. Luettu 24.6.2014. 

411 Suomen kansallisbibliografia [https://fennica.linneanet.fi/] tekijähaku sanoilla Majander, Salomon. 
Luettu 24.6.2014. 

412 - -s.: Kirjallisuutta. Uusi Suometar no. 110, 18.9.1871. Ks. liite. 
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4. Pappi ja opettaja J. W. Murmanin kansanomaisen ja fennomaanisen 
ajattelun yhteentörmäyksessä muotoutunut sivistys  

Ihmisen sivistyminen askarrutti myös Johan 

Wilhelm Murmania 1850-luvun loppupuo-

lella ja 1860-luvun vaihteessa, jolloin hän kir-

joitti aiheesta useita eri kirjoituksia. Murman 

kirjoitti tekstinsä ollessaan ensin yliopisto-

opiskelijana ja myöhemmin papiksi valmis-

tuttuaan tehdessään erilaisia apupapin ja 

opettajan tehtävien sijaisuuksia.413 

Murman sivistys-pohdiskelu alkoi vuonna 

1856, kun hän julkaisi Suomen Julkisten Sa-

nomien näytenumerossa kirjoituksen Löy-

tyykö totista sivistystä kristillisyydestä?414 Vuotta 

myöhemmin Murman käsitteli aihetta kan-

salle ja etenkin nuorisolle suunnatussa kirje-

muotoisessa kirjoituksessa Setän kirjeitä Ai-

nalle.415 Seuraavana vuonna 1858 Murman 

kirjoitti Sanomia Turusta -lehteen kirjoituk-

sen Miksikä ei sisällinen sivistys edisty yhtä rintaa 

ulkonaisen sivistyksen kanssa.416 Lopulta Mur-

                                                   

 

413 Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Vilhelm Murman. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=17034>. Luettu 16.2.2015. 

414 J.W.M. [Murman, J. W.]: Löytyykö totista sivistystä kristillisyydestä? Suomen Julkisia Sanomia no. 
0, 10.11.1856. 

415 [Murman, J. W.]: Setän kirjeitä Ainalle. Lasten Suometar. Lukemista Nuorisolle. no. 21/1857, no. 
28/1857 & no. 30/1857. Kirjoitus julkaistiin nimettömänä, mutta on tyylillisesti epäilemättä Murmanin 
käsialaa. Myös kirjoituksen asetelma, jossa ”setä” opettaa, oli Murmanille tunnusomainen. 

416 J.W.M. [Murman, J. W.]: Miksikä ei sisällinen sivistys edisty yhtä rintaa ulkonaisen sivistyksen kanssa. 
Sanomia Turusta no. 31, 3.8.1858 & no. 33, 17.8.1858. 

J.W. Murman 1830–1892.Murman oli sivis-

tyksestä kirjoittaessaan 27–30-vuotias.  Ku-

van lähde: Saarimaa  1932, 133. 
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manin sivistys-kirjoittelu huipentui vuonna 1860, kun hän julkaisi kirjan Setän opetuk-

sia sielun viljelyksestä, ajattelevalle kansalle luettavaksi, jossa ihmisen sivistymisen pohtimi-

nen oli keskeisessä osassa.417  

Ensimmäisessä vuonna 1856 julkaisemassaan kirjoituksessa Murman kysyi luki-

joiltaan ja samalla itseltään suoraan, voiko kristillisyydestä löytyä todellista sivistystä. 

Tämä kysymys oli Murmanin mukaan tehtävä, koska hänen ajassaan löytyi ihmisiä, 

jotka ymmärsivät sivistyksen ja kristillisyyden olevan täysin eri asioita ja luulivat pys-

tyvänsä sivistymään ilman kristillisyyttä. Murmanin mukaan nämä pitivät kristilli-

syyttä turhana, mutta kuitenkin rakastivat siveyttä ja siivollisuutta. Vaikka nämä ih-

miset eivät Murmanin mukaan rakastaneet Jumalaa, rakastivat he kuitenkin jalomie-

lisyyttä ja tekivät työtä muiden ihmisten ja isänmaan hyväksi. Murmanin mukaan 

tämä osoitti selvästi, kuinka suuressa arvossa maallinen sielunviljelys oli ihmiskunnan 

sivistämisessä.  

Murman selitti tämänkaltaisen maallisen sivistymisen mahdollisuuden johtuvan 

ihmisen sisäisestä rakenteesta. Hänen mukaansa jokaisella ihmisellä oli hengessään 

oma sisäinen lakinsa, jonka seuraaminen antoi hänelle rauhan sielussaan. Tätä seu-

raamista vaikeutti kuitenkin se, että ihmisessä olevat ”lihalliset halut ja taipumukset” 

olivat jatkuvassa ristiriidassa tämän hengen sisäisen lain kanssa. Tässä taistelussa kyse 

olikin Murmanin mukaan ihmisen sielun voimien vahvuudesta. Mitä heikommat ne 

olivat, sitä nopeammin lihallisuus voitti hengen ja ihminen lankesi pahuuden saastai-

suuteen. Murmanin mukaan maallisen tiedon omaksuminen kuitenkin vahvisti ihmi-

sen sielunominaisuuksia herkistämällä ihmisen tuntoa erottamaan mikä oli hyvää ja 

mikä pahaa sekä harjoittamaan järkeä valvomaan ihmistä niin, ettei hän uponnut 

omiin himoihinsa. Maallisesti sivistynyt ihminen saattoi näin tuntonsa ja järkensä 

avulla pitää pahuuden pois sielustaan. Tämä ei kuitenkaan Murmanin mukaan ollut 

todellista sivistystä, koska tällöin ihminen karttoi pahuutta vain, koska näki sen in-

hottavaksi ja tiesi, että hyvän seuraaminen oli vain kuin ravintoa hänen hengelliselle 

elämälleen ja hengen lakinsa seuraamiseen. Murmanin mukaan tämänkaltaisessa si-

vistyksessä kaikkien hyvien apujen perustuksena oli lopulta vain ”hengellinen oma-

hyöty” ja ihmisen järjen ja tunnon huvittaminen. Tämänkaltainen sivistys ei Murma-

nin mukaan vihannut pahaa pahan tähden, vaan pyrki ainoastaan ”kaunistaman pa-

hoja tapoja ja pukea niitä ihanampaan, järkeä vähemmän loukkaavaan muotoon”. 

                                                   

 

417 Murman, J. W. 1860: Setän opetuksia sielun viljelyksestä, ajattelevalle kansalle luettavaksi. Wider-
holm, Helsinki. 
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Murmanin mukaan tällä tavalla sivistyneistä henkilöistä oli valitettavan monia todis-

tuksia hänen ajassaan ”sivistyneiksi kutsuttujen seassa”.418 

Todellinen sivistys puolestaan oli Murmanille yksiselitteisesti kristillisyyttä. Hänen 

mukaansa siinä ihmisen sisäisenä lakina oli rakkaus Jumalaa kohtaan ja tämän välit-

tömänä seurauksena oli ihmisen rakkaus lähimmäisiään kohtaan. Maallisen sivistyk-

sen tavoin kristillinen sivistys etsi Murmanin mukaan sielunrauhaa, mutta se etsi sitä 

pelkästään sovinnosta Jumalaa kohtaan. Kristillisesti sivistyneen ihmisen kaikki aja-

tukset, puheet ja työt vuosivat ainoastaan rakkaudesta Jumalaa kohtaan ja koko hä-

nen toimintansa oli Jumalan tahdon toteuttamista. Murman vertailikin maalliseen sie-

lunviljelykseen perustunutta sivistystä ja kristillistä sivistymistä keskenään. Hänen 

mukaan siinä missä maallinen sivistys etsi sielunrauhaa ”itseyden tunteesta” ja oli 

muodostettu ”oman mielen mitan mukaan”, niin kristillisessä sivistyksessä sama teh-

tiin rakkaudesta Jumalaa kohtaan ja se oli muodostettu kuulemalla kaikkein korkeinta 

tahtoa. Myös ihmisten välinen yhteys erosi Murmanin mukaan maallisessa ja kristil-

lisessä sivistyksessä. Maallisessa se oli ihmisten ajatusten ja luulojen yhteyttä sekä yh-

teisiä käytöstapoja. Kristillisessä se puolestaan oli kaikkiin kristillisiin ihmisiin ulot-

tuva rakkauden side. Oleellista olikin Murmanin mukaan se, perustuiko sivistys itsey-

den tuntoon vai rakkauteen Jumalaa kohtaan.419 

Seuraavana vuonna 1857 Murman jatkoi sivistys-pohdintaansa Suomettaren lisä-

lehtenä ilmestyneessä Lasten Suomettaressa kirjoituksellaan Setän kirjeitä Ainalle. Kir-

joitus poikkesi aikaisemmasta siinä, että se oli suunnattu selvästi lapsille ja nuorille. 

Kirjoitus oli kirjeen muodossa ja siinä setä opetti veljentytärtään.420 Tekstissään Mur-

man perusteli sedän äänellä, miksi Ainan tulisi alkaa oppia ja omaksua tietoja. Mur-

man selitti asiaa ihmisen olemuksella. Hänen mukaansa ihminen oli kaikkien luonto-

kappaleiden yläpuolella, koska Jumala oli luonut hänet alun perin, ennen syntiinlan-

keemusta, omaksi kuvakseen. Murmanin mukaan muut luontokappaleet eivät voi-

neet kehittyä miksikään muuksi kuin siksi millaisiksi Jumala oli ne luonut. Sen sijaan 

                                                   

 

418 J.W.M. [Murman, J. W.]: Löytyykö totista sivistystä kristillisyydestä? Suomen Julkisia Sanomia no. 
0, 10.11.1856. 

419 J.W.M. [Murman, J. W.]: Löytyykö totista sivistystä kristillisyydestä? Suomen Julkisia Sanomia no. 
0, 10.11.1856. 

420 Kaikista muista kirjoittajista poiketen Murman otti sivistys-kirjoituksissaan huomioon sukupuolen. 
Hän teki sen suuntaamalla dialogeissaan kertojanäänensä sekä mies- että naispuolisille henkilöille. Vuo-
den 1858 kirjoituksessa hän myös esitteli käsityksiään sukupuolten välisistä eroista ja niiden vaikutuk-
sista kasvatuksessa. Ks. J.W.M. [Murman, J. W.]: Miksikä ei sisällinen sivistys edisty yhtä rintaa ulko-
naisen sivistyksen kanssa. Sanomia Turusta no. 33, 17.8.1858. 
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ihmisen tarkoitus maallisessa elämässään oli tulla yhä enemmän Jumalan kuvan kal-

taiseksi. Tämä oli Murmanin mukaan mahdollista, koska ihmiselle oli annettu vapaa 

tahto noudattaa Jumalan käskyjä. Jos hän noudatti niitä, muuttui hän koko ajan pa-

remmaksi ja jalommaksi sekä sai sen kautta sisäisen rauhan. Mutta jos ihminen valitsi 

olla tottelematta Jumalan tahtoa ja seurasi omaansa, totteli hän omia jumalattomia 

himojaan ja oli sen vuoksi sydämeltään rauhaton ja levoton. Murmanin mukaan Ju-

mala oli antanut ihmiselle järjen neuvomaan mikä oli hyvä ja mikä pahaa sekä tahdon 

voittamaan hänessä asuvat pahat himot. Hänen mukaansa ihmisen oli saatava ope-

tusta, jotta hänen järkensä ja tahtonsa oppisi erottamaan hyvän pahasta ja voittamaan 

ihmisessä asuvat paha himot.421 

Murmanin mukaan ihmisen sivistyminen olikin ”ihmisen ahkeroiminen ja pyrki-

minen tulla tiedossa sekä tavoissaan yhä enemmän Jumalan kuvaiseksi”. Murman 

kuitenkin tähdensi, ettei ihminen koskaan voinut tulla tässä täydelliseksi, mutta mitä 

enemmän hän oppi, sitä lähemmäksi Jumalan kuvaa hän pääsi. Murman korosti, 

kuinka ihmisen asema luomakunnan huipulla oli juuri oppimisen tulosta. Hänen mu-

kaansa ihminen oli syntyessään heikompi kuin minkään eläimen poikanen, mutta 

opin ja tiedon omaksumisena kautta hänestä tuli lopulta kaikkien elävien herra.422  

Kirjoituksensa lopussa Murman kuitenkin muistutti, ettei tieto ja voima ollut min-

kään arvoista ilman rakkautta. Se puolestaan oli Murmanin mukaan peräisin Juma-

lalta, jonka rakkaus ihmisiä kohtaan oli ääretöntä. Murmanin mukaan ihmisen tuli 

ottaa vastaan tämä rakkaus, rakastaa takaisin ja levittää rakkautta maan päällä kans-

saihmisilleen. Hänen mukaansa ”mitä enemmän [ihminen] rakastaa Jumalaa sekä ih-

misveljiänsä, sitä täydellisimmäksi, sitä jalommaksi tulee.” Murmanin kirjoituksen 

lopputulema olikin, että rakkaus oli sivistymisessä pääosassa. Hänen mukaansa rak-

kaus sai paljon aikaan, vaikka ihmisellä olisi vain vähän tietoa ja voimaa, mutta tieto 

ja voima eivät saaneet ilman rakkautta aikaan mitään. Sen sijaan Murmanin mukaan 

siunaus olisi, jos rakkaus ja tieto pääsisivät yhdistyneinä vaikuttamaan. Tämän vuoksi 

Murman kehotti kirjeessään Ainaa rakastamaan hartaalla sydämellä ja omaksumaan 

tietoa niin paljon kuin suinkin oli mahdollista. Tällöin ihminen saattoi Murmanin 

mukaan tulla sivistyneeksi ihmiseksi, joka hänen mukaansa oli lopulta sama asia kuin 

oikeaksi kristityksi tuleminen.423 

                                                   

 

421 [Murman, J. W.]: Setän kirjeitä Ainalle. Lasten Suometar. Lukemista Nuorisolle. no. 21/1857. 

422 [Murman, J. W.]: Setän kirjeitä Ainalle. Lasten Suometar. Lukemista Nuorisolle. no. 28/1857. 

423 [Murman, J. W.]: Setän kirjeitä Ainalle. Lasten Suometar. Lukemista Nuorisolle. no. 30/1857. 
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Ainalle osoitetun kirjeen julkaisemista seuraavana vuonna 1858 Murman kysyi Sa-

nomia Turusta -sanomalehdessä: Miksikä ei sisällinen sivistys edisty yhtä rintaa ulkonaisen 

sivistyksen kanssa?. Ulkonaiseksi sivistykseksi Murman ymmärsi ajassaan havaittavissa 

olevan kehityksen. Sitä edustivat hänelle tehtaat ja ”vapriikit” sekä näiden tuottamat 

uudenlaiset ”huvitustarpeet” ja niiden kauppa. Murmanin käsityksen mukaan nämä 

olivat tuoneet Suomeen enemmän pahaa kuin hyvää. Erityisesti Murmanin katse 

kohdistui kaupunkeihin. Hänen mukaansa näissä ulkonaisen sivistyksen keskuksissa 

ja pesäpaikoissa syyllistyttiin rikoksiin paljon useammin kuin maaseudulla. Kaupun-

kien kauppiaat puolestaan kiskoivat asiakkailtaan epärehellisen ylisuuria hintoja. Teh-

dastyömiesten keskuudessa taas tuli Murmanin mukaan esille ”kaupunkilaisten raa-

kuus, joka oli pahempi kuin maalaisten typeryys”. Myöskään kaupunkeja ympäröivä 

maaseutu ei Murmanin mukaan säästynyt niiden turmelevalta vaikutukselta. Hänen 

mukaansa kaupunkien liepeillä, jossa kansa hankki elantonsa palkkatyöllä tai maata-

loustuotteiden kaupalla, asui kaikkein eniten tunnottomia ihmisiä, jotka eivät sääli-

neet köyhiä, sairaita tai muuten apua tarvitsevia.424  

Murman näki aikansa erityisenä ongelmana tehdastyön. Hänen mukaansa tehdas-

työssä ihminen muuttui vain työkaluksi tai välineeksi rikkaan kädessä. Tällöin häntä 

kohdeltiin kylmästi, minkä seurauksena hän alkoi kohdella samalla tavalla myös muita 

ihmisiä. Tällöin tehdastyöläinen ei enää tuntenut rakkauden velvollisuuksia rikasta 

eikä myöskään vertaisiaan kohtaan.425  

Murmanin havainnon mukaan alhaisemman kansanosan hengellinen sivistys kä-

vikin sitä mahdottomammaksi, mitä selvemmin herrasväen sivistys tuli sen näköpii-

riin. Tämä ei Murmanin mukaan voinut johtua muusta kuin siitä, että ylhäisten sivis-

tystä ei ollut laskettu oikealle perustukselle. Murmanin mukaan herrasväen joukosta 

löytyikin ”lukemattomia, jotka eivät ole sitä säätyä varten luotukaan”. Murmanin kä-

sityksen mukaan nämä ulkoapäin sivistetyt herrastelijat olivat ainoastaan kansalle ra-

situkseksi.426 

Murman näki lasten kasvatuksen ja koulutuksen olevan ainoa tie, jonka avulla ih-

misten sisäinen sivistys saataisiin vastaamaan ajan ulkonaista kehitystä. Ihminen oli 

                                                   

 

424 J.W.M. [Murman, J. W.]: Miksikä ei sisällinen sivistys edisty yhtä rintaa ulkonaisen sivistyksen kanssa. 
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ensinnäkin hänen mukaansa kasvatettava työhön ja vireyteen. Murmanin mukaan ih-

misellä oli sekä sielu että ruumis ja molempien harjoittaminen työllä oli yhtä tarpeel-

lista. Jos sielu tuli laiminlyödyksi, pysyi ihminen luonnollisen raakuuden olotilassaan. 

Jos puolestaan ruumis oli heikko, teki se sielunkin kivuliaaksi ja kestämättömäksi. 

Murmanin mukaan suurin osa ihmisistä oli luotu luonnostaan ruumiilliseen työhön 

ja pienempi osa henkiseen, sielua koskevaan työhön. Murmanin mukaan hänen ai-

kansa säätyjako ei vastannut tätä jakoa, vaan herrojen joukossa oli kosolti tähän roo-

liin kykenemättömiä.427  

Sivistyksen edistämiseksi lasten kotikasvatuksen ja kouluopetuksen piti Murma-

nin mukaan toimia läheisessä yhteydessä keskenään. Hänen mukaansa kouluun ote-

tut lapset erotettiin liian varhain vanhemmistaan, mistä seurasi, että ”lasten luonnol-

linen rakkaus hoitajaansa kohtaan kylmeni”. Tästä syystä lapset alkoivat täyttää vel-

vollisuuksia enemmän pelosta kuin rakkaudesta, joka johti kylmäkiskoisuuteen ja ko-

vasydämisyyteen. Murmanin mukaan tästä johtuen herrojen tapaan sivistyneiden jou-

kossa ”kristillisen rakkauden siteet käyvät harvinaisemmiksi, isänmaan rakkaus, 

oman voiton pyynnöllä jähdytettynä, muuttui hedelmättömäksi kerskaukseksi ja re-

hellinen kuuliaisuus hallitusta kohtaan joutavaksi kumartelevaisuudeksi ja liehakoit-

semiseksi”.428 

Murmanin mukaan kansakunnan elämän ja sivistyksen parantaminen oli mahdol-

lista koulujen kehittämisen kautta. Miesten tulisi hänen mukaansa saada kouluissa 

enemmän tietoa kristillisyydestä ja naisten kasvatuksessa pitäisi painottaa enemmän 

”vakaisuutta”. Näin oli tehtävä, koska Murmanin mukaan miehet kaipasivat luon-

nostaan enemmän järjellisiä todistuksia kristillisyyden asioissa. Naiset puolestaan oli-

vat ”luonnostansa hellätuntoisemmat” ja ymmärsivät uskon totuudet keveämmin 

”sydämen asioina”. He olivat näin miehiä paremmin varustettuja kohtaamaan kaiken 

järjellä perustellun kieltävän epäuskon, mutta puolestaan alttiimpia ”päällispuoliseen 

sivistykseen ja turhuuteen”. Naisten kasvatuksessa tarvittiin Murmanin mukaan ”va-

kaisuuden” lisäksi ei-päällispuolista kasvatusta, joiden avulla näitä naisten piirteitä ei 

ainakaan entisestään vahvistettaisi.429  
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Murman myös ehdotti kaikille, niin ylhäisille kuin alhaisille kansanryhmille yhtei-

sen pohjakoulun perustamista. Hänen mukaansa tämä lisäisi sovintoa talonpoikien ja 

herrasväen välillä, kun ne herratkin, jotka eivät kyenneet ajatustyöhön, saattaisivat 

elättää itsensä kunniallisesti ruumiillisella työllä. Näin sivistys saisi suuremman arvon 

myös alempien kansanryhmien keskuudessa. Tällainen koulujärjestelmä olisi Murma-

nin mukaan ”ainoa ja paras keino sivistystä nykyisestä yksipuoleisuudestansa ja tur-

miostansa auttamaan”. Kristilliseen rakkauteen perustettu oikeanlainen sisäinen si-

vistys voisi kasvattaa Murmanin mukaan kunnollisia kansalaisia, jotka maallisen elä-

mänsä aikana olisivat hyödyksi sekä itselleen että kansakunnalle.430 

Vuonna 1860 Murman julkaisi teoksensa Setän opetuksia sielun viljelyksestä, ajattele-

valle kansalle luettavaksi. Kirjassaan Murman määritteli sivistyneen ihmisen olevan sel-

lainen, ”jonka sielun voimat ovat kauneuden, oikeuden ja totuuden vaatimuksien 

mukaan viljeltyt ja kehitetyt tämänlaiseen kuntoon.”431 Vuoden 1860 kirjoituksessaan 

Murman antoi inhimilliselle tiedolle uudenlaisen aseman. Hänen mukaansa sen saa-

minen oli ihmisen sivistymisen kannalta välttämätön ehto ihmisen sielunelämälle, 

jotta tämän sielun ominaisuudet voisivat kehittyä. Murmanin käsityksen mukaan ih-

misen sielunelämä perustui kolmen eri osa-alueen: järjen, tunnon ja tahdon vaikutuk-

seen.432 Täydellisessä sivistyksessä järjen ja tunnon voimat olivat kehkeytyneet ja kas-

vaneet ”yhteiseksi sivistyksen itseistunnoksi” ja tahto puolestaan harjaantunut ”tätä 

itseis-tuntoa keveästi toteuttamaan”.433 Aikaisemmista kirjoituksistaan poiketen 

Murman antoi nyt myös arvoa ulkonaiselle sivistykselle. Häneen mukaansa pintapuo-

liset seura-elämän tavat ynnä muut ulkonaisen sivistyksen merkit olivat kokonaisuu-

den kannalta tärkeitä, koska sielun ”tosi-viljelys” oli niin harvinaista.434 

Aikaisempien kirjoitusten tapaan Murman painotti, ettei ihmisen sivistyminen pa-

rempaan tilaan kuitenkaan onnistunut pelkästään sielunominaisuuksien sopusointui-

sella kehittämisellä inhimillisen tiedon avulla. Tämä johtui Murmanin mukaan yksi-

selitteisesti siitä, että ihmisen sielunvoimat olivat syntiinlankeemuksen seurauksena 

turmeltuneessa tilassa.435 Murmanin mukaan ihminen oli näin luonnostaan viallinen, 
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mutta evankeliumi Kristuksesta saattoi kohottaa sivistykseen niin yksittäisen ihmisen 

kuin kokonaisen raakalaiskansan.436 Sivistyksen peruslähtökohta olikin Murmanille, 

että ihminen kiinnitti sydämensä Jumalaan, joka tapahtui rakkauden tunnon herättä-

misellä ”kaikkein hyväin avuin puhtaimpaan ja pyhimpään esikuvaan, Kristuk-

seen”437 Tämän kautta ihminen saattoi yhteen sovittaa sielunsa voimat syntiinlankee-

musta edeltäneen alku-tarkoituksensa mukaan, toimimaan yhdessä. Murmanin mu-

kaan tämä oli uudestaan syttynyttä elämän alkuvoimaa, jota Raamatussa kutsuttiin 

eläväksi uskoksi ja joka perustui rakkauden parantavaa ja kaiken yhdistävään voi-

maan.438 Murmanilla sivistyminen liittyi lopulta ihmiselämän perimmäiseen tarkoi-

tukseen, joka hänen mukaansa oli tulemista ”kelvolliseksi kansalaiseksi ja otolliseksi 

Jumalan valtakunnan jäseneksi”.439 

Koko ajanjakson 1856–1860, jolloin J.W. Murmanin sivistyskäsitys muotoutui, 

hänen ajattelunsa peruskysymyksenä oli kristillisyyden ja maallisen kehityksen suhde. 

Ensimmäisissä teksteissään Murman näki nämä jyrkästi toisistaan eroavina asioina, 

mutta päätyi lopulta vuonna 1860 julkaisemassaan kirjassa yhdistämään niitä juuri 

sivistys-käsitteen alle. Hän kirjoitti ensimmäiset, vuosina 1856–1858 ilmestyneet si-

vistys-kirjoituksensa aikana, jolloin kirjallisia esimerkkejä ihmisen sivistymisestä ei 

suomenkielisessä julkisuudessa vielä ollut useita. Vuonna 1856, kun hän kirjoitti ai-

heesta ensimmäistä kertaa, ei julkisuudessa ollut vielä ollut kuin Bäckvallin, Mannisen 

ja Majanderin kirjoituksia. Nämä lienevät vaikuttaneet jollain tavoin Murmanin ajat-

teluun, sillä niistä ja Murmanin kirjoituksissa on löydettävissä joitain yhtymäkohtia. 

Majanderin tavoin Murmanin kirjoitukset olivat hyvin kristillisiä ja niissä ihmisen si-

vistymisen katsottiin perustuvan ihmisen muotoutumiselle kohti syntiinlankeemusta 

edeltäneeseen jaloon alkutilaansa. Samoin erityisesti vuoden 1857 kirjoituksessa Mur-

manin keskeisenä argumenttina esittämä valistushenkinen ajatus ihmisestä luonnon 

herrana oli ollut Antti Mannisen sivistys-kirjoitusten ytimenä 1850-luvun alkupuolis-

kolla. Vuoden 1858 kirjoitus puolestaan liittyi julkiseen keskusteluun, jossa sivistys 

liitettiin tuolloin käytyyn julkiseen debattiin kansakouluista. Keskustelu oli alkanut 
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saman vuoden keväällä, kun keisari antoi kansakoulujulistuksen, jossa ensi kertaa 

suunniteltiin rahvaan systemaattista kouluttamista.440 

Murmanin sivistys-kirjoitusten läpikäyvä teema oli kristillisyyden ja modernisaa-

tiokehityksen ristiriita. Murmanin lähtökohtaisena ajatuksena oli, että hänen aikansa 

ihminen oli saatava sopeutumaan muutoksiin, joita nopeutunut modernisaatiokehi-

tys ja sen hedelmät kuten tehdastyö, häneltä vaati. Lääkkeeksi hän tarjosi kansan 

enemmistölle kristillisyyteen perustuvaa ihmisen sisäistä muotoutumista, joka erosi 

hänen käsityksensä mukaan siitä sivistyksestä, jota hänen aikansa ylemmät säädyt 

suosivat. 

Useasta muusta kirjoittajasta poiketen sitä, mikä sai Murmanin kirjoittamaan si-

vistyksestä, on vaikeaa ankkuroida mihinkään paikalliseen kontekstiin. Tämä johtuu 

siitä, että Murman eli kirjoitustensa aikana varsin liikkuvaa elämää. Loppuvuodesta 

1856, kun hänen ensimmäinen kirjoituksensa ilmestyi, Murman oli Korpelan karta-

nossa Viipurin pitäjässä toimineen sunnuntaikoulun opettajana.441 Seuraavana syk-

synä 1857 hänet tavataan Kuopiosta hoitamasta lukion apulaisen viran sijaisuutta.442 

Alkuvuodesta 1858 Murman puolestaan oli armovuodensaarnaajana Säreisniemellä 

Paltamossa.443 Saman vuoden syksyllä hänet valittiin kappalaisen apulaiseksi kotipi-

täjäänsä Haukiputaalle.444 Kesällä 1859 Murman työskenteli ensin kirkkoherran apu-

laisen sijaisena Iin pitäjässä ja myöhemmin kirkkoherran apulaisena Oulussa.445 Syk-

syllä 1859 hänet tavataan matematiikan opettajana Oulun yläalkeiskoulussa.446 Mur-

man on saattanut törmätä kuvaamiinsa modernisaation lieveilmiöihin kiertäessään 

töiden perässä ympäri Suomea. Yhtä hyvin kuitenkin hän on saattanut saada tietonsa 

lukemistaan kirjallisista lähteistä, kuten kirjoista ja sanomalehdistä sekä suomeksi että 

ruotsiksi. 

Murmanin sivistys-kirjoitusten ja kirjoitusmotivaation lähteeksi on kuitenkin jäl-

jitettävissä yksi selkeä tekijä. Hän julkaisi vuonna 1856 sieluopillisen teoksensa Setän 

                                                   

 

440 Vuoden 1858 kansakoulujulistuksesta ks. Halila 1949, 262–264. 1860–1870-lukujen ruotsinkielisestä 
kansakouludebatista ks. Nygård 2012. 

441 Kotimaalta. Sanomia Turusta no. 31, 29.7.1856; Selitys Sunnuntai-koulusta Korpelan kartanossa 
Viipurin pitäjätä. Sanan-Lennätin no. 26, 28.6.1856. 

442 Hiippakunnan Sanomia. Kuopion Sanomat no. 42, 17.10.1857. 

443 Ekklesiastika Underrättelser. Kuopio stift. Borgå Tidning no. 9, 3.2.1858. 

444 Hiippakunnan sanomia. Kuopiosta. Suomen Julkisia Sanomia no. 76, 11.10.1858. 

445 Hippakuntain Sanomia. Kuopion hippak. san.. Ilmoitus-Lehti no. 16, 23.4.1859. Hippakunnan Sa-
nomia. Ilmoitus-Lehti no. 26, 2.7.1859. 

446 Hippakunnan Sanomia. Ilmoitus-Lehti no. 37, 17.9.1859. 



 

181 

opetuksia sielu-tieteestä, joka oli kautta aikojen ensimmäisen suomenkielinen aihetta kä-

sitellyt kirja.447 Samana vuonna 1856 Helsingin yliopiston siveysopin ja tieteiden jär-

jestelmän professorina aloittanut J.V. Snellman arvosteli tämän teoksen heti tuoreel-

taan.448 Murman ei vielä vuoden 1856 kirjassaan maininnut sivistymisestä mitään, 

mutta käsite alkoi kiinnostaa häntä Snellmanin kirja-arvostelun jälkeen. 

Snellmanin arvostelu oli pääosin myönteinen ja kiittävä. Häneen oli tehnyt vaiku-

tuksen se, että Murmanin kirjassa uskaltauduttiin paneutumaan sielunelämän kaik-

kein vaikeimpiin ongelmiin. Snellman piti ihmeellisenä jo pelkästään sitä, että tämän-

kaltainen psykologia oli voitu kirjoittaa suomeksi, eikä vain käännetty jostain toisesta 

kielestä.449 Snellman löysi kuitenkin kirjasta myös kielteisiä piirteitä. Hänen mukaansa 

koko Murmanin tutkielma kärsi siitä, että siinä ei ollut selitetty yksilön tiedonsaantiin 

perustunutta hengellistä sivistystä (bildning) ja sen vaikutusta älyyn, vaan nojaudut-

tiin ainoastaan jumalalliseen ilmestykseen ja Kristuksen seuraamiseen. Tällöin jäi 

Snellmanin mukaan motivoimatta ihmisen ymmärryksen valistuminen ja tahdon ja-

lostuminen. Snellman moitti Murmania myös hengellisen ja maailmallisen asettami-

sesta vastakkain. Hän itse piti uskonnollista ilmestystä ja Kristuksen seuraamista hy-

vänä yleisenä esimerkkinä koko ihmissuvulle, mutta ei välittömästi yksilölle.450  

Murmanin kirjan arvostelu tuli arvovaltaiselta taholta, sillä Snellman oli jo 1850-

luvun puolivälissä hahmo, johon fennomania pitkälti henkilöityi. Hän oli juuri sa-

moihin aikoihin alkanut saamaan hyväksyntää myös vallanpitäjien puolelta, kun Alek-

santeri II:n valtaannousun myötä hänet oli valittu yliopiston professoriksi. Snellma-

nin antama kritiikki selvästi vaikutti Murmaniin, sillä hänen loppuvuodesta 1856 jul-

kaisemansa ensimmäinen sivistys-kirjoitus Löytyykö totista sivistystä kristillisyydestä?, oli 

selkeä vastine Snellmanin arvostelulle. Murmanin tekstissään antama vastaus Snell-
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manille oli, että hän päätyi pitämään aikansa oppineiston sivistystä maallisena ja pin-

nallisena sekä tukeutui itse kristillisyyteen.451 Murman ei kuitenkaan jättänyt kirjoit-

teluaan sivistys-tematiikasta tähän, vaan jatkoi tiedonsaannin merkityksen pohtimista 

ihmisen kehityksessä vuosien 1857 ja 1858 kirjoituksissaan, kunnes julkaisi vuonna 

1860 sieluopillisen kirjan jatko-osan Setän opetuksia sielun viljelyksestä, jossa tämänkal-

tainen sivistyminen oli jo tärkeässä osassa. 

Murmanin sivistystä koskevan ajattelutavan muutos vuosien 1856 ja 1860 välillä 

näkyi selvästi hänen sielutieteellisten kirjojensa tehtävänasetteluissa. Vuonna 1856 

julkaistun Setän opetuksia sielu-tieteestä -kirjan pääajatuksena oli yhdistää ihmistä olen-

tona tutkinut sielutiede sekä ihmisen ja Jumalan suhdetta opettanut uskonoppi kris-

tilliseksi sielutieteeksi. Murmanin mukaan kristillinen sielutiede tutki ihmisen olentoa 

ja osoitti sen korkeimman tarkoituksen olevan tuonpuoleisessa, kuoleman jälkeisessä 

elämässä. Samalla kristillinen sielutiede pyrki muistuttamaan tämänpuoleisen elämän 

olevan vain valmistelua tuonpuoleista elämää varten. Itse asiassa Murmanin mukaan 

kristillinen sielutiede oli sinänsä tarpeetonta, koska kaikki siitä oli jo Jumalan sanassa 

ilmoitettu. Kirja olikin hänen mukaansa kirjoitettu siksi, että ihminen, jonka järki oli 

harjaantunut tietoon, kaipasi oppia niin hengellisistä kuin luonnollisestakin luojan 

luomasta.452  

Snellmanin kritiikin jälkeisessä, neljä vuotta myöhemmin ilmestyneessä Setän ope-

tuksia sielun viljelyksestä -teoksessa tehtävänantona puolestaan oli pohtia tiedon mer-

kitystä sielun elämälle. Tällöin Murman kertoi, että kirjan edellisessä osassa oli tar-

koituksena johdattaa ymmärtämään ainoastaan sielun hengellistä elämää ja auttaa ym-

märtämään, että tämä maallinen elo oli ainoastaan sielun ensimmäinen kasvatus-

muoto.453 Vuoden 1860 kirjassa ihmisen maallinen sivistyminen, eli hänen tiedon-

saannin kautta tapahtunut sisäinen muotoutumisensa, oli tärkeässä osassa. Murma-

nin selvänä pyrkimyksenä näyttää olleen yhdistää tämä omaan käsitykseensä kristilli-

sestä autuudenopista. 

Snellman arvosteli Litteraturbladissaan myös Murmanin vuonna 1860 ilmesty-

neen teoksen Setän opetuksia sielun viljelyksestä. Kirjoituksessaan hän arvosteli Murma-

nia edelleenkin siitä, että tämän näkemyksen mukaan ihmisen sielu ja sielunvoimat 
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eivät muotoutuneet tiedonsaannin kautta, vaan sielu oli Murmanille eräänlainen ih-

misessä valmiiksi syntymästä tai maailman luomisesta alkaen olemassa ollut olemus. 

Näin opetus ja kasvatus olivat Snellmanin mukaan Murmanille vain ”ravintoa”, jonka 

kautta ihminen saattoi kehittyä ja voimistua asianmukaisesti. Snellman pitikin Mur-

manin näkemystä sielusta ainoastaan tunteeseen ja Jumalan sanaan nojautuvana. 

Snellman itse ei nähnyt sielua valmiina kokonaisuutena kategorioineen, vaan näki 

juuri tiedon muovaavan itse ihmisen sisäisyyttä. Tästä huolimatta Snellman kehui 

Murmanin kirjaa tämän oman näkemyksen pohjalta lahjakkaasti laadituksi sekä sel-

laiseksi, jota kansan alemmat kerrokset ymmärsivät. Tosin Snellmanin mukaan tie-

donhankinnan tärkeyttä olisi pitänyt korostaa kirjassa enemmän, koska rahvaan pa-

rissa juuri tiedonhalu oli yleisesti niin vähäistä. Hän suositteli silti kirjan joitakin koh-

tia koulujen opettajille luettavaksi.454 

Tällä kertaa Snellmanin arvostelua seurasi se, että hänen ja Murmanin välille syntyi 

kiivas kirjallinen debatti. Ensin Murman kirjoitti ruotsiksi Helsingfors Tidningariin 

Snellmanin kirjoitukselle suoran vastineen, jossa hän puolusti kirjassaan lausumiaan 

näkemyksiä. Samalla hän arvosteli Snellmania mielivaltaisuudesta, tunnollisuuden 

puutteesta ja vaivannäön välttämisen halusta.455 Snellman puolestaan vastasi tähän 

kirjoitukseen Litteraturbladissaan myös varsin kärjekkäästi. Hän syytti Murmania sol-

vauksista ja hävyttömistä haukkumisista, luonnehti hänen kirjaansa ”psykologiseksi 

yritelmäksi” ja ”poukkoilevaksi kertomukseksi”. Snellman kertoi käsitelleensä teke-

mässään kritiikissä Murmanin teosta hellävaroin, mutta jos olisi aavistanut Murmanin 

odottavan kirjaansa kohdeltavan tieteellisenä työnä, olisi sen arvostelu jäänyt Snell-

manin mukaan hänen lehdessään kokonaan tekemättä. Snellmanin mukaan Murma-

nin olisi pitänyt vastineessaan osoittaa jonkinlaista kohtuullisuutta häntä kohtaan, 

joka oli arvostelussaan kohdellut Murmanin kirjaa suopeasti, ja joka lehtensä kautta 

yhdisti Murmanin sellaisiin ihmisiin, joiden kengännauhojen sitojaksi Murman ei olisi 

kelvollinen.456 Murman vastasi Snellmanin kirjoitukseen ruotsinkielisessä Wiborg -
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viljelyksestä. Helsingfors Tidningar no. 85, 19.7.1860. 

456 Snellman, J. W.: Om två repliker. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 9/1860, 429–432. 
Snellman tunnetaan äkkipikaisena ja konfliktinhaluisena luonteena. Hän oli julkisissa debateissa valmis 
tuhoamaan verbaalisesti täydellisesti hänen kanssaan eri mieltä olevat henkilöt. Jalava 2005, 148–153. 
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sanomalehdessä puolustellen oppejaan ja vaatien Snellmanilta vastausta.457 Snellman 

puolestaan katsoi Litteraturbladissa jatkokeskustelun olevan turhaa ja tarjosi Murma-

nille mahdollisuutta painattaa tämän ”aloittelijan yritelmäksi” leimaamansa kirjan ko-

konaisuudessaan joko suomeksi tai ruotsiksi lehtensä sivuille, jotta hänen lehtensä 

lukijat saisivat tehdä omat päätelmänsä kiistassa.458 

Snellmanin ja Murmanin kiihkeäksi käyneessä debatissa oli mielenkiintoinen ase-

telma, jossa ihmisen sielun rakenteesta ja muotoutumisesta kiisteli Saksassa hegeliläi-

sestä filosofiasta oppinsa saanut äidinkieleltään ruotsinkielinen professori ja suomen-

kielisen piian aviottomana poikana syntynyt apulaispappi ja opettaja. Kiista oli mie-

lenkiintoinen myös siksi, koska Snellman oli jo tuolloin ruotsinkielisen fennomanian 

kiistaton päähahmo ja Murman puolestaan yksi harvoista kansalle tietokirjojaan 

suunnanneista suomenkielisistä kirjoittajista.  

Debatin voikin nähdä ruotsinkielisen länsimaisen ajattelun tradition piirissä elä-

neen oppineiston ja lähellä suomenkielistä rahvaan agraarikulttuuria toimineen kir-

joittajan yhteentörmäyksenä ja vuorovaikutustilanteena. Arvostelunsa ansiosta Snell-

man pakotti Murmanin pohtimaan tiedon merkitystä inhimillisen subjektin muovaa-

jana. Murmanin sivistys-kirjoitusten kautta puolestaan Snellmanin korkealentoinen 

filosofinen ajattelu välittyi ainakin välillisesti kansanomaisen yleisön piiriin, koska jo 

Snellmanin ensimmäisen arvostelun ansiosta Murman selvästikin alkoi pohtia tiedol-

lisen sivistyksen subjektia muovaavaa vaikutusta. Laajasti ottaen Murmanin ja Snell-

manin käymässä debatissa kyse oli siis ruotsinkielisen fennomaanisen yläluokan ajat-

telun ja suomenkielisen kansanomaisen ihmistä koskevan ajattelun harvinaisesta, ar-

tikuloituneesta yhteentörmäyksestä, joka toimi Murmanin sivistys-kirjoituksien syn-

nyn ratkaisevana tekijänä.  

Kuten aikaisempien kirjoittajien myös Murmanin sivistys-kirjoitusten taustalla voi 

nähdä myös muita, hänen henkilökohtaiseen kasvuun ja sosiaaliseen nousuun liitty-

neitä tekijöitä. Johan Wilhelm Murman oli lähtöisin sivistys-kirjoittajista kaikista al-

haisimmasta sosiaalisesta asemasta. Hän oli syntynyt vuonna 1830 Haukiputaalla 

piian aviottomana lapsena.459 Murman oli avioton lapsi jo toisessa sukupolvessa, sillä 

                                                   

 

457 Murman, J. W.: Några ord till Helsingfors Tidningars Redaktion och till svar på artikeln “Om två 
repliker” uti Litteraturbladets sednaste Septemberhäfte. Wiborg no. 2, 8.1.1861. 

458 Snellman, J. W.: Avis till Hr Murman. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 2/1861, 96. 

459 OMA Haukiputaan seurakunta, syntyneiden luettelo 1823–1852 (IC:5), vuosi 1830. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7319997]. 
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myös hänen äitinsä oli syntynyt ”äpäränä”.460 Myöhemmin Murman sai isäpuolen, 

kun hänen äitinsä meni naimisiin rengin kanssa.461 Vaikeista lähtökohdistaan huoli-

matta Murmanin onnistui ilmeisen lahjakkuutensa ansiosta kokea selkeää sosiaalista 

kohoamista. Tämä oli mahdollista, koska hän pääsi 12-vuotiaana Oulun yläalkeiskou-

luun, josta aloitettu opinpolku vei hänet aina yliopistoon ja vuonna 1857 papintut-

kintoon asti.462  

Murmanista tiedetäänkin, että hänen opiskelunsa yliopistossa oli ollut erityisen 

vaikeaa juuri hänen huonon taloudellisen asemansa vuoksi.463 Murman kuitenkin sai 

jo opiskeluaikoinaan arvostusta osakseen juuri kirjoittajantyönsä ja suomenkielen 

osaamisensa kautta. Juuri vuonna 1856 ilmestynyt ja Snellmanin kiittelemä Setän ope-

tuksia sielu-tieteestä nosti hänet julkisuudessa ja fennomaanipiireissä tunnetuksi henki-

löksi. Tätä kuvaa myöhemmän tunnetun fennomaanivaikuttaja Julius Krohn mai-

ninta eräässä samalta vuodelta olleessa kirjeessään, jossa hän kuvasi Murmania ”suo-

malaiseksi filosofiksi.”464 Murman pääsi kuuluisuutensa myötä kosketuksiin juuri 

muiden nuorten suomenkielisten fennomaanivaikuttajien kanssa, sillä seuraavana ke-

                                                   

 

460 OMA Oulun seurakunta, syntyneiden luettelo 1802–1812 (IC:5), vuosi 1808. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5729719] 

461 OMA Haukiputaan seurakunta, rippikirja 1827–1834 (IAa:9), sivu 165. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7316748] 

462 Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Vilhelm Murman. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=17034>. Luettu 16.2.2015. Aviotto-
malle piian lapselle harvinaista kouluun pääsyä selittäisi se, että Murmania auttoi asiassa hänen häntä 
virallisesti tunnustamaton oikea isänsä, joka saattoi hyvinkin olla korkeassa asemassa Oulun kaupun-
gissa. Murmanin äiti nimittäin joutui raskaana ollessaan muuttamaan Oulun kaupungista vuonna 1829 
Haukiputaalle yksin vain paria kuukautta ennen Murmanin syntymää. Tätä ennen hän oli asunut koko 
ikänsä Oulussa. OMA Oulun seurakunta, rippikirja 1825–1834 (IAa:20), sivu 23. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5677131]; OMA Oulun seurakunta, seurakuntaan ja seurakun-
nasta muuttaneiden luettelo 1805–1830 (IBa:1), vuosi 1829. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5738430]. 

463 Saarimaa 1932, 133–134. Snellman mainitsi Murmanin vuoden 1856 kirjan arvostelussa kuulleensa 
Murmanin joutuneen suorittamaan opiskelujaan ulkonaisten vaikeuksien keskellä. Snellman J.V.: Setän 
Opetuksia Sielu-tieteestä, ajattelevalle kansalle luettavaksi kirjoittanut J. W. Murman. H:fors 1856. Li-
teraturblad för allmänna bildning. No. 3, 3/1856, 79. 

464 Forsström S 2004, 64. 
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sänä 1857 hän vietti kesää Eero Salmelaisen äidin sisaren perheessä, jossa oli Salme-

laisen lisäksi myös August Ahlqvist.465 Samoihin aikoihin ilmestyneet Murmanin en-

simmäiset sivistys-kirjoitukset voi siis hyvinkin nähdä olleen hänen oman sivistymis-

kokemuksensa ja sivistyneisiin piireihin pääsynsä reflektioita. 

Vuonna 1860, kun Murman oli julkaissut Setän opetuksia Sielun viljelyksestä -kirjansa, 

hän oli samalla ottamassa urallaan seuraavan askeleen, joka paransi hänen sosiaalista 

statustaan. Siihen asti papin ja opettajantöiden perässä eri puolilla maata liikkunut 

Murman sai ensimmäisen vakituisen työpaikkansa. Hänet valittiin tuolloin Viipurin 

Suomalaisen Kirjallisuuden seuran Viipuriin perustaman Wilken suomalaisen alkeis-

koulun ensimmäiseksi johtajaksi.466 Samaan aikaan hän kuului aikakauslehti Mehiläi-

sen toimitukseen, johon kuului nuoria fennomaanivaikuttajia kuten Yrjö Koskinen, 

Rietrikki Polén ja August Ahlqvist.467 Uudesta asemastaan käsin Murman myös aloitti 

kynäsotaansa J. V. Snellmanin kanssa, johon hän vielä vuoden 1856 kirjan jälkeen ei 

ollut suoranaisesti ryhtynyt. Vuonna 1860 tämä avioton piian poika oli siis itse omilla 

tiedon omaksumisen kyvyillään noussut uuteen yhteiskunnalliseen asemaan, jossa 

hän katsoi voivansa haastaa sielutieteelliseen väittelyyn yliopiston professorin ja fen-

nomanian päämiehen. Murmanin sivistystä ja tiedon vaikutusta ihmissieluun käsitte-

levät kirjoitukset näyttävät siis olleen myös heijastuksia hänen omasta opillisesta ke-

hityksestään ja sosiaalisen statuksensa noususta.  

Murmanin sivistys-kirjoituksissa kantavana teemana esille tullut kristillisyyden ja 

maallisen sivistyksen suhde oli Murmanille henkilökohtaisesti ajankohtainen juuri si-

vistys-kirjoitusten tekohetkillä.  Papin ura ei nimittäin näytä olleen hänelle mikään 

itsestään selvyys vielä opiskeluaikana, sillä hän oli tuolloin selvästi kiinnostunut myös 

toisenlaisista urapoluista. Murman nimittäin opiskeli yliopistossa teologian lisäksi 

luonnontieteitä ja filosofiaa.468 Opiskelujensa alkuvaiheessa 1852 hän kirjoitti ensim-

mäisen Suomessa julkaistun suomenkielisen ruotsin kieliopin.469 Murmanilla oli 

myös fennomaanista kiinnostusta kansanrunoutta kohtaan, sillä hän kiersi opiskelu-

aikanaan vuonna 1854 SKS: n stipendiaattina Peräpohjolaa ja Lappia sekä julkaisi 

                                                   

 

465 Haltsonen 1931, 50. 

466 Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Vilhelm Murman. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=17034>. Luettu 14.2.2015. 

467 Polén, Rietrikki: Mehiläisen kunnioitettaville lukijoille. Mehiläinen 6/1860, 144. 

468 Saarimaa 1932, 133–134. 

469 Murman J. W. 1852: Harjoittava ruotsin-kielen-oppi alkaville. Simelius, Helsinki. 
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raportin matkastaan Suomi -aikakauslehdessä.470 Samana vuonna 1854 hän suomensi 

kansalle suunnatun maanviljelysoppaan.471 Kasvatusoppi kiinnosti Murmania myös, 

sillä juuri ennen sivistys-kirjoituksia vuonna 1856 hän suomensi Suomen kansakou-

lun tulevan isän Uno Cygnaeuksen kustannuksella Karl Bormannin oppilaille suun-

natun lukukirjan.472  

Vuonna 1857 Murman kuitenkin otti vastaan papinvihkimyksen.473 Kyseessä oli 

varmasti osittain taloudellisista syistä tehty valinta, sillä papin ura oli varsinkin Mur-

manin kaltaisella alhaisista lähtökohdista lähteneelle köyhälle yliopisto-opiskelijalle 

lähtökohtaisesti varmin tulonlähde. Murmanin kristillisyyttä painottavat sivistys-kir-

joitukset sekä hänen monet kristillisten hartauskirjojen suomennostyönsä kuitenkin 

osoittavat, että uravalinnan taustalla oli epäilemättä myös omakohtaiseen kristilliseen 

vakaumukseen perustuneet syyt.474 Tässä mielessä sivistys-kirjoitukset, joissa pohdit-

tiin juuri kristillisyyden ja maallisen sivistyksen suhdetta näyttäytyvät Murmanin oma-

kohtaisen elämänuran valintakohtaan osuneilta pohdiskeluilta. 

Murmanin sivistys-kirjoitusten taustalla olivat siis hänen kiinnostuksensa sielutie-

dettä kohtaan, omakohtaiset kokemukset sosiaalisen aseman ja statuksen noususta 

sekä hänen ammatinvalintaansa ja ajatteluunsa kokonaisuudessaan vaikuttanut oma-

kohtainen kristillinen vakaumus. Murmanin sivistys-kirjoitusten synnyn pontimena 

puolestaan on nähtävissä J. V. Snellmanin hänen sielutieteellisille käsityksille esittämä 

kritiikki. Tästä syntyneestä länsimaisen filosofian edustajan ja suomenkielisten kan-

sanomaisten käsitysten tulkin välisestä vuorovaikutustilanteesta syntyi kirjoituksia, 

                                                   

 

470 Murman J. W. Några upplysningar om Finnarnes fordna vidskepliga bruk och trollkonster. Suomi 
1854, 285–310. 

471 Hoving, J. W. 1854: Käytännöllinen maan-hoitaja tahi osviitta pellon, metsän ja karjaston hoitami-
seen, että niistä hyvä ja kestävä voitto saataisiin. Suomen talonpojan tarpeeksi. J. W. Murmanin suo-
mentama Frenckell, Helsinki. 

472 Bormann, Karl 1856: Elämä kaupungissa ja maalla, kedolla ja metsässä. Luku- ja apu-kirja käsitys-
tajun harjoittamiseen / C. Wilken kuudentoista kuva-taulun jälkeen. J. W. Murmanin suomentama. 
Uno Cygnaeus, Helsinki. 

473 Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Vilhelm Murman. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=17034>. Luettu 14.2.2015. 

474 Samana vuonna 1857 Murman julkaisi historiaan perustuvan kristillisen teoksen, jonka tarkoitus oli 
olla kansan Katekismuksen lukemisen apuna. Murman, J. W. 1857: Johdatus historialliseen uskon-
oppiin. Katekismusluvun perustukseksi. Alfthan Zilliacus, Viipuri. Murman suomensi myös muita har-
tauskirjoja. Ks. Kansalliskirjaston Fennica haku [https://fennica.linneanet.fi/] tekijää koskevilla haku-
sanoilla murman, johan wilhelm.  
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joissa Murman artikuloi subjektikäsitystään suomenkieliselle kansanomaiselle ylei-

sölle suunnatuissa kirjoituksissaan. Aikaisempien sivistys-kirjoittajien tavoin Murma-

nin kirjoitukset kumpusivat hänen oman kehityksensä pohdinnan ja toisaalta yhteis-

kunnallisen todellisuuden risteyskohdasta. Ne olivat osoitettuja sille kansanosalle, 

jonka parista hän oli lähtöisin. 

Murman laittoi lasten kasvatusta ja ihmisen sivistymisestä koskeneita oppejaan 

käytäntöön Wilken suomenkielisen alkeiskoulun johtajana vuosien 1860–1863 ajan. 

Tämän jälkeen hän toimi kielenkääntäjänä vuosien 1863–1864 ja 1867 valtiopäivien 

talous- ja lakivaliokunnissa. Vuonna 1866 hän siirtyi takaisin papin uralle toimien 

ensin kaksi vuotta kappalaisen sijaisena Helsingissä, kunnes siirtyi vuonna 1868 toi-

mimaan Inkerinmaalla. Hän oli ensin kirkkoherrana Liissilässä, tämän jälkeen Nar-

vassa ja Kosemkinassa sekä lopulta Keltto-Rääpyvän seurakunnassa vuonna 1892 

tapahtuneeseen kuolemaansa asti. Murman avioitui vuonna 1873 virolaisen talollisen 

tytär Selma Henriette Seilerin kanssa. Parilla ei ollut lapsia. 475 

Murman jatkoi julkista kirjoitustoimintaa myös myöhemmissä elämänvaiheissaan. 

Hän kuului vuonna 1860 aikakauslehti Mehiläisen toimitukseen ja toimitti vuosina 

1879–83 Pietarissa ilmestynyttä Pietarin Viikko Sanomia.476 1860–1880-luvuilla hän 

myös julkaisi kansatieteellisen teoksen ja luonnontietoa koskeneen oppikirjan sekä 

kristillisten kirjojen suomennoksia.477 

  

                                                   

 

475 Saarimaa 1932, 133–134. Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Vilhelm Murman. 
Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=17034>. Luettu 
26.11.2014.  

476 Mehiläinen no. 6 1.6.1860. Saarimaa 1932, 133–134. 

477 Saarimaa 1932, 133–134. 
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5. Talonpoikaislaivuri Erik Klamin suurten yksilöiden välittämä sivistys 

Talvella 1857 ja keväällä 1858 ilmestyi 

viipurilaisessa Sanan-Lennätin -sano-

malehdessä kaksi sivistys-aiheista kirjoi-

tusta: Järjellisen pimeyden vaarallisuudesta478 

ja Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituk-

sesta.479 Kirjoitusten takana oli virolahte-

lainen kouluja käymätön talonpoikais-

laivuri Erik Klami (1820–1868).480  

Kirjoituksissaan Klami ymmärsi in-

himilliseksi sivistymiseksi maallisen ke-

hityksen, joka hänen mukaansa oli hä-

nen ajassaan näkyvissä erityisesti länsi-

maisten kansojen edistyneisyytenä. Sen 

lähteen Klami näki kumpuavan länsi-

maissa tunnustetussa kristinuskosta ja 

sen Jumalasta. Tämän vuoksi Klami pi-

tikin kristillisyyttä ja sivistystä yhtenä ja 

samana asiana.481  

Ihminen ei kuitenkaan Klamin ajat-

telun mukaan lähtökohtaisesti ollut it-

sessään kykenevä kristillisyyden kautta tapahtuvaan sivistymiseen. Tämä johtui siitä, 

että jokainen ihminen oli maailmaan tullessaan alkujaan ”raakuuden pimeydessä vael-

tava”. Klami vertasi raa’assa alkutilassa olevaa ihmistä umpisilmäisinä syntyviin eläi-

miin. Klamin omin sanoin: ”luonnostansa ovat ihmiset turmeluksen alaiset, joten 

                                                   

 

478 E.K. [Klami, Erik]: Järjellisen pimeyden vaarallisuudesta. Sanan-Lennätin no. 7, 14.2.1857. 

479 E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. Klami käytti varsinaisesti itse sivistys-käsitettä vasta tässä vuonna 1858 julkaisemassaan kir-
joituksessa, mutta vuonna 1857 kirjoitettu teksti käsittelee eri käsittein samaa aihetta. 

480 Ks. liite. 

481 E.K. [Klami, Erik]: Järjellisen pimeyden vaarallisuudesta. Sanan-Lennätin no. 7, 14.2.1857; E. K–i. 
[Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 30.4.1858. 

Erik Klami (1820–1868): Klami oli sivistyksestä kir-

joittaessaan 37–38-vuotias. Kuvan lähde: Eerikki 

Klami. Wirolahden kihlakunnan edusmies. Mai-

den ja merien takaa no. 9, 2.5.1864  
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turmellun luontonsa menoilla kulkeevat rauhattomina ymmärtämättömyytensä on-

nettomuutta lähemmäksi”.482  

Ihmisen lähtökohtaisesti alhainen tila oli Klamin mukaan seurausta Raamatussa 

kuvatusta syntiinlankeemuksesta. Hänen mukaansa Jumala oli ensin luomisessa luo-

nut ihmisen jaloksi oman viisautensa kuvaksi, jonka oli mahdollista ”jalouttaa” sie-

luansa ja koko olentoansa. Klamin mukaan Aatami ja Eeva kuitenkin maistoivat 

heiltä kiellettyä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää ja hylkäsivät näin Jumalan ku-

vana olemisen täydellisyyden.483 Klamin viittaaman syntiinlankeemuskertomuksen 

mukaan syödessään kiellettyä hedelmää Aatami ja Eeva oppivat näin tietämään mikä 

on hyvä ja paha, mutta menettivät samalla Jumalan kuvana olemisen täydellisyy-

den.484 Klamin mukaan tämä Aatamin ja Eevan teko turmeli koko ihmisen sukukun-

nan ja sai ihmisen lähtökohtaisesti raakaan luonnontilaansa.485 

Ihmisenä olemisen lähtökohtaisesti alhaisesta tilasta oli kuitenkin Klamin mukaan 

mahdollista nousta. Tämä perustui hänen mukaansa siihen, että ihminen oli Jumalan 

luomista olennoista ja asioista kaikkein jaloin. Klamin mukaan luomisessa ihminen 

luotiin niistä kaikkein viimeisimpänä. Hänen mukaansa ensin luotiiin ”kivi-kunta”, 

sitten kasvikunta ja lopulta eläinkunta, jonka jaloin olento ja koko luomisen kukka 

ihminen oli.486 

Klamin mukaan ihmisen erotti eläimistä hänen sielunsa ja vaikka se oli lähtökoh-

taisesti turmeltunut, oli siinä kuitenkin Klamin ajattelun mukaan piilevänä kehityksen 

siemen. Klami selitti tämän siemenen tai potentiaalin olemassaolon sillä, että ihmi-

sessä oli alkujaankin ollut halu itsensä jalostamiseen. Itse syntiinlankeemuskin oli 

Klamin mukaan johtunut lopulta tästä ihmisen halusta olla aina vaan parempi. Hänen 

mukaansa Aatami ja Eeva maistoivat heiltä kiellettyä hyvän ja pahan tiedon hedel-

mää, koska sitä syömällä oli mahdollista päästä parempaan tilaan sekä saada tätä 

kautta nopeampi ja makeampi nautinto kuin itsensä hitaampaa tahtia tapahtuneella 

                                                   

 

482 E.K. [Klami, Erik]: Järjellisen pimeyden vaarallisuudesta. Sanan-Lennätin no. 7, 14.2.1857. 

483 E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. 

484 1. Moos. 3. 

485 E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. 

486 E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. 
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”jalouttamisella”.487 Klamin mukaan tämä ihmisen halu parempaan tilaan oli säilynyt 

syntiinlankeemuksen jälkeenkin, mikä näkyi juuri ihmisen sivistyspyrkimyksissä:  

Jos siis kielletyn hedelmän syömisestä on kylväytynyt ihmiseen siemen, mikä vei hänet 
hurvittelemaan kauheaan raakuuteen ja pimeyteen, jos perintöviasta on juurtunut ih-
miseen halu pyrkiä vääryyteen, niin näyttääpi sitä vastoin lankeemuksessa säilyneessä, 
vaikka väärässä kärkkäydestä olleen ihmisessä kuitenki jalouden hoperoimisen ha-
luaki, kun hän pyrki muka viisaaksi, eikä tyhmäksi.488 

Itsessään piilevän tiedonhalunsa ansiosta ihmisellä oli Klamin mukaan mahdollista 

saavuttaa ”käsittävämpi ymmärrys” ja jalostaa itseään aina lapsen ensimmäisistä opil-

lisista askeleista ”jaloimpiin viisaus-toimiin” asti. Tämä itsensä jalostaminen oli mah-

dollista lukemalla hyödyllisiä kirjoja ahkerasti.489  

Klamille sivistynyt tila olikin usean aikaisemman kirjoittajan tavoin nousua luon-

nontilasta ja sen täydellisyyden uudelleen lähestymistä, jossa ihminen Raamatun mu-

kaan alkutilassaan paratiisissa oli. Tosin tätä tilaa ei Klamin mukaan koskaan pystytty 

täysin saavuttamaan, vaan ihmisen oli aina vain kilvoiteltava sen eteen tiedossa, tai-

dossa ja toimellisuudessa. Klamin mukaan ihmisen oli kuitenkin pyrittävä tässä maa-

ilmassa täydellistymään kohti Jumalan kuvaa ja vaikka tätä päämäärää ei täysin voinut 

saavuttaa, niin sen läheisyys tarkoitti onnellisuutta tässä maailmassa. Hänen mu-

kaansa se antoi ihmiselle raakaa tilaa rauhallisemman olotilan ja elämän.490 Kristilli-

syys ja sivistyminen maallisessa elämässä yhdistyivät, sillä Klamin ajattelussa ne mo-

lemmat perustuivat syntiinlankeemuksesta huolimatta ihmisen sisimpään jääneeseen 

potentiaaliin, eräänlaiseen hyvän siemeneen. Tähän samaan potentiaalin perustui 

Klamin ajattelun mukaan siis sekä ihmisen pelastuminen tuonpuoleiseen elämään 

että hänen tiedollinen edistymisensä jo tässä elämässä. 

Ihminen tarvitsi Klamin mukaan sekä pelastumiseensa että sivistymiseensä toisia 

ihmisiä. Nämä ihmiset eivät olleet keitä tahansa, vaan henkilöitä, joita Klami nimitti 

”lunastajiksi”. Klami viittasi nimityksellä Kristukseen, joka hänen mukaansa oli 
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”koko maailman Lunastus-toimen käyttäjä”, mutta Jeesuksen rinnalle hän nosti myös 

muita maailmanhistoriassa esiintyneitä henkilöitä. Tällaisia olivat esimerkiksi Raama-

tun apostolit, Sokrates, Kristoffer Kolumbus, Jan Hus ja Martin Luther, joita hän 

kutsui ”vaimon siemeniksi”, ”lupauksen pojiksi”, ”Jumalan sanansaattajiksi” sekä 

”jaloiksi kristillisyyden ja sivistyksen harrastajiksi”.491  

Klamin mukaan kaikkia näitä lunastajia yhdisti toisiinsa se, että he olivat saaneet 

eläessään kärsiä, koska olivat yrittäneet viitoittaa ihmisten tietä kohti oikeaa viisautta. 

Lopulta heidän julistamansa totuus oli kuitenkin maailmanhistoriassa voittanut. 

Klami esitti kirjoituksissaan maailmanhistorian prosessina, jossa edistyneemmätkin 

kansat olivat aina uudelleen ja uudelleen vajonneet takaisin turmelukseen, kunnes 

joku tällainen kristillisyyden ja sivistyksen jalo lunastaja oli vetänyt heidät oikealle 

sivistyksen tielle.492 Klamin mukaan näiden lunastajien teot olivat mahdollisia, koska 

he olivat varustettuja Jumalan hengen antamalla ”iankaikkisuuden yhtyys-hengen lah-

jalla”, jonka avulla oli mahdollista vetää suuriakin kansakuntia pois raakuudesta ja 

pimeydestä.493 Nämä lunastajat vastasivat Klamin ajattelun mukaan sekä ihmisten 

pelastamisesta tuon puoleiseen elämään että tämänpuoleisesta inhimillisestä kehityk-

sestä. 

Erik Klami ymmärsi siis sivistymisen olevan maallista kehitystä, jonka hän sa-

maisti kristillisyyden kanssa, koska kristilliset kansat näyttäytyivät hänelle maailman 

kansoista kaikkein edistyneimmiltä. Sivistys merkitsi hänen mukaansa ihmiselle pois-

pääsyä syntiinlankeemuksen jälkeisestä huonosta tilasta ja se perustui ihmiseen luo-

misessa asetettuun haluun olla aina vain parempi. Tämän hän näki säilyneen ihmi-

sessä syntiinlankeemuksesta huolimatta. Sivistyminen oli kuitenkin ihmiselle mah-

dollista vain toisten ihmisten ja heidän välittämänsä tiedon avulla. Keskiössä hänen 

ajattelussaan olivat tavallisia ihmisiä kyvykkäämmät maailmanhistorian suuret yksilöt, 

joiden kautta hän näki Jumalan hengen virtaavan. Tämä yhdessä oikeanlaisen tiedon 

kanssa vei ihmisiä oikealle kristillisyyden ja sivistyksen tielle. 
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Klamin sivistystä koskeneessa ajattelussa oli joitakin yhteisiä piirteitä aihetta aikai-

semmin käsitelleiden kirjoitusten kanssa. Niiden tavoin hänen kirjoituksissaan tois-

tuivat ajatukset sivistyksen ja luonnon keskeisestä keskinäisestä suhteesta sekä syn-

tiinlankeemuksen tärkeästä asemasta ihmiskäsityksen taustalla. Klamin kirjoituksissa 

oli esillä myös aikaisempien kirjoittajien teksteistä tuttu kristillisyyden vahva asema. 

Hänen painottamansa ajatus kristillisyyden ja maallisen sivistymisen saumattomasta 

yhteydestä muistutti läheisesti sitä, miten Yrjö Koskinen oli hieman aiemmin vuonna 

1855 asiasta kirjoittanut.494 Klamin sivistyskäsityksessä oli kuitenkin myös omat eri-

tyiset piirteensä, joita ei ollut siihenastisessa julkisessa kirjallisessa kulttuurissa esiin-

tynyt. Uutta oli etenkin ajatus eri aikoina maailmanhistoriassa eläneistä ja sitä ohjai-

levista osittain Jeesukseen rinnastettavissa suurista yksilöistä. 

Usean aikaisemman kirjoituksen tavoin myös Klamin teksteille on löydettävissä 

oma erityinen taustansa hänen asuinpitäjänsä paikallisissa oloista ja olosuhteista. Hän 

oli nimittäin itse kotipaikassaan Virolahdella tottunut olemaan sivistys-kirjoituksis-

saan kuvaamansa kaltainen sivistyksen esitaistelija. Virolahdella oli juuri artikkelien 

kirjoitusajankohtana käynnissä hanke, joka tähtäsi kansakoulun perustamiseen pitä-

jään. Hanke oli valtakunnallisesti ensimmäisiä lajissaan, sillä pitäjien järjestämien kan-

sakoulujen perustaminen tuli mahdolliseksi vuoden 1858 kansakoulujulistuksen jäl-

keen.495 Hankkeen takana oli vanhan lahjoitusmaan Harjun hovin omistanut luut-

nantti Woldemar Baeckman sekä Erik Klami itse. Baeckman ajoi asiaa johtamansa, 

maanviljelijöitä yli säätyrajojen yhdistäneen, Viipurin läänin maanviljelysseuran nel-

jännen kinkerikunnan kautta.496 Klami puolestaan esiintyi suomenkielisessä sanoma-

lehdistössä hankkeen aktiivisena puolustajana.497  

Luutnantti Baeckman oli innokas kansanvalistuksen harrastaja ja tämä into liittyi 

hänellä pyrkimykseen rakentaa suurtilastaan uusien maatalousmenetelmien mallitila. 

Hänen intresseissään oli saada koulutettua kansakoulun avulla alustalaisiaan uusien 
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menetelmien hallintaan, vanhojen isiltä perittyjen maanviljelysoppien sijasta.498 Kla-

milla puolestaan motiivina voi nähdä hänen harjoittamansa merenkulun ja kaupan. 

Ulkomaiden satamiin purjehtineena laivurina hän tarvitsi osaavia miehistön jäseniä 

tehtäviin, joihin vanhan agraarikulttuurin piirissä ei oppia voinut saada. Klamin tie-

detäänkin pitäneen rannikon asukkaille eräänlaista yksityistä koulua, jossa opetettiin 

merenkulun ja kaupankäynnin taitoja.499 Epäilemättä Klamia kiehtoi myös kansakou-

luhankkeen mahdollistama toiminta ylempisäätyisten kanssa yhteisrintamassa ja sen 

antama sosiaalisen statuksen arvonnousu. 

Virolahden kansakouluhankkeella oli kuitenkin pitäjässä myös tinkimättömät vas-

tustajansa. He olivat Klamin eräässä sanomalehtikirjoituksessaan ilmaiseman luon-

nehdinnan mukaan ”maavaareja”, eli sisämaassa asuvia talonpoikia.500 Heille kansa-

koulusta ei ollut samanlaista suoranaista hyötyä kuin suurtilanomistaja Baeckmanille 

tai laivuri Klamille, koska he harjoittivat maanviljelystä perinteisillä isiltä opituilla me-

netelmillä. Kuitenkin myös he joutuivat kansakoulun maksajiksi, sillä kansakoulun 

kustannukset jaettiin talojen veromanttaalien mukaan.501 

Kansakouluhanke sai alkunsa heinäkuussa 1856, kun Baeckman esitti Viipurin 

läänin maanviljelysseuran neljännen kinkerikunnan kokouksessa, että pitäjään pitäisi 

palkata uusi koulumestari entisen iältään vanhan ja sairastelevan tilalle. Baeckman 

esitti samalla, että koulumestarin palkkaa pitäisi nostaa, jotta virkaan saataisiin tar-

peeksi oppinut mies. Ehdotus herätti vastustusta jo tässä ensimmäisessä kokouk-

sessa, mutta äänestyksen jälkeen se asetettiin samassa kuussa pidetyn pitäjänkokouk-

sen päätettäväksi. Sinne sekä kansakoulun kannattajat että vastustajat olivat valmis-

tautuneet huolella.502  

Pitäjänkokouksessa uudenaikaisen kansakoulun vastustajat esittivät, että entisen 

koulumestarin paikalle tulisi palkata kaksi oman pitäjän miestä, jotka luonnehdinnan 
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mukaan olivat ”vähän paremmin kristillisyyden portaalle saatettua”.503 Ehdotusta pe-

rusteltiin sen taloudellisuudella sekä rasituksilla, joita pappilan korjaaminen ja kirkon 

aidan rakentaminen jo nyt talonpojille aiheuttivat. Pitäjänkokouksessa äänestettiin 

maaomaisuuden mukaan ja niinpä kansakoulun kannattajat olivat valmistautuneet 

keräämällä valtakirjoja pitäjän paljon maata omistavien keskuudesta, joista monet oli-

vat säätyläisiä. Syntyneessä äänestyksessä uudenmallisen kansakoulun kannattajat 

voittivat ja koulu päätettiin perustaa. Sen opettajaksi pyydettiin kirkkoherran apulai-

nen Odert Teodov Illberg ja sen opetustiloiksi saatiin Baeckmanin omistama sauna-

rakennus. Päätös herätti katkeruutta kansakoulun vastustajissa etenkin, koska äänes-

tystä oli siihen mennessä käytetty pitäjänkokouksissa hyvin harvoin, eikä ikinä aikai-

semmin, kun oli päätetty talonpoikien uusista taloudellisista rasituksista.504 Pole-

miikki asiasta jatkuikin lehdistön sivuilla ja samaan aikaan koulun vastustajat pyrkivät 

keräämään pitäjän sisällä puumerkkejä hankkeen kumoamiseksi.505 

Kuvattu Virolahden kansakoulukiista olikin Klamin teksteissä selvästi läsnä. Kla-

min ensimmäinen sivistyskirjoitus Järjellisen pimeyden vaarallisuudesta oli kirjoitettu juuri 

kuvatun Virolahden pitäjäkokouksen jälkimainingeissa helmikuussa 1857. Klami kir-

joitti siinä, että hänen ajassaan oli kahdenlaisia pimeyden palvelijoita. Ensinnäkin 

heitä olivat ”raakuuden pimeydessä vaeltavat”, joka Klamin mukaan olivat ”luonnon 

turmeluksen vallassa”, eivätkä voineet omilla keinoillaan itseänsä valaista. Heidät 

saattoi pelastaa vain ”rehellisten valistuksen ystäväin neuvot” ja opettavaiset kirjat. 

Toisekseen ”vieläkin kauheampia pimeyden palvelijoita” olivat Klamin mukaan ”tah-

tonsa kautta pimeät”. He olivat saaneet valaistusta järkeensä, mutta käyttivät sitä re-

hellisyyden puutteessa itsensä ja kanssaihmistensä turmelemiseen. Klamin mukaan 

nämä pyrkivät omaa voittoaan tavoitellen sulkemaan vähemmän ymmärtävien eli 
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”raakuuden pimeydessä vaeltavien” silmiä. Klami vertasikin näitä ”tahtonsa kautta 

pimeitä” sotatantereella omia aseveljiään ampuneisiin sotilaisiin.506  

Klamin ajattelussa ”tahtonsa kautta pimeät” samaistuivat selvästi kansakouluhan-

ketta vastustaneisiin talonpoikiin, jotka pyrkivät keräämään pitäjästä nimiä tehdyn 

päätöksen kumoamiseksi. Tämä tuli selväksi Klamin paria kuukautta myöhemmässä 

Virolahden kansakouludebattiin liittyneessä sanomalehtikirjoituksessa, jossa Klami 

kiitti Virolahden maanomistajien enemmistöä, joka oli ”jaloilla toimillaan, urhoolli-

sesti poistaen niitä raakuuden ja pimeyden juonia, mitkä valitettavasti kaikkina ai-

koina ovat olleet ihmiskunnassa haittana, kun vaan mitä parempaa on ai’ottu toimeen 

saada”.507 

Ensimmäisessä sivistys-kirjoituksessaan Klami myös valotti omasta näkökulmas-

taan kansakoulua vastustaneiden ”tahtonsa kautta pimeiden” uskonnollista ajattelua. 

Klamin mukaan nämä selittivät vähemmän ymmärtäville kanssaihmisilleen ihmisen 

luonnollisen raakuuden olevan parantumaton ja suosittelevat näin näitä vain tyyty-

mään raakuuteensa. Klamin mukaan samalla he lukivat omat kelvottomat työnsä 

”luonnon välttämättömiksi vioiksi”. Klamin mukaan nämä ihmiset saarnasivat syn-

tien anteeksiantamista ”syntien syleilemiseksi” ja järjellisiä neuvoja luonnollisen tur-

meluksen lisääntymiseksi. Näin Klamin mukaan ”tahtonsa kautta pimeät” ihmiset 

pimensivät lähimmäistensä sielusta sekä järjellisyyden että hengellisyyden ”akkunat”. 

Kaiken tämän he tekivät opetetulla nöyryydellä ja ulkonaisella siveydellä peitettynä, 

joka kuitenkin Klamin mukaan siitti ja kasvatti kaikkea kelvottomuutta. Klami ko-

rostikin ”tahtonsa kautta pimeiden” olevan susia lampaiden vaatteissa, jotka ”näytel-

lyllä pyhyydellä elättäävät salattua pahuutta”.508  

Klami näyttää viitanneen kansakoulun vastustajien opeilla kaakkoisessa Suomessa 

1700-luvun lopulta lähtien vaikuttaneeseen herätyskristilliseen suuntaukseen. Tässä 

Lindströmin herätysliikkeeksi kutsutussa suuntauksessa korostettiin juuri synnintun-

non ja katumuksen merkitystä. Lindströmiläiset myös ihannoivat askeettista köy-

hyyttä välttäen kaikkea koreutta. Liikkeen piirissä kaikkea ihmisen elämässä eteen 

tullutta pidettiin Jumalan asettamana. Lindströmiläisyys perustui 1700-luvun lopulla 

eläneen Inkerinmaalta Haminan tuomiorovastin apulaiseksi siirtyneen Henrik Lind-

strömin oppeihin.509 Lindströmiläisen liikkeen vaikutus on vielä monessa kohtaa 
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nähtävissä virolahtelaista kansanelämää 1840-luvulla kuvailleen Eljas Raussin kirjoi-

tuksissa, joissa se on esillä eräänlaisena askeettisuutena sielun pelastumiseen liitty-

mättömiä maailmallisia asioita kohtaan.  Raussin kuvauksien mukaan vielä 1840-lu-

vun Virolahdella kauneutta ja puhtautta pidettiin syntinä, makeaa ruokaa kohtaan 

tunnettiin ennakkoluuloja ja kerjäläisiä pidettiin joskus pyhinä.510  

Lindströmiläisen liikkeen vaikutus erityisesti agraarisissa oloissa sisämaata asutta-

neen väestön keskuudessa saattaakin olla perimmäinen syy siihen, miksi Klamin si-

vistys-käsitys oli perusteltu niin kauttaaltaan kristillisyyden kautta. Hän mitä toden-

näköisimmin pyrki vaikuttamaan tämän kansakouluhanketta vastustaneen väestön-

osan asenteisiin puhumalla heidän omaa kieltään ja perustelemalla sivistyksen olevan 

saumattomasti yhtä kristillisyyden kanssa. Toisaalta kristillinen oppi ihmisestä ja kaik-

keudesta oli epäilemättä myös itseoppineelle Klamille itselleen ainoa kokonaisvaltai-

nen teoreettinen järjestelmä, johon hän saattoi ajattelunsa ankkuroida. 

Klamin huhtikuussa 1858 julkaisema toinen sivistys-kirjoitus Mietteitä ihmis-elämän 

taistelus-kilvoituksesta liittyi sekin kansakouluhankkeen erääseen käänteeseen. Kansa-

koulun vastustajat olivat vuoden 1858 alussa järjestäneet kokouksia ja keränneet puu-

merkkejä valituskirjelmään, joka oli juuri Klamin toisen sivistyskirjoituksen aikaan 

matkalla Helsinkiin senaattiin ja tämän jälkeen Porvoon tuomiokapituliin. Jo toista 

kertaa asiassa nimiä taakseen keränneet kansakoulun vastustajat olivat saaneet taak-

seen pitäjästään yli 400 puumerkkiä.511  

Tähän kansakoulua uhanneeseen käänteeseen viitaten Klami kirjoitti toisessa si-

vistys-kirjoituksessaan, että aina löytyi ihmisiä, jotka olivat pitävinään köyhien puolia 

vastustaen ”hyvien opetus-laitosten” rakentamista seurakuntiin. Klamin mukaan tä-

mänkaltaiset ihmiset katselivat itseään ”oman täydellisyytensä kukkulalta” ja söivät 

edelleen syntiinlankeemuksen kiellettyä hedelmää. Juuri tässä kirjoituksessa Klami 

kirjoitti myös suurista yksilöistä lunastajina, jotka oman aikansa vastustuksesta huo-

limatta olivat taistelleet totuuden puolesta, joka lopulta aina tuli voittamaan.512 Kuten 
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on jo todettu, näihin lunastajiin Klami näyttää lukeneen koulun puolesta taistelleen 

Baeckmanin ja epäilemättä myös itsensä. Samalla hän samaisti heidät molemmat epä-

röimättä Kolumbuksen, Husin ja Lutherin kaltaisiin marttyyrihahmoihin.513  

Klamin sivistys-käsityksen kannalta mielenkiintoista on se, minkä hän näki olevan 

näiden suurten yksilöiden kykyjen takana. Kuten jo on todettu, Klami nimittäin näki 

näillä olevan ”iankaikkisuuden yhtyys-hengen lahja”, joilla he saattoivat levittää sivis-

tystä. ”Yhtyys-henki” oli hänen mukaansa luonteeltaan sellainen, että se yhdisti ko-

konaisia kansakuntia tämän sivistyksen piiriin.514 Aikaisemmin sivistyksestä kirjoitta-

neiden Bäckvallin ja Mannisen tavoin Klami näki siis sivistyksessä keskeisenä tekijänä 

sen ihmisten välille aikaan saaman yhteyden. Toisin kuitenkin kuin aikaisemmilla kir-

joittajilla, tämä ihmisiä yhdistänyt henki ei Klamille tullut ihmiseen suoraan Jumalalta 

tai ollut maan päällä kaikkia ihmisiä suoraan toisiinsa yhdistävä tekijä. Sen sijaan ”yh-

tyys-hengessä” pääosassa olivat juuri ne ihmiskunnan historian suuntaa eräänlaisina 

linkkimastoina ohjailleet suuret yksilöt, joiden kautta Jumalan henki kulki ja joihin 

Klami selvästi myös itsensä samaisti. 

Tämä Klamin käsitys ”Yhtyys-hengestä” asettuu kontekstiinsa, kun sitä tarkastel-

laan suhteessa hänen toimintaansa nousevassa suomenkielisessä julkisuudessa. Klami 

oli kansakouluasiaan liittyneiden sivistyskirjoitusten ohella muutenkin aktiivinen sa-

nomalehtikirjoittaja. Hän raportoi ulkomaisista satamista postitse ja lennättimen 

avulla itse omista edesottamuksistaan merenkulun ja kaupankäynnin saralla.515 Nou-

seva suomenkielinen julkisuus näyttääkin olleen Klamille eräänlainen keino olla läsnä 

kotipitäjänsä ja elinkeinonsa asioissa myös pitkien merimatkojen päästä. Samalla se 

oli hänelle uudenlainen sääty-yhteiskunnan rajalinjoja ylittänyt vallankäytön väline.  

Näyttääkin siltä, että Klamin käsitys ”yhtyys-hengestä” oli juuri tulosta hänen ko-

kemuksistaan varhaisen suomenkielisen julkisuuden piirissä. Omalla tavallaan julki-

suuden nousu mahdollisti suomenkieliselle talonpojalle sen, mikä oli ollut mahdol-

lista aikaisempina vuosisatoina vain Kolumbuksen tai Lutherin kaltaisille historian 

                                                   

 

513 Ks. E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. 

514 E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. 

515 Ks. esim. Kuulumisia merellä kulkemisesta. Sanan-Lennätin no. 50, 17.12.1858; Eero. [Klami, Erik]: 
Kirje J–lle Johanneksen pitäjässä. Otawa no. 11, 16.3.1861; Eero. [Klami, Erik]: Kirje Suomen Talon-
pojille, erittäinki Wiipurin läänin rantalaisille. Otawa no.34, 29.8.1962 & no.35, 5.9.1862; E. K-i.: Sa-
nomia Virosta. Sanan-Lennätin no. 34, 27.8.1858. 
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suurmiehille, jotka olivat vaikuttaneet historian ja inhimillisen kehityksen kulkua. Jul-

kisuuden kautta tavallinen 1800-luvun puolivälin ihminen saattoi uudella tavalla käyt-

tää valtaa ja vaikuttaa omaan tunnettavuuteensa ylipaikallisella tasolla. Näyttää siltä, 

että Klamin käsitys ihmisiä yhdistäneestä ”yhtyys-hengestä” reflektoi tätä suomen-

kielisen julkisuuden nousun muodostamaa uutta yhteiskunnallista tilannetta, jota 

Klami yritti jäsentää sen avulla. 

Klamin historian suurmiehiä korostavan sivistys-käsityksen taustalla oli epäile-

mättä myös hänen oman elämänsä reflektointi, sillä hän oli aikalaismittapuulla me-

nestynyt mies. Klami oli alun perin lähtöisin melko vaatimattomista olosuhteista, sillä 

hänen syntymäkotinsa kuului alkujaan Virolahdella sijainneisiin Vanhan Suomen lah-

joitusmaihin. Tästä johtuen se oli talonpoikaisesta statuksestaan huolimatta lahjoi-

tusmaan herralle veroja maksaneen torpan asemassa.516 Klamin ollessa 18-vuotias 

lahjoitusmaan omistaja myi maitaan kylän talojen asukkaille. Talojen uudet omistajat 

velkaantuivat, mutta saivat vastineeksi vanhan rälssitilan verovapauden ja vapaan ta-

lonpojan aseman.517  

Klami ei eläessään käynyt mitään kouluja, mutta sai oppia kirjoitus- ja kielitaidossa 

sekä merenkulussa jo mainitulta Eljas Raussi -nimiseltä mieheltä, joka oli nainut Kla-

min vanhemman siskon.518 Raussi oli Klamia parikymmentä vuotta vanhempi talon-

poika, joka oli nuorena lähtenyt merille ja oleskellut pitkiä aikoja Pietarissa. Osin tun-

temattomien vaiheiden jälkeen hän oli onnistunut hankkimaan itselleen huomattavan 

omaisuuden, sillä hänen tiedetään toimineen vuosina 1833–35 Haminassa kauppi-

aana, jonka jälkeen hän osti Virolahdelta Hallila-nimisen suuren talon. Virolahdella 

hän rakensi laivoja ja toimi useita laivoja omistaneena laivanvarustajana, kunnes 

                                                   

 

516 Klamin kotikylä Kalfjerd oli esivallan 1700-luvulla asukkaineen ikuisiksi ajoiksi saajalleen lahjoitettu 
maa-alue, jonka asukkaat olivat Venäläiseen tapaan maaorjan asemassa. Kaukiainen 1970, 512–515. 
MMA Virolahden seurakunta rippikirja 1836–1846 (I Aa:15), sivu 69. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6419130]. 

517 Favorin 1992, 54.  Vapaus maaverosta mahdollisti ja edisti epäilemättä Klamin talonpoikaispurjeh-
dustoimintaa. Kaukiainen kirjoittaa tällaisista lahjoitusmaan lunastaneista todellisina vapaatalonpoi-
kina. Kaukiainen 1970, 598–600 

518 Klamin elämästä ovat kertoneet Aaltonen 1952, 380–390; Klami 1968, 107–129; Malmi Yrjö 1968, 
65–106; Hytönen 1926: 213–224. Hytönen 1936, 213–224; Tuominen 1961, 91–105; Favorin 1992, 
54–58; Favorin, Martti 2001; Nekrolog. Eerikki Klami. Wirolahden kihlakunnan edusmies. Maiden ja 
merien takaa no. 9, 2.5.1864; Eerikki Klami. Ilmarinen no. 48, 4.12.1868; Helsingfors Dagblad no 286, 
8.12.1868. 
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usean hän epäonnisen haaksirikon jälkeen koki henkilökohtaisen konkurssin.519 

Raussi oli aikanaan huomattavan oppinut talonpoikainen mies. Hänen tiedetään 

osanneen ruotsia ja venäjää. Jälkimaailmalle hänen nimensä on jäänyt mieleen pos-

tuumisti julkaistusta kansantieteellisesti antoisasta lähdejulkaisusta Virolahden kansan-

elämää 1840-luvulla.520  

Erik Klami seurasi opettajaansa Raussia läheltä, sillä he harjoittivat 1840-luvulla 

yhdessä laivanrakennusta ja purjehdusta. Vuosien kuluessa Klamista kehittyi talon-

poikaislaivuri, joka niitti mainetta aikalaistensa keskuudessa poikkeuksellisen pitkillä 

merimatkoillaan. Klami oli jo vuonna 1840 mukana purjehduksella, jossa ensimmäis-

ten joukossa olleet talonpoikaiset purjehtijat uskalsivat Suomenlahdelta Itämerta pit-

kin aina Riikaan saakka. Vuonna 1847 hän purjehti viljalastissa Pietarista Saksaan, 

jossa kärsittiin katovuodesta.521 Klamin sivistys-kirjoitusten poikkeusyksilöitä koros-

tavan painotuksen takana saattoi olla hänen läheiset välinsä Raussin kanssa, joka eli 

aikalaisittain talonpojalle varsin erikoisen elämän. 

Samaa voi sanoa itse Klamista. Alun perin maanvuokraajan asemassa olleen lah-

joitusmaantalonpojan pojaksi syntynyt Klami nousi oppimiskykynsä ja laivuritoimin-

tansa ansiosta paikkakuntansa merkittävimpien henkilöiden joukkoon. Hänet tuli ai-

kanaan tunnetuksi monipuolisesti sivistyneenä itseoppineena miehenä, joka pystyi 

kielitaitonsa avulla hoitamaan asioita kaukaisten maiden satamissa. Klamin tiedetään 

muun muassa osanneen englantia ja hankkineen purjehdukseen tarvittuja oppeja tällä 

kielellä. Talonpoikaistaustaiseksi mieheksi hänellä tiedetään olleen poikkeuksellisen 

laaja kirjasto.522  

Klamin suuria yksilöitä painottanutta sivistysajattelua auttaa ymmärtämään myös 

se sosiaalinen asema, jossa talonpoikaiset merenkävijät virolahtelaisessa yhteisössä 

                                                   

 

519 Raussista Haltsonen 1966, 7–10; Kaukiainen 1970, 632–637. 

520 Raussi, Eljas 1966: Virolahden kansanelämää 1840-luvulla. Toimittanut Sulo Haltsonen. SKS, Hel-
sinki. 

521 Aaltonen 1952, 380–390; Klami 1968, 107–129; Malmi 1968, 65–106; Hytönen 1926: 213–224. 
Hytönen 1936, 213–224. Favorin 1992, 54–58; Favorin 2001. Aikalaislähteistä: Eerikki Klami. Wiro-
lahden kihlakunnan edusmies. Maiden ja merien takaa no. 9, 2.5.1864; Eerikki Klami. Ilmarinen no. 
48, 4.12.1868; Nekrolog. Helsingfors Dagblad no. 286, 8.12.1868. 

522 Tuominen 1961, 91–105; Favorin, 2001; Nekrolog. Eerikki Klami. Wirolahden kihlakunnan edus-
mies. Maiden ja merien takaa no. 9, 2.5.1864; Eerikki Klami. Ilmarinen no. 48, 4.12.1868; Helsingfors 
Dagblad no 286, 8.12.1868. 
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1800-luvun puolivälissä olivat. Laivanrakennus ja talonpoikaispurjehdus nousivat Vi-

rolahdella huippuunsa juuri Klamin aikuisiällä 1830-luvun lopulta alkaen, jolloin pi-

täjässä oli monta suurta kuunaria.523  

Virolahtelaista kansanelämää kuvanneen Raussin kuvauksen mukaan merenkävi-

jät olivat paikallisyhteisössä suuressa arvossa. Merelle haluttiin lähteä vaurastumisen 

toivossa, mutta myös siitä saadun sosiaalisen arvostuksen vuoksi Tätä kuvaa Raussin 

maininta, jonka mukaan jopa merenkävijöiden omat vanhemmat teitittelivät näitä. 

Klamin tapaiset laivojen päälliköt olivat vielä suuremmassa arvossa. Raussin mukaan 

nämä olivat tunnettuja hienoista vaatteistaan ja vaativat, että heidän alaisensa kutsu-

vat heitä kapteeniksi ja paljastivat päänsä heitä puhutellessaan. Laivureiden oma-ar-

vontuntoa nosti Raussin mukaan se, että vieraiden kaupunkien suuret kauppiaat koh-

telivat heitä ystävällisesti. Talonpoikaislaivurien kohonneesta itseluottamuksesta 

puolestaan kertoi se, että Raussin mukaan he itse nostivat omissa mielissään itsensä 

jopa näiden kauppiaiden yläpuolelle. Laivanrakennuksen ja talonpoikaispurjehduk-

sen kehitys olikin ollut 1800-luvun puolivälissä Virolahdella huomattavan ripeää. Ku-

vauksessaan Raussi ihmettelikin, että kuka olisi uskonut, kuinka lyhyessä ajassa tämä 

kaikki oli tapahtunut.524  

Kuvatun kaltainen merenkävijöiden statusta korostanut paikallinen kulttuuri ei 

voinut olla vaikuttamatta koko virolahtelaisen merenkulun aallonharjalla toiminee-

seen Erik Klamiin. Ainakin se selittää hänen sivistyskirjoituksissaan esittämäänsä pai-

notusta suurista yksilöistä sivistyksen ja kristillisyyden sanansaattajina. 

Klamin voidaankin sanoa olleen ajan oloon sivistynyt talonpoikainen mies. Hä-

nen henkilökohtaisen kehityksensä taustaa vasten katsottuna näyttääkin siltä, että kir-

joittaessaan sivistymisestä hän aikaisempien kirjoittajien tavoin kirjoitti itsestään, 

omasta kehityksestään ja siitä miten hän sen jäsensi. Tähän viittasi etenkin Klamin 

käsitys kaikkien ihmisten sieluissa piilevästä syntiinlankeemuksen turmelukselta säi-

lyneestä sivistymisen potentiaalista. Lapsuutensa lahjoitusmaan herran alustalaisena 

eläneelle, mutta onnekkaiden sattumien ja itseoppimisensa avulla tästä asemasta lai-

vanvarustajan ja merenkävijän arvostettuun asemaan nousseelle Klamille tämä oli 

looginen selitys siitä, mitä hänelle itselleen oli sääty-yhteiskunnan oloissa tapahtunut. 

Hän oli oman käsityksensä mukaan itse onnistunut löytämään sivistys-kirjoitukses-

                                                   

 

523 Kaukiainen 1970, 576–580. 

524 Raussi 1966, 126–127, 131. 
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saan painottamansa itsessään piilevänä olleen potentiaalin ja omasta mielestään sivis-

tynyt. Lopulta juuri tämän vuoksi Klamin sivistys-kirjoituksia lukiessa ei voikaan olla 

ajattelematta, että hänen kuvaamansa oikealle sivistyksen ja kristillisyyden kannalle 

kansoja ohjailleet ”sanansaattajat” tai lunastajien ominaisuudet muistuttivat pitkälti 

hänen omaa käsitystä itsestään.  

Klamin sivistys-kirjoitusten selvänä kirjoitusmotivaationa oli Virolahden pitäjän 

yhteisöä repinyt kansakouluhanke. Laajasti ottaen tilanteen taustalla oli kyse pitäjän 

jakautumisesta niihin ihmisiin ja alueisiin, jotka hyötyivät modernisaatiokehityksestä 

ja niihin, jotka eivät. Kansakoulua kannattavalla puolella modernia mallitilaansa ra-

kentanut Baeckman ja talonpoikaispurjehduksesta hyötyneet Klami olivat hyötyneet 

Virolahden sijainnista lähellä suurkaupunki Pietaria ja sen maailmanmarkkinoita. 

Heillä oli tätä kautta selvät motiivit ajaa modernin maailman tietoja ja taitoja opetta-

neen kansakoulun perustamiseksi. Sen sijaan sisämaalla asuvat talonpojat elivät vielä 

vanhaa omavaraistalouteen perustunutta traditionaalista agraarikulttuuria, jossa elä-

mää jäsennettiin vanhojen kristillisten mallien mukaisesti. Heidän oli vaikea nähdä 

kansakoulun hyötyjä, jotka ylittäisivät vanhan tavan siirtää elämäntapaan tarvittavia 

tietoja ja taitoja edelliseltä sukupolvelta seuraavalle.  

Erik Klamin kirjoituksissaan artikuloima käsitys ihmisen sivistymisestä voi nähdä 

olleen heijastusta hänen oman identiteettinsä muutoksesta. Itseoppineena laivurina 

ja sanomalehtikirjoittajana, joka puuhasi kotipitäjäänsä kansakoulua yhdessä ylem-

pisäätyisten kanssa, Klami saattoi tuntea itsensä sivistyneeksi. Hän saattoi tuntea näin 

etenkin, kun hän peilasi itseään kansakoulun vastustajiin, jotka hän leimasi olevan 

jotain muuta kuin hän: raakoja ja luonnontilassa. Nousevan suomenkielisen julkisuu-

den avulla Klamin oli mahdollista saada paikallisista olosuhteista ja omista kokemuk-

sistaan ponnistaneille sivistys-pohdinnoilleen ylipaikallisen yleisön. Paikallinen kiista, 

jota Klami jäsensi oman itsereflektionsa kautta, limittyi näin nousevan suomenkieli-

sen julkisen sfäärin kautta osaksi valtakunnan tasolla samaan aikaan käynnissä ollutta 

kansakoulukeskustelua. 

Klamin samaistuminen hänen sivistys-käsityksensä ytimessä olleisiin suuriin yksi-

löihin myös tavallaan muuttui todeksi hänen elämässään kirjoituksia seuranneina 

vuosina, jolloin hän nousi valtakunnalliseen kuuluisuuteen. Hän itse vielä saman vuo-

den 1858 aikana, kun toinen sivistys-kirjoitus ilmestyi, talonpoikaispurjehtijalle en-

nenkuulumattoman uskaliaalle meriseikkailulle, joka kulki Itämereltä Lontoon kautta 
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Välimerelle aina Egyptin Aleksandriaan asti ja sieltä takaisin Suomeen. Tämä seik-

kailu teki Klamista laajasti tunnetun eikä vähiten siksi, että hän itse raportoi julkisuu-

teen matkansa kulusta.525 

1860-luvun puolella Klamin sanomalehtikirjoittelu laajeni aiheisiin, jotka koskivat 

laajemmin koko suomalaisen talonpojan asemaa ja joista osa oli suoranaisesti osoi-

tettukin koko talonpoikaiselle säädylle.526 Klamin aktiivista sanomalehtikirjoittelua 

sekä aktiivista paikallista toimintaa seurasi se, että hän pääsi vuosina 1863–64 yli vii-

denkymmenen vuoden tauon jälkeen järjestetyille valtiopäiville talonpoikaissäädyn 

edustajaksi. Klami vakuutti valtiopäivillä osoittamallaan toiminnallaan ja taidoillaan 

ihmisiä yli säätyrajojen, jonka vuoksi hän nousi julkisuuden kautta koko maassa tun-

netuksi henkilöksi.527  Virolahdella hänelle järjestettiin valtiopäivien jälkeen juhlat, 

joissa Klami sai hurmioituneen sankarin vastaanoton. Juhlista raportoitiin näyttävästi 

Helsingissä ilmestyneessä Päivättäressä vuoden 1864 alussa.528 Valtiopäivien jälkeen 

Klamista ilmestyi ajalle harvinainen elossa olleesta ihmisestä kirjoitettu henkilökuva 

Maiden ja merien takaa -aikakauslehdessä.529  

Erik Klami kuoli yllättäen 38-vuotiaana vuonna 1868 äkilliseen sairauteen palat-

tuaan jälleen kerran eräältä pitkältä merimatkaltaan. Klamin kuoleman jälkeen ruot-

sinkielinen Helsingfors Dagblad -lehti muisteli häntä kaikkein kyvykkäimpänä talon-

poikaisena valtiopäiväedustajana, jota lehden mukaan seuraavilla valtiopäivillä ku-

kaan ei voinut korvata.530 Viipurissa ilmestyneen Ilmarisen muistokirjoituksessa Kla-

mia luonnehdittiin talonpoikaissäädyn etevimmäksi mieheksi, joka voitiin aina mai-

nita tämän säädyn kykynä ja kunniana.531 Klamista siis lopulta kasvoi ainakin jälki-

maineeltaan sen kaltainen oikeaa tietä näyttänyt ”lunastaja tai sanan-saattaja”, jota 

                                                   

 

525 Aaltonen 1952, 380–390; Klami 1968, 107–129; Malmi Yrjö 1968, 65–106; Hytönen 1926: 213–
224. Hytönen 1936, 213–224. Favorin 1992, 54–58; Favorin 2001. Aikalaislähteistä: Eerikki Klami. 
Wirolahden kihlakunnan edusmies. Maiden ja merien takaa no. 9, 2.5.1864; Eerikki Klami. Ilmarinen 
no. 48, 4.12.1868; Nekrolog. Helsingfors Dagblad no. 286, 8.12.1868. Klami meni naimisiin vuonna 
1850 talollisen tyttären Elisabet Eliaksentyttären kanssa. Ibid. 

526 Ks. Eero. [Klami, Erik]: Kirje Suomen Talonpojille, erittäinki Wiipurin läänin rantalaisille. Otawa 
no.34, 29.8.1962 & no.35, 5.9.1862; Kirje J–lle Johanneksen pitäjässä. Otawa no. 11, 16.3.1861. 

527 Tuominen 1961, 91–105; Favorin 2001. 

528 Ks. Maaseudulta. Virolahdelta. Päivätär no. 4, 29.1.1864. 

529 Eerikki Klami. Wirolahden kihlakunnan edusmies. Maiden ja merien takaa no. 9, 2.5.1864. 

530 Nekrolog. Helsingfors Dagblad no 286, 8.12.1868. 

531 Eerikki Klami. Ilmarinen no. 48, 4.12.1868. Ks. myös F. A–n.: Oppikirja Merikulun Tieteestä. Kir-
jallinen Kuukauslehti 12/1868, 317–318. 
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hän 1850-luvun lopun kirjoituksissaan sivistystä ympärilleen levittäneistä poikkeus-

yksilöistä oli hahmotellut.  

6. Ruukin konttoristi Staffan Riikosen teollinen koulusivistys 

Vuoden 1858 keväällä Suometar -sanoma-

lehdessä ilmestyi kirjoitus Talonpoikaisia miet-

teitä ”sivistyksestä”.532 Kyseessä oli kahden ta-

lonpojan keskustelua kuvannut dialogimuo-

toinen teksti, jonka tekijä oli Tohmajärvellä 

Värtsilän konttoristina toiminut Staffan Rii-

konen (1824–1896).533 

Riikosen tekstissä kuvattiin Antti Varak-

kala -nimisen talonpojan käyntiä pitäjänsä 

apulaispapin puheilla. Hänen aikomuksenaan 

oli lainata apulaispapin ylläpitämästä lainakir-

jastosta jokin hengellinen kirja. Kertomuksen 

mukaan apulaispappi oli kuitenkin esitellyt 

hänelle hengellisten ohella myös maallisia 

kirjoja, joiden hän oli kertonut auttavan ih-

misen ymmärryksen sivistymisessä. Sen hän 

oli kertonut olevan kristillisyyden ohella tar-

peen ihmisen ruumiillisten vaatimusten pa-

rantamiseksi. Antti Varakkalan korvissa tä-

mänkaltainen puhe sivistyksestä tuntui käsit-

tämättömältä. Vaikka sana kuulosti hänestä 

suomelta, hän ei kokenut tulevansa siitä yh-

tään sen viisaammaksi, vaikka se olisi ollut 

ruotsia tai ranskaa. Niinpä hän päätti mennä 

oppineisuudestaan kuuluisan Älylän isännän puheille ymmärtääkseen, mitä sivistys 

                                                   

 

532 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858 
& no. 18, 7.5.1858. 

533 Ks. liite. 

Staffan Riikonen (1824–1896). Sivistyksestä 

kirjoittaessaan Riikonen oli 34-vuotias. Tämä 

valokuva on hänen vanhoilta päiviltään 

1800-luvun lopusta. Kuvan lähde: 

Kaukoranta 1935, 163. 
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merkitsi. Älylän isäntä kertoi Antille näkemyksensä asiasta ja lopulta keskustelu vei 

koulujen saamisen tärkeyteen suomenkieliselle kansalle.534 

Älylän isännän suulla puhuneen Staffan Riikosen mukaan todellinen sivistys ei 

ollut sen kaltaista herrastelemista, joka tuli esiin joidenkin pikkuvirkamiesten ja vä-

häistä oppia saaneiden talonpoikien käytöksessä. Riikosen mukaan monen silta-

voudin, komissaarion tai nimismiehen huonot käytöstavat ja heidän tekemänsä vää-

rinkäytökset johtuivat siitä, että he eivät olleet saaneet tarpeeksi opetusta ja kasva-

tusta, eivätkä olleet näin oppineet tuntemaan sivistyneen ihmisen velvollisuuksia. 

Osansa Riikosen kritiikistä saivat myös vähäisellä kirjoitustaidollaan herrastelleet ta-

lonpojat. Hänen mukaansa nämä pitivät itseään muita säätyveljiään parempina, 

vaikka usein he osasivat kirjoittaa vain hyvin vaillinaisesti. Herrastelevat talonpojat 

alkoivat Riikosen mukaan monesti vieroksua talonpojan töitä, minkä vuoksi heistä 

tuli ”joutavia reihkaleita tai vetkuloita”. Riikonen mainitsi, että useimmiten tällaiset 

talonpojat eivät olleet hankkineet varallisuuttaan itse, vaan he pöyhkeilivät ja elivät 

huoletonta elämää isiltään perityn vaurautensa avulla. Riikosen mukaan oikein sivis-

tyessään talonpojista ei tullut herroja, vaan todellinen sivistys vain kiinnitti lujemmin 

heidät peltoihinsa ja sarkanuttuihinsa.535 

Riikonen korostikin kirjoituksessaan, että oikea sivistys ei tarkoittanut hyvää kir-

joitus- lasku- ja kielitaitoa, vaan tämänkaltaisten tietojen ja oppien haaliminen oli it-

sessään ”ainoastaan ulkonaista mahtia ja keinoja”. Tämä tarkoitti myös sitä, etteivät 

kaikki ylempisäätyiset herrat automaattisesti olleet sivistyneitä. Asia johtui Riikosen 

mukaan yksinkertaisesti siitä, että kaikille ihmisille sivistyminen ei vain ollut mahdol-

lista. Hänen mukaansa oli olemassa ihmisiä, joilla oli niin ”mihinkään hyvään kyke-

nemätön luonto”, ettei se parantunut minkäänlaisilla opeilla tai kouluilla.536 

Riikosen mukaan tieto ja oppi olivat lähtökohtaisesti täysin ulkonaisia ihmisen 

luonnolle, jonka vuoksi ihmisen oli ne erikseen hankittava ja omistettava. Vasta tie-

tojen ja opin ”omistaminen” sai aikaan ihmisen sivistymisen, jonka Riikonen näki 

ihmisen kokonaisvaltaisena uudistumisena. Kun ihmisen oli onnistunut ”omistaa” 

itselleen oppia, sai se Riikosen mukaan hänen järkensä ja ymmärryksensä ”käsittä-

mään sekä luonnon että elämän salaisuudet ja voimat”. Kun puolestaan tämä ihmisen 

                                                   

 

534 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858 
& no. 18, 7.5.1858. 

535 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858. 

536 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858. 
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uusi käsitys asioista oli pyhitetty kristillisyyden hengellä, tapahtui kertakaikkinen 

”muutos ihmisen ajatustavassa, olennossa ja elannossa”. Näin syntyneen ihmisen 

ajattelutapa muuttui Riikosen mukaan niin, että hän alkoi elää ajatellen mitä teki. 

Niinpä hän ei enää tehnyt asioita siksi, koska muutkin niin tekivät, vaan siksi, koska 

hän tiesi, mikä on hyvää ja hyödyllistä tai pahaa ja vahingollista. Riikosen mukaan 

sivistys tulikin ilmi ”puhtaassa ja tasaisessa elämän muodossa” ja johdatti ”toimelli-

sella ajatusten käytännöllä ahkeruuteen, rehellisyyteen, lakien pyhänäpitämiseen ja si-

veyteen”. Saavutettu sisäinen sivistys näkyi Riikosen mukaan myös ihmisen koko ul-

koisessa olemuksessa, sillä sivistyneen ihmisen ruumis ja sen liikevoimat paranivat ja 

alkoivat totella paremmin ihmisen hengen käskyjä ja mielitekoja. Tästä johtuen sivis-

tyneen ihmisen erotti Riikosen mukaan jo hänen ulkomuodostaan, olennostaan ja 

liikkeistään.537 

Riikosen ajattelun mukaan sivistymisen kautta ihminen siis ikään kuin otti tiedon 

avulla itse itsensä haltuun ja tätä kautta irtaantui luonnosta tai luonnontilastaan. Hä-

nestä tuli itsensä tunteva rationaalinen olento, joka osasi arvioida omien tekojensa 

vaikutuksia ja hallita ympäröivää ulkoista luontoa.  

Luonnonvoimien hallinta oli keskeisessä osassa Riikosen sivistystä koskevassa 

ajattelussa. Ihmisten sivistymisen yleiset vaikutukset tulivat hänen mukaansa esille 

hänen oman aikansa edistyneissä sahoissa, ruukeissa ja tehtaissa. Riikosen mukaan 

nämä olivat laitoksia, joita vielä raakuuden tilassa olleet oppimattomat ihmiset kum-

meksuivat, eivätkä voineet käsittää ”niissä ihmisen taidolla vaikuttamaan pantuja 

luonnon voimia”. Riikonen korosti, että hänen ajassaan näkyvissä ollut muutos ja 

edistys olivat tapahtuneet nopeasti. Hän kirjoitti kuinka hänen vanhempiensa van-

hemmat vielä valmistivat rautaharkkoja pienissä ahjoissa ja sitten takoivat vaivalloi-

sesti käsin raudan kangeksi. Nykyajan ruukeissa ei Riikosen mukaan tarvittu juuri 

enää ihmisvoimaa. Harkko vain valettiin tarkoituksenmukaiseksi esineeksi. Sama päti 

Riikosen mukaan sahalaitoksiin, jotka olivat hänen mukaansa esi-isien ajoilta suuresti 

muuttuneet.538 

Esimerkiksi sivistyneestä ihmisestä Riikonen nosti kertomuksessaan pitäjässä toi-

mineen ruukin isännän, joka oli noussut tyhjätaskusta rikkaaksi, koska hän oli opin 

ja tiedon kautta hankkinut ymmärrystä ja hänellä oli palavaa halua käyttää sitä. Sa-

                                                   

 

537 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858 
& Suometar no. 18, 7.5.1858. 

538 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 18, 7.5.1858. 
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malla Riikonen korosti, että myös talonpojat tarvitsivat luonnon hallintaan perustu-

nutta sivistystä. Hänen mukaansa Suomessa maanlaatu vaihteli ja sen vuoksi talon-

pojat tarvitsivat tietoa siitä, kuinka maa saatiin muokattua viljan kasvulle sopivaksi 

siihen erilaisia aineksia lisäämällä.539 Riikosen ajattelun mukaan siis teollisuudessa il-

mennyt luonnon hallinnan malli tuli siirtää myös talonpoikien harjoittamaan maan-

viljelykseen. Tämän vuoksi myös talonpojat tarvitsivat sivistystä.  

Kansa tarvitsi Riikosen mukaan sivistyäkseen välttämättä kouluja. Hän korosti 

tätä lausumalla, että sivistetty järki ”ei kouluitta synny ja kasva”.  Riikosen mukaan 

talonpoikien oli vaikeaa ymmärtää saatikka selittää, mitä sivistyminen merkitsi juuri 

siksi, etteivät he olleet saaneet lainkaan kouluissa annettavaa opetusta. Riikosen mu-

kaan koulutetun ja kouluja käymättömän ihmisen ero oli sama kuin puutarhan ja 

luonnon tilassa olleen metsän. Puutarha oli järjestyksessä ja sitä hoiti oppinut puu-

tarhuri. Metsä puolestaan oli pelkästään luonnon kasvattamaa. Vaikka puutarhassa 

Riikosen mukaan oli joskus huonokasvuisia ja hedelmää antamattomia puita, niin 

vielä tätä vähemmän oli virheettömiä puita luonnon kasvattamassa metsässä. Kou-

lunkäynti piirtyi Riikosen kirjoituksessa väyläksi, jota kulkemalla maata viljelevä rah-

vas saattoi alkaa hallitsemaan luonnon voimia ruukkien ja sahojen antamien esimerk-

kien tavoilla. Koko Riikosen sivistys-kirjoituksen lopputulemana olikin se, että viisas 

Älylän isäntä sai vastahakoisen Varakkalan isännän ymmärtämään, että talonpoikien 

oli ponnisteltava rahvaankoulun aikaansaamiseksi kotipitäjäänsä.540 

Suomenkielisen kansanosan sivistymisellä oli Riikosen mukaan myös laajempaa 

yhteiskunnallista merkitystä. Hänen mukaansa sivistys tuotti ”keskinäistä rehelli-

syyttä ja rakkautta, sopua ja suosiota”. Sen kautta kansakunnan jäsenet saattoivat 

omassa elinkeinossaan ja säädyssään käyttää tietojaan ja taitojaan vapaasti sekä itsensä 

että yhteiseksi hyödyksi. Näin sivistys Riikosen ajattelussa yhdisti ihmiset yhteiseksi 

kokonaisuudeksi, kansakunnan jäseniksi, joilla oli yhteisenä päämääränään kaikkien 

yhteinen etu. Jos suomenkielinen kansanosa sivistyisi, vapautuisi se Riikosen mukaan 

sitä rasittaneista turhista viinan salapoltosta saaduista sakoista, maksamattomien 

kruununmaksujen pakkoperinnästä sekä turhasta keskinäisestä riitelystä käräjillä. 

                                                   

 

539 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 18, 7.5.1858. 
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Näin vapautuisi Riikosen mukaan talonpoikien varoja uusien kansakoulujen perusta-

miseen. Riikonen korostikin, että opin saanti kouluissa oli ihmisen jälkikasvulle an-

nettuna hopeaa tai kultaakin kalliimpi perintö.541 

Staffan Riikonen käsitti siis sivistymisen ihmisen tiedon omaksumisen kautta ta-

pahtuneeksi sisäiseksi uudistumiseksi, jonka kristillinen henki pyhitti. Hänen käsityk-

sensä mukaan tätä kautta ihmisen koko olemus ja elämä muuttuivat. Sivistyessään 

ihminen oppi ymmärtämään luonnon säännönmukaisia rakenteita ja mekanismeja. 

Tämän ansiosta hän pystyi harjoittamaan elinkeinoaan aikaisempaa rationaalisem-

min. Kansan sivistymisen Riikonen näki olevan mahdollista vain koulujen avulla. 

Niissä oli Riikosen mukaan mahdollista kasvattaa ihmisiä, jotka toimivat sekä itsensä 

että kanssaihmistensä hyväksi ollen tätä kautta koko kansakunnalle hyödyksi. 

Staffan Riikosen kirjoituksesta esille tuleva sivistys-ajattelu muistutti aiheesta ai-

kaisemmin kirjoittaneista kirjoittajista eniten Antti Mannisen pohdintoja. Riikosta ja 

Mannista yhdisti toisiinsa etenkin samankaltainen luonnon hallinta -tematiikka. Ku-

ten jo aikaisemmin on todettu, tämä ote oli tuttu monista suomenkieliselle kansan-

osalle suunnatuista valistushenkisistä maallisista kirjoista, joihin Riikonen on voinut 

tutustua. Tämän lisäksi Riikonen on hyvin voinut saada vaikutteita tekstiinsä myös 

suoraan Manniselta. Riikonen on saattanut lukea Mannisen vuonna 1850 kirjoitta-

man tekstin, mutta näillä miehillä oli myös henkilökohtainen yhteys. Manninen oli 

nimittäin lokakuussa 1857, puoli vuotta ennen Riikosen kirjoitusta muuttanut Toh-

majärvelle Jouhkolan maaviljelyskoulun opettajaksi ja johtajaksi.542 Riikosen oli kiin-

nostunut Mannisen johtaman maaviljelyskoulun asioista, sillä hän raportoi pari kuu-

kautta sivistys-kirjoitusta myöhemmin koulun vuositutkinnosta Suomettareen.543 

Heidän väliseen keskinäiseen yhteyteen viittaa myös se, että saman vuoden 1858 ai-

kana, jolloin Riikonen kirjoitti sivistys-kirjoituksensa, Manninen ja Riikonen kävivät 

lehdistössä ystävällismielistä debattia siitä, miten rahvaan koulutus tulisi järjestää.544  

Riikosen sivistys-kirjoitus liittyi myös vuonna 1858 ajankohtaiseen valtakunnalli-

seen puheenaiheeseen. Keisari Aleksanteri II oli antanut saman vuoden keväänä kan-

sakoulujulistuksen, jossa ilmaistiin ensimmäistä kertaa esivallan halu antaa suomen-

                                                   

 

541 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 18, 7.5.1858. 

542 A. R–dt. 1875, 234. 

543 S. R–nen. [Riikonen, Staffan]: Tohmajärveltä kesäkuun 30p:nä. Suometar no. 27, 9.7.1858. 

544 A. M–n. [Manninen, Antti] Kansan sivistämisestä. Suometar no. 35, 3.9.1858; S. R–nen. [Riikonen, 
Staffan]: Muutama miete kansan sivistämisestä. Sanan-Lennätin no. 40, 8.10.1858. 
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kieliselle kansanosalle koulutusta. Riikosen kirjoituksen voikin nähdä liittyvän suo-

raan kansakoulujulistuksen julkisuudessa aikaansaamaan kansanvalistuskeskuste-

luun. Asialla oli myös paikallinen ulottuvuus, sillä tohmajärveläisten säätyläisten kes-

kuudessa oli jo aiemmin 1850-luvulla noussut Suomen oloissa varhainen kansanva-

listusinnostus. Pitäjässä panostettiin kansan kielen käyttöön virkakielenä, sillä pitäjä 

oli ensimmäinen Suomessa, jossa alettiin käyttää suomen kieltä tuomioistuimen pöy-

täkirjakielenä 1850-luvulla. Tämän takana oli pitäjässä asunut ja toiminut tuomari 

Karl Ferdinand Forsström.545 Tohmajärvelle perustettiin myös varhaisia kansalle tar-

koitettuja kouluja. Kuten jo aiemmin Antti Mannista käsittelevästä luvusta on käynyt 

ilmi, senaattori ja Jouhkolan kartanon omistaja Samuel Henrik Antell perusti mailleen 

vuonna 1857 maan ensimmäisen suomenkieliselle rahvaalle tarkoitetun maanviljelys-

koulun.546 Riikosen esimies patruuna N.L. Arppe puolestaan perusti Värtsilään 

vuonna 1858 ruukinkoulun tehtaan työntekijöiden lapsille.547 Tohmajärvelle oli myös 

vuotta ennen Riikosen sivistys-kirjoitusta perustettu suomenkieliselle kansanosalle 

tarkoitettu lainakirjasto, jonka aloitteentekijänä ja ensimmäisenä hoitajana toimi kan-

sanvalistushenkinen kirkkoherran apulainen Karl Fritjof Calonius.548 

Riikosen talonpoikia kansakoulujen perustamiseen kehottanut sivistys-kirjoitus 

on nähtävä osana tätä paikkakunnalla alkunsa saanutta kansanvalistusinnostusta. 

Tätä tukee se, että Riikosen tarinamuotoisessa kirjoituksessa oli useita viitteitä toh-

majärveläiseen paikalliseen todellisuuteen. Hänen kirjoituksessaan toinen talonpo-

jista kävi juuri lainakirjastossa kyselemässä asioita kansanvalistuksesta innostuneelta 

nuorelta apupapilta, jonka esikuva lainakirjaston perustanut Calonius lienee ollut. Rii-

kosen kertomuksen sivistynyt ruukinisäntä puolestaan näyttää viitanneen hänen 

omaan esimieheensä ja työnantajaansa N.L. Arppeen. joka juuri oli melko vaatimat-

tomista lähtökohdista kohonnut menestykseen ja varallisuuteen teollisuuden alalla.549  

Riikosen esimies N. L. Arppe oli monella tapaa poikkeus Suomen ensimmäisten 

teollisuuden pioneerien joukossa. Useimmat näistä olivat alun perin ulkomaalaisia, 

                                                   

 

545 Forsström J 2004. Juvonen 1990, 420–421. Forsström myös julkaisi pöytäkirjat suomeksi. Ks. Fors-
ström, Karl Ferdinand 1857: Viina ja murha, eli ensimäiset kihlakunnan oikeuden protokollat suo-
meksi. Tosi tapaus Suomessa. K.E. Holm, Helsinki. 

546 Juvonen 1990, 286. 

547 Aurola 1961, 81–82; Juvonen 1990, 334. 

548 Juvonen 1990, 527. Virallisen aloitteen teki Kirkkoherra Erik Andelin. 

549 Palmén 1925, 667–668; Mustelin 1973, 28–29. Arppen elämästä ks. myös Saloheimo 1997. 



 

210 

mutta Arppe oli Suomesta. Karjalan teollisuuden perustajaksi tituleerattu Arppe 

omisti Itä-Suomessa sahoja ja rautaruukkeja sekä suuria määriä metsämaita. Arppe 

jätti 1800-luvulla jälkensä Karjalan ja koko Itä-Suomen luontoon kaivauttamalla ka-

navia, hakkaamalla ja istuttamalla metsiä, laskemalla järviä sekä kokeilemalla uusia 

maatalousmenetelmiä. Arppe rakennutti myös varhaisen rautatien ja Suomen ensim-

mäisen höyrylaiva Ilmarisen, joka laskettiin Saimaan vesille vuonna 1833.550  

Arppe oli tunnettu siitä, että hän nosti yhtiönsä avainpaikoille rahvaan parista ko-

toisin olleita miehiä. Staffan Riikonen oli näistä yksi pisimmälle päässeistä.551 Arppe 

pestasi Sortavalassa liikeapulaisena toimineen Riikosen Kiteellä sijainneelle Puhok-

sen Sahalalle konttoriapulaiseksi vuonna 1841, tämän ollessa vasta 17-vuotias.552 

Kymmenen vuotta myöhemmin 1851 Riikonen muutti konttoristiksi Tohmajärven 

Värtsilään, johon oli juuri valmistumassa Arppen omistama maan uudenaikaisin rau-

taruukki.553 Värtsilässä työskennellessään vuosina 1851–1858 Riikonen sai nähdä, 

kuinka kosken partaalle valmistui Suomen oloissa ennenäkemättömän tuottelias rau-

taruukki. Tehdas kävi pian valmistuttuaan monta vuotta täysillä kierroksilla. Edulliset 

tulliolot, verovapaus ja vuosina 1853–56 käyty Krimin sota toivat ruukin rautatuot-

teille kysyntää erityisesti Pietarissa.554 Sivistys-kirjoitusta tehdessään Riikonen oli ol-

lut jo puolet elämästään Arppen palveluksessa tämän teollisuuslaitoksissa. Tätä taus-

taa vasten on ymmärrettävää, että hän Arppeen viitaten nosti sivistys-kirjoituksessaan 

ruukinisännän esimerkiksi sivistyneestä ihmisestä, joka oli noussut luonnonvoimia 

valjastamalla varakkaaksi.   

Riikosen sivistys-kirjoituksesta tulee esille, että työt Arppen teollisuuslaitoksilla 

olivat vaikuttaneet hänen ajatteluunsa syvästi. Tämä näkyi siinä, että monet Riikosen 

sivistymistä koskeneet ajattelutavat näyttävät kummunneen ruukkien ja sahojen teol-

lisesta maailmasta. Sivistys-kirjoituksessaan hän nimittäin samaisti koulut suoraan 

tehdaslaitoksiin, koska molemmissa jalostettiin hänen ajattelunsa mukaan luonnon-

                                                   

 

550 Mustelin 1973, 47–54, 146–151; Kaukoranta 1935, 134–137. Saloheimo 1997. 

551 Riikosen lisäksi muita tällaisia olivat olivat esimerkiksi P. Hendunen ja O.E. Kivinen. Palmén 1925, 
673. 

552 MMA Sortavalan kaupunkiseurakunta rippikirja 1832–1851 (I Aa:1), sivu 90. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6942677]. 

553 JOMA Tohmajärven seurakunta sisäänmuuttaneet 1831–1861. sivu 702. [http://www.sukuhisto-
ria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=16009&pnum=10].  Kuollut. Laatokka no. 66, 15.8.1896. 
L.O.S.: Staffan Riikonen, eräs rajaseudun ”self made man” 1800-luvulla. Rajaseutu 1/1951, 10–12. 
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aineesta parempi tuote. Ihmisen sivistysprosessin hän samaisti työpaikkansa Wärtsi-

län rautaruukin teolliseen prosessiin. Vielä sivistymätön ihminen vertautui Riikosen 

ajattelussa järven pohjasta nostettavaan maa-ainekseen, josta rautaruukissa syntyi val-

mis metallinen työkalu. Riikosen sivistys-ajattelussa rautaruukin tilalla oli vain koulu, 

jonka Riikonen näki voivan jalostaa ihmisissä olevaa luonnollista potentiaalia. Myös 

Riikosen esimerkit sivistyksen vaikutuksesta liittyivät hänelle tuttuihin rautaruukkien 

ja sahojen maailmaan. Sivistyksen avulla pystyi Riikosen mukaan hallitsemaan luon-

nonvoimia, mitä hänen mukaansa juuri rautaruukeissa tehtiin.555   

Sen, miksi Riikonen näki juuri koulujen perustamisen olevan välttämätöntä kan-

san sivistämiseksi, voi nähdä liittyvän suoraan hänen omakohtaisiin kokemuksiinsa 

koulunkäynnin vaikutuksesta ihmiseen. Staffan Riikonen oli alkujaan köyhistä oloista 

kotoisin ollut torpparinpoika Tohmajärveltä.556 Hän lähti kotoaan 10-vuotiaana Pie-

tariin toimiakseen siellä juoksupoikana. Samana vuonna 1835 Pietarissa avattiin Pie-

tarin suomenkielinen kirkkokouluna tunnettu oppilaitos, joka tarjosi ilmaista ope-

tusta kaupungissa työskenteleville suomenkielisille pojille.557 Koulu oli suunnattu 

Suomessa syntyneille varattomille poikalapsille ja opiskelu siellä oli ilmaista. Opetus-

kielenä käytettiin ruotsia tai suomea riippuen oppilaan syntymäpitäjän kielestä. Op-

piaineina olivat äidinkieli, venäjän kieli, saksan kieli ja laskuopin alkeisperusteet.558  

Staffan pääsi kouluun ja jatkoi opintojaan myöhemmin Sortavalan ala-alkeiskou-

lussa.559  

Sattuman kautta tapahtunut kouluun pääseminen oli muuttanut Riikosen nuoruu-

dessa koko hänen elämänsä suunnan. Koulunkäynnin kautta oppimiensa kirjallisten 

taitojen ansioista hän pääsi konttoristiksi Arppen sahoille ja ruukeille. Se irrotti näin 

                                                   

 

555 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 18, 7.5.1858. 
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KA Tuomiokapitulien kouluarkisto. 80.1 Sortavalan ala-alkeiskoulun asiakirjat 1844–1870. 
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torpparinpojan pois vanhasta isien agraari-elämästä teolliseen ja kirjalliseen maail-

maan. Aikaisempien sivistys-kirjoittajien tavoin siis myös Riikosen käsitys ihmisen 

sivistymisen prosessista näyttää saaneen mallinsa hänet agraarikulttuurista irrotta-

neesta sosiaalisesta nousustaan, jota hän itsereflektiivisesti sivistys-kirjoituksessaan 

jäsensi. 

Aikaisempien kirjoittajien tapaan myös Riikosen kirjoituksen taustalta on mah-

dollista löytää myös sen kirjoitusajankohdan paikalliseen sosiaaliseen kontekstiin liit-

tyneitä tekijöitä. Tohmajärvellä 1850-luvun loppupuolella orastaneen kansanvalis-

tusinnostuksen takana näyttää olleen huoli paikkakunnan suomenkielisen väestön 

opillisesta tilasta. Tämän puolesta puhuu se, että sanomalehtiin 1850-luvun puolivä-

lissä lähetetyissä maaseutukirjeissä juuri tohmajärveläisen rahvaan sivistystasosta 

maalattiin synkeä kuva. Vuonna 1854 Tohmajärveltä kirjoitettiin Suomettareen, 

kuinka siellä rakastettiin enemmän rahaa kuin sivistystä, minkä vuoksi molemmista 

oli puutetta. Kirjoituksen mukaan kansa ei osannut lukea kuin välttämättömät hen-

gelliset kirjat ja ne jotka osasivat lukea, eivät halunneet laittaa rahojaan kirjallisuuteen 

tai sanomalehtiin. Kirjoittajan mukaan nämä ostivat mieluummin hyvän hatun pää-

hänsä.560 Toinen kirjoittaja kertoi samana vuonna, että tohmajärveläiset saivat usein 

kuulla taitamattomuudestaan kirjojen lukemisessa ja sivistyksen tuntemattomuu-

desta. Viimeisenä torujen antajana kirjoittaja mainitsi piispan tekemässään tarkastuk-

sessa.561  Pitkin 1850-lukua Tohmajärveltä raportoitiin myös rahvaan taika-uskosta. 

Kirjoituksissa mainittiin usein pitäjässä toimineista tietäjistä, loihtijoista ja pop-

paukoista. Samoin karjanhoidon sanottiin olleen usein pelkkien uskomusten va-

rassa.562  

                                                   

 

560 Tohmajärveltä 29 p. Jouluk. Suometar no.1, 7.1.1854. 

561 Tohmajärveläinen: Tohmajärveltä. 11 p. helmikuuta 1854. Suometar no. 11, 17.3.1854. 

562 O.M: Tohmajärveläinen: Tohmajärvestä. 2 p. helmik. Suometar no. 11, 17.2.1854; F.T: Tohmajär-
veltä 19 p. jouluk. Suometar no. 3, 22.1.1858; F.T.: Tohmajärveltä tammikuussa. Suometar no. 7, 
18.2.1859. Säätyläisten paikallisella sivistysprojektilla näyttää olleen myös selviä myönteisiä vaikutuksia. 
1850-luvun loppupuoliskolla julkisuudessa Tohmajärveltä alkoi kantautua tietoja siitä, kuinka sanoma-
lehtien lukeminen oli nousussa pitäjän rahvaan parissa. F.T.: Tohmajärveltä tammikuussa. Suometar 
no. 7, 18.2.1859.; T–t–n..: Tohmajärveltä. Suometar no. 50, 23.12.1859. Vuonna 1855 Suomettaressa 
raportoitiin, että Tohmajärvelle tuli 37 sanomalehteä. Luku oli merkittävä, sillä Pohjois-Karjalassa seu-
raavaksi eniten lehtiä tilattiin Ilomantsiin 22 kappaletta. K. F. C. [Calonius, Karl Fritjof]Tohmajärveltä. 
Suometar no. 41, 12.10.1855. Vuonna 1856 Tohmajärvelle tuli 65 sanomalehteä ja seuraavana vuonna 
jo 94. –lns.: Sanomakirjallisuudesta, tarkoittava erittäin ala-Karjalaa. Suometar no. 40, 9.10.1857. 
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Maaseutukirjeiden kriittisten äänensävyjen taustalla näyttää olleen se, että 1850-

luku oli muutoksen aikaa Tohmajärvellä. Värtsilän ruukki, jossa Riikonen toimi kont-

toristina oli avattu vuonna 1852, juuri Krimin sodan kynnyksellä. Ruukki oli Suomen 

olosuhteissa uudenaikainen ja tehokas, siinä pystyttiin tuottamaan takkirautaa ennä-

tystahtiin.  Alkuvuosina Krimin sota 1853–1856 ja samanaikaiset suosiolliset tulliolot 

sekä verovapaus saivat aikaan sen, että kaikki ruukin tuottama rauta vietiin Venä-

jälle.563 Ruukin menestyksellä oli tuntuvia vaikutuksia myös Tohmajärven agraariseen 

yhteisöön. Tehdas itse ei työllistänyt 1850-luvulla keskimäärin kuin alle kaksikym-

mentä henkilöä,564 mutta ruukin toiminta perustuikin runsaaseen ulkopuolisen työ-

voiman käyttöön. Konttoristi Riikonen itse selitti Suomettareen vuonna 1855 kirjoit-

tamassaan kuvauksessa, kuinka pelkkä halonhakkuu ja puun poltto hiileksi työllistivät 

satoja miehiä päivässä ympäri vuoden. Talvisin puolestaan järvimalmin, halkojen, 

kalkkikiven ja hiilen kuljetus ruukille tarvitsivat useampia satoja hevosia miehen 

kanssa. Kesäisin järvimalmin nosto vaati Riikosen mukaan myös joukoittain mie-

hiä.565 Riikosen kuvasi ruukin vaikutusta toteamalla sen saaneen yhteisessä kansassa 

aikaan suuren liikkeen.566  

Eräs toinen maaseutukirjeen kirjoittaja puolestaan kertoi, kuinka ruukin toiminta 

oli tuonut rahatalouden yhä vahvemmin pitäjän suomenkielisen väestön elinpiiriin. 

Talonpoikaisto oli aikaisemmin saanut jonkin verran rahaa lähinnä voista ja muista 

karjataloustuotteista, mutta nyt sitä oli saatavissa oman maatalouden ulkopuolisesta 

kuljetustyöstä. Tilattoman väestön puolestaan oli mahdollista tienata rahaa ruukin 

aputöillä, kuten järvimalmin nostolla, halonhakkaamisella ja hiilen polttamisella. 

Nämä työt olivat myös suhteellisen hyvin palkattuja. Vuonna 1854 Tohmajärveltä 

raportoitiinkin Suomettaressa, että hyvien rekikelien aikana järvimalmin vetäjät ja hii-

lenpolttajat saivat satoja kolikoita päivässä. 567 

Ruukin menestyksen myötä suomenkieliselle väestölle mahdollistuneilla tienes-

teillä oli kuitenkin myös varjopuolensa. Seudulta lähetetyissä maaseutukirjeissä näh-

tiin yleisenä ongelmana, että talonpoikien ruukintöissä viettämä aika oli pois heidän 

                                                   

 

563 Mustelin 1973 185–186. 

564 Juvonen 1990, 331. 

565 S. R.: Tohmajärveltä, Värtsilästä. Suometar no. 29, 20.7.1855. 

566 S. R.: Tohmajärveltä, Värtsilästä. Suometar no. 29, 20.7.1855. 

567 Tohmajärveläinen: Tohmajärveltä. 11 p. helmikuuta 1854. Suometar no. 11, 17.3.1854. 
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pääelinkeinostaan, omavaraisesta maanviljelystyöstä. Ruukki työllisti myös pitäjän ti-

latonta väestöä niin, että talollisilla oli tärkeimpinä sesonkiaikoina aputyövoimasta 

puutetta. Maaliskuussa 1855 Tohmajärven naapuripitäjästä Kiihtelysvaaralta kirjoi-

tettiin Suomettareen maaseutukirje, jossa arvosteltiin ruukkien vaikutusta talonpoi-

kien elämään. Kirjoittaja vertasi ruukintyötä raamatullisesti Egyptin orjuuteen ja ar-

veli, että suurin osa hänen pitäjäläisistään oli jo niin sitoutunut ruukintyöhön, etteivät 

he enää siitä tuskitta päässeet irti. Kirjoittajan mukaan varsinkin talvisin talonpojat 

tekivät lähiseudun ruukeille niin paljon rahtityötä, että heidän omaan maanviljelyk-

seen liittyvä työ talvella ja keväällä jäi vaillinaiseksi. Näin kävi, vaikka ruukille toimi-

tetusta työpanoksesta maksettu palkka oli niin pieni, ettei sillä saanut maksettua kuin 

omat kulunsa. Tästä huolimatta seudulle oli kirjoittajan mukaan syntynyt ”yhteinen 

vimma” ruukintyöhön, minkä johdosta rikkaatkin talonpojat, joilla ei edes ollut rahan 

tarvetta, kävivät vetämässä rahtia. Kirjoittaja myös arvosteli rahatalouden mukanaan 

tuomaa kaupankäyntiä. Hänen mukaansa jotkut pitäjäläisistä ostivat halvalla veloissa 

olevilta talonpojilta ja myivät kalliilla kaupungissa. Kirjoittajan mukaan heidän vau-

rastumisensa tapahtui muiden vahingolla.568 

Samassa lehdessä Kiihtelysvaaralta tulleen maaseutukirjeen kanssa oli myös Toh-

majärven lähialueelta Impilahdelta tullut kirje, jossa todettiin paikkakunnalla olevan 

”sammumattoman himon” rahtia kohtaan, joka turmeli talonpoikaista kansaa. Kir-

joittajan mukaan sivistys ja tilojen hoito olivat rahtityön vuoksi jääneet häviölle. Im-

pilahtelainen myös ihmetteli rahdinvedon kannattavuutta, kun kaikki rahtiraha kului 

miehen ja hevosen muonittamiseen matkalla. Hän totesikin talonpoikaisen rahtityön 

voiton jäävän maantielle.569 

Staffan Riikonen itse toimi julkisuudessa työpaikkansa Värtsilän ruukin toiminnan 

puolustajana. Hän vastasi itse ruukin vaikutuksiin kriittisesti suhtautuneisiin maaseu-

tukirjeisiin Suomettaren sivuilla heinäkuussa 1855 kirjoituksessaan, jossa hän puo-

lusti voimakkaasti ruukkeja yleisesti ja erityisesti Värtsilää. Riikonen myönsi kirjoi-

tuksessaan, että ruukintöihin uhrattu aika oli pois talonpoikien pääelinkeinon harjoit-

tamisesta, mutta piti varsinaisesti ongelmana talonpoikien huonosti hoitamia maata-

loustöitä. Riikosen mukaan köyhyys oli seurausta maatöiden laiminlyömisestä. Hän 

kuitenkin tähdensi, että ilman ruukin suomaa toimeentulomahdollisuutta talonpoika 

                                                   

 

568 Kihtelysvaarasta. Suometar no. 10, 9.3.1855. 

569 Impilahdelta. Suometar no. 10, 9.3.1855. 
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tällaisessa tilanteessa vain velkaantuisi rikkaammilleen.570 Se miksi varakkaammat 

maanviljelijät vihasivat ruukkeja, johtui Riikosen mukaan siitä, että se vei näiltä jou-

tilasta työvoimaa. Riikosen mukaan tämä oli kuitenkin varakkaampien talonpoikien 

oma syy, koska nämä käyttivät joutoväkeä vain kausiluonteisesti. Maataloustyökau-

sien ulkopuolella joutoväki Riikosen mukaan velkaantui ja joutui sitoutumaan isän-

tiinsä huonoilla ehdoilla. Sen sijaan ruukissa maksettiin sama palkka kesät talvet, 

minkä vuoksi joutoväki saattoi tuntea olonsa vapaammaksi.571 

Riikonen esittikin kirjoituksessaan, että päinvastoin kuin yleisesti luultiin, teolli-

sesta toiminnasta oli selvää hyötyä rahvaalle. Ensinnäkin ruukin rahtitöiden avulla 

hyvin oman talonsa hoitanut talonpoika saattoi kerätä säästöjä, joita hän tarvitsi huo-

noina vuosina. Toisekseen ruukit tarvitsivat suuria määriä hiilipuuta. Tämän vuoksi 

puukauppa oli Riikosen mukaan alkanut tuottaa huomattavia rahasummia myös ta-

lonpojille. Kolmannekseen Riikonen esitti, että rautaruukkien tuotteet olivat välttä-

mättömän tarpeellisia koko ihmiskunnalle. Tätä hän teroitti toteamalla, että toimelli-

sella miehellä oli aina, jos ei muuta, niin rautaa oleva veitsi taskussaan. Sahat puoles-

taan eivät Riikosen mukaan olleet talonpojille haitaksi, koska ne eivät tarvinneet suu-

ria määriä työvoimaa ja ne tarvitsivat metsistä vain suurimmat tukkipuut, joiden jäl-

keen jäi vielä muuta puustoa muihin tarpeisiin.572 

Riikosen sivistys-kirjoituksen synnyn kannalta oleellista oli, että tämän julkisuu-

dessa 1850-luvun puolivälissä käydyn keskustelun uhkakuvat realisoituivat Tohma-

järvellä vuosikymmenen lopulla. Krimin sodan päättymisen vuonna 1856 ja seuraa-

vana vuonna tiukentuneiden tullimääräysten vuoksi Värtsilän tuottama takkirauta ei 

enää pystynyt kilpailemaan Venäjän markkinoilla halvan englantilaisen raudan 

kanssa.573 Vuonna 1858 ruukin suhdannenäkymät olivatkin heikentyneet suuresti. 

Masuuni seisoi puhdistustöiden vuoksi kolme kuukautta.574 Pitäjän rahvaalle tämä 

merkitsi ruukin tarjoama työn ja rahapalkan loppumista. Samaan aikaan Tohmajär-

vellä maanviljelys oli kärsinyt 1850-luvun lopussa monista huonoista peräkkäisistä 

vuosista. Vuoden 1856 kylmää ja sateista kesää oli seurannut aikainen ja hallainen 

                                                   

 

570 S. R.: Tohmajärveltä, Värtsilästä. Suometar no. 29, 20.7.1855. 

571 S. R.: Tohmajärveltä, Värtsilästä. Suometar no. 29, 20.7.1855. 

572 S. R.: Tohmajärveltä, Värtsilästä. Suometar no. 29, 20.7.1855. 

573 Laine 1948, 662–663. 

574 Juvonen 1990, 330. 
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syksy. Tämä oli johtanut seuraavana keväänä siihen, että siemenistä oli puutetta. Vuo-

den 1857 kesä oli sekin epätavallisen huono.575  

Maaliskuussa 1858, juuri ennen Riikosen kirjoitusta, tuolloin Tohmajärvellä maa-

viljelyskoulun opettajana toiminut Antti Manninen, raportoi Suomettareen, kuinka 

pitäjässä kulki ruukin rahtitöiden loputtua työnhakijoita ristiin rastiin.576 Staffan Rii-

konen itse kirjoitti Tohmajärveltä hieman sivistys-kirjoituksensa jälkeen kesällä 1858, 

kuinka köyhyys tuntui kaikkialla. Hänen mukaan ihmiset useimmiten kohdatessaan 

pyysivät toisiltaan lainaa, mutta kenelläkään ei sitä ollut antaa. Riikonen syytti tilan-

teesta kahta koettua hallavuotta. Hänen mukaansa niitä edeltäneinä parempina vuo-

sina vain muutama oli saanut koottua säästöjä, jotka kuitenkin oli lainattu jo silloin 

niille, jotka eivät tulleet omillaan toimeen.577  

Tilanne pitäjässä oli erityisen huono, koska tohmajärveläinen rahvas oli ruukin 

hyvinä vuosina tottunut hakemaan ansaitsemallaan rahapalkalla läheisestä Sortavalan 

kaupungista edullisesti myytävää venäläisiä jauhoja. Erään huhtikuussa 1859 paikka-

kunnalta kirjoittaneen mukaan näin oli ollut Tohmajärvellä tapana tehdä miltei kai-

killa. Ruukin töiden loputtua paikkakunnalla oli syntynyt pula rahasta ja samalla jau-

hojen hinnat Sortavalassa olivat nousseet. Tämän seurauksena pitäjän köyhempi väki 

köyhtyi entisestään, kun se joutui maksamaan Sortavalan jauhoista välikäsille. Tilan-

teen seurauksena Tohmajärvellä kärsittiin 1850-luvun lopussa suoranaisesta nälästä. 

Huhtikuussa 1859 eräs paikkakunnalta raportoinut kirjoittaja kertoi köyhyyden ole-

van niin syvää, että moni oli joutunut antamaan viimeisen lypsävän lehmänsä pois 

saadakseen ruokaa vatsaansa.578 

Riikosen sivistys-kirjoitus näyttää saaneen selvimmän sytykkeensä tästä Tohma-

järven paikallisesta tilanteesta, jossa ruukintöiden aiheuttama rahatalouden laajene-

minen oli saanut aikaan murroksen vanhassa agraarisessa elämäntavassa. Kirjoituk-

sessaan Riikonen halusi esittää keinon, jonka avulla tilanne oli ratkaistavissa. Ihmis-

ten oli hänen mukaansa sivistyttävä, jotta he osaisivat sopeutua ruukkien kaltaisten 

uusien ilmiöiden tuottamiin muutoksiin paikallisyhteisöissä. Riikosen sivistys-kirjoi-

tuksen viesti oli, että maata viljelevän suomenkielisen kansanosan oli kokonaisuudes-

saan sopeuduttava tähän yhteiskunnan muutokseen.  

                                                   

 

575 Juvonen 1990, 229. 

576 A. M–n.[Manninen, Antti]: Tohmajärveltä 18 p. maalisk. Suometar no. 12, 26.3.1858. 

577 S. R – nen.:  [Riikonen, Staffan]: Tohmajärveltä kesäkuun 30 p:nä. Suometar no. 27, 9.7.1858. 

578 F.T.: Tohmajärveltä huhtikuun 5 p:nä. Suometar no. 15, 15.4.1859. 
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Riikosen ajattelun mukaan maata viljelevän väestön oli omaksuttava paikallisen 

vanhan agraarikulttuurin suullisesti sukupolvelta toiselle siirtyneen tietotaidon ohelle 

tai jopa sen sijalle uutta ulkopuolista ja ylipaikallista tietoa, jota opetettiin kouluissa 

ja jonka perimmäisenä lähteenä oli koko inhimillinen kulttuuri ja sen kokoama tieto-

varanto. Tämän tiedon avulla maata viljelevästä väestöstä saattoi Riikosen ajattelun 

mukaan muokkaantua nälänhädät välttäviä luonnonvoimien hallitsijoita ja samalla 

oikeutensa ja velvollisuutensa sekä yhteiskunnan instituutiot tuntevia kansakunnan 

jäseniä. Tämä muutos tapahtui Riikosen ajattelun mukaan yksittäisten ihmisten sivis-

tymisen kautta. 

Riikosen sivistys-kirjoituksen pääasialliset rakennusaineet olivat siis hänen oma-

kohtaiset kokemuksensa koulutuksen kautta saadun opin hyödyistä, sen kautta mah-

dollistunut kokemus sosiaalisesta noususta sekä hänen paikallisyhteisössä kokemansa 

modernisaation aikaansaamat muutokset suomenkielisen kansanosan agraarikulttuu-

rissa. Hän saattoi käyttää näitä rakennusaineita, koska hän oli itse alun perin lähtöisin 

tuosta agraarikulttuurista ja siksi koska oli irtautuessaan siitä saattanut ottaa ottanut 

etäisyyttä siitä. 

Riikosen sivistys-kirjoituksen taustalla oli näin hänen omassa identiteetissään ko-

kema muutos yhdistettynä vuosisataisia yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteita muut-

taneeseen paikalliseen murrokseen, johon hän saattoi taustansa ansiosta suhtautua 

ymmärtävästi. Riikosen ratkaisu oli suositella suomenkieliselle kansanosalle sivisty-

mistä, joka hänelle pohjimmiltaan tarkoitti ihmisen yksilöllisen potentiaalin löytä-

mistä sekä koulujen kautta leviävän ylipaikalliseen ja vanhan agraarikulttuurin rajat 

ylittävään tietoon tarttumista, jonka avulla ihmisestä saattoi tulla paikallisen yhtei-

sönsä jäsenyyden lisäksi koko kansakunnan jäsen. Riikosen sivistys-kirjoitus on myös 

nähtävä paikallisesta ja henkilökohtaisesta kontekstista lähteneenä ruohonjuuritason 

kommenttina suomenkielisessä julkisuudessa käytyyn valtakunnalliseen kansakoulu-

keskusteluun. 

Omalla tavallaan Riikosen sivistys-kirjoitus jäi myös eräänlaiseksi testamentiksi 

hänen syntymäpitäjäläisilleen, sillä hän oli keväällä 1858 ilmestynyttä sivistys-kirjoi-

tusta seuraavana syksynä siirtymässä uusiin tehtäviin Arppen omistamaan Möhkön 

rautaruukille Ilomantsiin. Riikosesta tuli siellä tehtaanhoitaja, joka käytännössä johti 

ruukkia. Kouluasia pysyi Ilomantsissakin lähellä Riikosen sydäntä, sillä hän itse oli 
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perustamassa heti sivistys-kirjoitusta seuranneena vuonna sinne työntekijöiden lap-

sille tarkoitettua ruukinkoulua.579  

Riikonen jatkoi koko elämänuransa teollisuuden palveluksessa. Vuonna 1862 hän 

siirtyi Ilomantsista takaisin Tohmajärvelle, nyt Värtsilän tehtaanjohtajaksi. Vuosina 

1863–64 Riikonen oli mukana hankkeessa, jossa pyrittiin perustamaan suuri saha Ve-

näjän puolelle Kemiin. Hanke kuitenkin epäonnistui ja Riikonen palasi Arppen pal-

velukseen toimien tämän asianhoitajana Pietarissa vuosina 1864–1870. Tämän jäl-

keen hän toimi Värtsilän rautaruukilla Arppen suvun luottomiehenä vuoroin tehtaan-

hoitajana ja vuoroin isännöitsijänä, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 1891.580 Torpparin 

pojaksi syntynyt, mutta tehtaanjohtajaksi edennyt Staffan Riikonen jatkoi myös sa-

nomalehtikirjoitteluaan. Hän kirjoitti julkisuuteen juuri sivistys-kirjoituksensa kaltai-

sia dialogimuotoisia opettavia tekstejä sekä kulloisenkin asuinpaikkansa päivittäisistä 

asioista kertovia maaseutukirjeitä.581 

                                                   

 

579 Tohmajärveltä. Suometar no. 2, 14.1.1859; Aurola 1961, 81. Aurola arvioi, että Riikosella oli osuutta 
tehtaankoulujen perustamiseen sekä Värtsilän että Möhkön tehtaalle. 

580 L.O.S.: Staffan Riikonen, eräs rajaseudun ”self made man” 1800-luvulla. Rajaseutu 1/1951, 10–12; 
Kuollut. Laatokka no. 66, 15.8.1896. Riikonen oli kahdesti naimisissa, ensin vuosina 1853–1867 
talollisen tyttären Eva Kristina Hirvosen kanssa ja vuosina 1867–1887 Alma Ingeborg Dahlbergin 
kanssa. 

581 Ks. esim. S. R–nen. [Riikonen, Staffan]:Talonpoikaisia mietteitä kunnallisista asioista. Suometar 
no.19, 20.5.1859; S. R–nen. [Riikonen, Staffan]: Muutama miete kansan sivistämisestä. Sanan-Lennätin 
no. 40, 8.10.1858; S. R–nen. [Riikonen, Staffan]: Tohmajärveltä kesäkuun 30p:nä. Suometar no. 27, 
9.7.1858. S. R. [Riikonen, Staffan]: Tohmajärveltä, Värtsilästä. Suometar no. 29, 20.7.1855. 
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7. Kelloseppämestari Anders Särkelän ensimmäisen suomenkielisen 
julkisuudenhenkilön sivistys 

Suometar -sanomalehdessä ilmes-

tyi vuonna 1859 kaksiosainen kir-

joitus nimeltään Astioita ja tarviska-

luja puunjuurista eli Lohtajalaisia miet-

teitä rahanpuutteesta ja valtioveloista. 

Sen kirjoittaja oli lohtajalainen kel-

loseppä Anders Särkelä (1804–

1873).582  

Särkelä vastusti kirjoituksessaan 

suuriruhtinaskunnan senaatin 

suunnitelmaa ottaa suurta valtiolai-

naa. Hänen mukaansa lainaa ei tu-

lisi ottaa, sillä tämä lainaraha valuisi 

lopulta takaisin ulkomaille, koska 

suomalaiset olivat liian riippuvaisia 

maahan laivatusta tuontitavarasta. 

Lainarahan sijaan Särkelä vannoi 

yksittäisten ihmisten ahkeruuden ja 

säästäväisyyden nimiin. Hänen mu-

kaansa maan käsityöläisten ja talon-

poikien tulisi ahkeroida saadakseen 

tehtyä tuotteitaan yli oman tar-

peensa ja maan porvariston puoles-

taan olisi ostettava yhä enemmän 

näitä tuotteita ulkomaille vietä-

väksi. Särkelän mukaan suomalaisten ihmisten tulisi käyttää omasta maasta saatuja 

raaka-aineita ja pyrkiä jalostamaan niistä rahanarvoista tavaraa. Esimerkin tästä Sär-

kelä antoi kirjoituksensa otsikossa, jossa hän kehotti valmistamaan astioita ja tarve-
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kaluja arvottomista puunjuurista. Näin Suomessa ei tarvittaisi valtiolainaa, jonka Sär-

kelä näki vaikutuksiltaan turmiollisena juuri ihmisten ahkeruuteen ja säästäväisyy-

teen.583 

Jotta tavalliset suomalaiset pystyisivät tähän, oli heidän Särkelän kirjoituksen mu-

kaan sivistyttävä. Tämä oli hänen mukaansa tarpeen, koska kansa Suomessa oli läh-

tökohtaisesti sivistymättömässä tilassa, jonka Särkelä yhdisti suoraan raakuuteen ja 

luonnontilaan. Särkelän mukaan tässä tilassa olevilla ihmisillä ja kokonaisilla kansoilla 

oli vain niukasti omia tarpeita ja nämä myös tarvitsivat toinen toisiansa hyvin vähän. 

Tämä johtui sitä, että sivistymättömät ihmiset valmistivat kaiken tarvitsemansa itse: 

”itsekuki tekee omat tarpeensa niin hyvästi eli huonosti kuin vain taitaa, eikä siinä 

kysytä somuutta tai sopivaisuutta, ei jos kalu tulee kalliiksi tahi huokeaksi, kuinhan 

vaan saadaan tökerretyksi ja sillä toimeen tullaan.” Tästä johtuen raaka ihminen näki 

Särkelän mukaan ”hirmuisesti” turhaa vaivaa, nälkää, puutetta ja kurjuutta. Raaka tai 

sivistymätön ei myöskään Särkelän mukaan ymmärtänyt itse omaa tilaansa. Hän ei 

tuntenut tilansa aiheuttamaa puutetta tai kärsimystä, koska hänellä ei ollut tuntoa 

muuhun kuin välttämättömimpien luontotarpeidensa täyttämisen. Samalla raaka ih-

minen oli luontokappaleiden tasolla myös nautintojen, kauneudentunnon ja ilon suh-

teen.584 

Särkelän mukaan sivistys olikin nousua pois tästä luonnontilasta parempaan olo-

tilaan. Hänen mukaansa sivistys merkitsi ihmiselle ”niin helppoa, niin hyvää, niin 

nautinto- ja ilo-rikasta elämää kuin vaan mahdollista.” Särkelä yhdisti tämän aikakau-

tensa nopeaan kehitykseen toteamalla, että sitä hankkiakseen oli koko sivistynyt maa-

ilma liikkeessä kuin mehiläisparvi ja sen vuoksi ihmiskunnan parhaimmat ruumiin- 

ja hengenvoimat olivat kaiken aikaa työssään tieteiden ja taiteiden parissa.585 

Sivistyneeseen tilan nousu oli Särkelän ajattelun mukaan mahdollista, koska sen 

siemen oli piilevänä jokaisessa ihmisessä. Sivistymisen lähde oli Särkelän mukaan Ju-

malan luomisessa ihmisen sieraimiin puhaltama henki, johon ihmisen henkiset voi-

mat perustuivat. Sivistys oli tämän hengen virvoittamista ja sen kautta ihmisen oli 

mahdollista hallita ulkoista luontoa. Tätä Särkelä teroitti toteamalla: ”ihmisäly ja taito 
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kuitenkin on luonnon herra”. Sivistys ei Särkelän mukaan pitänyt sellaista maata on-

nellisena, jossa ruoka kasvoi valmiina puissa, mutta jossa ihminen ”virui hengellisyy-

dessä ja taidossa tuskin parempana kuin ne apinat ja marakatit, jotka samoista puista 

ja paikoista myöski hakevat ja saavat ruumiilliset tarpeensa”. Tätä vastoin ihminen 

oli Särkelän mukaan luomisessa kutsuttu ja siunattu ”viljelyksen ja sivistyksen toi-

miin, puuhiin ja hankkeisiin” ja että juuri näissä Jumalan ihmiseen puhaltaman hen-

gen ”taivaallinen ja korkea luonto” tuli esiin.586 

Sivistyminen perustui Särkelän mukaan jokaisen ihmisen luonnollisten taipumus-

ten ja luonnonlahjojen seuraamiseen. Hänen mukaansa sivistyäkseen ihmisen ruu-

miin oli oltava terve ja virkeä sekä työhön ja toimeen tottunut. Opetuksen tai tiedon 

ja taidon hankkimisessa puolestaan ihmisen järki, ymmärrys ja äly tuli herättää, tai-

vuttaa, teroittaa ja valaista. Särkelä korosti, että tämän piti perustua ihmisen lapsuu-

dessa huolellisella hoidolla aikaansaatuun terveyteen sekä lapsen luonnonlahjoja ja 

taipumuksia vaalineeseen kasvatukseen. Nuoruudessa ihminen tuli puolestaan opet-

taa huolellisesti ja hyvin tietoon ja taitoon. Särkelän ideana oli, että ruumiiseen ja 

henkeen suunnatun kasvatuksen avulla ihmisessä piilevänä olleet ja Jumalan henkeen 

perustuneet henkilökohtaiset luonnonlahjat oli mahdollista saada esiin.  Särkelä ko-

rostikin, että tämänkaltainen sivistys oli vanhempien lapsilleen antamana kaikkea 

maailman kultaa ja hopeaa kalliimpi perintö.587 

Särkelän mukaan omia luonnonlahjojaan seuranneet sivistyneet ihmiset tarvitsivat 

enemmän toisiaan kuin raa’assa luonnontilassa olevat. Tämä johtui siitä, että sivisty-

neet erikoistuivat työtehtäviin, joihin heillä oli taipumus tai joihin heidän omista-

mansa maa sopi. Särkelän ajattelun mukaan tämä johti siihen, että sivistyneessä tilassa 

ihmisten työalat ja ammatit erkanivat toisistaan, kun sen sijaan raa’assa tilassa jokai-

nen pyrki tekemään kaikkia mahdollisia elämisen kannalta tarpeellisia töitä. Särkelän 

mukaan sivistyneessä tilassa se, kenellä oli hyvät laitumet ja niityt, harjoitti karjanhoi-

toa sekä se kenellä oli hyvät peltomaat, kasvatti viljaa. Sivistyneessä tilassa maanvil-
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jelijä ei alkanut kauppiaaksi tai suutari räätälöimään. Särkelän ajattelun mukaan kaik-

kien keskittyessä omaan ydinosaamisalueeseensa, oli mahdollista saada aikaan pa-

rempi lopputulos, joka helpotti kokonaisvaltaiseesti kaikkien elämää.588 

Särkelän ajattelussa sivistys perustui riittävään varallisuuteen, sillä se mahdollisti 

ihmisen hyvän ja riittävän terveyden, ravinnon, vaatetuksen ja asumisolot. Nämä oli-

vat sivistyksen välikappaleita, joita vanhempien kannatti Särkelän mukaan lapsilleen 

pyrkiä antamaan. Tätä kautta saavutettu sivistys tarkoitti Särkelän mukaan ihmiselle 

pitkää ikää sekä paljon iloja ja nautintoja. Nautintorikas elämä ei kuitenkaan tarkoit-

tanut Särkelän mukaan petoksella tai vääryydellä hankittuja varoja tai lihan himojen 

seuraamista. Tämä johtui hänen mukaansa siitä, että sivistys oli kristinopin kasvatti 

ja jumalallista alkuperää. Samasta syystä sivistys ei Särkelän mukaan sallinut lais-

kuutta. Hän viittasi Raamatun syntiinlankeemuskertomukseen, jonka mukaan lan-

keemuksen jälkeen ihmisen oli tehtävä työnsä otsansa hiessä.589 Sivistys tarkoitti siis 

Särkelälle hyvää maallista elämää, joka kuitenkin oli ansaittava ahkeralla työnteolla.  

Särkelän valtionvelkaa ja sivistystä käsitelleen kirjoituksen ydin oli, että ihmisten 

tulisi lainanoton sijasta sivistyä. Se tarkoitti nousemista raakuuden tilasta luonnon 

herraksi, uuteen ihmisenä olemisen tilaan, joka myös uudella tavalla yhdisti ihmisiä 

toisiinsa tekemällä heidät riippuvaisiksi toisistaan. Tämä uusi olemisen tila tarkoitti 

ihmisen Jumalalta luomisessa saatujen, mutta kadotettujen kykyjen käyttöönottoa ja 

virvoittamista. Tätä kautta Särkelä näki aikalaistensa voivan päästä elämässään eteen-

päin ilman lainarahaa. 

Anders Särkelä kirjoitti ihmisen sivistyksestä vuonna 1859 ajankohtana, jolloin 

aiheesta oli suomenkielisessä julkisuudessa ilmestynyt Bäckvallin, Mannisen, Majan-

derin, Murmanin, Klamin ja Riikosen kirjoituksia. Näistä Särkelän kirjoituksella oli 

yhteisiä piirteitä erityisesti Mannisen ja Riikosen tekstien kanssa. Yhdistävänä tekijä 

oli suomenkielisestä asiakirjallisuudesta tuttu valistuksellinen luonnon hallinta -tema-

tiikka. Usean aikaisemman kirjoittajien tapaan myös Särkelän käsityksissä kristillisyys 

ja sivistys yhdistyivät lopulta yhdeksi niin, että kristillisyys oli sivistyksen perimmäi-

nen lähde. Aikaisempien kirjoittajien tavoin hän viittasi ihmisen syntiinlankeemus-

kertomukseen, jonka vuoksi ihmiset olivat lähtökohtaisesti raa’assa luonnontilassa. 
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Sivistyksen lähde oli hänelle Jumalan luomisessa ihmiseen puhaltama henki, joka täy-

tyi virvottaa ihmisessä, jotta hän pääsi irti lähtökohtaisesta huonosta alkutilastaan ja 

sivistyi. 

Särkelästä tiedetään, että hän osasi puhua ainoastaan suomea.590 On kuitenkin 

mahdollista, että Särkelä sai kirjoituksiinsa vaikutteita Pohjanmaan ruotsinkielisestä 

kansankulttuurista, sillä Lohtaja sijaitsee alueella, jossa eli sekä suomenkielistä että 

ruotsinkielistä rahvasta. Näiden kesken on hyvin saattanut syntyä kielirajat yltävää 

kanssakäymistä, jossa kielelliset merkitysrakenteet ovat saattaneet liikkua, sekoittua 

ja luoda jotain kulttuurisesti uutta.591 Tämänkaltaisten useimmiten suulliseen kulttuu-

riin perustuvia merkityksiä on kuitenkin hankala painetun kirjallisen kulttuurin pe-

rusteella jäljittää. 

Saamistaan vaikutteista huolimatta Särkelän kirjoitus oli kuitenkin kaikin puolin 

omaperäinen tuotos. Se oli sitä jo aiheensa puolesta, sillä vielä 1850-luvun lopulla oli 

epätavallista, että Särkelän kaltainen talonpoikaistaustainen mies otti kantaa valtio-

laina-asian tapaiseen valtakunnalliseen ja senaatin alaiseen asiaan.  

Särkelän rahanpuutetta ja valtionvelkaa käsittelevä kirjoitus oli selkeä kannanotto 

julkisuudessa esiintyneisiin Suomen suuriruhtinaskunnan senaatin suunnitelmiin ot-

taa ulkomailta suuri neljän miljoonan ruplan rahalaina, jonka tarkoituksena oli korjata 

Krimin sodan ja vuoden 1856 kadon aiheuttamia vahinkoja ja toisaalta rahoittaa en-

simmäisen rautatieyhteyden rakentamista sekä suunniteltua rahauudistusta. Valtiolai-

nalla oli myös suoria vaikutuksia maata viljelevään kansanosaan, sillä osalla lainasum-

masta oli tarkoitus lainoittaa maan pääelinkeinoja, ennen kaikkea maanviljelystä.592 

Ulkomaisilta rahamarkkinoilta otettu valtiolaina oli ensimmäinen laatuaan, sillä siihen 

asti suuret hankkeet kuten Saimaan kanava oli rahoitettu valtion toimesta.593  

Särkelän kirjoituksen taustalla olleella valtiolaina-asialla näyttää olevan yhteytensä 

myös hänen arkisiin kokemuksiinsa kotipitäjässään Lohtajalla. Monet Lohtajan ta-

lonpojat olivat nimittäin Särkelän sivistys-kirjoituksen aikoihin 1860-luvun taitteessa 
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pahoin velkaantuneita.594 Talonpojat tarvitsivat rahaa erilaisten verojen ja maksujen 

hoitamiseen kuten myös suolan ja rautatuotteiden kaltaisiin kaupungista ostettuihin 

välttämättömyystarpeisiin. Rahan ansaitsemisen mahdollisuudet olivat kuitenkin pi-

täjässä 1800-luvun puolivälissä vähäisiä. Keski-Pohjanmaan rannikkoseudulla sijait-

sevalla Lohtajalla oli vielä 1700-luvulla ja 1800-luvun vaihteessa kukoistanut talon-

pojille rahaa tuottaneet sivuelinkeinot tervanpoltto, laivanrakennus ja talonpoikais-

purjehdus.595 Etenkin laivanrakennuksella oli Keski-Pohjanmaan rannikolla pitkät 

perinteet, sillä sitä oli tehty alueella uuden ajan alusta alkaen. Laivoja oli rakennettu 

alueella ensin talonpoikien omia purjehdusmatkoja varten, sittemmin kruunulle sekä 

maakunnan tervaporvareita varten ja lopulta Suomen muiden osien ja Ruotsin tar-

peeksi. Laivanrakennustoiminta kuitenkin kuihtui alueella lähes kokonaan 1850–

1860-luvulla, jolloin kaikkialla maailmassa alettiin siirtyä puulaivoista rautalaivoi-

hin.596 Lohtajalla, kuten joissakin muissakin Keski-Pohjanmaan osissa laivanraken-

nustoiminta ja samalla talonpoikaispurjehdus hiipui jo aikaisemmin Ruotsin vallan 

lopulla ja pysyi alamaissa 1800-luvun loppupuolelle asti.597  

Syynä näyttää olleen ensinnäkin kunnollisten metsien vähentyminen ja siten puu-

tavaran heikompi saatavuus, sillä samasta syystä tervanpolton merkitys vähentyi 

1800-luvun alkupuolella. Pitäjän metsät olivat käyneet vähiin ja  lisäksi metsäpalot 

olivat heikentäneet niiden käyttömahdollisuuksia. Mäntymetsien vähäisyyden vuoksi 

1800-luvun puolivälissä tervaa poltettiin Lohtajan kaltaisella rannikkoalueella enää 

kotitarpeeksi. Asiaan vaikutti myös pitäjässä vuonna 1829 suoritettu isojako, jossa 

yhteismetsät erotettiin kruununmetsistä, mikä vähensi pitäjäläisten mahdollisuuksia 

tervanpolttoon.598 Toisekseen näitä talonpoikien rahan ansaitsemismahdollisuuksia 

heikensi Lohtajan sijainti vain noin kolmenkymmenen kilometrin päässä Kokkolan 

ulkomaankauppaa käyvästä satamakaupungista, joka oli 1800-luvun alussa vaurastu-

nut juuri tervakaupan ja laivanvarustuksen ansiosta.599 Kokkola oli 1800-luvun alku-

puolella merkittävä ulkomaankauppaa käyvä kaupunki, sillä sen porvareiden kauppa-
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laivasto oli eräinä vuosina 1820- ja 1830-luvuilla maan kaupungeista kaikkein suu-

rin.600 Läheisen kaupungin kasvavat markkinat siis tekivät metsien vähentymisen 

ohella vanhoista talonpoikaisista sivuelinkeinoista kannattamattomia. 

Käytännössä tervanpolton, laivanrakennuksen ja laivanvarustustoiminnan loppu-

minen johti 1800-luvun puolivälissä tilanteeseen, jossa pitäjän talonpojilla ei ollut 

enää entiseen malliin luontevia keinoja hankkia rahaa. Asiaa ei auttanut sekään, että 

maanviljely oli Lohtajalla luontaistalouden tilassa ja sitä harjoitettiin vanhoin perin-

teisin aikaisemmilta sukupolvilta opituin menetelmin. Tilanteesta vuosina 1856–1860 

raportoinut Vaasan läänin kuvernööri totesi, että alueen rahvas ei ymmärtänyt uuden 

tiedon arvoa maanviljelyksestä, vaan piti itsepäisesti kiinni vanhoista kerran omaksu-

tuista viljelytavoista. Kuvernöörin mukaan rahvas myös piti elinkeinoaan liian riip-

puvaisena ilmaston vaikutuksista, joita ihminen ei voinut hallita.601 Myöskin karjata-

louden tuotto oli pitäjässä vielä 1860-luvun puolivälissä heikko.602  

Tässä valossa Särkelän talonpojille suuntaama kehotus uusista rahanhankkimis-

keinoista näyttää kummunneen Lohtajan paikallisista taloudellisista olosuhteista. 

Lohtajalaiset velkaantuivat Kokkolan porvareille pääosin siten, että he ottivat vuoden 

mittaan kaupunkimatkoiltaan mukaansa tarvitsemiaan tuotteita, joista maksu suori-

tettiin myöhemmin talollisten tuodessa lähinnä tervansa ja muut tuotteensa porva-

reille.603 Nyt kun näitä tuotteita ei enää tervanpolton ja laivanrakennuksen kuihtumi-

sen vuoksi juurikaan ollut, oli velkojen maksu talonpojille entistä vaikeampaa. Tämän 

vuoksi Särkelä kehotti kirjoituksessaan otsikkonsa mukaisesti talonpoikia valmista-

maan saatavilla olevista halvoista luonnonmateriaaleista tuotteita, joita he voisivat 

myydä ja saada sitä kautta rahaa.  

Talonpoikien taloudellista ahdinkoa ja velkaantumista oli syventänyt vuonna 1856 

Pohjanmaata koetellut paha katovuosi, joka tuntui erityisesti juuri Lohtajan pitäjässä, 

jossa huonot satovuodet olivat seuranneet toisiaan koko vuosikymmenen ajan.604  

1800-luvun kuluessa Savosta Pohjanmaalle saadun viljan määrä oli vähentynyt, minkä 
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vuoksi huonojen satovuosien ja suoranaisten katovuosien sattuessa koko alueen elin-

tarvikehuolto oli uhattuna. Seudulla jouduttiin turvautumaan aikaisempaa enemmän 

Itämeren alueelta tuotuun tuontiviljaan, jonka saatavuudesta ei aina ollut takeita.605 

Lohtajalta vuonna 1857 tulleissa maaseutukirjeissä valiteltiin köyhyyttä ja sen hei-

jastumista lähikaupunki Kokkolaan asti. Sieltä ei erään kirjoittajan mukaan saanut 

ostettua elintarpeita edes rahalla ja suolastakin oli ollut puutetta. 606  Vuonna 1857 

Lohtajalla nähtiinkin suoranaista nälkää, joka noteerattiin sanomalehdistössä myös 

valtakunnallisesti ja joka sai eräät Helsingin ylhäisistä rouvista kokoamaan talvella 

1857 lahjoitusvaroin 40 jauhosäkkiä Lohtajan nälkää näkeville.607 Maakunnassa ol-

lutta nälänhätää kuvaa eräs samana vuonna ilmestynyt lehtikirjoitus, jossa mainittiin, 

Pohjanmaalta lähteneiden kerjäläisten taivaltaneen kotiseudultaan aina Viipurin kau-

punkiin asti.608 Helpotusta pitäjän oloihin tuli sanomalehtikirjoittelun mukaan vasta 

vuonna 1858, kun Lohtajalle palasi sieltä aikanaan lähtenyt merimies, joka oli rikas-

tunut Kaliforniassa kullankaivajana. Palattuaan takaisin hän oli alkanut lainata raho-

jaan puutteesta kärsineille pitäjäläisille.609 

Särkelän vuonna 1859, kaksi vuotta tämän nälänhädän jälkeen julkaisemassa kir-

joituksessa näkyykin suoria kaikuja näistä hänen omassa kotipitäjässään näkemistään 

huonoista ajoista ja niiden torjumisesta lainarahalla. Näyttää siltä, että tämä sai Sär-

kelän korostamaan kirjoituksessaan, että tällaisen lainanoton sijasta ihmisten tulisi 

muuttua sisäisesti, sivistyä, jolloin he voisivat vaurastua muualta saadun tiedon ja 

oman kekseliäisyytensä avulla.610 

Vaikka sivistys-kirjoitus selvästi kumpusi Lohtajan paikallisista oloista, niin Sär-

kelä kuitenkin puhutteli tekstissään koko Suomen suuriruhtinaskunnan väestöä ja 

erityisesti talonpoikia. Tätä korosti valtiolaina-asian lisäksi myös se, että teksti julkais-

tiin Suomettaressa, joka oli aikansa suomenkielinen valtalehti. Tämän vuoksi tekstin 

perimmäisenä viestinä oli, että Särkelän ajatus siitä, että koko suomenkielisen maata 
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607 Kulmala. Kuopiosta. Sanomia Turusta no. 13, 31.3.1857. …s.: Ylikannuksesta. Suomen Julkisia 
Sanomia no. 16, 26.2.1857. 

608 Kotimaalta. Viipurista. Sanan-Lennätin no. 14, 4.4.1857. 

609 A.J.E: Lohtojasta. Suomen Julkisia Sanomia no. 24, 29.03.1858. 

610 Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja val-
tioveloista. Suometar no. 16, 29.4.1859. 
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viljelleen kansanosan olisi vastattava myös laajemmin sen ympärillä muuttuvan yh-

teiskunnan haasteisiin. Käytännössä tämä tarkoitti omavaraistaloudesta irrottautu-

mista sekä integroitumista rahatalouteen ja kaupan kautta toimineisiin maailman-

markkinoihin. Särkelän ajattelun mukaan tämä vaati kansan ajattelutavoissa täydel-

listä suunnanvaihdosta. Vanhan agraarikulttuurin tapa, jossa ammattiin liittyvä tieto-

taito siirtyi suullisesti tai käytännön esimerkkien avulla sukupolvesta toiselle oli hy-

lättävä ja alettava kasvattamaan ihmisiä tehtäviin, joihin heillä on luontaisia taipu-

muksia.  Tämä vaati sivistystä, joka oli pantava alulle hoidon sekä kasvatuksen kautta 

lapsuudessa ja nuoruudessa. Sen kautta ihmiset irtaantuisivat omavaraistaloudesta ja 

erikoistuisivat. Tämän kautta ihmisistä muodostuisi omavaraisyksikköjen sijasta yhä 

enemmän toisiaan tarvitseva yhteiskuntakoneisto. Särkelän ajattelun mukaan sivisty-

misen ansiosta suomalaisilla olisi mahdollisuus nousta henkisesti ja samalla taloudel-

lisesti ilman ulkomailta tai mistään muualtakaan lainattua rahaa. Aineksia Särkelä sai 

kirjoitukseensa asuinpaikkansa Lohtajalta, jossa maaseudun vanhan agraarikulttuurin 

ja läheisen kaupungin rahatalouden ristiriita näyttäytyi 1860-luvun vaihteessa silmiin-

pistävänä. 

Särkelän kirjoituksessaan esille tuomasta sivistys-käsityksestä on mahdollista ai-

kaisempien kirjoittajien tavoin löytää yhtymäkohtia hänen omaan elämäänsä. Särkelä 

oli syntynyt vuonna 1804 Lohtajalla suomenkieliseen talonpoikaiseen kotiin.611 An-

ders Särkelä ei eläessään käynyt mitään kouluja eikä esimerkiksi siitä, miten hän oppi 

kirjoittamaan, ole tarkempaa tietoa. Se kuitenkin tiedetään, että Lohtajalla vaikutti 

vahvana 1800-luvun alkupuolella Pohjanmaan mystikkoina tunnettu uskonnollinen 

liike, jonka parissa juuri kirjoitustaitoa vaalittiin.612  On hyvin mahdollista, että Sär-

kelän kirjoitustaito on tämän liikkeen vaikutuksen perua. Särkelällä oli yhteys liikkee-

seen, sillä hän oli naimisissa vuodesta 1829 lähtien talollisen tyttären Liisa Kerolan 

                                                   

 

611 VMA Lohtajan seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelot 1795–1814, sivu 196. 
[http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=17830&pnum=99]; VMA Lohta-
jan seurakunnan rippikirja 1817–1824, sivu 6. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9023547]. 

612 Lohtajan seudun mystikoista ja heidän kirjallisesta kulttuuristaan: ks. esim: Salomies 1962, 379 – 
381. Grönroos 1972, 131–134. 
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kanssa.613 Liisa Kerolan isän veli Erik Tokola oli eräs aikansa tunnetuimmista lohta-

jalaisista mystikoista.614 Liisa Kerolan isä Zachris Kerola oli Lohtajan johtavia talon-

poikia, joka oli kestikievarin pitäjä ja toimi monissa pitäjän luottamustoimissa. Myös 

Zachris Kerola lienee ollut kirjoitustaitoinen, sillä hän pyrki vuonna 1831 Lohtajan 

lukkarin virkaan ja toimi myöhemmin pitäjän kassanhoitajana.615 

Anders Särkelän kerrotaan kiintyneen jo nuorena kellojen mekaniikkaan. Hänen 

harrastuneisuutensa syvyyttä kuvaa hänestä kerrottu tarina: Kun hänestä kotitilan jat-

kajaa halunneet vanhempansa yrittivät estää hänen harrastustaan ottamalla häneltä 

kynttilän pois, jatkoi Anders työtään takan valossa.616 Harrastuneisuutensa ansioista 

Särkelästä kehittyi niin kyvykäs kellonkorjaaja, että hän sai vuonna 1834 läheisen 

Kokkolan kaupungin maistraatilta väliaikaisen oikeuden kellosepän työhön.617 Tämä 

oli poikkeuksellista, sillä kaupunkien tiukat ammattikuntasäädökset kielsivät yleensä 

tällaisen toiminnan muilta kuin mestarinäytteen antaneilta käsityömestareilta.618 Sär-

kelä saikin toimia tässä työssä vain jonkin aikaa rajoitetuin oikeuksin sillä perusteella, 

ettei kaupungissa ollut ammattimiehiä tarpeeksi saatavilla.619 

Kellosepän työ oli 1800-luvun alkupuolella erityisen arvostettu käsityön muoto. 

Ajanmittaus oli tarpeen tuolloin erityisesti merenkulussa ja erityisesti laivojen navi-

gaatiossa. Tarkan kellonajan ja sekstantin avulla tähystettyjen taivaankappaleiden 

kautta aluksen sijainti voitiin määritellä ilman muita kiintopisteitä. Ajan kellojen ta-

                                                   

 

613 VMA Lohtajan seurakunta vihittyjen luettelo 1747–1832, vuosi 1829. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9468539]. 

614 Grönroos 1972, 134. Veljekset Kannuksen rippikirjassa: VMA Kannuksen seurakunnan rippikirja 
1778–1803, Tokola. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9478371]. 

615 Juukala & Niemelä 1977, 83, 341. 409–410, 454. Zachris ja Liisa Kerola rippikirjassa: VMA Lohtajan 
seurakunnan rippikirja 1825–1833, sivu 85. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9023997]. 

616 Tiedot Anders Särkelän elämästä perustuvat Topeliuksen vuonna 1843 kirjoittamaan sanomaleh-
tiartikkeliin sekä Maiden ja merien takaa -aikakauslehdessä vuonna 1865 ilmestyneeseen Särkelän elä-
mää käsitelleeseen artikkeliin. Näiden tiedot ovat myöhempien Särkelän elämää koskevien esitysten ja 
nekrologien perustana. Topelius, Z: Chronometer-Makaren. Helsingfors Tidningar no. 95, 6.12.1843 
& Antti Särkelä. Uuriseppä. Maiden ja merien takaa no. 12, 15.6.1865. Ks. myös Ahoniemi 2009; †An-
ders Särkelä, Åbo Underrättelser no. 167, 30.10.1873. Antti Särkelä †. Sanomia Turusta no. 45, 
7.11.1873. 

617 Möller 1970, 256. 

618 Ks. esim. Alf-Halonen 1954, 17–22. 

619 Möller 1970, 256. 
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vallinen ongelma oli siinä, että ne eivät pysyneet ajassaan merenkäynnissä. Merenku-

lun kannalta kelvollisia olivat ainoastaan hienompaa mekaniikkaa sisältäneet, parem-

min ajassaan pysyneet kellot, joita kutsuttiin kronometreiksi.620  

Anders Särkelä tuli 1840-luvun alussa kuuluisaksi siitä, että hän pystyi itse ilman 

ulkopuolista apua rakentamaan hyvälaatuisen kronometrin. Itseoppineen talonpoi-

kaisen kellonkorjaajan suoritus oli hämmästyttävä, koska hän oli tehnyt sen tutustu-

malla ainoastaan silmämääräisesti kahden Kokkolan satamassa olleen laivan krono-

metreihin. Tämän tarkastelun perusteella Särkelän onnistui usean epäonnistumisen 

jälkeen valmistaa itse monimutkaisella mekaniikalla toimineen merikronometrin.621 

Silloinen Helsingfors Tidningarin toimittaja ja tuleva kansallinen suurmies Zacha-

rias Topelius kuuli Särkelän kronometristä ja kiinnostui kotiseudultaan tulevasta kan-

sanmiehestä. Hän kirjoitti joulukuussa 1843 lehteensä artikkelin ”Chronometer-Ma-

karen”, jossa hän kuvaili Särkelää ja tämän edesottamuksia.622 Tämä yksittäinen sa-

nomalehtikirjoitus muutti Särkelän elämän tekemällä hänestä oman aikansa kuului-

suuden. Kirjoituksen seurauksena Särkelä sai kutsun tulla Helsinkiin salaneuvos Carl 

Johan Walleenin vaimolta Eva Gustafva Stjernvallilta (aiemmin von Willebrand). 

Helsingin matkallaan Särkelä tutustui erilaisiin koneita valmistaviin pajoihin ja niitti 

lisää ylimmän virkamiehistön ja oppineiden suosiota. Matkan seurauksena hänen on-

nistui saada valtion 200 ruplan matka-apuraha, jonka avulla hän matkasi Pietariin 

esittelemään kronometriään ja saamaan lisää oppia.623 Mukaansa keisarikunnan pää-

kaupunkiin hän sai fysiikan professori J.J. Nervanderilta ja tähtitieteen professori 

Gustaf Lundahlilta suosituskirjeet, joissa ylistettiin Särkelän lahjakkuutta ja verrattiin 

hänen kronometriään kuuluisan berliiniläinen kellotehtailija Christian Friedrich Tie-

den astronomisiin tarkoituksiin valmistamiin kelloihin.624  

Pietarissa Särkelä ja hänen kronometrinsä valloittivat myös keisarikunnan pääkau-

pungin korkeita piirejä. Hän pääsi Venäjän huomattavimpiin sukuihin kuuluneen 

                                                   

 

620 Ks. aiheesta esim. Oja 2007, 78–79. 

621 Topelius, Z: Chronometer-Makaren. Helsingfors Tidningar no. 95, 6.12.1843; Antti Särkelä. Uuri-
seppä. Maiden ja merien takaa no. 12, 15.6.1865. 

622 Topelius, Z: Chronometer-Makaren. Helsingfors Tidningar no. 95, 6.12.1843. 

623 Antti Särkelä. Uuriseppä. Maiden ja merien takaa no. 12, 15.6.1865. Helsingfors Tidningar no. 15, 
24.2.1844. 

624 Wasa. Wasa Tidning no. 7, 17.2.1844. Räihä, Jorma: Antti Särkelä 17.3.1804–28.10.1873. Anomus 
kronometritehtaan perustamisesta Vaasaan. Kello- ja kultasepänala 2/1993. 
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kenraalikuvernööri Menšikovin ja ministerivaltiosihteeri Armfeltin puheille. He esit-

telivät Särkelän kronometrin itse keisari Nikolai I:lle, joka vakuuttui Särkelän työstä 

niin, että antoi hänelle 500 ruplan lahjoituksen.625 Samaan aikaan Suomessa puoles-

taan korkeat virkamiespiirit ohittivat kaupunkien ahtaat ja tarkoin kontrolloidut am-

mattikuntasäännökset ja järjestivät talvella 1844 hänelle luvan perustaa kronometri-

tehtaan Vaasaan.626 Vaasan porvarit katsoivat ilmeisesti parhaaksi ottaa keisarin eri-

koisluvan saaneen talonpojan joukkoihinsa, sillä saman vuoden kesällä Vaasan maist-

raatti myönsi hänelle porvarinoikeudet kaupunkiin.627 Paria vuotta myöhemmin Sär-

kelä raportoi tehtaan olleen täydessä toiminnassa.628 

Aikaisempien sivistys-kirjoittajien tavoin myös Särkelän sivistys-käsityksen sisäl-

löllinen tausta näyttää siis löytyvän hänen omasta elämästään. Hän itse epäilemättä 

tunsi sääty-yhteiskunnan oloissa hengästyttävän nopeaan tahtiin tapahtuneen sosiaa-

lisen nousunsa perusteella olevansa sivistynyt, ainakin yleisöönsä nähden, joille hän 

kirjoituksensa kirjoitti. Tähän viittaa Särkelän kirjoituksessa sekin, että hän näyttää 

ammentaneen sivistys-kirjoituksensa ainekset lähes yksinomaan omasta kellosepän 

työstään.  

Särkelän ammatti näkyi hänen sivistys-kirjoituksessaan kauttaaltaan. Särkelä aloitti 

kirjoituksensa viittaamalla aikaan ja sen mittaamiseen, jota kelloilla tehdään. Särkelän 

mukaan Suomessa ihmisillä oli aikaa liikaa, koska heillä oli sitä tuhlaamiseen asti. 

Myös Särkelän kelloseppänä tuntema kiinnostus mekaniikkaan näkyi hänen sivistys-

kirjoituksessaan. Hänen mukaansa sivistys ei sallinut voimien turhaa tuhlaamista. Hä-

nen mukaansa se piti ”kummituksina” sellaisia töitä, joissa ”jättiläis-töitä” oli saatu 

aikaan pelkillä käsivoimilla. Sen sijaan sivistys suosi ”kapineita ja koneita”, joiden 

avulla vähävoimainen ihminen tai pieni lapsikin sai suuria ja raskaita töitä tehtyä. 

Kellosepän piti myös pystyä tekemään kaunista jälkeä. Tätä seuraten Särkelä kirjoitti, 

että sivistyneessä tilassa ihminen halusi välttämättömämpien tarpeiden ohella luoda 

jotain kaunista.629 Särkelä oli myös sivistys-kirjoituksensa painotusten mukaisesti itse 

                                                   

 

625  Helsingfors. Helsingfors Tidningar no. 6, 24.1.1844. Antti Särkelä. Uuriseppä. Maiden ja merien 
takaa no. 12, 15.6.1865. 

626 Wasa. Wasa Tidning no. 13, 30.3.1844. 

627 Mäkelä 1985, 462. 

628 Räihä 1993. 

629 Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja val-
tioveloista. Suometar no. 16, 29.4.1859. 
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kohonnut oman lahjakkuutensa kautta varallisuuteen ja oman opetuksensa mukai-

sesti myös turvannut myös lapsiensa tulevaisuuden. Särkelän Pietariin kellosepän op-

piin lähetetyn pojan lisäksi hänen tyttärestään Eveliina Särkelästä oli kasvamassa yksi 

Suomen ensimmäisistä naiskuvanveistäjistä, joka sai oppia alalle 1860-luvulla Turun 

piirustuskoulussa.630 

Särkelä nousi 1840-luvulla eräänlaiseksi ensimmäiseksi suomenkieliseksi julkisuu-

den henkilöksi. Tämä tarkoitti, että hänestä alkoi muodostua tietynlainen julkinen 

kuva, joka oli ylempien piirien luoma. Tämän kuvan rakentamisen aloitti Särkelän 

julkisuuteen nostanut Topelius, joka ensimmäisessä kirjoituksessaan kuvasi häntä 

mieheksi, joka oli ollut kuuliainen äidillisen luonnon hyväntahtoiselle kutsulle.631 Tä-

män jälkeen luonnehdinnat Särkelästä luonnonlahjakkuutena ja oman luonnollisen 

potentiaalinsa löytäjän seurasivat häntä joka paikkaan. Fysiikan professori J.J. Ner-

vander ylisti Särkelää mieheksi, jolla oli luonnostaan epätavalliset kellosepän lahjat ja 

joka oli jo nyt harjaantunut työssään sille asteelle, että hänen oli luultavasti helppo 

hankkia alallaan se korkea täydellisyys, jota tiede silloisella katsantotavaltaan edellytti. 

Samalla linjalla olivat Särkelälle kronometritehtailijan oikeuksia keisarilta pyytäneet 

prokuraattoritoimikunnan sihteeri G.A. Wetterhoff ja Pietarissa toimineen Suomen 

asiain komitean kopisti K. Furuhjelm He vetosivat siihen, ettei kellosepäntaitoa tulisi 

pitää ammattikuntasäädösten säätelemänä käsityöammattina, vaan sen tulisi kuulua 

pikemmin vapaiden taiteiden ryhmään. Lausunnon mukaan kellosepäntyö vaati 

enemmän luontaisia lahjoja eikä käsityöläisammattien tapaista vuosien mittaista op-

pipoika-aikaa mestarin työpajassa.632  

Särkelän luonnonlahjojen korostaminen jäi elämään myös myöhemmässä suo-

menkielisessä julkisuudessa. Vuonna 1855 kun Särkelän kelloja myytiin Kuopion 

markkinoilla, hänet mainittiin Oulun Wiikko-Sanomissa Särkelä miehenä, joka oli 

”oman luontonsa vaatimuksesta” vaihtanut maanviljelyksen kellosepän ammattiin.633 

                                                   

 

630 Eveliina Särkelästä ks. Konttinen 1998. 

631 Topelius, Z: Chronometer-Makaren. Helsingfors Tidningar no. 95, 6.12.1843. 

632 Räihä 1993. J.J. Nervanderin elämästä ks. Autio 2001. G.A. Wetterhoffista:  

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Adolf Wetterhoff. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=13232>. Luettu 10.2.2016. K. Furuh-
jelmista: 

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Emil Furuhjelm. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=12626>. Luettu 10.2.2016. 

633 Kuopion markkinoilla Oulun Wiikko-Sanomia no. 4, 27.1.1855.  
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Särkelän ensin ruotsinkielisessä lehdistössä syntynyttä, mutta myöhemmin myös suo-

menkieliseen julkisuuteen levinnyttä julkisuuskuvaa vaalittiin erityisesti vuonna 1865 

Maiden ja merien takaa -aikakauslehdessä harvinaisessa, vielä hänen elinaikanaan jul-

kaistussa kuvallisessa hänestä henkilönä kertoneessa artikkelissa.634 

Merkille pantavaa Särkelän kohdalla on, että itse hänen sivistys-käsityksessään ja 

sivistyneen ihmisen luonnehdinnoissaan korostuivat juuri ne piirteet, joilla häntä it-

seään oli julkisuudessa kuvattu. Sivistys-kirjoituksessaan Särkelä tähdensi juuri ihmi-

sen henkilökohtaisten luontaisten lahjojen merkitystä ja niiden jalostamisen tarvetta. 

Hänen mukaansa: 

Sivistys kunnioittaa eniten sellaista ihmistä, joka pystyy ahkeruudella, taidolla, älyllä ja 
nerolla luotua vaikka kuinka halvasta luonnonaineesta käypää kalua ja sitä kautta ta-
varaa irti. Ja tätä kautta voi itse koko ikänsä hyvin ja nauttien elää sekä pystyy kasvat-
tamaan lapsensa terveiksi, toimellisiksi, taitaviksi ja sivistyneiksi ihmisiksi.635 

Särkelä oli itse tullut aikalaistensa keskuudessa kuuluisaksi uutteruudestaan ja siitä, 

että köyhänä talonpoikana hän oli valmistanut kelloja jalometallien sijasta halvem-

mista luonnonmateriaaleista, kuten raudasta ja messingistä.636 Kirjoituksessaan Sär-

kelä vielä alleviivasi tätä korostamalla, että sivistys ei tahtonut ”kumartaa epäjuma-

loita luonnon kuolleissa ehkä kuinka loistavissa aineissa”. Tämän vuoksi sivistys ei 

Särkelän mukaan pitänyt kullan tai hopean työstämistä sen enemmän arvossaan kuin 

sorakiven tai mullan, kunhan vain työn lopputulos oli hyvää, kaunista ja hyödyl-

listä.637 

Särkelän kirjoituksen omakohtaisuus ja sen sisältämät esimerkit viittaavat siihen, 

että Särkelästä julkisuuden henkilönä rakennettu kuva oli ainakin jossain määrin al-

kanut määritellä hänen omaa käsitystä itsestään, hänen identiteettiään. Näyttää siltä, 

että Särkelästä julkisuudessa annetut luonnehdinnat selittivät hänelle itselleen parhai-

ten sitä omassa elämässään kokemaansa muutosta, joka irrotti hänet agraarikulttuu-

rista ja takasi hänelle selvää sosiaalista nousua. Tämän vuoksi hän myös tarjosi samoja 

                                                   

 

634 Antti Särkelä. Uuriseppä. Maiden ja merien takaa no. 12, 15.6.1865. Samankaltainen henkilökuva 
kirjoitettiin samaisessa lehdessä myös Erik Klamista. Ks. tämän osan alaluku 5. 

635 Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja val-
tioveloista. Suometar no. 16, 29.4.1859. 

636 Topelius, Z: Chronometer-Makaren. Helsingfors Tidningar no. 95, 6.12.1843. 

637 Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja val-
tioveloista. Suometar no. 16, 29.4.1859. 
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sivistyksen määreitä lukijoilleen kirjoituksessaan, jossa hän tulkitsi Lohtajan paikalli-

sia taloudellisia olosuhteita. Särkelä olikin ensimmäisenä suomenkieliseen kansan-

osaan kuuluneena julkisuuden henkilönä varsin erityisessä asemassa. Hänestä tuli ih-

minen, jonka identiteetti ei määrittynyt enää pelkästään jokapäiväisessä kasvokkai-

sessa vuorovaikutuksessa, vaan myös ylipaikallisessa julkisuudessa luodun ja levitetyn 

julkisuuskuvan perusteella. Särkelän kirjoituksen voikin nähdä tämän hänen muuttu-

neen identiteettinsä jäsentämisyrityksenä. Hän tarvitsi sellaista, koska hänellä ei ollut 

identiteettityöhönsä omalla äidinkielellään artikuloituja malleja.  

Anders Särkelän sivistys-kirjoitus syntyi siis Lohtajalla vuonna 1859 koetun pai-

kallisen todellisuuden ja Särkelän itseymmärryksen välisessä vuorovaikutuksessa: ym-

pärillään näkemänsä agraarikulttuurin muuttuvat olot saivat Särkelän miettimään 

omaa identiteettiään. Samalla hänen tosiasiallisesti agraarikulttuurista irrottautunut 

identiteettinsä mahdollisti sen muuttuvien olojen analysoinnin sivistys-kirjoitusten 

kautta. Aineksensa sivistymistä koskevaan kirjoitukseensa hän sai omasta elämästään 

ja sivistymisestään, josta oli olemassa julkisuudessa rakennettu kertomus. Särkelästä 

julkisuudessa luotu kuva oli näin alkanut määritellä hänen reaalista identiteettiään ja 

kaiken tämän vaikutuksesta hänen reaalisen identiteettinsä jäsennysyritys artikuloitui 

Suometar-lehden sivuille vuonna 1859. 

Särkelän sivistys-kirjoituksesta käy ilmi, että hän itse ymmärsi kokeneensa elä-

mänsä aikana muutoksen, joka vei hänet omavaraistalouteen perustuneesta agraari-

sesta elämänpiiristä selvemmin osaksi laajempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta. 

Kelloseppänä hän näki tämän toimivan kuin kellon mekaanisen koneiston. Särkelän 

ajattelussa kellon rattaiden tilalla yhteiskunnassa oli sen säätyperustaiset ammattiryh-

mät, jotka työllään täydensivät toisiaan.638 Kirjoituksessaan hän halusi rohkaista 

suurta suomenkielisen kansanosan enemmistöä, jonka hän näki vielä elävän raa’assa 

ja työnjaollisesti eriytymättömässä tilassa, erikoistumaan säätynsä sisällä tarkemmin 

osa-alueisiin, joihin heillä oli kykyjä ja joihin heidän omistamansa maa oli sopiva. 

Särkelä katsoi tämän sivistymisen kautta tapahtuneen erikoistumisen olevan koko 

kansan taloudellisen menestyksen ja sitä kautta onnen tae. 

Särkelän vuonna 1859 julkaisema sivistys-kirjoitus saattoi hyvin myös olla Riiko-

sen tekstin tavoin eräänlainen henkinen testamentti hänen kotipitäjäläisilleen lohta-

jalaisille, sillä hän todennäköisesti jo valmisteli työuransa seuraavaa siirtoa. Sivistys-

                                                   

 

638 Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja val-
tioveloista. Suometar no. 15, 15.4.1859. 
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kirjoitusta seuraavan vuoden alussa 1860 hän sai porvarinoikeudet Turun kaupunkiin 

ja siirtyi sinne harjoittamaan kellosepän ammattiaan yhdessä poikansa kanssa.639 Tu-

russa hän työskenteli vuonna 1873 tapahtuneeseen kuolemaansa asti kelloseppänä 

yhdessä Pietarissa opissa olleen poikansa kanssa.640 

8. Voimistelunopettaja Tobias Sereniuksen fennomaanisen 
kansanvalistuksen haastanut kristillinen sivistys 

Vuonna 1860 ilmestyi kuopiolaisessa Ilmoitus-Lehdessä kirjoitus, jossa pohdittiin ih-

misen sivistymisen merkitystä.641 Sen kirjoittaja oli lehteä toimittanut Tobias Serenius 

(1826–1866), joka oli kirjoitusta tehdessään varsinaiselta ammatiltaan Kuopion lu-

kion voimistelunopettaja.642  

Sereniuksen sivistys-kirjoitus oli suora vastine nimimerkki ”–s –r.” :n kirjoittamiin 

kahteen artikkeliin Käsityöläisten iltakouluista muuan sana ja Lainakirjastosta mietteitä, 

jotka olivat ilmestyneet hieman aikaisemmin toisessa kuopiolaisessa sanomalehdessä 

Kuopion Hippakunnan Sanomissa.643 Nimimerkki ”–s –r.”  :n takana oli Kuopion 

yläalkeiskoulun vararehtori ja saksan kielen lehtori Anders Helander.644 Hänen tal-

vella ja keväällä 1860 kirjoittamansa artikkelit käsittelivät Kuopion kaupungin käsi-

                                                   

 

639 Turusta. Suomen Julkisia Sanomia no. 52, 9.7.1860; Antti Särkelä. Uuriseppä. Maiden ja merien 
takaa no. 12, 15.6.1865. 

640 Antti Särkelä. Uuriseppä. Maiden ja merien takaa no. 12, 15.6.1865. 

641 Serenius, Tobias: Kertomuksia II. Ilmoitus-Lehti no. 11, 17.3.1860. Ks. liite. 

642.Ekman-Salokangas et al. 1988a, 181. Suomen lehdistön historiassa Sereniuksen ammatiksi on vir-
heellisesti mainittu ala-alkeiskoulun opettaja, mitä hän ei vielä toimittaja-aikanaan ollut. Serenius Kuo-
pion kirkonkirjoissa: JOMA Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunnan rippikirja II 1859–1868, sivu 333. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9608534]. Sereniuksen nimi on tässä kohtaa rippikirjassa muo-
dossa Sirenius.   

643 –s –r. [Helander, Anders]: Lainakirjastosta mietteitä. Kuopion Hippakunnan Sanomia no. 10, 
10.3.1860 & –s –r. [Helander, Anders]: Käsityöläisten iltakouluista muuan sana. Kuopion Hippakun-
nan Sanomia no. 7, 18.2.1860, no. 8, 25.2.1860 & no. 9, 3.3.1860. 

644 Kahra 1945, 69. Kahran mukaan –s –r oli luultavasti Helander. Tätä tukevat myös kirjoitusten ai-
hepiirit. 
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työläisten koulun kehittämistä ja lainakirjaston perustamista kaupungin suomenkieli-

sen väestönosan tarpeisiin.645 Kirjoitusten aihepiirit olivat Helanderille henkilökoh-

taisesti läheisiä, sillä hän oli itse kaupungin käsityöläisten sunnuntaikoulun opettaja, 

joka juuri samana vuonna 1860 perusti tälle koululle oman kirjaston.646 

Yleistä laina-kirjaston perustamista käsitellessä kirjoituksessaan Helander valitteli 

kansan lukutaidon huonoa tilaa. Hänen mukaansa lukutaitoa kyllä opetettiin kaikille 

rippikoulua varten siten, että 10–16–vuotiaat nuorukaiset osasivat lukea. Helanderin 

mukaan nämä kuitenkin unohtivat oppimansa rippikoulusta päästyään, koska eivät 

sen jälkeen enää avanneetkaan kirjaa. Syinä tähän ongelmaan hän näki ensinnäkin 

sen, että kansalla ei ollut lukuhaluja ja toisekseen sen, ettei sillä katekismuksen lisäksi 

ollut juuri muita kirjoja. Helander katsoi, että kansan lukutaitoa oli mahdollista ko-

hentaa perustamalla kirjastoja. Hän uskoi, että tuomalla kansan saataville lisää kirjoja 

myös kansan lukuhalut heräisivät. Tätä oli Helanderin mukaan todistanut Suomen 

Piplia-seuran hanke jakaa Raamattuja kansalle halpaan hintaan tai jopa ilmaiseksi. 

Helanderin mukaan kansalle oli levitettävä samaan tapaan myös maallisia tietoja si-

sältäviä kirjoja.647  

Helanderin mukaan yleisen luulon vastaisesti maalliset kirjat eivät saaneet kan-

sassa aikaan vain ylpeyttä, herrastelemista ja turhaa ajanvietettä, vaan nöyryyttä ja 

uutteruutta. Maallisista kirjoista oli Helanderin mukaan hyötyä myös kristillisyydelle, 

sillä historiaa, maantiedettä, luonnontiedettä ja kaikkia muitakin tieteitä käsittelevien 

kirjojen lukeminen auttoi selittämään Raamattua ja edisti sen ymmärtämistä. Tämän 

lisäksi niillä oli oma maallinen hyötynsä. Tällaisin perusteluin Helander suositteli hen-

gellisten teosten ohella maallisia kirjoja sisältävien lainakirjastojen perustamista eri 

seurakuntiin.648 

Helanderin kirjoitus oli sytyke, joka sai voimistelunopettaja Tobias Sereniuksen 

kirjoittamaan käsityksiään sivistyksen oikeasta luonteesta. Vastauksessaan Helande-

rille hän totesi, ettei maallisen tiedon oppimisesta ollut suoranaista hyötyä köyhille ja 

                                                   

 

645 –s –r. [Helander, Anders]: Lainakirjastosta mietteitä. Kuopion Hippakunnan Sanomia no. 10, 
10.3.1860; –s –r: Käsityöläisten iltakouluista muuan sana. Kuopion Hippakunnan Sanomia no. 7, 
18.2.1860, no. 8, 25.2.1860 & no. 9, 3.3.1860.  

646 Toivanen 2000, 323, 402.  

647 –s –r. [Helander, Anders]: Lainakirjastosta mietteitä. Kuopion Hippakunnan Sanomia no. 10, 
10.3.1860 

648 –s –r. [Helander, Anders]: Lainakirjastosta mietteitä. Kuopion Hippakunnan Sanomia no. 10, 
10.3.1860 
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oppimattomille. Tämä johtui Sereniuksen mukaan siitä, että Kuopiossa korkeasti op-

pineet pitivät itseään kuin ”eri ihmissukuun kuuluvassa tilassa” verrattuna rahvaa-

seen. Hänen mukaansa rahvaanihmiset eivät koskaan voineet päästä oppimisen 

avulla sivistyneiden joukkoon, eivätkä myöskään heidän ”heimolaisiksi, veljiksi, sisa-

riksi ja ystäviksi”. Sen sijaan Sereniuksen mukaan tähän joukkoon pääsemiseksi tar-

vittiin yliopistojen ja tanssikoulujen viisautta sekä ”soitanto- ja huviseura-taitoa”. Jos 

näitä ei ollut, sivistyneiden lukuun oli mahdollista päästä myös rikkauden avulla. Se-

reniuksen mukaan pelkkä vauraus auttoi lukutaidotontakin pääsemään näihin ”kel-

paavaisen huviseura-käytännön ja herrauden” piireihin.649 

Maallisia tietoja sisältävien kirjojen kelpaamattomuus sivistyksen lähteeksi johtui 

Sereniuksen mukaan pohjimmiltaan ihmisen perinpohjaisesta, syntiinlankeemuk-

sessa tapahtuneesta turmeltumisesta. Sen vuoksi ihminen ei voinut luonnontilassaan 

käyttää sisäisiä armolahjojaan, koska tässä huonossa tilassa niiden käyttäminen vain 

sysäsi ihmistä kauemmaksi Jumalasta. Sereniuksen mukaan ihminen ei ”voi koko 

maailmankaan kaikella viisaudella ja voimalla tästä pahasta nousta eli itseänsä siitä 

auttaa ja pelastaa”. Todellinen korkein sivistys ei ollutkaan Sereniuksen mukaan ih-

misten tekemää, vaan se tuli suoraan ja ainoastaan Jumalalta. Tämän vuoksi sitä ei 

Sereniuksen mukaan voinut saada maallisista kirjoista.650  

Serenius suorasanaisesti syytti Helanderia siitä, että tämä ei ollut kirjoituksissaan 

sanallakaan maininnut kuinka ja keneltä tämä todellinen sivistys tuli ja miten se sai 

alkunsa. Näin tehdessään Helander oli Sereniuksen mukaan rohjennut kirjoitukses-

saan julkisesti korottaa maallisen viisauden ja voiman Jumalan viisauden ja voiman 

rinnalle ja jopa sen ylitsekin. Serenius tiedustelikin kirjoituksessaan, että vaatiko He-

lander ”Kristuksen nimeen kastettuna herrana” kanssakristityiltään sivistystä, joka oli 

vain ”kiiltävää pakanallisuutta” tai ”farisealaisuutta”.651 

Serenius itse samaisti kirjoituksessaan ihmisen todellisen sivistyksen suoraan kris-

tilliseen vanhurskauttamiseen, eli ihmisen tulemiseen Jumalalle ja tuonpuoleiseen elä-

mään pelastumiseen kelpaavaksi. Hänen mukaansa ihminen ei kuitenkaan voinut 

tehdä tätä omin voimin, vaan ainoastaan turvautumalla täysin Jumalan armoon. Se-

renius esittikin kirjoituksessaan kristillisen armonjärjestyksen, joka samalla oli hänelle 

ihmisen sivistymisen kaava.652  

                                                   

 

649 Serenius, Tobias: Kertomuksia II. Ilmoitus-Lehti no. 11, 17.3.1860.  

650 Serenius, Tobias: Kertomuksia II. Ilmoitus-Lehti no. 11, 17.3.1860.  

651 Serenius, Tobias: Kertomuksia II. Ilmoitus-Lehti no. 11, 17.3.1860.  

652 Serenius, Tobias: Kertomuksia II. Ilmoitus-Lehti no. 11, 17.3.1860.  
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Ihmisen oli Sereniuksen mukaan ensin tultava hengellisesti vaivaiseksi. Hänen 

mukaansa se tarkoitti ihmisen nöyrää ja siveää elämää yksin Jumalan armosta. Raa-

mattuun viitaten Serenius totesi, että ihmisen täytyi tässä hengellisessä vaivaisuudes-

saan muuttua niin pieneksi, että hän pääsi Kristuksen lunastuksen muodostamasta 

ahtaasta portista sisälle. Tämä tarkoitti, että ihmisen täytyi kieltää kaikki oma viisau-

tensa, työnsä ja ansionsa ja yksinomaan uskoa Jumalaan ja hänen voimaansa. Näin 

tehtyään ihminen saattoi saada Jumalalta ”iankaikkisen elämän-vanhurskauden”, joka 

tarkoitti, että Jumala ”kirkasti, pyhitti ja lukitsi” tällä tavalla sivistyneen ihmisen py-

hän henkensä kautta. Sereniuksen mukaan tämänkaltaisen sivistyksen avulla ihminen 

pääsi osaksi pyhästä hengestä ja samalla irti turmeltuneesta maallisesta olemukses-

taan. Sen myötä ihminen murtautui uuteen sisäiseen tilaan, jossa hän ei voinut vahin-

goittua, herraistua tai ylpeytyä omaksumistaan maallisista tiedoista tai niitä sisältävien 

kirjojen lukemisesta. Sereniuksen mukaan tämä sivistys oli kaikkia muita sivistyksiä 

korkeampi, koska sen kanssa ihminen oli valmis kuolemaankin.653 

Helander vastasi Sereniuksen kirjoitukseen lähettämällä vastineen tämän toimit-

tamaan Ilmoitus-Lehteen. Serenius ei kuitenkaan julkaissut vastinetta sellaisenaan, 

vaan referoi sitä oman kirjoituksensa yhteydessä. Serenius kertoi, että Helander oli 

tekstissään nuhdellut häntä ja kertonut tuntevansa hyvin ihmisen turmeltuneen luon-

non ja ettei ollut millään tavalla tahtonut asettaa maailmallista viisautta Jumalan vii-

sauden rinnalle tai sen ylitse. Sereniuksen selostuksen mukaan Helander kertoi tar-

koittaneensa kirjastojen ja koulujen suosittelemisella ainoastaan maallisen hyödyn 

edistämistä ja toisaalta myös ihmisen turmeltuneen tilan osoittamista. Sereniuksen 

kertoman mukaan Helander näki, että kirjoja lukemalla ihmisen oli mahdollista 

päästä tästä turmeluksesta pois. 654 

Helanderin kirjoitusta referoituaan Serenius jatkoi oman kristillisen sanomansa 

julistamista. Hänen mukaansa ihmisen kaikki henkiset ja fyysiset avut olivat Jumalan 

hänelle antamia armolahjoja ja sinällään arvokkaita. Ne olivat kuitenkin vain luotuja 

ja maallisia avuja, eikä niitä sen vuoksi tullut rakastaa tai kunnioittaa Jumalan kaikki-

tietävää viisautta enemmän. Sereniuksen mukaan maailma oli lähtökohtaisesti rikas 

pahuudesta ja täällä oli sekä oikeassa uskossa olevia ”valkeuden ja päivän lapsia” että 

”maailman lapsia”. Hänen mukaansa kristittyjen tuli käyttää ihmisen armonlahjoihin, 

                                                   

 

653 Serenius, Tobias: Kertomuksia II. Ilmoitus-Lehti no. 11, 17.3.1860.  

654 Serenius, Tobias: Onko mikään totuudessa hyvä hyljättävä sentähden, että se usiammilta väärin 
käytetään? Ilmoitus-Lehti no. 12, 24.3.1860. 



 

238 

kuten ymmärrykseen, perustuvia maallisia tietoja vain ”maailman lapsien” sielun to-

tuuden tuntoon saamiseksi. Hän valitteli kirjoituksessaan sitä, kuinka ”maailman lap-

set” olivat kuitenkin tässä toiminnassa toimeliaampia kuin ”valkeuden ja päivän lap-

set”.655 

Helander vastasi Sereniukselle vielä kerran Kuopion Hippakunnan sanomissa. 

Hän syytti Sereniusta halusta häpäistä hänen esille tuomiaan hyödyllisiä asioita. He-

lander sanoi jättävänsä niihin vastaamisen sikseen ja suovansa Sereniukselle kaiken 

sen kunnian, mitä hänen kirjoituksistaan hänelle vuosi.656 Serenius puolestaan vastasi 

Ilmoitus-Lehdessään, ettei hän ollut ollut arvostelussaan niinkään kiivas, mitä itse 

Raamattu oli näissä asioissa viitaten Timoteuksen toisen kirjeen 3. lukuun ja Mat-

teuksen evankeliumin 23. lukuun.657 Niissä ensimmäisessä puhutaan maailman vii-

meisten aikojen turmeltuneista muka jumalallisista ihmisistä, joita kristittyjen tuli 

karttaa ja toisessa kirjanoppineista ja fariseuksista, joiden neuvoja Jeesus käski ole-

maan seuraamatta.658 Serenius kertoi antaneensa kirjoituksissaan kouluille ja kirjas-

toille sen arvon ja kunnian, jonka niille saattoi Jumalan sanan kautta antaa. Debatin 

lopuksi Serenius vielä vihjasi Helanderin ajattelullaan kieltävän sekä ihmisen lankee-

muksen, turmion että lunastuksen, joita hän piti koko Jumalan sanan, eli Raamatun 

sisältönä.659 

Keväällä 1860 kuopiolaisissa sanomalehdissä käydyn lehtori Helanderin ja voi-

mistelunopettaja Sereniuksen debatissa tuli selvästi esille ristiriita Helanderin edusta-

man fennomaanisen kansanvalistusinnostuksen ja Sereniuksen tinkimättömien kris-

tillisten ajattelutapojen välillä. Keskustelun ytimeksi muodostui kysymys siitä, tuliko 

tavallisen kansan asemaa parantaa puhtaasti kristillisin opein, vai panostaa myös 

maallisten taitojen opetukseen. Tämä sai Sereniuksen pohtimaan lehtensä palstoilla, 

mitä ihmisen sivistyminen merkitsi ja mikä sai sen aikaan. Sereniuksen oma vastaus 

näihin kysymyksiin oli samaistaa sivistys kristillisen vanhurskauden kanssa. 

                                                   

 

655 Serenius, Tobias: Onko mikään totuudessa hyvä hyljättävä sentähden, että se usiammilta väärin 
käytetään? Ilmoitus-Lehti no. 12, 24.3.1860. 

656 –s –r. Kuopion Hippakunnan Sanomia no. 13, 31.3.1860. 

657 Serenius, Tobias: Kirje. Ilmoitus-Lehti no. 14, 7.4.1860. 

658 2. Timoteukselle 3. & Matteuksen evankeliumi 23. 

659 Serenius, Tobias: Kirje. Ilmoitus-Lehti no. 14, 7.4.1860. 



 

239 

Tobias Sereniuksen kristillisesti painottunut sivistys-käsitys muistutti monella ta-

paa kuutta vuotta aikaisemmin, vuonna 1854 Maamiehen Ystävässä aiheesta kirjoit-

taneen Salomon Majanderin kirjoituksessaan aiheesta esittämiä ajatuksia.660 Molem-

milla sivistys samaistui tämänpuoleisessa tapahtuneeseen kristilliseen vanhurskautta-

miseen, jonka ansiosta ja jonka jälkeen olemukseltaan turmeltunut ihminen saattoi 

sivistyä maallisen tiedon avulla. On hyvin mahdollista, että Serenius on saanut ajat-

teluunsa suoria vaikutteita tästä Majanderin ensimmäisestä suomenkielisestä pelkäs-

tään sivistys-käsitteen määrittelyyn keskittyneestä tekstistä. Serenius nimittäin asui jo 

vuonna 1854 Kuopiossa, jossa Maamiehen Ystävä -lehteä julkaistiin.661  Seuraavana 

vuonna 1855 hän toimi hetken aikaa myös juuri samaisen lehden toimittajana.662  

Kristilliseen vanhurskauttamiseen sivistyksen yhdistäneitä Majanderia ja Sere-

niusta yhdisti toisiinsa myös yhteinen uskonsuuntaus. He molemmat olivat hedber-

giläisen herätysliikkeen kannattajia. Majanderin tavoin Serenius oli henkilökohtai-

sessa kirjeenvaihdossa F. G. Hedbergin kanssa. Hän kertoi itse kirjeessään Hedber-

gille tulleensa uskoon vuonna 1846 ja olleensa tuolloin kosketuksissa vuoden Tam-

pereella ja Hämeenlinnassa ”villihenkien” kanssa. Tämän jälkeen hän oli Lutheria ja 

Hedbergiä tutkien löytänyt jälleen armon. Kuopioon muutettuaan vuonna 1853 Se-

renius oli sanojensa mukaan alkanut levittää sanomaansa siellä.663  

Majanderin ohella myös Serenius kuului myös niihin hedbergiläisiin, jotka tunsi-

vat vetoa ruotsalaisen C. O. Roseniuksen oppeihin. Hän myös toimi aktiivisesti kir-

jallisella kentällä Roseniuksen oppien levittämiseksi. Vuonna 1857 hän kertoi Hed-

bergille kirjeessään levittäneensä Kuopiossa Evangeliska Budbärarenia, joka oli Ro-

seniuksen Pietisten-lehden Suomessa julkaistu versio.664 Roseniuksen opit olivat Se-

reniukselle ajankohtaisia juuri sivistys-kirjoituksen aikoihin, sillä hänen tiedetään jul-

                                                   

 

660 Ks. työn tämän toisen osan luku 3. 

661 Serenius muutti Kuopioon vuonna 1853. JOMA Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunnan rippikirja 
II 1848–1858, sivu 89. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9607485] 

662 A. M–n [Manninen, Antti]: Muistelmia suomalaisista sanomalehdistä. Suometar no. 27, 9.7.1858. 
Tämä tieto puuttuu Suomen lehdistön historian hakuteoksesta Maamiehen Ystävän kohdalta. Ks. Ek-
man-Salokangas et al. b.) 1988, 126–127. 

663 Takala 1948, 280–281. 

664 Takala 1948, 281. 
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kaisseen vuosina 1858 ja 1860 kirjaset nimiltään Vanhurskasten ijankaikkinen voitto-

riemu ja Hyvästä paimenesta Kolme erinomaisen lohduttavaista tutkiskelemusta, jotka olivat 

Roseniuksen Pietisten-lehdessään julkaisemien tekstien suomennoksia.665  

Sereniuksen sivistys-kirjoituksessaan esittämä autuudenjärjestys muistuttikin sel-

västi Roseniuksen oppeja siitä, miten Jumalan henki saattoi uudesti synnyttää ihmi-

sen jo tässä maailmassa. Roseniuksen opissa ihmisen uudestisyntyminen tapahtui si-

ten, että ensin ihminen koki suurta synnintuntoa ja lopulta murtui tämän tunnon alla. 

Tämän jälkeen ihmisen silmät avautuvat kuulemaan Jumalan sanaa, jonka jälkeen Ju-

mala uudesti loi ihmisen jo tässä maailmassa.666 Majanderin tapaan tämä Roseniuksen 

oppi näyttää olleen sen Sereniuksen sivistys-käsityksen pohjalla, jonka mukaan ihmi-

nen saattoi alkaa omaksua maallisia oppeja vasta, kun hän oli kokenut tämän kristil-

liseksi sivistymiseksi nimetyn prosessin. 

Sereniuksen ja Helanderin välisellä kansanvalistusta koskeneella kiistalla oli myös 

aikaisemmat juurensa. Serenius oli jo keväällä 1860 ilmestynyttä sivistys-kirjoitusta 

edeltäneenä syksynä 1859 kommentoinut lehdessään Helanderin Kuopion koulujen 

yhteisissä avajaisjuhlassa pitämää puhetta kitkerään sävyyn. Helander oli puheessaan 

nostanut latinan kielen ensimmäiseksi askeleeksi yksittäisen ihmisen matkalla oman 

aikakautensa sivistyksen tasolle. Tämän vuoksi Helander oli suositellut roomalaista 

kirjallisuutta ja torjunut kuulemansa syytökset sen haitallisesta vaikutuksesta kristilli-

syyteen todeten sen kelvanneen kristillisyydelle jo sen muinaisina alkuaikoina. Sere-

nius kommentoi Helanderin puhetta lehdessään nostaen voimakkaasti esille rooma-

laisten pakanallisuuden. Hänen mukaansa latinankielinen kirjallisuus kyllä oli sivis-

tyksen äiti, mutta hän piti sen hyötyä nykyajassa todistamattomana. Sereniuksen mu-

kaan joko juuri tämä pakanallinen kirjallisuus tai sitten itse ihmisen turmeltuneisuus 

olivat syynä ”kouluissa kuin muuallakin hallitsevaan, usein varsin törkiään epäjuma-

luuteen ja antikristillisyyteen”. Sanojensa painoksi Serenius viittasi vielä omaa ajatte-

luaan tukeviin Raamatun kohtiin.667  

Helanderin avajaisjuhlassa pitämä puhe oli selvästi jäänyt vaivaamaan Sereniusta, 

sillä vielä pari viikkoa myöhemmin Serenius huomautti Ilmoitus-Lehden palstoilla 

                                                   

 

665 Keränen 1987, 75, 77. 

666 Huovinen 1962, 156–162. Sereniuksen kirjoitus seurasi tätä oppia, vaikka Majanderista poiketen 
hän vältti käyttämästä uudestisyntymisen sanaa. Vrt. Majanderia käsittelevä luku. 

667 Serenius, Tobias: Kuopiosta. Ilmoitus-Lehti no. 37, 17.9.1859. 
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uudelleen, että Kuopion toinen sanomalehti Kuopion Hippakunnan Sanomat oli jät-

tänyt yleisölleen kertomatta Helanderin latinaa ja klassista kirjallisuutta käsitelleestä 

puheesta.668 Helander ei kuitenkaan vielä tällä kertaa vastannut Sereniuksen sanoihin. 

Sereniuksen reagointi Helanderin latinan kielen ja klassista kirjallisuutta käsitellee-

seen puheeseen selittyy paitsi hänen vakaumuksellisella kristillisyydellään, myös hä-

nen ja Helanderin erilaisilla koti- ja koulutustaustoillaan. Tobias Serenius oli alkujaan 

rusthollarin poika Hattulan pitäjästä, läheltä Hämeenlinnan kaupunkia. Hänen isänsä 

Johan Johansson oli rusthollari eli talonpoikien ylempää kerrosta, mutta hän oli 

syystä tai toisesta joutunut holhouksen alaiseksi Tobias Sereniuksen nuoruudessa. 

Serenius eli kotitilallaan 20-vuotiaaksi asti ja alkoi tuntemattomien vaiheiden jälkeen 

käydä Hämeenlinnan ala-alkeiskoulua 17-vuotiaana vuonna 1843. Koulussa hän 

myös sai käyttöönsä sukunimen Sirenius, joka vaihtui myöhemmin Sereniukseksi.669 

Serenius oli ala-alkeiskoulussa vuoden, jonka jälkeen hän kävi kaksi ja puolivuotta 

Hämeenlinnan yläalkeiskoulua.670  

Koulunkäynnin jälkeen Serenius alkoi esiintyä Hämeenlinnan kirkonkirjoissa 

vuodesta 1848 lähtien kirjakauppiaan apulaisen tai oppipojan nimikkeellä.671 Serenius 

viihtyi tässä työssä vain vuoden ennen kuin vuonna 1849 palasi takaisin kotitilalleen 

Hattulaan. Seuraavana vuonna 1850 hän muutti Turkuun saaden sieltä voimistelun-

opettajan apulaisen paikan.672 Siellä hän meni naimisiin haudankaivajan tyttären Emi-

lia Juliana Wahlströmin kanssa.673 Vuonna 1853 Serenius oli muuttanut perheineen 

Kuopioon, jossa hän sai lukion voimistelunopettajan viran.674 Kuopiossa ollessaan 

                                                   

 

668 Serenius, Tobias: Kuopiosta. Ilmoitus-Lehti no. 39, 1.10.1859. 

669 KA Tuomiokapitulien kouluarkisto. 8.1 Hämeenlinna Ala-alkeiskoulun asiakirjat 1842–1870. Op-
pilasluettelo 1843–1844; HMA Hattulan seurakunnan rippikirja 1841–1854, sivu 317. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7211428]. 

670 KA Tuomiokapitulien kouluarkisto. 6 Hämeenlinnan yläalkeiskoulun asiakirjat 1843–1862. Oppi-
lasluettelot 1843–1844, 1844–1845, 1845–1846, 1846–1847. 

671 HMA Hämeenlinnan kaupunkiseurakunnan rippikirja 1844–1850, sivu 255. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5932403]. 

672 TMA Turun tuomiokirkkoseurakunnan ruotsalaisen seurakunnan ruotsalaisen seurakunnan rippi-
kirja 1844–1855 (I Aa2:28), sivu 260. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7765707]. 

673 TMA Turun tuomiokirkkoseurakunnan ruotsalaisen seurakunnan rippikirja 1844–1855 (I Aa2:29), 
sivu 269. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7766355]. 

674 JOMA Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunnan rippikirja II 1848–1858, sivu 89. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9607485]. Sanomalehdistössä Serenius esiintyy myös nimik-
keellä ”paininheitonopettaja” Kuopion Hiippakunnan sanomia. Maamiehen Ystävä no. 48, 3.12.1853.  
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Serenius oli alkanut kirjoittaa julkisuuteen. Hän oli vuosien 1855–1856 aikana hetken 

Maamiehen Ystävä -sanomalehden päätoimittajana.675 Samoihin aikoihin hän myös 

julkaisi suomenkieliselle kansanosalle suunnatun virallisten kirjeiden kirjoitusop-

paan.676 Ilmoituslehden päätoimittajana hän oli aloittanut vuonna 1859 ja oli tässä 

toimessa vuoteen 1860 asti, jolloin lehti lakkasi ilmestymästä.677  

Sereniusta vuotta nuorempi lehtori Anders Helander (1827–1887) sen sijaan oli 

taustaltaan kirkkoherran poika ja yliopistosta valmistunut maisteri.678 Tämä tarkoitti, 

että hänen puheessaan yksilön sivistyksen ensimmäiseksi askeleeksi nostamat latina 

ja klassinen kirjallisuus olivat sisältyneet kiinteästi hänen koulutukseensa. Vaikeuksiin 

joutuneelle suomenkielisen rusthollarin pojalle Sereniukselle sen sijaan ne tuskin oli-

vat syvällisesti tuttuja, sillä hän oli kahden ja puolen vuoden jälkeen joutunut jättä-

mään Hämeenlinnan yläalkeiskoulun kesken, joissa näitä opetettiin.679 Latinan ja 

klassisen kirjallisuuden sijaan Serenius jäsensi niin kansanvalistusasiaa kuin maailmaa 

yleensäkin ennemmin vakaumuksellisesta kristillisestä näkökulmasta, johon hänet oli 

kirkollisen kansanopetuksen kautta vihitty ja jonka hän oli primaarisosialisaatiossaan 

lapsuudessaan omaksunut ja johon hän oli aikuisiällä ottanut roseniolaisen näkökul-

man.  

Sereniuksen ja Helanderin kansanvalistusta koskeneessa julkisessa keskustelussa 

on näkyvissä ristiriita Helanderin edustaman ruotsinkielisen klassisen koulutuksen 

saaneen oppineiston ja Sereniuksen edustaman, lähinnä kristinopin elämänevääkseen 

saaneen, suomenkielisen kansanosan välillä. Helander katsoi kansanvalistusasiaa hä-

net koko länsimaisen ajattelun traditioon liittäneen ruotsinkielisen koulujärjestelmän 

näkövinkkelistä. Serenius puolestaan oli syntyperäisenä suomenkielisenä ja vain jon-

kin verran koulutusta saaneena tiukemmin kiinni kristillisen ajattelun traditiossa, jo-

hon hänet, kuten koko suomenkielinen kansanosa, oli liitetty kirkollisen kansanope-

                                                   

 

675 A. M–n. [Manninen, Antti]: Muistelmia suomenkielisistä sanomalehdistä. Suometar no. 27, 9.7.1858.  

676 Ks. Serenius, Tobias 1856: Kaava-kirja, eli osoitus kuinka laillisia kirjoja kirjoitetaan esi-vallalle ja 
erityisille. Karsten, Kuopio. 

677 Ekman-Salokangas et al. a) 1988. 181. Suomen lehdistön historiassa Sereniuksen ammatiksi on vir-
heellisesti mainittu ala-alkeiskoulun opettaja, mitä hän ei vielä toimittaja-aikanaan ollut.  

678 Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Helander. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=16277>. Luettu 21.11.2014. 

679 KA Tuomiokapitulien kouluarkisto. 8.1 Hämeenlinna Ala-alkeiskoulun asiakirjat 1842–1870. Op-
pilasluettelo 1843–1844; KA Tuomiokapitulien kouluarkisto. 6 Hämeenlinnan yläalkeiskoulun asiakir-
jat 1843–1862. Oppilasluettelot 1843–1844, 1844–1845, 1845–1846, 1846–1847. 
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tuksen kautta. Tämän vuoksi syvästi uskonnollisen Sereniuksen näkökulmasta He-

landerin ihannoimat latina ja klassinen kirjallisuus näyttäytyivät esikristillisinä sekä 

pakanallisina ja siksi kansan sivistymisen kannalta turmiolliselta. Samasta syystä hän 

ei pitänyt Helanderin kaltaisten oppineiden sivistystä oikeana sivistyksenä. 

Sereniukselle oikea sivistys oli Jumalan aikaansaamaa ihmisen pelastumista syn-

tiinlankeemuksen jälkeisestä turmeltuneesta maailmasta ja ihmisolemuksesta tuon-

puoleiseen elämään. Hänen näkökulmastaan pelastus vaati uudestisyntymistä jo tässä 

elämässä, jonka jälkeen myös maallisen tiedon hankkiminen oli mahdollista. Tämän 

käsityksen voi nähdä kuvaavan Sereniuksen omaa käsitystään itsestään ja omasta si-

vistymisestään. Hän oli muuttanut maalta kaupunkiin, saanut rahapalkkaan perustu-

neen opettajanviran ja siirtynyt ei-kirjallisesta lapsuudenkodistaan toimijaksi sanoma-

lehtien kirjalliseen maailmaan. Näyttää siltä, että Sereniuksen kirjoitus reflektoi hänen 

omaa elämänkulkua. Hän jäsensi siinä omassa elämässään tapahtuneen sosiaalisen 

nousun, joka oli irrottanut hänet esi-isiensä agraarikulttuurista oman kristillisen va-

kaumuksensa kautta.  

Ei ole sattumaa, että ruotsinkielisen koulutetun oppineen Helanderin ja vain vä-

hän kouluja käyneen suomenkielisen kodin kasvatin Sereniuksen ajattelutavat yh-

teentörmäsivät juuri 1800-luvun puolivälin Kuopiossa. Kuopion kaupunki kehittyi 

1840-luvulta lähtien toiseksi suomenkielisen kulttuurin keskukseksi Helsingin jäl-

keen. Suomen kielen asema oli kaupungissa erityisen vahva, koska se sijaitsi syvällä 

sisämaassa kaukana pääkaupungista ja rannikon ruotsinkielisistä alueista. Kuopio oli 

merkittävä koulukaupunki, ja koulujen sekä niiden oppineen opettajakunnan ansiosta 

paikkakunnalle virisi virkeä suomenkielinen taide- ja kulttuurielämä jo varhain.680 

1840-luvulla kaupungin oppineiston keskuudessa alkoivat levitä fennomaaniset aat-

teet pitkälti kansallisfilosofi J.V. Snellmanin ansiosta, joka asui kaupungissa vuosina 

1841–50 ja toimi tuona aikana Kuopion yläalkeiskoulun ja lukion johtajana. Hänen 

ansiostaan Kuopiosta tuli myös merkittävä sanomalehtikaupunki. Snellman ajoi fen-

nomaanista asiaansa ruotsiksi perustamansa Saima-sanomalehden kautta sekä perusti 

ja toimitti hetken aikaa myös suomenkielistä Maamiehen Ystävää.681 Kaupungin op-

pineiden fennomaanisen innostuksen myötä Kuopiossa alettiin jo varhain kiinnittää 

huomiota suomenkielisen kansanosan oloihin.682  

                                                   

 

680 Toivanen 2000, 353. 

681 Snellmanin Kuopion ajasta ks. Toivanen 2000, 379–384. 

682 Toivanen 2000, 353. Kuopion kouluista ks. Toivanen 2000, 323–333. 
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Helanderin 1850-luvun lopulla suomenkielistä kansansivistystä ajavat koulu- ja 

kirjastohankkeet on nähtävä juuri tätä fennomaanista taustaa vasten. Sama tausta oli 

epäilemättä tehnyt vaikutuksensa myös Sereniukseen, joka saapui Kuopioon vuonna 

1853 voimistelunopettajaksi ja sai kaupungissa nähdä, kuinka yhteiskunnan ylemmät 

säädyt osoittivat uudenlaista kiinnostusta alempien kansankerrosten elämään. Laa-

jassa, Kuopion paikalliseen kontekstiin sidotussa mielessä Sereniuksen ja Helanderin 

konfliktissa oli kyse oppineiston varhaisen käytännön fennomanian ja Sereniuksen 

edustaman kansanomaisen kristillisyyden yhteentörmäyksestä. 

Sereniuksen ja Helanderin julkisuudessa käymä debatti on ajan oloihin nähden 

huomiota herättävää, koska silloisen sääty-yhteiskunnan oloissa he olivat sosiaaliselta 

statukseltaan varsin erilaisissa asemissa. Vaikka he molemmat olivat lukion opettajia, 

oli Helander heidän joukossaan ylintä ja Serenius alinta kastia. Voimistelunopettaja 

Serenius sai vuoden 1856 tietojen mukaan noin kahdeksasosan lukiossa lehtorina 

toimineen Helanderin palkasta.  Tarkasti noudatettavien ohjesääntöjen mukaan He-

landerin edustamilla lukioiden lehtoreilla oli myös käytössään virkapuvut, jotka olivat 

kolme-neljä luokkaa koreampia asusteita, kuin voimistelunopettaja Sereniuksen 

edustamalla alemmalla opettajakunnalla. Sereniuksen kaltaiset voimistelunopettajat 

olivat myös suljettuja pois koulujen yleisiä asioista koskeneesta päätöksenteosta, toi-

sin kuin Helander, joka oli lehtorin toimensa lisäksi koulun vararehtori.683 

Sereniuksen kärkäs esiintyminen kaikin tavoin korkeammassa asemassa olevaa 

Helanderia kohtaan olikin radikaalia toimintaa 1860-luvun vaihteen sääty-yhteiskun-

nan hierarkkisissa oloissa. On kuitenkin huomattavaa, että Serenius ei esiintynyt kiis-

tassa omalla nimellään, vaan toimittamansa sanomalehden Ilmoitus-Lehden nimissä. 

Kuopiossa kyllä todennäköisesti yleisesti tiedettiin, kuka oli lehden kärkevä toimit-

taja, mutta kirjoittaessaan Ilmoitus-Lehden nimissä Serenius saattoi piiloutua lehden 

auktoriteettiaseman taakse. Tätä kautta Serenius pystyi ajamaan omia asioitaan leh-

den nimissä tavalla, joka sääty-yhteiskunnan reaalimaailmassa ei olisi tullut kuuloon-

kaan. Tämä kahden kirjoittajan debatti osoittaa, että nousseen suomenkielisen julki-

suuden kautta talonpoikaistaustainen, vain vähän kouluja käynyt ja vaatimattomassa 

voimistelunopettajan virassa ollut Serenius saattoikin läksyttää korkeasti oppinutta 

vararehtori Helanderia. Debatti tuo näin esiin, kuinka nousevaa suomenkielisestä jul-

kisuutta oli mahdollista käyttää uudenlaisena sääty-yhteiskunnan hierarkkisia valtara-

kennelmia ohittaneena vallankäytön kanavana. 

                                                   

 

683 Ilmanen & Voutilainen 1982, 29–30. 
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että Sereniuksen sivistys-kirjoituksen taustalla oli 

siis Kuopiossa 1800-luvun puolivälissä virinnyt kiinnostus ja ensimmäiset käytännön 

toimet suomenkielisen kansan sivistysasiassa. Serenius saattoi kirjoittaa sivistyksestä, 

koska ymmärsi itse kokeneensa sen irtaantuessaan sosiaalisen nousunsa myötä esi-

isiensä suomenkielisestä agraarikulttuurista. Teoreettisena selkänojanaan sivistys-kir-

joituksessan Serenius käytti C.O. Roseniuksen kristillistä ajattelua, jonka hän tunsi 

hyvin ja joka antoi mahdollisuuden jäsentää kristillinen vanhurskauttaminen jo tä-

mänpuoleisessa elämässä tapahtuvaksi muutokseksi ihmisen olemuksessa. Tältä poh-

jalta Sereniuksen ja Helanderin debatista muodostui kansanomaisen kristillisen sivis-

tyskäsityksen ja oppineiston laajempaan länsimaisen ajattelun traditioon pohjautu-

neen sivistys-käsityksen ottelu. Tämä yhteenotto oli mahdollista nousseen suomen-

kielisen julkisuuden ansiosta, koska sen kautta oli mahdollista uudella tavalla haastaa 

asiassa korkeammassa asemassa yhteiskunnassa olleita tahoja. 

Kiinnostavaa kyllä, voimistelunopettaja Tobias Serenius sai jo sivistys-debattia 

seuranneena vuonna 1861 asiassaan pienimuotoisen henkilökohtaisen voiton, kun 

hänet valittiin kaupungin koulumestariksi ja johtamaan käytännössä kirkon hallin-

noimaa Köyhien poikien koulua. Kyseessä oli kaupungin työtä tekevälle väestön lap-

sille tarkoitettu koulu, jossa opetettiin lähinnä ripiltä pääsemiseen vaadittavia tai-

toja.684 Serenius valittiin virkaansa yksimielisesti, joten näyttää siltä, että hänen ajat-

telutavoillaan ja sivistyskäsityksellään oli kannatusta kaupungin kirkollisissa pii-

reissä.685 Anders Helander puolestaan jatkoi Kuopion lukion lehtorina. Huomionar-

voista on, että hän otti vastaan pappisvihkimyksen vuonna 1868, mutta jatkoi koko 

työnuransa opetustöissä. Vuodesta 1877 hän toimi lukion vakinaisena rehtorina.686  

Köyhien poikien koulun johtaja Serenius kuoli Kuopiossa 39-vuotiaana vuonna 

1866.687 Tuolloin elettiin ensimmäistä suurta nälkävuotta ja tilanne Kuopiossa oli ka-

oottinen, koska nälän ohella kaupungissa riehui lavantauti. Kaupungissa ilmestyneen 

Tapio -sanomalehden mukaan kaupungissa kirkon kellot löivät joka päivä kolmesti 

tai neljästi hautajaisten merkiksi ja että kaupungin keskeltä olevalta hautausmaalta tuli 

                                                   

 

684 Tuunanen 1972, 28–32; Toivanen 2000, 327. 

685 Kuopiosta. Tapio no. 32, 10.8.1861.  

686 Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Helander. Verkkojulkaisu 2005 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=16277>. Luettu 12.8.2015. 

687 † Tobias Serenius. Tapio no. 26, 30.6.1866. 
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niin kova löyhkä, että se teki terveetkin sairaiksi. Lehden kirjoittaja, joka todennäköi-

sesti oli sen päätoimittaja Antti Manninen, ehdottikin tilanteen vuoksi hautausmaan 

siirtämistä pois kaupungin keskustasta.688 Saman vuoden syksyllä oli itse Antti Man-

nisen vuoro menehtyä edelleen kaupunkia piinanneeseen lavantautiin vain 35-vuoti-

aana.689  

Nälkävuodet veivät mennessään näin kaksi Kuopiossa vaikuttanutta omilla tavoil-

laan oppineiston käsitykset kansan sivistymisestä haastanutta kansanmiestä. Se-

reniuksen suvussa yhteiskunnallinen asema vaihtui kuitenkin jo seuraavassa sukupol-

vessa. Tobias Sereniuksen sivistys-kirjoituksen aikana 3-vuotiaasta pojasta Felix Se-

reniuksesta (1857 – 1920, vuodesta 1906 Saarikoski) tuli lakimies ja senaattori, joka 

sai todellisen valtioneuvoksen arvon vuonna 1916.690 

  

                                                   

 

688 Kuopiosta. Tapio no. 25, 23.6.1866. Viikkoa aiemmin hän kertoi lehdessään, kuinka käsillä ollut 
katovuosi oli alueella jo kymmenes peräkkäin, joka oli enemmän kuin Raamatussa kuvatut seitsemän 
laihaa vuotta. Kuopiosta. Tapio no. 24, 16.6.1866. 

689 Kuopiosta † Antti Manninen Tapio no. 43, 27.10.1866. 

690 Kalleinen 2001. 
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9. Talonpojan poika ja maanviljelyskoulun oppilas Erik Taipaleen 
uuteen ylipaikalliseen tietoon 
perustunut sivistys 

Ihmisen sivistyminen, sen lähde ja vaikutukset, 

kiinnostivat 1860-luvun taitteessa saarijärve-

läistä talonpojan poikaa Erik Taipaletta (1838–

1902, myöhemmin Rutanen).691  

Taipale ei käynyt lapsuudessaan mitään kou-

luja, mutta hänestä kehittyi tuottelias sanoma-

lehtikirjoittaja. Hän kirjoitti sivistyksestä ensim-

mäistä kertaa 20-vuotiaana vuonna 1858 koti-

pitäjästään Suomen Julkisiin Sanomiin lähettä-

missään kahdessa maaseutukirjeessään.692 

Vuonna 1860 Erik Taipaleen elämä koki suuren 

muutoksen, kun hänen onnistui 22-vuotiaana 

päästä Kuopioon juuri perustetun ja Antti 

Mannisen johtaman Leväsen maaviljelyskoulun 

ensimmäisen vuosikurssin oppilaaksi.693 Siellä 

ollessaan hän kirjoitti vuonna 1860 sivistyksestä 

                                                   

 

691 Ks. liite. Rutanen oli Taipaleen suvun vanha sukunimi. Vuonna 1863 Suometar kirjoitti suomalai-
sista sukunimistä ja mainitsi, että Laukaan rovasti Arvid Adolf Arvidsson poisti 1800-luvun alkuvuo-
sikymmeninä kirkonkirjoista kaikki vanhat suomalaiset sukunimet ja vaihtoi ne talojen nimiin. Sama 
tehtiin läheisessä pitäjässä Saarijärvellä. Suometar kirjoitti, että tämän vuoksi juuri tunnetun sanoma-
lehtikirjoittajan ja Erik Taipaleen isoveljen Matti Taipaleen oikea sukunimi olisikin Rutanen. Suoma-
laisista sukunimistä. Suometar no. 53, 7.7.1863 & Suometar no. 54, 10.7.1863. Matti Taipale vastasi 
kirjoitukseen Tapion sivulla todeten, ettei hän ole ikinä keneltäkään kuullut Rutanen nimestä, eikä ollut 
kuullut sen olleen käytössä kirkonkirjoissakaan. M.T–e. [Taipale, Matti]: Saarijärveltä.Tapio no. 34, 
22.8.1863. Ks. myös Suomettaren vastaus Taipaleelle: Erehdyksen päähän mennyt. Suometar no. 68, 
28.8.1863. Matti Taipale pysyi kuitenkin elämänsä loppuun asti Taipaleena tai Taipalaisena. Erik Tai-
pale siirtyi myöhemmin 1870–1880-luvuilla Rutanen -nimen käyttöön. 

692 E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no. 32, 29.4.1858. E.T–e. [Taipale, 
Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no. 95, 16.12.1858. 

693 Uutinen, jossa kerrotaan Erik Taipaleen pääsemisestä Leväsen maaviljelyskoulun oppilaaksi: Levä-
sen maaviljelyskoulu. Ilmoitus-Lehti no. 40, 6.10.1860. Valmistuessaan vuonna 1862 Taipale palkittiin 
koulun parhaiden oppilaiden joukossa: Kertomus Leväsen maaviljelyskoulusta vuositutkintoon 4 p:nä 
heinäk. 1862. Tapio no. 28, 12.7.1862. 

Erik Taipale (1838 – 1902), joka tunnet-

tiin myöhemmin nimellä E.K. Rutanen. 

Taipale oli sivistyksestä kirjoittaessaan 

20–25-vuotias. Tämä valokuva on 1800-

luvun lopulta tai 1900-luvun vaihteesta. 

Kuvan lähde: N. R. 1903, 68. 
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uudelleen tekstissään Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta.694 Koulusta val-

mistumisensa jälkeen hän kirjoitti Tapioon vuonna 1863 aiheesta vielä otsikolla: Mikä 

on se ”sivistys”, johon Suomen ”maaviljelijäin” on pyrittävä?695  

Erik Taipaleen 1860-luvun taitteessa ilmestyneiden kirjoituksien kantavana tee-

mana oli ajatus, jonka mukaan sivistys oli ihmisen saavutettavissa ollut tila, jossa hän 

saattoi elää sekä itsensä että muiden hyödyksi. Tämä tarkoitti Taipaleelle ensisijaisesti 

tiedon omaksumista ja sen jakamista. Taipaleen sanoin: ”Oppi, tieto ja taito ovat ne 

välikappaleet, jotka tekevät ihmisen oikein sivistyneeksi”. Sivistynyt ihminen ei hänen 

mukaansa tahtonut tallentaa Jumalan hänelle antamia varoja vain ja ainoastaan oman 

elämänsä ja vatsansa täytteeksi, vaan jakoi niitä myös kanssaihmisilleen. Tämä oli 

Taipaleen mukaan sivistystä ja sellaisenaan ”ihmisen oikean olon päämäärä ja perus-

tus.”696 

Paljon kertova oli myös Taipaleen käsityksensä sivistymättömyydestä, joka mer-

kitsi hänelle tiedonhalun ja tiedon jakamisen vastakohtaa. Taipaleelle sivistymättö-

myys tarkoitti pimeyttä ja vanhanaikaisuutta, jonka vuoksi hän nimitti sivistymättö-

miä ihmisiä ”raaoiksi” ja ”paksupäisiksi”. Erityisen sivistymättömiä Taipaleelle olivat 

suomalaisten esi-isät ja menneet polvet. Hänen mukaansa nämä eivät eläessään olleet 

halunneet nähdä kauemmaksi kuin oman pienen peltonsa tai kylänsä päähän tai 

omaksua tietoa enempää kuin ”oma vatsa vaikutti ja vaati”.  Taipale vertasi menneitä 

polvia talviuniaan nukkuneeseen karhuun, joka ei tiennyt luolansa ulkopuolisesta 

oman aikansa elämänmenosta mitään. Sivistymättömyys ei kuitenkaan Taipaleen mu-

kaan rajoittunut vain esi-isiin, sillä samalla tavalla ajattelevia ihmisiä löytyi vielä hä-

nenkin ajassaan. Taipaleen mukaan nämä sivistymättömät ihmiset eivät myöskään 

tyytyneet omaan pimeyteensä, vaan levittivät sitä ympärilleen viettelemällä nuorukai-

sia ”raakuuden ja tietämättömyyden pimeähän luolaan”. 697 

Taipale korosti, että sivistys oli ihmiskunnan aikojen saatossa luomaa eikä Juma-

lan ihmiselle luomisessa asettama ominaisuus.  Sen sijaan Taipale piti vapaata tahtoa 

                                                   

 

694 E.T–e. [Taipale, Erik]: Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta. Suomen Julkisia Sano-
mia no. 101, 27.12.1860. 

695 E. T–e.: [Taipale, Erik]: Mikä on se ”sivistys”, johon Suomen ”maaviljelijäin” on pyrittävä? Tapio 
no. 9, 28.2.1863. 

696 E.T–e. [Taipale, Erik]: Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta. Suomen Julkisia Sano-
mia no.101, 27.12.1860. 

697 E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no. 32, 29.4.1858. 
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luomisessa ihmiseen luotuna ominaisuutena. Sen avulla ihminen saattoi päättää, seu-

rasiko hän vanhoja tapoja vai yrittikö pysyä aikansa hermolla. Sitä miksi näin oli, 

Taipale perusteli viittaamalla Raamatun syntiinlankeemuskertomukseen lauseellaan: 

”Niin kuin tietty on että ihmisen pitää otsansa hiessä syömän leipäänsä”. Hänen mu-

kaansa se tarkoitti, että säädystä riippumatta jokaisen ihmisen velvollisuus oli maalli-

sessa elämässään seurata oman aikansa tapauksia ja vaatimuksia. Taipaleen mukaan 

tämä oli Luojan määräämä sääntö ja koko ihmiskunnan maallisen menestyksen oikea 

perustus.698 Sivistymättömyys oli näin Taipaleen ajattelun mukaan ihmisen lähtökoh-

tainen tila siinä missä sivistyneisyys oli parempi. 

Taipale piti sanomalehtien lukemista ja niihin kirjoittamista ensisijaisena keinona, 

jonka avulla suomalaiset saattoivat sivistyä ja nousta ylös esi-isiensä raakuudesta. Sa-

nomalehtien uutiset ja niihin kirjoitetut kuulumiset eri puolilta maata toivat Taipaleen 

mukaan ”kunkin paikkakunnan työt mietteet, toimet ja toimettomuudet toistensa 

punnittavaksi ja tarkasteltavaksi.” Yleisön arvioitavaksi tulivat näin hänen mukaansa 

niin hyödylliset kuin hyödyttömätkin asiat, jotka jokin yksittäinen ihminen oli jossain 

maankolkassa miettinyt ja keksinyt. Sanomalehtien vaikutus oli Taipaleen mukaan 

myös maailmanlaajuinen: ne toivat kaukaisemmatkin kansakunnat toistensa kanssa 

yhteyteen. Taipale painotti, että sanomalehtien vaikutus oli Suomessa alkanut vasta 

hiljattain eikä ollut kulunut pitkää aikaa siitä, kun hänen kotipitäjäänsä Saarijärvelle ei 

ollut tilattu ainoatakaan sanomalehteä. Taipaleen mukaan tällöin ei ollut vielä ym-

märretty ”yhteisen hyödyn arvoa ja etuja”, joita ”sanomalehdet kylvivät ja istuttivat 

kansakunnan sydämmiin”. Ennen sanomalehtien aikaa ei Taipaleen mukaan hänen 

kotipitäjänsäkään ihmisillä ollut tietoa paremmasta elämästä kuin mitä he ympärillään 

saattoivat silmillään nähdä ja korvillaan kuulla.699 

Taipale kokikin elävänsä aikakautta, jona ”sivistyksen auringon suloiset säteet olivat 

alkaneet lämmittää ja valaista kansakuntien pimentyneitä kammioita.”700  Tätä valoa 

himmensivät kuitenkin Taipaleen mukaan monet sivistyksen vastustajat. Nämä eivät 

tiedonsaannista välittäneet, vaan pitivät sitä jopa vahingollisena. Taipaleen mukaan 

tämä johtui siitä, että tämänkaltaiset ihmiset olivat nuoruudestaan asti tottuneet 

”muinaisuuden pimeään ja vaaralliseen tiehen”. Hänen mukaansa heidän luontonsa 

                                                   

 

698 M.T–e. [Taipale, Erik]: Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta. Suomen Julkisia Sano-
mia no.101, 27.12.1860. 

699 E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no.95, 16.12.1858. 

700 E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no.95, 16.12.1858. 
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oli niin juurtunut vanhoihin tapoihin, että sitä oli enää mahdoton kiskoa irti juuriltaan 

ja istuttaa uudestaan. Taipale pitikin kansan sivistyksen suhteen katkerimpana seik-

kana sitä, että ihmiset jotka nuorena olivat tottuneet vanhaan, eivät siitä enää helposti 

luopuneet. Tämän vuoksi siihenastiset yritykset kansan sivistämiseksi olivat hänen 

mukaansa valuneet miltei mitättömiin. Taipale ehdottikin vuonna 1858, että esivalta 

pakottaisi seurakunnat järjestämään kansakouluja rahvaalle. Hänen mukaansa tämä 

oli ainoa keino, koska muuten vanhemmat kasvattaisivat lapsensa samanlaisessa pi-

meydessä, jossa olivat itsekin kasvaneet. Tällöin lapset eivät sivistyneet, vaan seura-

sivat ”esivanhempien ikivanhoista ajoista perittyä esimerkkiä ja oppia, joka todistaa 

talonpojan ei parempaa tarvitsevan”. 701 

Laajasti ottaen ihmisen sivistys oli siis Taipaleelle pääsyä aktuaalisen ja ylipaikalli-

sen tiedonsaannin ja tiedonvälityksen piiriin. Sellaisenaan se oli Taipaleelle kaikille 

ihmisille yhteistä ja tasa-arvoista riippumatta silloisen sääty-yhteiskunnan rajalinjoista 

ja arvoasteikoista. Asia tuli selvästi ilmi vuonna 1863, kun maaviljelyskoulusta val-

mistunut Taipale otti kantaa näiden kehittämistä pohtineen komitean työhön. Taipa-

leen korviin oli kantautunut tietoja, joiden mukaan komiteassa istuneet herrassäätyi-

set edustajat olisivat halunneet rajoittaa maaviljelyskouluissa jaetun tietopuoleisen 

opin määrää. Taipale totesi, että komitean käsityksen mukaan ensimmäisistä maavil-

jelyskouluista valmistuneet olivat alkaneet ”herrastella” paremmilla vaatteillaan ja 

korkeimmilla palkkapyynnöillään. Taipaleen mukaan maanviljelijöiden sivistystä ei 

kuitenkaan saanut sulkea minkään tiettyjen rajojen sisälle, koska sivistys oli luonteel-

taan kaikille yhteistä, eikä sillä ollut ”koskaan luonnon lain mukaan ole ollut mitään 

rajaa kansaluokkien välillä”.702 

Sivistys merkitsi Erik Taipaleelle tiedonsaannin kautta saavutettua uutta sisäistä 

tilaa, jossa ihminen ei enää ollut paikallisen ja esivanhemmilta periytyneen opin va-

rassa. Ensisijaisena sivistyksen levittämisen välineenä hän näki sanomalehdet, mutta 

koko kansan sivistämiseksi hän näki kansakoulupakon olevan ainoa keino. Muuten 

ei hänen käsityksensä mukaan esi-isien vanhentuneista opeista ollut mahdollista 

päästä eroon. 

Erik Taipaleen ilmaisemalla sivistys-käsityksellä oli joitakin yhtymäkohtia jo aikai-

semmin julkisuudessa olleiden sivistys-kirjoittajien käsitysten kanssa. Eniten Taipa-

leen ajattelu muistutti Antti Mannisen ajatuksia. Juuri julkisuuden ja kirjallisen tiedon 

                                                   

 

701 E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no.95, 16.12.1858. 

702 E. T–e. [Taipale, Erik]: Mikä on se ”sivistys”, johon Suomen ”maaviljelijäin” on pyrittävä? Tapio 
no. 9, 28.2.1863. 
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korostus oli vahvana Antti Mannisen muutamaa vuotta aiemmin 1856 ilmestyneessä 

Taito ja toimi -kirjassa. Innokkaana lukijana Taipale oli todennäköisesti tutustunut tä-

hän Mannisen aikanaan huomiota herättäneeseen teokseen jo ensimmäisten kirjoi-

tustensa aikaan vuonna 1858. Mannisella ja Taipaleella oli myös henkilökohtaisempi 

yhteys, sillä juuri Manninen toimi Taipaleen opinahjon, Leväsen maaviljelyskoulun 

johtajana ja opettajana. Taipale lähettikin syvällisimmän sivistys-kirjoituksensa 

vuonna 1860 juuri Leväsen koululta ja samassa artikkelissa hän ilmaisi myös ihailunsa 

Mannista kohtaan kirjoittamalla tämän maanviljelyskoulun johtajana osoittamasta 

”nerosta”, taidosta ja hyväntahtoisuudesta.703 

Taipaleen sivistys-kirjoituksia ei kuitenkaan voi pitää Mannisen ajattelun toisinta-

misena, koska niissä oli myös omat vahvan omaleimaiset piirteensä. Ensinnäkin ai-

kaisemmista sivistys-kirjoittajista poiketen Taipaleen sivistys-käsitys oli huomattavan 

maallinen. Vaikka hänenkin ajattelussaan ihmisen rajoja määritti Jumala sekä luomis- 

ja syntiinlankeemuskertomus, hän kuitenkin korosti, että itse sivistys oli inhimillinen 

rakennelma. Vaikka luominen ja syntiinlankeemus määrittivät Taipaleelle ihmistä, 

tämä ei Taipaleen käsityksen mukaan ollut itse maallisen elämänsä järjestämisessä 

jatkuvasti riippuvainen Jumalasta. Muista kirjoittajista poiketen Taipaleen käsitys ih-

misen pääsemisestä ideaalitilaansa sivistykseen oli puhtaasti tiedonomaksumiseen pe-

rustunut projekti. Toiseksi tähän liittyen hänen ajattelussaan rakentui käsitys kirjalli-

sen tiedon muodostamasta ylipaikallisesta yhteisöllisyydestä, joka ei tarvinnut aikai-

semmista sivistys-kirjoituksista poiketen tuekseen ajatusta jumalallisesta hengestä. 

Taipaleelle tämä ylipaikallinen yhteisöllisyys rakentui kirjallisen kulttuurin omaksu-

neista yksilöistä, jotka sen kautta saivat tietoa ja pääsivät kommunikoimaan paikallis-

yhteisöään laajemman ihmisjoukon kanssa. Kolmanneksi Taipale erottui aikaisem-

pien sivistys-kirjoittajien joukosta korostamalla miltei dikotomisesti vanhan ja uuden 

sukupolven eroa. Vanha edusti hänelle pahaa, pimeyttä, sivistymättömyyttä ja paikal-

lisuutta, kun taas uusi oli hyvää, valoa, sivistystä ja ylipaikallisuutta. Menneisyyttä 

yleensä ja vanhaa sukupolvea leimasivat Taipaleen käsityksen mukaan esi-isien iki-

vanhat tavat, kun taas uudessa polvessa kirjallisella julkisuudella ja erityisesti sano-

malehdillä oli tärkeä osa. 

                                                   

 

703 M.T–e. [Taipale, Erik]: Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta. Suomen Julkisia Sano-
mia no.101, 27.12.1860. Taipale oli myös liittänyt kirjoitukseensa Mannisen laatimat koulun säännöt ja 
lukujärjestyksen. 
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Erik Taipaleen sanomalehtien asemaa korostaneessa sivistys-käsityksessä on näh-

tävissä ne paikalliset olosuhteet, joissa hän oli kasvanut. Hänen henkilökohtaiseen 

kehitykseensä vaikutti etenkin hänen kolmetoista vuotta vanhempi veljensä Matti 

Taipale (1825–1868). Hän oli saarijärveläinen talonpoika, joka ajoi pitäjässään monia 

uudistushankkeita ollen esimerkiksi paikkakunnalle perustetun lainakirjaston puuha-

mies ja ensimmäinen kirjastonhoitaja. Matti Taipale ajoi aktiivisesti myös maavilje-

lyskoulun perustamista Saarijärvelle ja toimi vuonna 1860 perustettavaksi päätetyn 

oppilaitoksen ensimmäisessä hallituksessa.704 Matti Taipaleen aktiivisuutta Saarijär-

ven paikallisessa kunnallisessa elämässä kuvaa se, että hänen nimensä esiintyy Saari-

järven pitäjänkokousten ja kirkkoraadin pöytäkirjoissa 1850–60-luvuilla miltei joka 

sivulla. Erinomaisen kirjoitustaitonsa ansiosta hän toimi usein kirjurina pitäjän kir-

joitustaidottomien puolesta. Hän myös keräsi pitäjästään kansanrunoutta ja tietoa 

kansantavoista Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle ja omasi yhteyksiä aikansa fen-

nomaaniseen sivistyneistöön kuuluneisiin henkilöihin.705 

Ennen kaikkea Erik Taipaleen vanhempi veli Matti Taipale tunnetaan kuitenkin 

maaseutukirjeitä sanomalehtiin lähettäneenä kirjoittajana. Hän julkaisi 1850–60-lu-

kujen sanomalehdissä nimimerkillään ”M. T–e.” yhteensä ainakin lähes sata maaseu-

tukirjettä.706 Itseoppineen Matti Taipaleen tiedetään opettaneen omaksumiaan kirjal-

lisia taitoja myös kotiväelleen, jonka joukossa oli hänen nuorempi veljensä Erik.707 

Erik Taipale kasvoi sanomalehtikirjoittajaksi vanhemman veljensä vanavedessä ja al-

koi kirjoittaa 1850-luvulla sanomalehtiin veljensä Matti Taipaleen nimimerkkiä 

”M.T–e.” mukailevalla nimimerkillä ”E.T–e.”.708 Tämän myötä hänestä itsestäänkin 

kasvoi tuottelias sanomalehtikirjoittaja ja myöhemmin elämässään maanviljelysai-

heisten teosten tekijä.709  

                                                   

 

704 Kallio 1972, 663–664; 385–388. JYMA Saarijärven seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelot 
1818–1839, vuosi 1838. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5894806] Erik Taipaleen kotitalo Saa-
rijärven rippikirjassa: JYMA Saarijärven seurakunnan rippikirja 1850–1860, sivu 1. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5892275]. 

705 Haavio 1952a, 397–388; 404–405. 

706 Tommila 1988b, 204. 

707 Haavio 1952, 398; JYMA Saarijärven seurakunnan rippikirja 1860–1873, sivu 1. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=24739904]. 

708 Ks. liite. 

709 Erik Taipaleen kirjoittamia maaseutukirjeitä olivat mm.: E.T-le. Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sa-
nomia no. 32 29.4.1858; E.T-e. Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no. 10, 7.2.1859; E.T-e. Saari-
järveltä. Aamurusko no. 34, 27.8.1859; E.T-e. Saarijärveltä. Suometar no. 38, 28.9.1860; E.T-e. Levä-
seltä. Suomen Julkisia Sanomia no. 99, 20.12.1860; E.T-e. Saarijärveltä. Tapio no. 8, 21.2.1863; E.T-e. 
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Erik Taipale oli siis jo nuoresta iästä lähtien ollut veljensä kautta kosketuksissa 

suomenkieliseen julkisuuteen. Hänellä oli myös hyvät mahdollisuudet siihen muuten 

melko syrjäisellä Saarijärvellä. Pitäjässä oli perinteisesti ollut hyvät postiyhteydet, sillä 

se oli vanhastaan sijainnut tärkeän, Kuopion ja Vaasan välisen postireitin varrella. 

Kun tätä reittiä oli vuonna 1846 siirretty kulkemaan Saarijärven sijasta Keuruun ja 

Alavuden pitäjien kautta, alettiin pitäjästä kuljettaa itse postia kerran viikossa Jyväs-

kylässä sijainneeseen lähimpään postikonttoriin.710 Nämä yhteydet ja Taipaleiden kal-

taisten talonpoikien kirjalliset taidot takasivatkin sen, että Saarijärveltä lähetettiin sa-

nomalehtiin maaseutukirjeitä poikkeuksellisen paljon.711 

Sanomalehtien merkityksen lisäksi Erik Taipaleen sivistys-ajattelun juuria voi etsiä 

hänen omasta elämänpiiristään ja paikallisiin olosuhteisiin liittyneistä kokemuksis-

taan. Keski-Suomessa sijaitsevassa pitäjässä elettiin 1800-luvun alkupuolella vielä pit-

kälti varsin perinteistä agraarielämää. Pitäjän suomenkielinen väestö sai elantonsa 

maanviljelystä, jota harjoitettiin miltei kokonaan omavaraisesti. Tämä johtui pitkälti 

pitäjän syrjäisestä sijainnista, sillä 1800-luvun alkupuoliskon ja keskiosan kaupan-

käynnin lähimmät suuremmat keskukset, ulkomaankauppaa käyneet Pohjanlahden 

rannikkokaupungit sijaitsivat kaikki 12–18 peninkulman eli vähintään 120 kilometrin 

päässä pitäjästä.712 Lähemmäs oli vuonna 1837 perustettu Jyväskylän kaupunki, 

mutta sisämaakaupunkina siellä ei laajassa mitassa harjoitettu ulkomaankauppaa, ja 

sen elinkeinoelämä vilkastui merkittävästi vasta 1860-luvun puolella.713 Saarijärvellä 

oli metsiä, mutta Erik Taipaleen lapsuus- ja nuoruusvuosina 1800-luvun alkupuolis-

kolla myöskään puukauppa ei ollut vielä noussut. Saarijärvellä erityisenä haittana oli-

vat pitkät ja hankalat maantie- ja uittoyhteydet rannikkokaupunkeihin, jotka tekivät 

muuten metsärikkaan pitäjän puukaupasta pitkään kannattamatonta.714  Sama päti 

tervanpolttoon, jota saarijärveläiset harjoittivat 1800-luvun alkupuolella pitkälti vain 

omaan tarpeeseensa.715  

                                                   

 

Saarijärveltä. Tapio no. 24, 13.6.1863; E.T-e. Saarijärveltä. Tapio no. 6, 6.2.1864 & E.K. T-e. Saarijär-
veltä. Tapio no. 25, 18. 6.1864. 

710 Kallio 1972, 475. 

711 Saarijärveläisistä sanomalehtikirjeenvaihtajista ks. Kallio 1972, 662–664. 

712 Kallio 1972, 421 

713 Tommila 1972, 45. 

714 Kallio 1972, 410. 

715 Kallio 1972, 402–403. 
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Rahatalous ei siis vielä 1800-luvun alkupuoliskolla ollut tehnyt läpilyöntiään Saa-

rijärvellä. Matti Taipale kuvailikin Saarijärven oloja käsitelleessä maaseutukirjeessään 

vuonna 1856, kuinka pitäjän ainoa mahdollinen elinkeino oli maanviljelys. Talojen 

veroihin maksuihin ja palkollisten palkkoihin vaadittua rahaa saatiin lähinnä voilla, 

lihalla ja talilla, joiden lisäksi hevosten kasvattamista olivat jotkut yrittäneet. 716 Yli-

päätään Keski-Suomen, johon Saarijärvi kuului, talonpoikaisen talouselämän oma-

laatuinen piirre vielä 1800-luvun alkupuoliskolla oli, että rahaa yleensäkin käytettiin 

kaupankäynnissä vain hyvin vähän. Kauppa Pohjanmaan kaupunkien porvareiden 

kanssa oli vaihtokauppaa, jossa saarijärveläiset saivat välttämättömyystarpeita, kuten 

suolaa ja tämän lisäksi kaikenlaista rihkamaa. Tässä vaihdannassa kaupankäynnissä 

kokemattomat talonpojat hävisivät miltei aina.717 Saarijärven pitkään jatkunutta oma-

varaisuutta kuvaa sekin, että aikalaistodistaja Matti Taipaleen mukaan pitäjän rahvas 

valmisti itse vaatteensa ja että alempisäätyisten harjoittama vaatteilla koreilu oli pitä-

jässä vuonna 1856 vielä yleinen naurunaihe. 718 

Erik Taipaleen lapsuus- ja nuoruusvuosina Saarijärvellä koettiin useita taloudelli-

sesti raskaita vuosia. Vielä 1840-luvulla ei pitäjässä sattunut yhtään pahempaa kato-

vuotta, mutta seuraavalla vuosikymmenellä olot olivat epävakaammat. Vuonna 1856 

sattui täydellinen ohra- ja kaurakato, eikä rukiistakaan saatu korjattua kuin kolmannes 

normaalivuoden sadosta. Myös perunasato oli kolmanneksen tavallista vuotta hei-

kompi. Samoin 1860-luvulla sattui pahoja katovuosia jo ennen suuria nälkävuosia.719 

Katovuodet iskivät erityisen raskaasti, koska pitäjän väkiluku oli kasvanut 1800-lu-

vulla voimakkaasti. Saarijärven väkiluku kaksinkertaistui vuodesta 1825 1860-luvulle 

tultaessa. Sadan vuoden mittakaavassa pitäjän väestö oli 1800-luvun puolivälissä yli 

kymmenkertaistunut.720 

Saarijärven taloudelliset olosuhteet olivat kuitenkin juuri Erik Taipaleen sivistys-

kirjoitusten aikaan 1860-luvun vaihteessa alkaneet muuttua. Syinä tähän olivat pitä-

jässä tapahtuneet useat maanviljelijöiden elinkeinoon vaikuttaneet muutokset.  Saa-

rijärven alueella kaskiviljely jatkui varsin pitkään. Se oli alueella erittäin yleistä niin 

kauan kuin pitäjän metsärikkauksilla ei ollut vielä puukaupassa arvoa. Vähitellen 

                                                   

 

716 M.T-e.: [Taipale, Matti]: Tietoja Saarijärven pitäjästä, vuonna 1856. Sanan-Lennätin no. 32, 9.8.1856. 
Ks myös Kallio 1972, 394–395; 402–403. 

717 Kallio 1972, 421–423. Ks. myös Kaila 1931, 362. 

718 M.T-e.: [Taipale, Matti]: Tietoja Saarijärven pitäjästä, vuonna 1856. Sanan-Lennätin no. 32, 9.8.1856. 

719 Kallio 1972, 380–381. 

720 Kallio 1972, 320–322. 
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1860-luvulta alkaen metsien arvon noustessa kaskiviljely sai alkaa väistyä pelto- ja 

suoviljelyn tieltä.721  Muutosta edesauttoivat myös valtion toimet metsien säästä-

miseksi. Vuonna 1851 annettiin metsäasetus, joka rajoitti oleellisesti kaskenpolton 

mahdollisuuksia.722 Aikalaishavainnoitsija Matti Taipale kertoikin, että metsäasetus 

oli vaikuttanut Saarijärvellä siten, että talojen takamaille oli jäänyt entisiä kaskimaita, 

joita nyt saatettiin jakaa torppareille ja mökkiläisille. Taipaleen mukaan tämä palveli 

talollisia, jotka saivat näin aputyövoimaa, jonka paikallaan pysymiseen saattoi luot-

taa.723  

Peltoviljelyyn siirtyminen merkitsikin Saarijärvellä torpparilaitoksen läpimurtoa, 

sillä vuosina 1825–1865 torppien lukumäärä lisääntyi pitäjässä lähes 600:lla ja niistä 

yli 2/3 syntyi viimeisenä viitenätoista vuotena. Saarijärven historiankirjoittaja Reino 

Kallion mukaan kehitykseen vaikutti 1830-luvulla päätökseen saatu maanomistus-

oloja selkeyttänyt isojako sekä pitäjän nopea väestönkasvu, jossa vuosisadan puoli-

välissä paine kohdistui juuri tilattomaan väestöön.724 Epäilemättä asiaan vaikutti 

myös vanhoista kaskimaista luopuminen ja peltoviljelyksen kaipaaman varmemman 

työvoimaresurssin saatavuuden tarve, joihin Matti Taipale aikalaiskirjoituksissaan 

viittasi.725 1850-luvulta lähtien karjatalous alkoi kasvaa pitäjässä voista saadun hinnan 

lähtiessä hiljalleen nousuun. Samoihin aikoihin myös pitäjässä tehtyjen metsäkaup-

pojen määrä alkoi kasvaa.726 Näin syrjäinen ja pitkään omavarainen Saarijärvi yhdistyi 

1800-luvun puolivälissä aikaisempaa läheisemmin maanlaajuiseen ja sitä kautta myös 

maailmanlaajuiseen talouselämään. 

Saarijärveläisten talonpoikien keskuudessa ilmeni kaksi linjaa, joilla alkaneeseen 

modernisaatiokehitykseen suhtauduttiin. Näiden kahden välinen jännite oli näkyvissä 

                                                   

 

721 Kallio 1972, 370. Saarijärven seudulla riitti metsävaroja, jopa niin paljon, että 1850-luvun lopulla 
pitäjässä annettiin metsäpalojen riehua vapaasti. Kallio 1972, 402–403. Kaskenpoltosta ja kaskikulttuu-
rista ks. myös Haukilahti 1963, 131–140. 

722 Soininen 1975, 72–74. Vuoden 1851 metsälaissa määrättiin vanhojen rajoitusten lisäksi, että kaski-
maasta sai enää ottaa korkeistaan kaksi satoa. Soininen 1975, 73. 

723 M.T-e.: [Taipale, Matti]: Tietoja Saarijärven pitäjästä, vuonna 1856. Sanan-Lennätin no. 32, 9.8.1856, 
no. 33, 16.8.1856 & no. 34, 23.8.1856. 

724 Kallio 1972, 282–286, 343. Isojako saatiin pääosiltaan valmiiksi Saarijärvellä 1830-luvulla. Kallio 
1972, 297. 

725 M.T-e.: [Taipale, Matti]: Tietoja Saarijärven pitäjästä, vuonna 1856. Sanan-Lennätin no. 32, 9.8.1856, 
no. 33, 16.8.1856 & no. 34, 23.8.1856. 

726 Kallio 1972, 412. 
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myös Erik Taipaleen käsityksessä sivistyksestä. Toinen niistä oli Erik ja Matti Taipa-

leen edustama uudistusmielinen linja, joka korosti sanomalehdistä ja kirjoista saadun 

uuden tiedon merkitystä. He suosivat tätä kautta oppimiaan uusia maanviljelysmene-

telmiä sekä ajoivat koulujen ja kirjastojen perustamista kansan sivistämistarkoituk-

sessa. Uudistusmielisiä talonpoikia tuki paikkakunnalla pitäjän valistushenkinen kirk-

koherra Karl Stenius.727 Toinen linja oli vakaumuksellisen kristillinen ja samalla uu-

den ajan ilmiöihin konservatiivisesti suhtautuva. Sen taustalla olivat pitäjän hengelli-

set olot, joita Matti Taipale kuvasi vuonna 1856 syvän kristillisiksi. Hänen mukaansa 

pitäjässä esi-isien muistoja, kuten uskoa noitiin ja tietäjiin pidettiin taikauskona. Sen 

sijaan luotettiin ainoastaan kristinuskon oppeihin.728 Samaa mieltä oli pitäjässä 

vuonna 1853 kansanrunoutta kerännyt fennomaanisista aatteista innostunut Eino 

Salmelainen. Hänen mukaansa Saarijärvellä oli tietämättömyyttään ja onnetonta ti-

laansa surevia kerettiläisiä, joiden kanssa maallisista asioista, etenkään vanhoista esi-

isien tarinoista, puhuminen ei onnistunut.729  

Talonpoikien jakautuminen näihin ryhmittymiin tulee selvästi ilmi vuonna 1861, 

kun pitäjästä valittiin edustajaa kauan odotetuille vuoden 1863 valtiopäiville. Tällöin 

Matti Taipale sai vaalissa vastaansa toisen talonpojan Paavo Nyrösen (Savonen). Ny-

rönen oli Taipaleen tavoin taitava maanviljelijä, mutta muuten kuin tämän vasta-

kohta. Hänen ajattelutapaansa leimasi voimakas herännäinen kristillisyys, joka ilmeni 

konservatiivisuutena uusia ajatuksia kohtaan.730 Nyrösestä kirjoittanut Viljo Hytönen 

kuvaileekin miestä sanoin ”Uskonnollisuuteen yhtyi Nyrösessä jokin raskasmielisyys, 

suorasukaisuus ja kaiken sellaisen jyrkkä vieroksuminen, minkä oikeutuksesta ja tar-

peellisuudesta hän oman kokemuksensa nojalla ei ollut tullut vakautuneeksi”.731 Tai-

paleesta poiketen Nyrönen ei ollut kansansivistyksen kannattaja. Hänen käsityksensä 

mukaan talonpoikien harjoittama maatalous ei tulisi kohoamaan kansan sivistystä tu-

kevilla toimilla, koska hän uskoi siihen, ettei ihminen voinut parantaa maallisia asioi-

taan omin voiminensa, ilman Jumalan sallimusta. Samoista syistä Nyrönen vastusti 

kansakoulun kehittämistä valtion rahoilla.732  

                                                   

 

727 Kallio 1972, 658. 

728 M.T–e.: [Taipale, Matti]: Tietoja Saarijärven pitäjästä, vuonna 1856. Sanan-Lennätin no. 32, 
9.8.1856. 

729 E. S–n. [Salmelainen, Eino]: Jyväskylä ja Saarijärvi. Suometar no. 20, 20.5.1853. 

730 Nyrösestä ks. Hytönen 1926, 202–204; Haavio 1952b, 420–430. 

731 Hytönen 1926, 203. 

732 Haavio 1952b, 428. 
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Uudistusmielisten ja konservatiivisten talonpoikien mittelö Saarijärvellä päättyi 

valtiopäiväedustajan valinnassa siten, että pitäjän talonpojat päättivät valita edusta-

jakseen Nyrösen, vaikka tämä oli aikaisemmissa pitäjänkokouksissa jäänyt Matti Tai-

paleen varjoon, eikä ollut juuri toiminut pitäjän luottamustehtävissä.733 Vaalin tulok-

sena Matti Taipale jäi ulos valtiopäiviltä, vaikka hän aktiivisena pitäjän asioiden aja-

jana ja sanomalehtikirjoittajana olisi ollut kenties monien pitäjän ulkopuolisten sil-

missä itsestään selvin valinta valtiopäivämieheksi. Vaalin tulos kuitenkin osoitti, että 

Nyrösen edustamalla hiljaisella kristilliskonservatiivisella linjalla oli pitäjässä laajempi 

kannatus kuin Matti Taipaleen äänekkäämmällä, kansansivistystä sanomalehtien ja 

koulujen kautta ajaneella näkemyksellä.734 Sama konservatiivinen linja sai tukea vielä 

pitkään myöhemminkin, sillä Paavo Nyrönen teki tämän jälkeen pitkän valtiopäivä-

uran edustaen Laukaan tuomiokuntaa vuosien 1863–64 valtiopäivien lisäksi vuosina 

1872, 1877–78 ja 1885.735 

Saarijärvellä talonpoikien keskuudessa modernisaation ensi vaikutusten edessä il-

mennyt vastakkainasettelu uuden ja vanhan, uudistusmielisyyden ja konservatiivisuu-

den välillä näkyi suoraan Erik Taipaleen sivistys-kirjoituksissa, joiden eräänä päätee-

mana se oli. Hän piti uuteen ylipaikalliseen kirjalliseen tietoon kiinnittyvää edistys-

mielisyyttä sivistyksenä ja vanhaan esi-isien tietoon ja tapoihin turvautumista raakuu-

tena. Erik Taipale selvästi samaistui itse hänelle kirjalliset taidot opettaneen ja sano-

malehtien maailmaan opastaneen vanhemman veljensä Matti Taipaleen ajamaan uu-

distusmieliseen ja kansanvalistukselliseen linjaan ja piti vastapuolen kristilliskonser-

vatiivista linjaa toiseutena, jonakin sellaisena, jota hän ei ainakaan ollut.  Tämä lienee 

ollut syynä myös Erik Taipaleen kirjoituksen silmiinpistävään maallisuuteen aikai-

sempiin sivistys-kirjoituksiin nähden. Tämä Saarijärven paikallinen konteksti ja Erik 

Taipaleen henkilökohtaiset perhesuhteet näyttävät olleen hänen uuden ja vanhan 

eroa korostaneen sivistys-käsityksensä perimmäisenä taustatekijänä. 

                                                   

 

733 Kallio 1972, 452. Vaalin järjestäneen tuomarin selostuksessa todetaan, että Taipale ei saanut äänes-
tyksessä taakseen ainoatakaan ääntä. J. M. N–n: Saarijärvi. Helsingfors Tidningar no. 123, 19.10.1861. 
Taipale itse tosin kiisti tuomarin kirjoituksen, muilta osin kuin että Nyrönen tuli kokouksessa valituksi. 
M. T–e.[Taipale, Matti]: Herra J.M. N:ille Helsingfors Tidning 123 n:rossa. Tapio no. 51, 21.12.1861. 

734 Saarijärven eri ryhmittymistä saa myös käsityksen Suomettareen valtiopäivämiesvaalin jälkeen lähe-
tetyssä kirjoituksessa, jossa vastakkain asettuu juuri Matti Taipaleen edustama maalliseen kehitykseen 
keskittynyt sivistys ja hengelliseen pelastumiseen pyrkinyt kristillisyys. Ks. Lähteinen, K, Moisio M & 
Saarelainen K. F.: Keski-Suomesta. Suometar no.11, 14.3.1862. 

735 Hytönen 1926, 202. 
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Taipaleen sivistys-käsityksen myöhempään muotoutumiseen vaikutti epäilemättä 

myös se, että hän 22-vuotiaana vuonna 1860 jätti kotiseutunsa elämänpiirin päästes-

sään yhtenä ensimmäisten suomenkielisten joukossa juuri perustetun Antti Mannisen 

johtaman Kuopion Leväsen maanviljelyskoulun ensimmäisen vuosikurssin oppi-

laaksi.736 Taipale kävi Leväsen maaviljelyskoulua vuosina 1860–1862 ja valmistuttu-

aan hänet palkittiin vuosikurssinsa parhaiden joukossa.737 Kouluun pääseminen tar-

koitti paitsi muuttoa Saarijärveltä Kuopioon, myös henkisellä ja periaatteellisella ta-

solla suurta muutosta.  

Maanviljelyskoulut edustivat esivallan ensimmäisiä pyrkimyksiä suomenkielisen 

kansanosan kouluttamisessa.738 Tämä merkitsi kansan sukupolvelta toiselle siirtyneen 

agraarikulttuurin ajan vähittäistä väistymistä. Tilalle tulivat ensimmäiset valtion pe-

rustamat koulutusinstituutiot, joiden opetus perustui kansallisesti ja kansainvälisesti 

laajalta alalta koottuun kirjalliseen tietoon. Esi-isiltä perityn tiedon ja uudenlaisia me-

netelmiä esiin tuovan kirjallisen tiedon ero saattoikin tulla maanviljelyskoulussa Tai-

paleelle esille kouriintuntuvasti irrottaen hänet vanhasta agraarikulttuurista varsin 

konkreettisella tavalla. Tämän voi nähdä olevan syyn siihen, miksi hänen sivistys-

käsityksessään vanha ja uusi sukupolvi, sekä näiden tiedonlähteiden ja -välityksen ero 

oli muihin sivistys-kirjoittajiin nähden niin tärkeällä sijalla. Henkilökohtaisesti maa-

viljelyskouluun pääseminen merkitsi Taipaleelle myös selvää sosiaalisen statuksen 

nousua, kun hän saattoi palata kotiseudulleen koulua käyneenä miehenä. Tämän 

vuoksi Taipaleen sivistys-kirjoitukset olivat myös hänen oman kehityksensä reflek-

tointia ja siten hänen muuttuneen identiteettinsä jäsennysyrityksiä.  

Kaiken kaikkiaan Erik Taipaleen sivistys-käsitys näyttää siis perustuneen hänen 

Antti Manniselta saamiensa vaikutteiden lisäksi hänen omaan paikallisyhteisössään 

koettuun elämäänsä. Sen yhteiskunnallisena taustana oli maanviljelysmenetelmien 

muutoksen sekä rahatalouden ja julkisuuden nousun aiheuttama modernisaation ensi 

murros Saarijärven agraarisessa paikalliskulttuurissa. Kirjoituksiin limittyi myös Tai-

paleen koulutuksen ansiosta kokema henkilökohtainen sosiaalinen nousu ja sitä 

kautta identiteetin muutos, joka antoi aihetta pohtia, mitä ihmisen sivistyminen oli. 

                                                   

 

736 Uutinen, jossa kerrotaan Erik Taipaleen pääsemisestä Leväsen maaviljelyskoulun oppilaaksi: Levä-
sen maaviljelyskoulu. Ilmoitus-Lehti no. 40, 6.10.1860.  

737 Vuositutkinto ja maaviljelijäin kokous Leväsellä tämän kuun 4 ja 5p:nä. Tapio no. 28, 12.7.1862. 

738 Keisarillinen julistus suomenkielisten maaviljelyskoulujen perustamisesta ks. Finlands Allmänna 
Tidning no. 224, 25.9.1856. 
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Tämä kaikki oli mahdollista, koska kehityksensä myötä Taipale oli irronnut paikalli-

sesta vuosisatoja vanhasta agraarikulttuurista sekä sen tiedonvälityksen ja -käsittelyn 

tavoista sekä kiinnittynyt uuteen ylipaikalliseen kirjalliseen kenttään ja yhteisöön. Erik 

Taipale kirjoitti sivistyksestä, koska samanaikaisesti sekä hänen paikallisyhteisön 

kautta kokemansa yhteiskunnallinen todellisuus, hänen oma identiteettinsä sekä 

kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tavat olivat liikkeessä. Tämän 

vuoksi hänellä oli tarvetta pohtia sivistys-kirjoituksissaan inhimillisen subjektin luon-

netta, rajoja sekä suhdetta toisiin subjekteihin ja yhteisöihin.  

Erik Taipaleen nuoruuden aikaan osunut yhteiskunnan muutos vei lopulta hänet 

mukanaan. Ensimmäistä kertaa 22-vuotiaana koulunpenkille päässyt talonpojan 

poika kävi ensimmäisten joukossa Jyväskylän kansakoulunopettajia kouluttavaan se-

minaarin, joka perustettiin vuonna 1863.739 Taipale pääsi sen oppilaaksi vuonna 1864 

ja valmistui kansakoulunopettajaksi yhtenä ensimmäisten joukossa vuonna 1868. Se-

minaarin jälkeen hän vaihtoi sukunimensä Rutaseksi ja toimi Tarvaalan maaviljelys-

koulun opettajana kotipitäjässään Saarijärvellä ja vanhassa oppilaitoksessaan Le-

väsessä Kuopiossa. Vuonna 1883 hän siirtyi kansakoulunopettajaksi Kankaanpää-

hän. 740 

Kankaanpäässä Erik Taipale osallistui aktiivisesti kunnalliseen elämään toimien 

kuntakokouksen varapuheenjohtajana, maanviljelyslainarahaston hoitajana ja kun-

nan kirjaston hoitajana. Taipale oli mukana myös kansalaisjärjestötoiminnassa. Hän 

toimi pitkään Kankaanpään maamiesseuran sihteerinä ja oli perustamassa vuonna 

1893 Kankaanpään Nuorisoseuraa. Taipaleen tiedetään jatkaneen itseopiskelua koko 

ikänsä kirjallisuuden avulla ja myös osallistuneen myös yliopiston lomakursseihin.741  

Taipale jatkoi myös aktiivista sanomalehtitoimintaansa. Hän toimi Kankaan-

päässä asiamiehenä kirjojen ja sanomalehtien levittämisessä. Taipaleen myös tiede-

tään kirjoittaneen tekstejä 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun vaihteessa ainakin 

Tapioon, Uuteen Suomettareen, Keski-Suomeen, Lounaaseen, ja Satakuntaan. 742  

Opettajansa Antti Mannisen tapaan Erik Taipale kunnostautui elämänsä aikana 

                                                   

 

739 Jyväskylän seminaarin perustamisesta ks. Kangas 2009, 13–18. 

740 Mikkola, Leinonen & Rekola 1937, 636; Päivälehti no. 75, 3.4.1902. 

741 N. R. 1903, 70–71; Kuolleita. Uusi Suometar no. 74, 2.4.1902; Nurminen 1993, 24, 53, 63. Taipaleen 
kunnallisista luottamustehtävissä Kankaanpäässä: Uusi Aura no 287, 8.12.1900. 

742 N. R. 1903, 71;  Satakunta v. 1902. Satakunta no. 150, 28.12. 1902. 
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maanviljelysaiheisten kirjojen kirjoittajana. Hän julkaisi 1880-luvulla kaksi maanvilje-

lysaiheista opaskirjaa, joista toinen sai valtionpalkinnon ja toinen oli Kuopion läänin 

maanviljelys-seuran palkitsema.743  

Taipale oli koko ikänsä naimaton. Hänen kuoltuaan vuonna 1902 hänen perikun-

tansa lahjoitti keräämänsä 500 niteen kirjaston Kankaanpään Nuorisoseuran käyt-

töön.744 Seuraavana vuonna Kankaanpään nuorisoseura kunnioitti kuolleen perusta-

jajäsenensä muistoa ensimmäisessä julkaisussaan nimimerkki ”C–r.”:n runolla, joka 

tuo esiin oivan aikalaisnäkökulman tämän sanomalehdistön, kansanopetuksen ja kan-

salaisyhteiskunnan pioneerin elämään:  

 

 

E. K. Rutasen muistolle745 

 

                                                   

 

743 Rutanen, E. G. [Taipale, Erik] 1883: Suo-viljelyksestä. Hämäläinen, Hämeenlinna & Rutanen, E. K. 
[Taipale, Erik] 1888: Peltomaan ojitus. WSOY, Porvoo. Haku Fennica-tietokannasta [http://fen-
nica.linneanet.fi] hakusanoilla ”Rutanen, e.”. Luettu 22.9.2014. 

744 Lahjoitettu kirjasto. Uusi Suometar no. 131, 10.6.1902. Taipaleen kunnallisista luottamustehtävissä 
Kankaanpäässä: Uusi Aura no 287, 8.12.1900. 

745 C–r. 1903, 66–67. 

Niin liiti jo henkes tuonne, 
Miss’ saavutit ihantees ; 
Sai rauhan rintasi kaiho 
Ja auvon sielusi sees. –  
 
Mies henkevä, tyyni ja vakaa, 
Jo on päättynyt kylvötyös! 
Jätit paljon muistoja jälkees 
Ja paljon heelmiä myös. 
 
Oi, kauvan nuoriso kaipaa 
Viel’ uljaita aatteitas –  
Mut kevätlinnut ne laulaa 
Ikisointuja haudallas! 

 

Mies henkevä, kesken työtäs 
Sa vaivuit jo tuonelaan ;  
Vei voimasi hyiset viimat 
Tän hallaisen kotimaan 
 
Karun pellon kylvöjä tehdä  
Sun täällä elämä soi ; 
Kun nuoret taimet varttui, 
Se riemua rintaas loi. 
 
Ihanteita henkes etsi, 
Ain pyrkien puhtaampaan ; 
Mut elämä ihanteita 
Ei saavuta konsanaan! 
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10. Kirjuri August Hytösen oppineiden sivistyksen haastanut 
ylipaikallinen kristillinen sivistys 

Sivistyminen askarrutti syksyn 1868 sekä kevään 

ja kesän 1869 aikana myös rauta lammilaista kir-

juria August Hytöstä.746 Tuona aikana hän kir-

joitti jyväskyläiseen Kansan Lehteen aiheesta 

kolme eri kirjoitusta.747 Hytönen pohti asiaa en-

sin syksyllä 1868 ilmestyneessä tekstissään Kirje 

Savosta, sen jälkeen huhtikuussa 1869 kirjoituk-

sessaan Muuan sana kristillisestä sivistyksestä ja lo-

pulta saman vuoden kesäkuussa toisessa Kirjeessä 

Savosta.748  

Hytösen kirjoituksista artikuloituneen sivis-

tys-käsityksen ytimenä oli, että sivistys oli hänen 

aikanaan ymmärretty väärin. Hänen mukaansa si-

vistyksenä oli yleisesti pidetty sitä, että ihmisellä 

oli tietoja maailman asioista, historiasta, kasveista 

ja luonnonaineista sekä kykyä kirjoittaa sanoma-

lehtiin. Samoin sivistyksenä oli Hytösen mukaan 

                                                   

 

746 Ks. liite. 

747 Kansan Lehti oli piirilääkäri ja kansanvalistusmies W.S. Schildt (Wolmari Kilpinen) vuosina 1868–
1870 Jyväskylässä julkaisema sanomalehti, joka poikkesi kaikista siihenastisista suomenkielisistä sano-
malehdistä siinä, että sen sisällöstä vastasivat miltei yksinomaan sen lukijat. Lehti koostui pääosin eri 
paikkakunnilta lähetyistä maaseutukirjeistä ja muista temaattisista kirjoituksista, jotka painettiin useim-
miten sellaisenaan lehteen ilman sisällöllisiä muutoksia. Tommila 1970, 74–86; Landgren 1988, 372. 
Jokipii 1993, 20–21. Ks. myös Stark 2013c. Schildt itse luonnehti lehtensä sivuilla kansan keskustelun 
julkaisemisen olevan Kansan Lehden eräs päätarkoituksista. Tämä tapahtui erään juuri Hytösen lehteen 
lähettämän kirjoituksen yhteydessä A.H–nen. [Hytönen, August]: Rautalammilta. Kansan Lehti no. 49, 
5.12.1868. Schildtin kommentti alaviitteessä. Schildtin elämästä ks. Hirvonen 2006. 

748 Suomen mies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 49, 5.12.1868; A.H. [Hytönen, 
August]: Muuan sana kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. Suomenmies [Hytönen, 
August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. Hytönen kirjoitti kirjoituksensa eri nimimer-
keillä. Ks. nimimerkkiselvitys liite. 

August Hytönen (1838–1903). Hy-

tönen kirjoitti sivistyksestä noin 30-

vuotiaana. Kuva lienee 1800-luvun 

lopulta.  Lähde: Lea Hytösen yksi-

tyiskokoelma.  
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pidetty sitä, että osasi pukeutua hyvin ja käyttäytyä kauniisti ihmisten parissa. Nämä 

kaikki olivat Hytösen mukaan sellaisenaan hyviä asioita, mutta Hytösen mukaan nii-

den tietämisessä ei ”sivistys seissyt”.749  

Hytösen mukaan tällä tavalla sivistyneitä olivat suurin osa niistä, joita hänen aika-

naan pidettiin sivistyneinä, viisaina ja oppineina.  Nämä pitivät Hytösen mukaan li-

hallisia ja hauraita huvituksia sekä huvilauluja parhaana jumalanaan. Hänen mukaansa 

he viettivät pyhäpäiväänsä laulamalla ylistyslauluja isänmaalle, itselleen ja joillekin 

henkilöille, mutta eivät Jumalalle niiden edestä. Hytösen mukaan nämä sivistyneiksi 

nimetyt myös tutkivat luontoa, mutta kielsivät Jumalan voiman siinä omistamalla tä-

män voiman luonnolle itselleen.750 

Hytösen mukaan tämä hänen aikanaan sivistyksenä pidetty käsitys oli lähtöisin 

pakanallisten antiikin Kreikan filosofien ja Raamatussa kuvattujen fariseuksien 

opeista. Hytösen mukaan nämä taistelivat aikanaan kristinuskoa vastaan ja tahtoivat 

lihallisella viisaudellaan vietellä kristittyjä pois uskostaan. Tästä johtuen hänen ai-

kansa oppineiden sivistys olikin Hytösen mukaan ”ihmisellistä”, ihmisestä lähtöisin 

olevaa. Tällä tavalla sivistyneet ihmiset eivät hänen mukaansa tunteneet omaa turme-

lustaan, vaan ylistivät luonnollisen järjen valoa ja ihmisen vapaata tahtoa.751 

Sivistystä olikin Suomessa Hytösen mukaan pyritty levittämään väärin. Kyse oli 

siitä, että ihmisiä oli yritetty sivistää pakanallisten oppien avulla ulkoapäin, mutta ei 

kristillisesti sisältä. Tuloksena tästä oli samankaltainen ulkonaisesti hyvältä vaikuttava 

sivistys, joka oli tavattavissa myös vanhojen aikojen filosofien ja fariseusten parista, 

jotka elivät näennäisesti siivoa elämää. Hytösen mukaan tämänkaltainen sivistys pyrki 

hänen ajassaan kristillisyyden sijalle, minkä vuoksi hän luonnehti sitä ”näinä viimei-

sinä maailman aikoina” ilmenneeksi antikristillisyyden hengeksi.752 

”Ihmisellisen”, ihmisestä lähtöisin olevan sivistyksen sijasta Hytönen hahmotteli 

mielestään oikeaa sivistymisen lajia: kristillistä sivistystä. Sen perusta ei ollut hänen 

                                                   

 

749 Suomen mies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 49, 5.12.1868; A.H. [Hytönen, 
August]: Muuan san kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. Suomenmies [Hytönen, 
August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. 

750 Suomenmies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869; Kirje Savosta. Kan-
san Lehti no. 49, 5.12.1868. 

751 Suomen mies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 49, 5.12.1868; Suomenmies [Hy-
tönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. 

752 Suomen mies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 49, 5.12.1868; A.H. [Hytönen, 
August]: Muuan san kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. Suomenmies [Hytönen, 
August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. 
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mukaansa muissa ihmisissä vaan Jumalassa. Tämä perusta oli Hytösen mukaan kir-

joitettuna Raamattuun ja katekismuksen kymmenen käskyn selityksiin. Tämänkaltai-

nen sivistyminen oli Hytösen mukaan mahdollista, jos ihminen rakasti Jumalaa ja 

lähimmäisiään kaikesta sydämestään, sielustaan ja kaikilla voimillaan. Tämä vaati hä-

nen mukaansa ihmiseltä sydämen puhtautta haluista, himoista, salaisimmista taipu-

muksista sekä mielen liikutuksista, koko ihmisen ”luonnon täydellistä ja puuttuma-

tonta pyhyyttä”. Hytösen käsityksen mukaan kristityksi kastetulla ihmisellä oli Kris-

tuksen marttyyrikuoleman vuoksi lähtökohtaisesti tämä kristillisesti sivistynyt tila, 

mutta jos ja kun hän elinaikanaan vapaalla tahdollaan rikkoi yhdenkin kerran Juma-

laan vastaan, oli hän iankaikkisesti kirottu. Tällöin ei Hytösen mukaan auttanut mi-

kään ihmisestä lähtöisin oleva sivistyminen, vaan ainoastaan kristillinen sivistys.753 

Koska ihminen Hytösen mukaan oli altis lankeamaan, toi hän kirjoituksissaan 

esille portaittaiset vaiheet, joiden avulla oli mahdollista saavuttaa kristillisen sivistyk-

sen tila. Hytönen samaisti sen kristillisen vanhurskauttamiseen, joka tarkoitti sitä, että 

ihminen kelpasi Jumalalle ja hänen oli mahdollista pelastua tuonpuoleiseen elämään. 

Tämän tilan saavuttamiseksi syntisen ihmisen oli ensin herättävä ”syvän syntivihe-

liäisyyteensä ja turmeluksensa tuntoon” ja nähdä koko elämänsä jumalattomaksi. 

Tämä tapahtui, kun ihminen joutui omatuntonsa kautta kokonaan tuomituksi ja ka-

dotetuksi kaiken (ihmisellisen) sivistyksensä kanssa. Tässä nöyrässä tilassa ihminen 

saattoi Hytösen mukaan ottaa evankeliumin julistuksen kautta Kristuksen hengen 

vastaan ja tulla vanhurskaaksi Jumalan edessä. Tällöin saavutetun jumalyhteyden 

kautta ihminen saattoi syntyä sisäisesti uudestaan. Tällöin hänen sydämensä, ja sie-

lunsa puhdistui haluista, himoista ja salaisista taipumuksista mielen liikutuksista. Täy-

dellinen vanhurskaus ja uudestisyntyminen olivat mahdollisia Jumalan rakkauden ja 

Kristuksen marttyyrikuoleman ansiosta.754 

Kristillisesti sivistyneessä tilassa ihminen eli Hytösen mukaan Jumalan armon 

kautta. Hän löysi levon sieluunsa ja eli maailmassa hurskaasti ja siveästi. Tämä tar-

koitti, että ihminen kehui toisille ihmisille armoa ja autuutta, jonka Jumala oli hänelle 

antanut ja että hän karttoi kaikkia lihallisia huvituksia. Maallisten laulujen sijasta hän 

                                                   

 

753 A.H. [Hytönen, August]: Muuan sana kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. 

754 A.H. [Hytönen, August]: Muuan sana kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869; Suo-
menmies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. 
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lauloi hengellisissä lauluissaan Jumalalle kiitosta isänmaan suojeluksesta ja menestyk-

sestä. Hän myös tutki luontoa nähden siinä Jumalan viisauden ja kaikkivoipaisuuden. 

Pyhäpäivät hän vietti rukoilemalla, lukemalla Jumalan sanaa ja veisaamalla virsiä.755  

Ihmisen kristillisen sivistymisen kautta saavuttama tila ei kuitenkaan Hytösen mu-

kaan ollut pysyvä. Ihmisen sisäinen uudestisyntynyt tila säilyi vain niin kauan kuin 

ihminen ei vapaalla tahdollaan rikkonut Jumalan kymmentä käskyä vastaan.756 Tä-

män vuoksi kristillistä sivistystä oli pidettävä yllä joka päivä. Sivistyksen ylläpito ta-

pahtui jokapäiväisen synnintunnon kautta sekä inhimillisen ymmärryksen ja vapaan 

tahdon tuomitsemisella. Jos tämä ei onnistunut, ihminen vaipui uudestaan sisäiseen 

turmion tilaan, jonka jälkeen kristillinen sivistys oli hankittava uudelleen. Hytönen 

painottikin, ettei kristillisesti sivistynyt ihminen nähnyt mitään hyvää itsessään eikä 

ihmisessä yleensä.757 

Hytönen ei kuitenkaan tuominnut kaikkea maailmallista tai ”ihmisellistä” oppia 

tai tietoja. Hänen mukaansa näiden ajallisten asioiden oppiminen oli sekin hyväksi, 

jos se vain perustui jumalyhteyden kautta saavutettuun kristilliseen sivistykseen eikä 

ajan oppineiden suosimaan pakanalliseen tietoon perustuneeseen ”ihmiselliseen” si-

vistykseen.758 

Kooten voidaan sanoa, että August Hytönen samaisti useamman aikaisemman 

kirjoittajan tavoin sivistyksen saumattomasti kristilliseen vanhurskauttamisen kautta 

saavutettuun armontilaan. Hänen sivistys-ajattelunsa perustui kategoriseen hengelli-

sen ja maailmallisen väliseen jaotteluun, jossa jälkimmäinen oli toisarvoinen ja kaikin 

puolin vältettävä ihmisen läpikäyvän syntisyyden vuoksi. 

Ihmisen sisäisestä sivistymisestä julkisuuteen pohdiskelevia tekstejä kirjoittaneita 

henkilöitä oli ollut ennen Hytöstä jo yhdeksän. Eniten näistä Hytösen kirjoitukset 

muistuttivat aihetta syvän kristillisestä näkökulmasta lähestyneiden Salomon Majan-

derin, Tobias Sereniuksen ja J.W. Murmanin kirjoituksia. Hytönen olikin harras kris-

                                                   

 

755 Suomenmies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. 

756 Suomenmies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. 

757 A.H. [Hytönen, August]: Muuan sana kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. 

758 A.H. [Hytönen, August]: Muuan sana kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. 
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titty. Itse sivistys-kirjoitusten lisäksi tästä kertovat hänen sanomalehtien sivuilla us-

konasioista käymänsä lukuisat debatit.759 Eräässä näistä hän itse tunnustautui hed-

bergiläisen eli evankelisen herätysliikkeen kannattajaksi.760  

Hytönen tunnustetaankin Evankelisen liikkeen historiassa hedbergiläisyyden li-

punkantajaksi Rautalammin alueella, joka muuten oli kahden muun suuren herätys-

liikkeen – herännäisyyden ja renqvistiläisyyden – valta-aluetta ja näiden kohtaus-

paikka. Hytönen oli kirjeenvaihdossa evankelisuuden johtaja F.G. Hedbergin kanssa 

ja levitti pitäjässään liikkeen kirjallisuutta sekä sanomalehteä Kristillisiä Sanomia.761 

Hytösen sivistys-kirjoituksissa oli näkyvissä vahva hedbergiläisyyteen kuuluva ajatus 

kasteen kautta ihmiselle tulevasta, mutta ihmisen elämän aikana häilyväisestä pelas-

tusvarmuudesta. Hän myös kehotti hedbergiläisyydelle tunnusomaiseen tapaan levit-

tämään uskon ilosanomaa ympäriinsä.762 

Hedbergiläisyys yhdisti Hytöstä aikaisemmista sivistys-kirjoittajista Majanderiin ja 

Sereniukseen. Näiden tavoin Hytönen kuului niihin hedbergiläisiin, jotka arvostivat 

ruotsalaisen C.O. Roseniuksen uskonoppeja. Samoihin aikoihin ensimmäisen sivis-

tys-kirjoituksensa kanssa, syksyllä 1868, Hytönen kertoi Hedbergille kirjeessään ra-

kastavansa Roseniuksen kirjoja.763 Hytösen sivistysajattelua yhdisti Majanderiin ja Se-

reniukseen juuri Roseniuksen uskonopin ydinasia, ihmisen tämänpuoleisessa elä-

mässä tapahtuneen uudelleensyntymisen korostus.764 Näitä vaikutteita Hytönen on 

saattanut saada jo aikaisemmin ilmestyneistä Majanderin ja Sereniuksen sivistys-kir-

joituksista, mutta ennen kaikkea suoraan lukemistaan C. O. Roseniuksen kirjoituk-

sista.  

                                                   

 

759 Ks. esim. debatti Kansan Lehdessä 1868–1869: Talonpoika: Kuva yksipuolisesta kristitystä. Kansan 
Lehti no 50, 12.12.1868 & Kansan Lehti no. 51, 19.12.1868; A.H–n. [Hytönen, August]: Vastinta Ta-
lonpojalle. Kansan Lehti no. 8, 20.2.1869, no. 9, 27.2.1869. no. 10, 6.3.1869; Talonpoika: Kirje veli 
A.H–lle R–lta. Kansan Lehti no. 19, 15.5.1869 & Kansan Lehti no. 20, 22.5.1869; H. A–n.: Yks-puo-
leisesta kristitystä. Kansan Lehti no. 26, 3.7.1869; A.H–n. [Hytönen, August]: Taas vastinta Talonpo-
jalle. Kansan Lehti no. 30, 31.7.1869, Kansan Lehti no. 31, 7.8.1869, Kansan Lehti no.  34, 28.8.1869 
& Kansan Lehti no. 35, 4.9.1869; Talonpojan puolustaja: Puolustus Talonpojalle. Kansan Lehti no. 36, 
1.9.1869; A.R.: Taas vastinta A.H:lle. Kansan Lehti no. 37, 18.9.1869. Kansan Lehti no. 38, 25.9.1869 
& Kansan Lehti no. 40, 9.10.1869. 

760 A. H–n. [Hytönen, August]: Vastinta Talonpojalle. Kansan Lehti No. 9, 27.2.1869. 

761 Takala 1948, 280. 

762 Hedbergiläisen liikkeen opista ks. Koskenniemi 1967, 13–16; Tiililä 1947, 10–158. 

763 Takala 1948, 304–5; 280. 

764 Huovinen 1962, 169 - 170; passim. Lindholm 1972, 18–20, 36–43. 
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Se, miksi Hytönen halusi kirjoittaa sivistyksestä, tulee suoraan esiin hänen aihetta 

käsitelleiden kirjoitustensa yhteydestä. Ensimmäisessä joulukuussa 1868 julkaisemas-

saan kirjoituksessa Hytönen kertoi luulleensa aikaisemmin, että sivistys ja kristillisyys 

merkitsivät yhtä ja samaa asiaa. Eräät sanomalehdissä olleet tiedot olivat kuitenkin 

saaneet hänen päänsä kääntymään. Hytönen oli kertomansa mukaan Tapio-sanoma-

lehdestä lukenut, että Kuopion kaupungissa asui ”irstaita naisia”, prostituoituja, jotka 

olivat esivallan kirjoissa ja nauttivat myös tämän jonkinlaista suojelusta.765 Hytönen 

viittasi lokakuussa 1868 Tapiossa julkaistuun kirjoitukseen, jossa paljastettiin kau-

pungissa olleen ”suuri paljous salaisia pahuuden pesiä, joissa kavalat hekumalliset 

naiset ovat isäntinä ja emäntinä”. Kirjoittaja kertoi myös, ettei voinut ymmärtää, ”mi-

ten semmoisten rietasten naisten asunnot ovat saaneet laillisen suojeluksen pahuuden 

peitteeksi”.766  

Hytönen katsoi kirjoituksessaan prostituutioilmiön aiheuttaneen kaupungissa 

monenlaisia lieveilmiöitä, kuten väkivaltaa, ryöstöjä ja uhkapelejä. Hytönen piti tätä 

kirjoituksessaan häpeällisenä ja yhdisti sen kysymykseen sivistyksestä. Hän kysyi: 

”Mitä maksaa sitte puhua ja kirjottaa kansan sivistyksestä, kun ei ensin kajota noita 

tuommoisia julkisia pahennuksia pois raivaamaan?” Hytönen piti käsittämättömänä, 

että Kuopiossa, joka oli ”oppineiden ja sivistyneiden ihmisten seutua” ja jossa oli 

konsistorit ja lukiot, sallittiin tällaisten ”huora-huoneiden” olemassaolo. Tämä osoitti 

Hytösen mukaan, että ”sivistys näkyy olevan sangen huonolla kannalla vielä niissäkin, 

jotka pitävät itsensä sivistyneinä ja kirjottavat sivistyksen ojennus-nuoria muille”. Sa-

moin Hytönen paheksui ns. sivistyneiden sanomalehtikirjoittelua, jossa ei tunnettu 

minkäänlaista sääliä kanssakirjoittajia kohtaan. Hänen mukaansa sanomalehtien kir-

joittajista näkyi sivistymättömiä inhottava ”paljas lihallinen viisaus ja oman kunnian 

etsiminen”, jonka vuoksi sivistymättömät hädin tuskin saattoivat kaikkia ilmestyviä 

sanomalehtiä lukea. Hytönen käyttikin poikkeuksellisen kovaa kieltä aikansa oppi-

neita kohtaan. Raamatun opetuksiin viitaten hän totesi oman aikansa tavalla sivisty-

neiden olevan ”kirjanoppineita” ja ”fariseuksia”, joiden edellä taivaan valtakuntaan 

pääsivät näiden suosimat ”huorat ja portot”.767 

                                                   

 

765 Suomen mies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 49, 5.12.1868. 

766 Sääliväinen.: Kuopiosta. Tapio no. 41, 10.10.1868. 
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Prostituutiota oli esiintynyt näkyvästi joissain Suomen kaupungeissa 1800-luvun 

puolivälissä jo jonkin aikaa. Suuriruhtinaskunnan julkisessa keskustelussa siihen alet-

tiin kiinnittää laajemmin vasta 1880-luvun taitteessa, joten 1860-luvun lopulla Kuo-

pion kaupungin prostituutiosta raportoinut Tapio-lehti ja aihetta kommentoinut Hy-

tönen olivat kirjoituksillaan asian edelläkävijöitä julkisuudessa.768 Hytösen kirjoituk-

sen hetkellä voimassa olleessa vuoden 1734 rikoslaissa prostituutiosta rangaistiin an-

karasti, mutta käytännössä esimerkiksi Helsingissä bordellit olivat toimineet avoi-

mesti jo 1830-luvulta lähtien. Viranomaisten keskuudessa oli 1800-luvun kuluessa 

omaksuttu käytäntö, jonka mukaan prostituutio oli hyväksyttyä, mutta sitä valvottiin 

viranomaisten taholta tiukasti. Ajan viranomaistoimintaa ohjanneen ajattelutavan 

mukaisesti prostituutiota pidettiin miehille tarpeellisena välttämättömänä pahana ja 

sen myös katsottiin suojaavan kunniallisia naisia miesten vahvemmaksi ajatellulta su-

kupuolivietiltä. Prostituution harjoittamista viranomaisvalvonnan alla perusteltiin 

pyrkimyksillä estää sukupuolitautien leviäminen.769  

Hytösen kirjoituksissaan esittämässä närkästyksessä kyse olikin siitä, että nyt hä-

nen kotipitäjäänsä Rautalampea lähimmän kaupungin Kuopion prostituutio tuotiin 

ensi kertaa julkisuudessa esille ja sitä myöden päivänvaloon. Prostituution olemassa-

olo osoitti hänelle lähimmän kaupungin oppineiden sivistyksen olevan vääränlaista 

ja epäkristillistä. Tämä selvästi sai hänet pohtimaan ja kirjoittamaan oman käsityk-

sensä ihmisen sivistymisen oikeasta laadusta. 

Oppineiden suosiman sivistyksen laatuun liittyi myös toinen Hytösen sivistys-kir-

joituksista suoraan ilmennyt kirjoitusmotiivi. Toisessa sivistys-kirjoituksessaan hän 

nimittäin otti kantaa kansan sivistämiseen tähdänneisiin toimiin, etenkin kansakou-

lujen perustamiseen. Nälkävuosien koettelemuksiin vedoten Hytönen myönsi, että 

kansan sivistys oli Suomessa huonolla kannalla. Hytösen mukaan kansakoulujen pe-

rustaminen olisikin tämän vuoksi tärkeää, mutta hän pelkäsi, että niissä tultaisiin 

opettamaan pelkästään oppineiden suosimaa ”paljasta ihmisellistä sivistystä”. Hytö-

sen mukaan jos näin kävisi, olisi parempi, ettei kansakouluja perustettaisi ollen-

kaan.770 

Hänen mukaansa kansakoulut eivät olleet kansan suosiossa, koska kristillinen osa 

kansasta pelkäsi niiden tarjoavan pelkästään oppineiden ”ihmisellistä” sivistystä, eikä 
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lainkaan kristillistä. Hän vetosi asiassa Lutheriin, joka Hytösen mukaan oli sanonut, 

ettei lähettäisi lapsiaan kouluun, jossa pyhä Raamattu ei ollut korkeimmalla sijalla. 

Sen sijaan sellaisia kansakouluja, joissa ihmisen pelastumiseen tähtäävästi saarnattiin 

evankeliumia, Hytönen oli valmis puoltamaan.771  

Hytösen kansakoulun vastaisuus liittyi selvästi hänen kotipitäjässään Rautalam-

milla virinneeseen pyrkimykseen perustaa pitäjään kansakoulu. Sen perustaminen oli 

ollut esillä Rautalammin kunnallishallinnossa juuri vuonna 1869, jolloin Hytösen si-

vistys-kirjoitus ilmestyi. Hytönen oli pitäjässään kansakouluhankkeen näkyvimpiä 

vastustajia ja sai taakseen enemmistön, joka takasi, ettei kansakoulua tuolloin vielä 

perustettu.772 Hytösen oppineiden ”ihmisellisen” sivistyksen leviämistä vastustaneet 

sivistys-kirjoitukset olivat siis selvästi prostituutioasian ohella reaktiota hänen kotipi-

täjässään ajankohtaiseksi nousseeseen kansakoulukysymykseen. 

Hytösen mielipiteiden ehdottomuus sivistys- ja kouluasiassa tuli vielä selvemmin 

esille Rautalammin kansakouluasian myöhemmissä vaiheissa. Vuonna 1888 häntä ni-

mittäin syytettiin kansakoululle tarkoitettujen varojen kavaltamisesta. Hytönen toimi 

tuolloin kunnallisessa luottamustehtävässä pitäjän lainajyvästön hoitajana. Tällöin 

hänen tehtävänään oli ollut viljanmyynnistä saatujen varojen vuosittainen tilitys pitä-

jän kansakoulukassaan. Tätä Hytönen ei kuitenkaan ollut kahteen vuoteen tehnyt.773 

Seurauksena tästä oli pitkällinen oikeusjuttu, jonka ratkaisua Hytösen onnistui monin 

keinoin lykätä. Lopulta vuonna 1893 Keisarillinen Senaatti tuomitsi hänet sakkoihin 

sekä korvaamaan kavaltamansa varat.774 Tapaus osoittaa, kuinka Hytönen ei kaihta-

nut eettisesti arveluttaviakaan otteita taistellessaan antikristillisenä pitämäänsä kansa-

koulua vastaan.  

Hytösen konservatiivisuus ajan uusien ilmiöiden edessä jatkui myöhemminkin. 

1870-luvulla hän vastusti julkisuudessa kansanvalistusluentojen pitämistä sunnuntai-

sin rikkomuksena Jumalan kolmatta käskyä kohtaan. 1880-luvulla osansa häneltä sai-

vat pitäjässä pidetyt ampumajuhlat sekä Kalevalan 50-vuotisjuhlallisuudet. Hytönen 

                                                   

 

771 A.H. [Hytönen, August]: Muuan san kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. 
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piti tämänkaltaisia juhlia oikean kristillisyyden vastaisina maailmallisina ja lihallisina 

tilaisuuksina.775 

Laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkastellen Hytösen kansakou-

luja ja muita ajan uusia hankkeita kohtaan kokema epäluulo liittyi 1860-luvun loppu-

puolella nopeaan tahtiin tapahtuneisiin suuriin hallinnollisiin uudistuksiin, jotka mur-

sivat kirkon valta-asemaa maalaiskuntien maallisten asioiden hoitamisessa. Ensin 

vuonna 1865 Suomessa tehtiin kunnallisuudistus, jonka perusteella maaseudulle pe-

rustettiin hallinnolliseksi yksiköksi kunnat ja siihen asti kirkkopitäjien vastuulla olleet 

maalliset asiat siirrettiin maalaiskuntien tehtäviksi. Uudistuksen perusteella pitäjissä 

alettiin pitää kuntakokouksia, joissa äänioikeus oli lähinnä säätyläisillä ja maata omis-

tavilla talonpojilla.776 Virallinen kansanopetus sai kirkosta riippumattoman asemansa 

vuonna 1866, kun annettiin kansakouluasetus, joka siirsi kansanopetuksen kirkolta 

maalaiskuntien tehtäväksi.777 Sen jälkeen toteutettiin vielä piispa F. L Schaumanin 

vuoden 1869 kirkkolakina tunnettu uudistus, joka korosti kirkon itsenäisyyttä ja oma-

luonteisuutta. Samalla se vei perustan aikaisemmalta kirkolliseen yhtenäiskulttuuriin 

perustuneeseen ajatukselta, jonka tavoitteena oli ollut koko yhteiskunnan mahdolli-

simman laaja-alainen henkinen hallitseminen. Viimeistään kirkkolakiuudistuksen jäl-

keen luterilainen kirkko ei ollutkaan enää kaikki maan asukkaat sisäänsä sulkeva, lä-

hes jokaisessa yhteiskunnan instituutiossa läsnä ollut voima, vaan siitä tuli erillinen ja 

itsenäinen yhteiskunnan instituutio.778 Tämä tarkoitti, että kirkon vuosisatoja jatku-

nut asema sekä hengellisten että maallisten asioiden hallintokoneistona alkoi olla lo-

pussa.779  

August Hytönen oli saanut seurata tätä yhteiskunnan maallistumisen kehitystä val-

takunnallisesti julkisuuden kautta ja paikallisesti aitiopaikalta Rautalammilla kirjurin-

työssään. Juuri tämä kehitys näyttää olleen laajempana kehyksenä sille, miksi Hytö-

nen halusi tuoda ilmoille oman herätyskristillisen ja vanhan sääty-yhteiskunnan jär-

jestystä säilyttämään pyrkineet sivistys-käsityksensä. 

                                                   

 

775 Saloheimo 1959, 360–365. Ks. myös esim. Hytönen, August: Kirkollinen häiriö ja Kalevalanjuhla 
Rautalammilla. Savo no. 88, 3.8.1885. 

776 Vuoden 1865 kunnallisasetuksen taustasta sisällöstä ja käytännöstä ks. Soikkanen 1966, 115–214. 

777 Halila 1949, 365–377. Ks. myös Murtorinne 1992, 206 -214. 

778 Murtorinne 1992, 217 – 220. Kirkkolakiuudistuksesta laajemmin ks. Pirinen 1985, passim. 

779 Ks. Murtorinne 1992, 206–214. 
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Hytösen sivistys-kirjoituksien motiiviin näyttää liittyneen myös jonkinlainen när-

kästys tässä tutkimuksessa usein esille tullutta, julkisuudessa eräänlaisena itseoppi-

neen kansanmiehen tyyppinä esiintynyttä, jo tuolloin edesmennyttä maanviljelyskou-

lun johtajaa ja sanomalehtimiestä Antti Mannista kohtaan. Kolmannessa kesällä 1869 

ilmestyneessä sivistys-kirjoituksessa Hytönen totesi aikakautensa ”sivistys-opin 

muuttuneen hiukan kristillisemmäksi sittenkun Leväsen Manninen kuoli.” Hytösen 

mukaan ”hänen [Mannisen] aikaansa rupesi se jo kovin törkeäksi menemään, vaikka 

häntä kyllä vielä kuoltuansakkin ylistettiin”.780 Mannisen ajattelu lienee ollut Hy-

töselle tuttu julkisuudesta. Voimakkaana maallisen edistymisen ajajana Manninen 

näyttää olleen Hytöselle oiva viholllinen. Asiaa edisti sekin, että Manninen kuului 

kilpailevaan herätysliikkeeseen, renqvistiläisiksi itsensä mieltäneisiin Mikkelin seudun 

herännäisiin, jotka ajan herätyskristillisessä kentässä suhtautuivat poikkeuksellisen 

myönteisesti ajan uusiin ilmiöihin.781  

 Hytösellä ja Mannisella oli myös toisenlainen yhteys. Hytönen nimittäin oli men-

nyt vuonna 1864 naimisiin talollisen tytär Agatha Charlotta Pohjalaisen kanssa,782 

joka puolestaan oli käynyt vuosina 1860–1862 Mannisen johtamaa Leväsen maavil-

jelyskoulua ja valmistunut sieltä karjakoksi.783 Pohjalaisen suhtautumisesta Manni-

seen ei ole tietoja. Joka tapauksessa selvää on, että oppimattomasta talonpojasta kir-

jailijaksi, toimittajaksi ja maaviljelyskoulun johtajaksi noussut edistysmyönteinen 

kristitty Antti Manninen näyttäytyi Hytösen silmissä vastenmielisenä ”ihmis-op-

pisena”.784 

Hytönen oli Antti Mannisen ja aikaisempien sivistys-kirjoittajien tavoin kokenut 

elämänsä aikana sosiaalista nousua. Ensin hän oli kuitenkin kokenut sosiaalista las-

kua, sillä hän oli alkujaan talonpojan poika, mutta hänen molemmat vanhempansa 

                                                   

 

780 Suomenmies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. ”Leväsen Manni-
nen” viittasi Leväsen maaviljelyskouluun, jota Manninen johti. 

781 Salonen 1919, 80; Salonen 1922, 32–35; 15; 40–44, 55. Ks. myös Salonen 1929, 49. Ystäväliikkeestä 
ja sen opista ks. myös Hökkä 2007, 11–85. 

782 JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja III 1862–1871 (I Aa:27), sivu 1308. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28156331]. 

783 Pohjalainen valittiin maaviljelyskouluun: Leväsen maaviljelyskoulu. Ilmoitus-Lehti no. 40, 
6.10.1860. Pohjalainen myös palkittiin kurssinsa parhaiden joukossa: Vuositutkinto ja maaviljelijäin 
kokous Leväsellä tämän kuun 4 ja 5p:nä. Tapio no. 28, 12.7.1862. 

784 Suomenmies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. 
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kuolivat hänen ollessa 7- ja 9-vuotias.785 Orpopoika Hytönen tavataan tämän jälkeen 

Rautalammin pitäjän lastenkirjoissa kasvattilapsena neljässä eri talossa.786 Ripiltä 

päästyään vuonna 1853 hän alkoi esiintyä kirkonkirjoissa renkinä.787 Mitä ilmeisim-

min Hytönen oli nähty pitäjän säätyläisten silmissä kirjallisesti lahjakkaana poikana, 

sillä orpopojan taustastaan huolimatta hän pääsi Kuopioon käymään koulua.788 Op-

pivuosiensa jälkeen hän palasi kotipitäjäänsä Rautalammille, jossa hän alkoi esiintyä 

erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä, kuten juuri kirjurina, pitäjän makasiinin hoitajana 

ja lopulta käräjäkirjurin virassa.789  

Nuorena orpoutunut ja eri sukulaistensa nurkissa elänyt Hytönen nousi kirjallis-

ten kykyjensä ansiosta rengin asemasta arvostettuun kirjurin ammattiin. Hytösen ja 

hänen ”ihmis-oppineeksi” leimaamansa Antti Mannisen nousun välillä oli kuitenkin 

merkittävä ero. Hytönen nousi vanhaa sääty-yhteiskunnan väylää pitkin kotipitäjäs-

                                                   

 

785 JOMA Rautalammin seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelo 1826–1845 (I C:6), vuosi 1838 
no. 2. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7143696]; JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja 
III 1843–1851 (I Aa:20), sivu 282. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7132931]. 

786 JOMA Rautalammin seurakunnan lastenkirja I 1838–1851 (I Ab:8), sivu 338. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7134995]; JOMA Rautalammin seurakunnan lastenkirja II 
1852–1861 (I Ab:11), sivu 491. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7135977]; JOMA Rautalammin 
seurakunnan lastenkirja II 1852–1861 (I Ab:11), sivu 230. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7135847]; JOMA Rautalammin seurakunnan lastenkirja I 
1852–1861 (I Ab:10), sivu 311. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7135574]. 

787JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja I 1852–1861 (I Aa:21), sivu 360. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7133426]; JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja IV 
1852–1861 (I Aa:24), sivu 95. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28457219]. 

788 Hytösen koulunkäynnistä Kuopiossa ei ole jäänyt arkistoihin viitteitä. Hän ei esiinny Kuopion ala- 
tai yläalkeiskoulujen oppilasluetteloissa 1850-luvulla. KA  Tuomiokapitulien kouluarkisto.  85.3 Kuo-
pion ala-alkeiskoulun asiakirjat (1845–1870).  Vuositutkintoasiakirjat, tarkastuspöytäkirjat, oppilasluet-
telot; KA Tuomiokapitulien kouluarkisto. 85.2 Kuopion yläalkeiskoulun asiakirjat (1844–1870). Vuo-
situtkintoasiakirjat, tarkastuspöytäkirjat, oppilasluettelot. Hytösen koulunkäynnistä on kuitenkin todis-
teena eräs Kansan Lehdessä vuonna 1869 käyty debatti, jossa eräs hänen vastakirjoittajansa luonnehti 
Hytöstä vähän koulua käyneeksi ja pikkuherraksi. Ks. Talonpojan puolustaja: Puolustus Talonpojalle. 
Kansan Lehti no. 36, 1.9.1869. On todennäköistä, että Hytönen on käynyt 1850-luvulla jonkin aikaa 
Kuopion köyhien poikien koulua, joka oli tarkoitettu vähävaraisten perheiden lapsille. Ks. Tuunanen 
1972, 28–32. 

789JOMA Rautalammin seurakuntaan muuttaneiden luettelot 1847–1867 (I Ba:2), no. 38. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7136144]; JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja I 1862–
1871 (I Aa:25), sivu 312. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28157352]; JOMA Rautalammin seu-
rakunnan rippikirja 1872–1881, sivu 1483. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiar-
kisto.php?bid=2566&pnum=412]. 
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sään kirjurin asemaan, joka oli luonteeltaan vanhan sääty-yhteiskunnan asema. Kir-

jureita tarvittiin vanhan paikallishallinnon ja oikeuslaitoksen tarpeisiin. Manninen, 

kuten moni muukin sivistys-kirjoittajista, puolestaan koki nousunsa yhteiskunnan en-

simmäisen modernisoitumisvaiheen tarjoamien uudenlaisten mahdollisuuksien 

kautta käyttämällä hyväkseen nousevaa suomenkielistä julkisuutta. Hytöselle juuri tä-

mänkaltaiset uuden ajan ilmiöt näyttäytyivät kielteisessä valossa ja hän näki vaivaa 

taistellakseen kristillisyyden nojalla niitä vastaan. Tämä selittää myös Hytösen koke-

maa vastenmielisyyttä Mannista kohtaan. 

Aikaisemmista kirjoittajista poiketen oman pitäjänsä piirissä kohoamisensa koke-

neelle Hytöselle sosiaalinen nousu ei näyttäytynyt hänen elämäänsä ja minuuttaan 

selkeästi mullistaneena kokemuksena.  Tästä kieli jo sekin, että hän samaisti sivisty-

misen täysin ihmisen uskoon tulemisen kautta tapahtuneeseen uudestisyntymiseen.  

Hytösen sivistys-käsitysten syntyä ja vertautumista juuri tässä elämässä tapahtu-

neeseen uudestisyntymiseen selittävätkin tiedot hänen omasta uskoontulemisestaan, 

josta Hytönen oli kertonut tämän tutkimuksen seuraavan alaluvun päähenkilölle, 

Kristillisten Sanomien päätoimittajana toimineelle Wilhelm Carlssonille. Hytönen oli 

kertonut asiasta Carlssonille osoittamassaan yksityiskirjeessä, josta saamiaan tietoja 

Carlsson julkaisi Kristillisten Sanomien sivuilla erään uskonasioita koskeneen pitkän 

debattinsa yhteydessä vuonna 1873. Carlssonin mukaan Hytönen oli kertonut kir-

jeessään hänelle olleensa tuolloin yli kymmenen vuotta sitten ”törkeä syntinen ja ju-

malatoin”.790 Carlssonin kertomuksen mukaan Hytösen lapsuudessa saama kristilli-

nen opetus ja hänen kokemansa ”muutamat tapaukset” saivat hänen omatuntonsa 

kolkuttamaan, jonka vuoksi hän alkoi rukoilemaan ja elämään siivosti. Tämä paran-

nus ei kuitenkaan kestänyt kauaa, vaan entiseen syntiseen elämään lankeamiset seu-

rasivat toisiaan. Carlssonin referoiman Hytösen kertomuksen mukaan eräänä katu-

muksen hetkellä, kun Hytönen oli tehnyt viimeisen päätöksensä tehdä parannuksen, 

polttanut pelikorttinsa ja lukenut Jumalan sanaa, johdatti Jumalan pyhä henki hänen 

                                                   

 

790 Hytösen itse syntisiksi kuvaamista elämänvaiheista ei ole tarkempaa tietoa, mutta kirkonkirjat pal-
jastavat, että Hytösen mainitsemista ”muutamista tapauksista” yksi saattoi viitata vuoteen 1862, jolloin 
kirkonkirjoissa on merkintä, joka mukaan hän joutui hakemaan avioeroa torpparintytär Amalia Oitti-
sesta Kuopion tuomiokapitulista. Ks. Hytönen JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja I 1862–
1871 (I Aa:25), sivu 312. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28157352] & Oittinen: JOMA Rauta-
lammin seurakunnan rippikirja III 1862–1871 (I Aa:27), sivu 275. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28155450]. Hytönen ja Oittinen eivät vielä olleet naimisissa, 
vaan vasta kihloissa. Kyse on ollut siitä, että pariskunta oli tullut asiassa katumapäälle sen jälkeen, kun 
heidät oli jo kirkossa kuulutettu avioliittoon. Kuulutuksien purkaminen tarkoitti vielä 1800-luvulla, että 
eroavien oli haettava erokirje tuomiokapitulista. Kihlaerosta ks. Saarimäki 2010, 184–188. 



 

273 

mieleensä, että enkelitkin iloitsivat jumalattoman kääntymisestä. Tällöin Hytöselle 

tuli, Carlssonin referoiman kertomuksensa, mukaisesti ”pariksi päiväksi sanomatoin 

ilo ja suloinen tunteminen”. Tämän jälkeen kuitenkin eräs Paavo Ruotsalaisen herän-

näisyyden kannattaja oli kertonut Hytöselle, että tämän usko ja ilo vanhurskauttami-

sesta oli ennenaikaista ja käskenyt häntä tutkiskelemaan itseään. Tästä seurasi Hy-

töselle Carlssonin referoinnin mukaan ahdistusta ja kovia omatunnon tuskia. Niistä 

selvittyään hän kuitenkin alkoi kuulla Jumalan sanaa ensikertaa selvästi ja uskalsi tart-

tua Kristukseen syntien anteeksiantamiseksi. Tällöin hän kertoi tulleensa ”väkeväksi 

Herrassa” ja samalla vihatuksi ei-uskossa olleiden parissa. Tällöin Hytönen koki ole-

vansa uudelleensyntynyt. 791 

Tämä Hytösen oma kääntymyksen ja uudelleensyntymisen hetki näyttää olleen se, 

mitä Hytönen sivistys-kirjoituksessaan hahmotteli, kun hän kirjoitti sivistyneeksi tu-

lemisen käänteentekevästä vaikutuksesta ihmisen elämässä. Lopullisen kääntymyk-

sen ja uudelleensyntymisen hetki oli selvästi ollut Hytöselle hänen elämänsä merkit-

tävin yksittäinen kokemus. Se selittää myös hänen maallisessa elämässä ja lehtien si-

vuilla osoittamaansa tinkimätöntä konservatiivisuutta: hänen oma ”vahvana Herrassa 

oleminen” ja sen seurauksena tullut ”suruttomien viha” olivat selvästi muotoutuneet 

Hytösen henkilökohtaisen identiteetin tukipilareiksi, joiden avulla hän saattoi taistella 

kaikkialla näkemäänsä antikristillistä tai pakanallista henkeä vastaan. 

Hytösen konservatiivisuuden vuoksi näyttää paradoksaaliselta, että hän taisteli 

”ihmisellistä” sivistystä tai maailmallisuutta vastaan juuri lehdistön sivuilla, joka si-

nällään oli juuri eräs uuden ajan merkittävimmistä ja näkyvistä ilmiöistä hänen elin-

aikanaan. Tämä selittyy kuitenkin sillä, että Hytönen näyttää käyttäneen julkisuutta 

välineenä, jonka avulla hän selville asioita oman aikana jumalattomaksi katsomastaan 

maailmanmenosta. Juuri julkisuuden kautta hän näyttää saaneen Rautalammin maa-

seutupitäjään tietonsa oppineiden haureuksista tai kansakoulun antikristillisestä luon-

teesta, jotka motivoivat häntä sivistys-kirjoitusten tekoon. Hytösen sivistys-kirjoituk-

sensa sekä lukuisat muut uskonasioita koskeneet sanomalehtidebattinsa osoittivat, 

                                                   

 

791 Carlsson, Wilhelm: Jälkimuistutus oppiin ”parannuksesta”. Kristillisiä Sanomia no. 35, 2.9.1873. 
Carlsson pahoitteli tietojen kertomista, mutta vetosi lukijoiden hyötyvän siitä tiedosta, että hänen kiis-
takumppaninsa tuli uskoon. Tällöin Carlsson ei vielä paljastanut nimimerkkiä ”Talonmies” käyttäneen 
Hytösen henkilöllisyyttä, mutta teki sen debatin jatkuessa seuraavan vuoden 1874 keväällä kertomalla 
nimimerkin käyttäjän olevan A.H. Rautalammilta. Ks. Carlsson, Wilhelm: Kirjeenvaihtoa. Kristillisiä 
Sanomia no. 19, 12.5.1874. 
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että Hytönen käytti julkisuutta myös välineenä omassa aktiivisessa taistelussaan kris-

tillisyyden puolesta. Sen avulla hän katsoi pysyvänsä vaikuttamaan maailman me-

noon. Hän tarjosi kokemustaan omasta kääntymyksestään muille malliksi ihmisen 

sisäisestä muotoutumisesta parempaan tilaan, jonka hän katsoi olevan myös maalli-

sissa asioissa tapahtuneen kehityksen edellytys. 

Ylipäätään Hytönen oli selvästi omaksunut kirjallisen julkisuuden nousun tarjoa-

mat uudenlaisen kommunikaation ja vaikuttamisen mahdollisuudet aikalaisittain har-

vinaisen hyvin. Hän käytti usein debatteihin johtaneissa sanomalehtikirjoituksissaan 

erilaisia nimimerkkejä, pyrkien selvästi tämän kautta pysymään anonyymina. Hän 

saattoi välillä esimerkiksi kirjoittaa nimimerkeillä ”Suomenmies”, ”Talonmies”, 

”A.H.” tai ”A.H–n.” riippuen siitä, mikä niistä tai muista mahdollisista nimimerkeistä 

sopi tilanteeseen parhaiten.792 Hytönen selvästi siis osasi leikitellä julkisilla identitee-

teillään ja käyttää julkisuutta vallan välineenä omien päämääriensä ajamiseksi. Kan-

sakoulun ja yleensäkin maallisen kehityksen kiivas vastustaminen osoittaa, että 

omista kehittyneistä mediataidoistaan huolimatta Hytönen ei selvästikään katsonut 

sen tai muiden saavuttamiensa taitojen, kuten hyvän luku- ja kirjoitustaidon, olevan 

kansan suurelle enemmistölle mitenkään välttämätön. Taustalla saattoi olla huoli hä-

nen oman kirjurinasemansa inflaatiosta, mutta epäilemättä tähän yhdistyi myös syvä 

ajan luterilaisuuteen perustunut vakaumus, jonka mukaan ihmisen tämänpuoleinen 

elämä oli vain toissijainen vaihe ennen pelastetuille kuoleman jälkeen koittanutta 

tuonpuoleista ikuista elämää.793 

Suuressa kuvassa Hytösen sivistys-kirjoituksissa oli lopulta kyse modernisaation 

eri ilmiöiden tunkeutumisesta vanhan sääty-yhteiskunnan kasvatin elämänpiiriin. Jul-

kisuuden tuottama ylipaikallinen tieto toi prostituution ja sen aiheuttamien sosiaalis-

ten ongelmien kaltaiset ilmiöt sekä valtakunnallisen keskustelun kansakoulusta uu-

della tavalla maaseudulla asuneen lukevan kirjurin tietoisuuteen. Samaan aikaan 

1860-luvun lopulla monet ylätasolta määrätyt yhteiskunnan uudistustoimenpiteet al-

koivat myös käytännössä lyödä itseään lävitse myös paikallistasolla. Tuolloin tapah-

tunut hengellisen ja maallisen hallinnon erottaminen toisistaan toi paikallisen vallan-

käytön piiriin uusia yhteiskuntaryhmiä ja teki yhteiskunnan päätöksenteon ainakin 

                                                   

 

792 Ks. liite. 

793Luterilaisesta kutsumusopista ks. Weber 1990, 57–67; Elenius 1983; Hammar 2000, 28–33; Mark-
kola 2002, 18–20. 
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paikallistasolla uudella tavalla näkyväksi. Tämä yhteiskunnallinen tilanne sai konser-

vatiivisen sääty-yhteiskunnan kasvatin Hytösen reflektoimaan omaa elämäänsä mal-

liksi aikalaisilleen. 

Orpopojasta koulunkäynnin kautta käräjäkirjuriksi ja aktiiviseksi sanomalehtikir-

joittajaksi noussut August Hytönen jatkoi taisteluaan kristillisyyden puolesta paikal-

lisella tasolla Rautalammilla ja ylipaikallisella tasolla suomenkielisessä julkisuudessa. 

Hytösen kuollessa vuonna 1903 ilmestyi maakuntalehti Kuopion Uutisissa ja valta-

kunnallisessa Uudessa Suomettaressa hänen kuolinilmoituksensa. Niiden julkaisemi-

nen lehdessä ei vielä tuolloin ollut yleinen tai vakiintunut tapa, mutta mitä ilmeisim-

min Hytösen tahto oli, että hänen kuolemansa jälkeen sellainen lähetettiin sanoma-

lehtiin. Hytönen jatkoi ylipaikallista taisteluaan kristillisyyden puolesta vielä tässä vii-

meisessä julkaisussaan, joka loppui lauseeseen ”Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan 

veri puhdistaa meitä kaikista synnistä”.794 

  

                                                   

 

794 Pohjalainen, Charlotta: † Rakas mieheni käräjäkirjuri August Hytönen. Uusi Suometar no. 194, 
23.8.1903; Pohjalainen, Charlotta: † Rakas mieheni käräjäkirjuri August Hytönen. Kuopion Uutiset no. 
71, 26.8.1903. 
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11. Kappalainen Wilhelm Carlssonin maallisen kehityksen ja kristillisen 
hengen nälkävuosien keskellä sovittanut sivistys 

Jämijärven kappalainen Wilhelm Carlsson 

(1834–1875) kirjoitti 1870-luvun taitteessa ihmi-

sen sivistymisestä itse julkaisemassaan ja toimit-

tamassaan Hengellinen Kalenteri -vuosijulkai-

sussa. Kyseessä oli Sivistyksestä -niminen laaja es-

seemäinen tutkielma, joka oli jaettu vuosien 1870 

ja 1871 vuosikirjoihin.795  

Carlsson liitti kirjoituksessaan sivistyksen en-

sisijaisesti inhimilliseen edistykseen. Hänen mu-

kaansa viimeisten vuosikymmenien aikana ei ol-

lut voinut olla kuulematta ”maailman ääristä 

kuuluvaa huutoa: ’tämä valoisa, sivistynyt 19 

vuosisata y.m.s.’”. Carlsson kuitenkin korosti, 

että pelkkä tämä edistysusko ei välttämättä tar-

koittanut varsinaista kehitystä, koska ihminen oli 

kaikkina aikakausina pitänyt itseään aina aikai-

sempia aikoja edistyneempänä.796 Tästä pohdin-

nasta huolimatta hän päätyi kirjoituksessaan pi-

tämään oman aikansa edistystä todellisena. 

Carlsson päättelikin elävänsä maailmanhistorian 

merkittävässä taitekohdassa. Hän siteerasi asi-

assa saksalaista teologi C.E. Luthardtia: ”Me 

olemme silminnähtävästi uuden sivistysaikakau-

den alulla. Kruuti ja kirjapaino vei keski-ajan 

hautaan; paino-vapaus, höyry ja sähkö on vienyt 

meidän kauvas itse uuden ajan alulta”.797  

                                                   

 

795 Carlsson Wilhelm 1869: Sivistyksestä. Hengellinen Kalenteri 1870, 9–51 & Carlsson Wilhelm 1870: 
Sivistyksestä. Hengellinen Kalenteri 1871, 15–45. Vuosikirjat ilmestyivät siis niiden kohdevuotta edel-
tävänä vuonna. 

796 Carlsson 1869, 9–10. 

797 Carlsson 1870, 44. 

Wilhelm Carlsson 1834–1875. Carlsson 

kirjoitti sivistyksestä ollessaan noin 35-

vuotias. Piirroskuva tai valokuva, jonka 

perusteella piirros on tehty, lienee pe-

räisin samoilta ajoilta 1870-luvulta. Ku-

van lähde: Mäkinen, Antti: Wilhelm 

Carlsson. Elämänkerrallinen kuvaus. 

Usko, Toivo ja Rakkaus. Kristillinen Ka-

lenteri Suomen kansalle. 1892, 54. 
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Carlsson motivoi kirjoituksensa aiheen sillä, että sivistyksestä oli hänen aikanaan 

tullut suosittu sana. Hänen mukaansa sivistys-sanaa toisteltiin usein sekä sanomaleh-

dissä että seuraelämän piirissä. Samaan aikaan sivistys-sana oli Carlssonin mukaan 

levinnyt Suomessa myös tavallisen kansan pariin. Carlssonin mukaan hänen ajassaan 

jokainen kansanihminen, joka oli vähääkään kohonnut ylöspäin vertaistensa parista, 

omisti itselleen sivistyneen arvonimen. Tämä itsensä kohottaminen ei Carlssonin 

mukaan vaatinut kuin pukeutumista verkatakkiin tai jotain muuta ulkoista erottautu-

mista, kirjojen vähäistä lukemista tai lyhyttä kaupungissa oleskeltua aikaa. Carlssonin 

käsityksen mukaan nämä sivistys-sanaa kevytkenkäisesti käyttäneet kansanihmiset 

nostivat itsensä muiden yläpuolelle ja jättivät tavanomaisen talonpoikaisen maakan-

san, josta he varsin vähän erosivat jos ollenkaan, raakalaisen asemaan ja sivistystyön 

kohteeksi.798 Sivistys-sana ja sivistyneen arvo olivatkin selvästi Carlssonin mielestä 

kärsineet hänen ajassaan inflaation, minkä vuoksi niiden todellista merkitystä oli poh-

dittava. 

Carlsson jakoi kirjoituksessaan sivistyksen kahteen eri kategoriaan, jotka määritti-

vät myös hänen kirjoituksensa rakennetta. Ensinnäkin Carlssonin mukaan oli ole-

massa sisäistä sivistystä, joka oli kristillistä ja tuli Jumalalta. Toisekseen oli olemassa 

ulkonaista sivistystä, jota hän nimitti ihmiselliseksi, koska se oli puhtaasti ihmisten 

aikaansaamaa. Siihen kuului myös pakanallisuus, kristillisen maailman ulkopuolella 

esimerkiksi Antiikin Kreikassa ja Roomassa aikaansaatu inhimillinen kehitys.799 Niin 

kristillistä kuin ihmisellistä sivistystä tarvittiin Carlssonin mukaan ihmisen syntiinlan-

keemuksen vuoksi. Jos sitä ei olisi tapahtunut, olisi koko inhimillinen sivistystyö 

Carlssonin ajattelun mukaan täysin tarpeetonta, koska silloin ihminen olisi täydelli-

sessä alkutilassaan Jumalan kuvan kaltainen. Syntiinlankeemuksen vuoksi ihminen oli 

kuitenkin sisäisesti turmeltunut, jonka vuoksi Carlsson kuvasi sivistyksen olevan so-

taa ihmisessä asuvaa syntiä vastaan.800 

Kristillinen sivistys merkitsi Carlssonille ”pää- tai emä-sivistystä”, joka oli kaiken 

muun sivistyksen perustuksena. Carlssonin määritelmän mukaan:  

Kristillisen sivistyksen täydellisyys on Jumalan kuvan uudistaminen ihmisessä, ihmis-
hengen uudesti syntymisessä ja uudistuksessa Jumalan oman Hengen kautta; eli toisin: 

                                                   

 

798 Carlsson 1869, 9–10. 

799 Carlsson käsitteli kristillistä ja ihmisellistä sivistystä erikseen kirjoituksensa kahdessa ensimmäisessä 
luvussa. Carlsson 1869, 13–30 & 30–51. Ks. myös Carlsson 1870, 15–16. 

800 Carlsson 1869, 11–12. 
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Totinen korkein sivistys on ihmisen kolmen turmeltuneen sielun-omaisuuden: järjen, 
tunnon ja tahdon uudistaminen ja muodostaminen aluin luotuun tilaansa, joka ulko-
naisesti ilmoittaikse rakkaudessa, pyhässä ja siveässä elämäkerrassa.801   

Todellisen sivistymisen alkupiste oli Carlssonille kristilliseen uskoon tulemista. Hän 

kuvasi sitä autuudenjärjestykseksi, jossa ihmisen tuli ensiksi pelätä Jumalaa ja etsiä 

totuutta elämässään vilpittömästi. Tämän jälkeen ihmiselle saattoi alkaa kehittyä 

usko, joka merkitsi Carlssonille Jumalan ja ihmissydämen kihlausta. Viimeisessä vai-

heessa ihmisessä syntyi rakkaus Jumalaan sekä ilo ja rauha pyhästä hengestä, jota hän 

alkoi levittämään eteenpäin kanssaihmisilleen.802 Tämän jälkeen myös ihmisen sie-

lunominaisuudet saattoivat alkaa uudistua takaisin siihen tilaan, johon Jumala oli ne 

syntiinlankeemusta edeltäneessä luomisessa luonut.803  

Täydellinen kristillinen sivistys ei kuitenkaan ollut Carlssonille mikään yksittäinen, 

kerralla valmistunut työ ihmisessä. Ihminen oli jatkuvassa uudistumisen tilassa, eikä 

hän tämänpuoleisessa syntisessä maailmassa päässyt koskaan täydellisyyteen. Tämä 

johtui ihmisessä olevasta synnissä, joka ei hänen eläessä pyyhkiytynyt kokonaan pois 

hänestä. Ihmisen elämä olikin Carlssonille jatkuvaa taistelua vastakkaisten element-

tien: hyvän ja pahan tai hengen ja luonnon välillä. Tämä hyvän ja pahan riita oli Carls-

sonin mukaan ihmisessä välttämätöntä, sillä ilman sitä hänellä ei ollut kunnollista 

hengenelämää. Carlssonin mukaan mitä enemmän ihminen oli uudistunut ja sivisty-

nyt kohti Jumalan kuvaa, sitä kiivaammaksi luonnon tai lihan ja hengen vastakkain-

asettelu hänen sisällään kävi. Tämän vuoksi juuri pyhitetyissä sieluissa oli hänen mu-

kaansa usein niin kovat kiusaukset ja ahdingot. Niinpä kerran aloitettu hengen uu-

distus tuli hänen mukaansa viedä ihmisen elämässä loppuun kulkemalla voitosta voit-

toon. Hengellisen sivistyksen lopullinen täydellisyys saavutettiin Carlssonin mukaan 

vasta kuolemassa, jolloin syntisen luonnon viimeinen vastus oli murrettu.804 

Ulkonainen sivistys puolestaan oli Carlssonille vastakohta sille ”luonnolliselle raa-

kuuden tilalle, joka villi-pakanoissa nähdään”.  Se oli Carlssonille ihmiselämän ”ul-

koluonnon” ja tapojen siivoamista viljelyn kautta, johon Carlsson käytti viittaamaan 

ruotsin kielen sanoja kultivering ja kultur.  Carlssonin mukaan tämä ulkonainen vil-

jely vaikutti enemmän tai vähemmän myös ihmisen sisimpään, koska ihmisolennon 

                                                   

 

801 Carlsson 1869, 13–14. 

802 Carlsson 1869, 23. 

803 Carlsson 1869, 13–14. 

804 Carlsson 1869, 26–28. 
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ulkonaisen ja sisäisen osan välillä oli vuorovaikutusta. Ulkonainen viljely oli siis tällä 

tavalla yhteydessä ihmisen hengen- tai sielunviljelyyn, vaikkakin Carlssonin huomau-

tuksen mukaan aina vajavaisesti ja epämääräisesti. Tämän vuoksi ulkonaisen sivistyk-

sen kautta oli Carlssonin mukaan mahdollista saavuttaa ”jonkullainen siivous, sievä 

seuraelämän käytös, o s i t t a i n  myöski sisällisen ihmiseen jonkullainen siveyden ja 

totuuden tunto.” Tämä oli Carlssonin mukaan mahdollista etenkin, kun ulkonaiseen 

viljelykseen oli liitetty kirjallisuutta, tiedettä ja taiteellisuutta.805 

Carlsson kuitenkin korosti, että tämänkaltainen sivistys tai viljely oli ihmisellistä, 

se oli saavutettu kokonaan kristillisyyden ulkopuolella. Se oli hänen mukaansa ylipää-

tään mahdollista, koska pakanaihmisessäkin oli ”omantunnon laki”, joka saattoi 

”järki-tieteen” kautta tulla ohjatuksi. Tämänkaltainen viljely ei kuitenkaan voinut 

Carlssonin mukaan saavuttaa mitään täydellisyyttä, koska se oli lähtöisin ihmisestä, ei 

Jumalasta. Maailmanhistoriallisina esimerkkeinä tällaisesta ihmisen luonnon- ja sie-

lunviljelyksestä olivat Carlssonille antiikin Kreikan ja Rooman filosofit, joita vanhat 

kristilliset kirkkoisätkin olivat kunnioittaneet. Tämä ihmisestä itsestään lähtenyt vil-

jelys oli Carlssonin mukaan kristillisen sivistyksen rinnalla ollut toinen, joskin vähä-

arvoisempi sivistyksen muoto, jota hän sen historiallisen taustan vuoksi kutsui kreik-

kalais-roomalaiseksi tai pakanalliseksi sivistykseksi. 806  

Carlsson kuitenkin painotti, että antiikin pakanallinen sivistys oli hänen tekstis-

sään vain esimerkkinä tämänkaltaisen ihmisestä lähteneen sivistyksen korkeimmasta 

olomuodosta maailmanhistoriassa. Hän kirjoitti esitelleensä sen, jotta sekä kristillisen 

että tämän pakanallisen sivistyksen korkeimmat olomuodot tulisivat esille. Itse hän 

kertoi suosivansa ainoastaan kristillisyydestä lähtenyttä sivistystä. Tämän vuoksi hän 

tuomitsi ajassaan näkemänsä oppineiden suosimat yritykset yhdistää kristillistä ja 

vanhaa pakanallista sivistystä yhteen. Carlssonin mukaan tässä sekoitettiin luonto ja 

henki sekä lainattiin kristillisiä oppeja lihalliselle perustukselle.807 

Carlssonin ajatuksissa kristillisen hengellisen sivistyksen tuli käydä tasa-askelia ih-

misellisen sivistyksen rinnalla ystävällisesti käsi kädessä, mutta kristillisyyden ehdoilla. 

Ihmisellisen sivistyksen huomioon ottaminen oli Carlssonin mukaan tarpeen yksin-

kertaisesti siksi, että ihmisen olennossa oli ”ruumiillinen ajallinen puoli”. Tämän 

vuoksi hän antoi arvoa maalliselle sivistykselle ihmisen ajallisessa tämänpuoleisessa 

                                                   

 

805 Carlsson 1869, 31–32. Harvennus Carlssonin. 

806 Carlsson 1869, 31–32.  

807 Carlsson 1869, 31–32.  
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elämässä, kunhan se tehtiin kristillisyyden ehdoilla. Ihmisestä lähteneen sivistyksen 

eli ”luonnon ja järjen viljelyksen hedelmiä ja vaikutuksia” olivat Carlssonille kaikki 

inhimilliseen kulttuuriin liittyneet asiat kuten: tieteet, taiteet, maanviljelys, teollisuus, 

kauppa ja järjestäytynyt yhteiskunta. Hänen näkemyksensä mukaan näitä kaikkia oli 

käytettävä hyväkseen myös korkeamman, hengellisen sivistyksen viljelemisessä.808   

Carlssonin mukaan ihmisellisen sivistyksen tuottamat kirjoitus-, paino-, ja luku-

taito olivat suuri apuväline hengellisen sivistyksen levittämiselle ja edistämiselle. 

Luonnontieteet puolestaan olivat hänen mukaansa edistäneet Jumalan tuntemista ja 

ihmishengen arvon tuntoa. Luonto olikin Carlssonin mukaan ikään kuin Raamatun 

ohella oleva toinen pyhä kirja. Kolmas oli historia, jota Carlsson piti ”Jumalan tuhat-

lehtisenä Pyhä-kirjana.” Hänen mukaansa kaikki nämä pyhät kirjat olivat täynnä ih-

meitä ja Jumalan kunniaa.809  

Carlssonin sivistyspohdinnan lopputulema olikin, että kristillinen sisäinen sivistys 

sekä kreikkalais-roomalainen ihmisellinen, pakanallinen ja ulkonainen sivistys olivat 

perustansa eroavuudesta huolimatta yhteensopivia. Näin oli juuri, koska ihmisellinen 

sivistys edisti myös hengellistä sivistystä. Carlssonin mukaan kristillinen sivistys saat-

toi kirkastaa, jalostaa, puhdistaa ja holhota ihmisellistä, ”olla sen oikia äiti ja hoitaja.” 

Tämä oli Carlssonin mukaan mahdollista, koska jumalallinen oli korkeampaa kuin 

ihmisellinen: ”henki tahtoo hallita luontoa”. Tätä osoitti Carlssonin mukaan myös se, 

että ihmisessä hengellinen osa tahtoi olla luontonsa eli ruumiillisen osansa herra. 

Tämä sama toimi universaalissa mittakaavassa Carlssonin ajattelun mukaan niin, että 

Jumalan Pyhä henki oli kaiken maailmassa olevan, niin hengen kuin luonnonkin 

herra, koska kaikki oli kuitenkin Jumalan luomaa. Näin kristinusko oli Carlssonille 

”sivistyksen äiti”, joka otti ”kaikki ihmisluonnon voimat helmaansa”. Tosin kristin-

uskon edustaman hengen ja ihmisellisen luonnon välillä oli Carlssonin mukaan aina 

ristiriita, jossa luonto osoitti vastahakoisuutta hengelle. Carlssonille kuitenkin etenkin 

historia todisti, että henki oli aina lopulta voittava luonnon.810  

Carlssonin mukaan kristinusko otti kaiken inhimillisen palvelukseensa, jotta saisi 

käyttää sen jälleen uskonnon kautta ihmisten hyväksi. Carlsson vertasi asiaa teolliseen 

prosessiin, jossa tavaroita tuotettiin. Hänen ajattelunsa mukaan pohjimmiltaan paka-

nallinen ihmiskunnan yhteinen sivistys oli raaka-aine, jonka kristillisyys jalosti ja joka 

                                                   

 

808 Carlsson 1869, 33–35. 

809 Carlsson 1869, 33–35. 

810 Carlsson 1869, 36–37. 
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”valmistettuna teoksena lähti ulos ihmisten viljeltäväksi”.811 Carlsson käyttikin paljon 

palstamillimetrejä todistaakseen, että historia osoitti tämän kristinuskon sivistystä 

koskevan jalostajan roolin. Hän luetteli kristillisyyden ansioksi esimerkiksi maanvil-

jelyksen kehityksen, orjuuden poistamisen, ihmisarvon antamisen naisille ja lapsille, 

samoin kuin länsimaiden lakien ja yhteiskuntajärjestyksen synnyn.812 Carlsson vertasi 

kristinuskoa ihmisen sydämeen, josta veri kulkeutuu kaikkiin ihmisen ruumiin osiin. 

Kristinuskosta puolestaan kaikki elämänvoima ja valo valui kaikkeen inhimilliseen 

toimintaan. Carlsson korosti, että jos ihmisen sydän kuoli, lakkasi veri liikkumassa 

hänessä. Samoin kävi hänen mukaansa kansakunnalle tai yksityiselle ihmiselle, joka 

hylkäsi Jumalan tai käytti väärin kristillisyyttä.813 

Wilhelm Carlssonin sivistyskäsitys perustui siis pohjimmiltaan kristinuskon ja 

maallisen kehityksen sopusuhtaiseen yhdistämiseen. Carlssonin mukaan valitettavaa 

hänen ajassaan olikin, että kristillistä ja ihmisellistä sivistystä pidettiin ikään kuin vas-

takkaisina asioina. Tällöin ei hänen mukaansa ymmärretty hengellisen ja maailmalli-

sen sopivan yhteen. Tämänkaltaisia ääniä kuului Carlssonin mukaan sekä kristillisestä 

että maallisesta leiristä. Hänen mukaansa oli hurskaita kristittyjä, jotka pelkäsivät 

kaikkea ihmisjärkeen liittynyttä ja siksi suhtautuivat epäilevästi ihmiselliseen sivistyk-

seen. Toisella puolella taas oli ihmisiä, jotka ajattelivat, ettei kristillisyys ja ihmiselli-

nen sivistys sovi yhteen. Tämän vuoksi he joko hylkäsivät kristillisyyden kokonaan 

tai ottivat siitä vain joitain tietynlaisia, heidän tarkoitukseensa sopivia opinkappa-

leita.814 

Wilhelm Carlssonin vuosina 1869 ja 1870 kirjoittama sivistymistä koskeva kirjoi-

tus oli siihen asti perusteellisin esitys, joka aiheesta oli suomeksi julkaistu. Se oli kaik-

kiaan seitsemänkymmentä sivua pitkä tutkielma, jossa sivistystä pohdittiin monipol-

visesti sekä ihmisen sisäisenä muotoutumisen että koko ihmiskunnan maailmanhis-

toriallisen kehityksen näkökulmista. Ihmisen sisäisestä sivistymisestä oli ennen Carls-

sonia kirjoittanut suomeksi julkisuuteen jo kymmenen kirjoittajaa. Näistä hänen kir-

joituksensa muistutti tematiikaltaan eniten aihetta kristillisestä näkökulmasta lähesty-

neiden kirjoittajien tekstejä. Salomon Majanderin, Tobias Sereniuksen ja August Hy-

tösen tavoin Carlsson näki ihmisen sivistymisprosessiin kuuluvan tämänpuoleisessa 

                                                   

 

811 Carlsson 1869, 39–41. 

812 Carlsson 1869, 42–46. 

813 Carlsson 1869, 41. 

814 Carlsson 1870, 18–19. 
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maailmassa tapahtunut hengellinen uudelleensyntyminen, joka oli ihmiselle reitti 

kohti hänen syntiinlankeemusta edeltänyttä alkutilaansa Jumalan kuvana.  

Mainittuja kirjoittajia yhdisti toisiinsa se, että he kaikki olivat hedbergiläisen herä-

tysliikkeen kannattajia sekä se, että kaikki heistä oli myös saanut vaikutteita sivistys-

käsitykseensä ruotsalaisen C. O. Roseniuksen kristillisistä opeista. Sama koski myös 

Carlssonia, sillä hän oli 1860–70-luvuilla evankelisen liikkeen sisällä yksi tunnetuim-

pia Roseniuksen opin kannattajia.815 Roseniuksen ajattelu oli Carlssonille ajankoh-

taista juuri hänen sivistymistä käsitelleen kirjoituksensa julkaisuajankohtana 1870-lu-

vun taitteessa. Hän nimittäin julkaisi samana vuonna 1869, jolloin hänen sivistys-

kirjoituksensa ensimmäisen osa ilmestyi, Roseniuksen kirjan Kristuksen tunteminen ja 

uskon osotus elämässä, kehoitus- ja neuvosana kristityille Suomessa -suomennoksen.816 Vain 

vuosi jälkimmäisen sivistys-kirjoituksensa osan julkaisemisen jälkeen, vuonna 1871, 

hän puolestaan otti hoitaakseen hedbergiläisen liikkeen lehden Kristillisten Sanomien 

päätoimittajan työn ja alkoi siinä arvostella joitain Hedbergin käsityksiä ja viedä lehteä 

roseniolaisempaan suuntaan.817  

Carlssonilla oli myös yhteyksiä toiseen roseniolaiseen sivistys-kirjoittajaan ja pap-

piin Majanderiin. Carlsson nimittäin antoi 1870-luvulla Hengelliseen Kalenteri -vuo-

sijulkaisuunsa tilaa juuri Majanderin kirjoituksille, vaikka yleensä hän täytti aikakaus-

kirjan sivut itse omilla teksteillään.818 Lisäksi Majander avusti Carlssonia tämän kes-

ken jääneen Raamatunselitysteoksen vanhatestamentillisissa osioissa.819 Carlsson 

kuului siis henkilökohtaisesti Suomen roseniolaisten ydinryhmään ja Roseniuksen 

opit näyttävät olleen useamman aikaisemman kirjoittajan tavoin hänen sivistys-käsi-

tyksen taustalla, vaikkakaan hän ei sitä tekstissään suoraan maininnut. 

                                                   

 

815 Koskenniemi 1967, 23, 90 - 91. 

816 Rosenieus, C. O.: Kristuksen tunteminen ja uskon osotus elämässä, kehoitus- ja neuvosana kristi-
tyille Suomessa. Toisintaen suoment. Wilh. Carlsson. Tampere 1869. 

817 Koskenniemi 1967, 23, 90–91. Takala 1948, 330–331. 

818 Ks. Majander 1872 & 1875. Carlsson teki yhteistyötä myös sivistyksestä aikaisemmin kirjoittaneen 
Antti Mannisen kanssa. Hän julkaisi vuonna 1862 ruotsista suomennetun maanviljelysoppaan, jonka 
asiasisällön Manninen tarkasti ja laati sille esipuheen. Ks. Carlsson, Wilhelm 1862 (suom.): Kolmen 
tynnyrin-alainen maa-talomme ja sen tuotteet. 14 englantilaisen painoksen jälkeen ruotsinnetusta 
suom. Wilh. C[arls]son. Oikonut ja esipuheella lisännyt A. Manninen. Lilja, Turku. 

819 Tieto käy ilmi Raamatunselitysteoksen lehtimainonnasta. Ks. esim. Sanomia Turusta no. 25, 
3.3.1881. 
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Carlsson mainitsi sivistys-kirjoituksessaan myös joitain tutkielmansa suoria läh-

teitä. Teologian professori, piispa ja vuoden 1869 kirkkolain isä Frans Ludvig Schau-

man oli julkaissut samana vuonna Carlssonin sivistys-kirjoituksen kanssa toimitta-

massaan Sanningsvittnet -aikakauslehdessä artikkelin Kristedom och bildning, jossa hän 

Carlssonin tavoin pyrki yhdistämään kristillisyyden ja humanistisen bildning-tradi-

tion.820 Carlsson kiitteli sivistys-kirjoituksessaan tätä Schaumanin tekstiä ja palasi 

kommentoimaan sitä kirjoituksensa alaviitteissä. Carlsson kertoi, että Schaumanin 

kirjoitus oli ilmestynyt siinä vaiheessa, kun hänen artikkelinsa oli jo menossa painoon, 

minkä vuoksi hän ei ollut voinut lisäyksinä kirjoittaa ”niitä monia totuuksia”, mitä 

Schaumanin ”kallisarvoisessa” kirjoituksessa oli. Carlsson kertoi myös, että hän oli 

kirjoittanut sivistys-artikkelinsa jo kaksi vuotta aikaisemmin, mutta julkaisevansa sen 

entistä halukkaammin, kun oli huomannut mielipiteidensä osuvan yhteen piispa 

Schaumanin kanssa.821  

Toinen, eritoten vuonna 1870 ilmestyneessä Carlssonin kirjoituksen toisessa 

osassa mainittu nimi, oli saksalainen luterilainen teologi Christoph Ernst Luthardt, 

jonka juuri ruotsiksi ilmestyneeseen teokseen Apologetiska föredrag öfver christendomens 

grundsanningar, Carlsson viittasi kirjoituksessaan.822 Myös Luthardtin ajatusten seuraa-

minen oli Carlssonille luontevaa, sillä tämä pyrki ajattelussaan puolustamaan kristil-

lisyyttä aikakautensa tieteellisen maailmankuvaan sitoutunutta uskonnottomuutta ja 

vapaa-ajattelua vastaan.823 

Carlssonia yhdisti Schaumaniin ja Luthardtiin aikansa kulttuurin ja kristillisyyden 

tarkasteleminen laajassa koko ihmiskunnan kattavassa maailmanhistoriallisessa ke-

hyksessä. Tämä syvällinen historian tuntemus oli myös seikka, joka erotti Carlssonin 

aikaisemmista sivistys-kirjoittajista. Historia, jota Carlsson piti ”Jumalan tuhatlehti-

senä Pyhä-kirjana” olikin Carlssonille henkilökohtaisen kiinnostuksen kohde.824 Sa-

moihin aikoihin sivistys-kirjoituksensa ilmestymisen kanssa hän oli vuonna 1869 jul-

kaissut paikallishistoriallisen pitäjäkertomuksen Historiallinen ja maantieteellinen kerto-

                                                   

 

820 Ks. Schauman 1869, 419 – 436, 479 – 497. 

821 Carlsson 1869, 9. Alaviite; Carlsson 1870, 16. Alaviite. 

822 Carlsson 1870, 28, 44–45. Luthardt, Christoph Ernst 1865: Apologetiska föredrag öfver christen-
domens grundsanningar. Hållna vintern 1864 i Leipzig. N. M. Lindh, Örebro. 

823 Ks. esim. Schwarz 2005, 201–202. 
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mus Pirkkalan pitäjästä ja paria vuotta myöhemmin 1871 painosta tuli hänen paikallis-

historiallinen teoksensa Entinen Ikaalinen, historiallinen kertomus Ikaalisten, Parkanon ja 

Kankaanpään pitäjistä. Nämä Carlssonin teokset olivat suomalaisen paikallishistorian 

pioneeritöitä, joita on hyödynnetty myöhemmissä historiantutkimuksissa.825 Carls-

son olikin ajan herätyskristilliseksi hengenmieheksi harvinaisen kiinnostunut monista 

maallisista asioista. Hän oli innokas luonnontutkija ja kiinnostunut maanviljelyksen 

kehittämisestä.826 

Monesta aikaisemmasta sivistys-kirjoittajasta poiketen Carlsson toi varsin selvästi 

esille sen, miksi hän koki tarvetta pohtia sivistyksen ominaislaatua. Koko hänen si-

vistys-kirjoituksensa vuonna 1870 ilmestynyt kolmas ja viimeinen osa, jossa hän tar-

kasteli sivistyksen vaikutusta sen hetkisessä maailmassa, keskittyi tämän hänen kirjoi-

tusmotiivinsa käsittelyyn.827 Carlssonin kirjoituksen tämän osan pääteesinä oli, että 

hänen aikansa hengessä oli jotain todella pahasti vialla. Hänen mukaansa aikakauden 

hengellisellä elämällä oli ”mädätyksen ja ruton merkit kasvoillaan” ja sen ”ilma yli-

ympärillä oli täytetty monilla ruton-aineilla, joista kuoleman haju lemahtaa.”828  

Ajan leviävän turmion merkit näkyivät Carlssonin mukaan selvimmin Länsi- ja 

Keski-Euroopassa. Siellä eri maissa oli noussut esiin antikristillisiä jumalan kieltäjiä 

tiedemiesten ja taiteilijoiden parissa. Näiden joukossa Carlsson mainitsi nimet Renàn, 

Parker, Strauss ja Ignell.829 Tämän lisäksi Carlsson mainitsi esimerkiksi ajan rappeu-

tuneisuudesta Preussin ja Englannin parlamenteissa käydyt keskustelut uskonnon-

opetuksen erottamista kansalle suunnattujen koulujen ohjelmasta.830 Samoin Carlson 

kauhisteli Euroopan eri maissa levinneitä pyrkimyksiä siviilivihkimisen sallimisesta 

avioliiton solmimisessa. Hänen mukaansa näillä toimilla pyrittiin saamaan avioliiton 

pyhyys ja keskeinen asema perhe-elämässä poistetuksi.831  

Myöskään syrjäinen Suomi ei Carlssonin mukaan ollut säästynyt antikristillisyyden 

leviämiseltä. Carlsson näki, että tämän syynä oli uudenaikaisten liikenne- ja tietolii-

kenneolojen kehitys. Carlssonin muistuttikin, että liikenne- ja tietoliikennevälineiden 

                                                   

 

825 Ks. esim. Markkola 2006, 152–155. 

826 Mäkinen, Antti: Wilhelm Carlsson. Elämänkerrallinen kuvaus. Usko, Toivo ja Rakkaus. Kristillinen 
kalenteri Suomen kansalle. 1892, 53–70; Huhta 2000. 

827 Carlsson 1870, 16. 

828 Carlsson 1870, 29. 

829 Carlsson 1870, 17. 

830 Carlsson 1870, 19–20. 

831 Carlsson 1870, 30. 
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nopean kehityksen vuoksi Eurooppa ei enää ollut etäällä Suomesta: ”Muistakaamme 

höyryliikettä, sähköä, kirjapainoa; me emme ole kaukana sieltä!”. Hänen mukaansa 

tiede, taide ja ammattisivistys edistyivät ”höyryn mahdilla ja säh’ön nopeudella”, 

mutta ”samalla nopeudella on aikakauden antikristillinen henki tunkeutunut jokai-

seen henkiseen ja ihmiselliseen sivistys-pyrintöhömme”.832 

Carlsson luettelikin esimerkkeinä turmion leviämisestä Suomessakin aikansa op-

pineiden piireissä näkyviin tulleita aviorikoksia, perheen hylkäämisiä ja haureuselä-

mää, omanvoiton pyyntöä, juominkeja ja konkursseja. Carlssonin mukaan näihin 

syyllistyneet henkilöt anastivat itselleen sivistyneen nimen, joka ei heille kuulunut. 

Hänen mukaansa: ”Ken olisi niin umpisokea, ettei hän olisi nähnyt sitä irstaisuutta ja 

riettautta kuin kristillisyyden hylyissä hallitsee, vaikka olisivat kuinka oppineita ja kor-

keessaki säädyssä”.833 Ajan rappeutuneesta hengestä Suomessa kieli Carlssonille se-

kin, että suurimmat riemunhuudot ihmisten parissa sai teatteriseurueen tai laulajatta-

ren tulo kaupunkiin. Samoin Helsingin uutta teatterirakennusta ”temppeliä” pidettiin 

Carlssonin mukaan kaupungissa rakkaampana kuin yliopiston saleja, kirkoista puhu-

mattakaan, vaikka uuden teatteritalon hinnalla olisi voitu hänen mukaansa perustaa 

maahan kenties sata kansakoulua.834  

Myös erityisesti esiin noussut ylempien säätyjen filantropia oli Carlssonille vasten-

mielistä. Hyväntekeväisyys vaati hänen mukaansa siihen osallistuneilta tanssia ja ilon-

pitoa, ilveilynäytelmiä, syömistä ja juomista, joka Suomessa koettujen nälkävuosien 

aikana näytti jo pilkalliselta.835 Rappeutuneen ajan hengen merkki oli Carlssonille 

myös yliopistossa opiskelleiden hillitön velkaantuminen sekä ylellisyydenhalu.836 

Carlssonista huolestuttavaa oli myös turmelevan kirjallisuuden leviäminen oppineis-

ton keskuudessa. Hänen mukaansa tunnettua oli, että kristinuskon vastaan suunnatut 

kirjat sekä irstaiset romaanit ja näytelmät ”rutostuttavat” erityisesti nuorten sielun- ja 
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286 

ruumiinvoimat.837 Osansa saivat myös oppineiden perustamat sivistys-seurat, joista 

jotkin järjestivät huvitilaisuuksiaan sunnuntaisin kirkonmenojen aikaan.838  

Kaiken lisäksi turmeltunut ajan henki näkyi Carlssonin mukaan Suomessa jo 

alempienkin kansanluokkien tavoissa. Erityisesti tämä näkyi ihmisten velaksi elämi-

senä ja koreiluna. Hänen mukaansa tätä nykyään jopa renkimies pukeutui mieluum-

min likaiseen silkkiliiviin ja verkatakkiin kuin puhtaaseen kotitekoiseen vaatteeseen. 

Samoin Carlsson mainitsi talonpoikien ylelliset pidot ja eri puolille maata rakentamat 

komeat ”pytingit”. Hänen mukaansa Suomeen oli ilmaantunut järjetön sen varalli-

suuteen ja ilmasto-oloihin sopimaton ylellisyys, jota juuri koetut nälkävuodetkaan ei-

vät olleet paljoa hillinneet.839 Erityisenä silmätikkuna Carlssonilla olikin aikakauden 

määrätön huvitusten etsiminen ja keksiminen – ja niiden leimaaminen viattomiksi. 

Hän piti näitä kahta turmelevan kirjallisuuden ohella oman aikansa antikristillisen 

hengen kolmiyhteisenä Jumalana.840 

Carlsson syyttävä sormi ajan hengen rappeutumisesta osoitti etenkin ajan tieteitä 

ja taiteita. Hänen mukaansa ne olivat ihmiskunnalle tarpeellisia, mutta kelvollisia vain, 

jos niiden pohja oli kristillinen. Carlsson hyväksyi pakanallisen antiikin tieteet todeten 

niistä olleen paljon ihmiskunnalle hyötyä, mutta kammoksui oman aikansa tapaa 

ihannoida vanhaa pakanallisuutta ja sekoittaa samalla pakanallinen viisaus kristillisten 

elementtien kanssa. Se merkitsi hänelle luottamista ainoastaan inhimillisesti maail-

manhistorian kuluessa tuotettuun tietoon, ilman kristillistä perustaa. Carlssonin mu-

kaan: 

Aikakautemme juuri kuin jumaloitseekin Tieteen ja Taiteen mahtavimpia asianajajia, 
joiden (monen) lahottunutta sisällistä elämää ja synnin saastaisuudella turmetunutta 
henkeä se ei taida eikä tahdo nähdä, vaan vieläpä kultaa ja koristaakin pahimmatki 
puolet niiden sisällisistä omaisuuksissa. 

Carlssonin mukaan kuitenkin juuri moni mainio tiedemies oli ”vajonnut saastaiseen 

lokaan ja eli siinä kuin kala vedessä, omassa elementissänsä. Taiteista Carlsson mai-

                                                   

 

837 Carlsson 1870, 40–41. Carlssonin mukaan hänellä oli asiasta omakohtaista kokemusta Turun lu-
kiovuosiltaan. Hänen mukaansa Turun lukiolaisten käytössä ollut romaanikirjasto esti koulunkäyntiä 
ja sai aikaan sielunvahinkoa. Carlsson 1870, 41. 

838 Carlsson 1870, 39–40. Käsityöläisten sivistysseuroista ks. Rehumäki 2008. 

839 Carlsson 1870, 35–36. 

840 Carlsson 1870, 34; 34–42. 
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nitsi useaan otteeseen erityisesti antiikin traditiosta ammentaneen teatterin, jonka ”ju-

maloitsijoiden” parista löytyi hänen mukaansa varmaankin ”oikein siveyttömyyden 

ja irstaisuuden kummituksiaki”.841  

Aikakauden rappeutunut henki olikin Carlssonin mukaan ottanut vastaan ulko-

kuoren pakanallisista hyveistä, joista suurimpia olivat antiikin tiedemiesten saavutuk-

set. Tämän jälkeen se oli hänen mukaansa lainannut tai ”oikeimmin varastanut sille 

kristillisen vapauden varjon”. Näin ajan hengestä eläneelle ihmiselle oli Carlssonin 

mukaan muodostunut kullattu ulkokuori, jonka alle jäi hillitsemätön ”vanha ihmi-

nen” saastaisine sisäisine himoineen. Carlssonin mukaan ”juuri tämä murtumatoin 

maailmallinen, lihallinen ja synnillinen mieli ei sopinut yhteen puhdistetun ja pyhän 

kristillisen mielen kanssa”. Hänellä ilmaukset ”ajanmukainen” tai ”uudenaikainen” 

samaistuivat turmeltuneeseen pakanallisuuden ja kristillisyyden sekoitukseen, jota 

hän piti ”lihan evangeliumina”, jonka ”kristillisten elementtien julmaa sekoitusta li-

han saastaisten himoin kanssa” ei voinut hyväksyä.842  

Kristillisen ja pakanallisen sekoitus oli Carlssonin mukaan itse asiassa kaikissa ajan 

hengellisten pyrintöjen ytimenä. Ongelma oli siinä, että antikristilliset voimat eivät 

olleet avoimesti pakanallisia, jonka vuoksi ihmisten eritoten ”alhaisemman oppimat-

toman kansan” oli vaikea erottaa minkä ”hengen lapsia he olivat” ja tahtoivatko he 

ottaa vastaan ”heidän sivistysmannaansa” vai ei. Tämä antikristillisyyden henki oli 

Carlssonin mukaan ”käärmeen liukkaudella liukahtanut” kirkkoon, kouluihin ja ko-

teihin. 843 

Carlssonin ajan henkeä arvostelevassa sivistys-ajattelussa näyttää perimiltään ol-

leen kyse siitä, että hänen käsityksensä mukaan uuden ajan tiede ja taide olivat tun-

keutuneet hengen alalle, joka aikaisemmin oli ollut vain kristillisyyden itseoikeutettu 

alue. Carlssonin mukaan hänen ajassaan tieteitä ja taiteita pidettiin korkeimpina hen-

kisinä asioina, vaikka nämä eivät olisi minkäänlaisessa yhteydessä kristillisyyden 

kanssa. Tilanne oli hänen mukaansa johtanut siihen, että oppineissa piireissä sivisty-

neen arvonimi annettiin enää vain maallisten tieteiden ja taiteiden parissa työsken-

nelleille.844  
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Carlssonin käsityksen mukaan koko hänen aikakautensa perusvirhe olikin erottaa 

kristillinen ja maallinen edistys toisistaan. Tätä tapahtui joissain kristillisissä piireissä, 

joissa kavahdettiin kaikkea maailmallista, mutta etenkin ajan oppineiden keskuu-

dessa, joissa haluttiin hylätä kristinusko kokonaan tai käyttää siitä vain joitain maalli-

seen ajatteluun sopivia opinkappaleita.845 Kirjoituksensa lopussa Carlsson summasi-

kin Luthardtiin viitaten, että ajanmukaisen sivistyksen ja kristillisyyden yhdistäminen 

uskonnon kanssa ”oli eurooppalaisen ihmiskunnan elämänkysymys”846 Marssijärjes-

tys ajan hengen mukaisen sivistyksen ja kristillisyyden välillä oli Carlssonilla kuitenkin 

selvä: kristinusko piti inhimillistä tiedettä ja taidetta suuressa arvossa, mutta silloin 

kuin ihmisjärki alkoi mestaroida kristinuskon alaa, tämä järki oli hylättävä.847 

Carlsson oli siis selvästi saanut kimmokkeen sivistys-kirjoitukseensa näistä hänen 

oman aikana henkeä koskevista havainnoistaan, joiden keskiössä oli huoli antikristil-

lisyyden ja pakanallisuuden leviämisestä länsimaisessa kulttuurissa. Näitä havainto-

jaan hän ei ollut voinut tehdä vain paikallisesti asuinpaikassaan Jämijärvellä, johon 

hän oli tullut kappalaisen virkaan vuonna 1865, sillä paikkakunta sijaitsi syrjäisellä 

seudulla Ylä-Satakunnassa. Sen sijaan hän oli saattanut koota nämä hänen laajan syn-

teesinsä mahdollistaneet havaintonsa pääosin julkisesta kirjallisesta kulttuurista sekä 

suomeksi että ruotsiksi. Se puolestaan, miksi Carlsson reagoi näihin havaintoihinsa 

suoranaisella närkästyksellä, tulee ymmärrettävämmäksi, kun tarkastellaan Jämijärven 

oloja, joissa kirjoitus syntyi.  

Länsi-Euroopan viimeisenä merkittävä nälänhätänä tunnettu, vuosien 1866–1868 

suuret nälkävuodet koettiin juuri Carlssonin sivistys-kirjoituksen synnyn aikana eri-

tyisen ankarana juuri Jämijärvellä, joka oli yksi nälkäkatastrofin raskainten koettele-

mia paikkakuntia.848 Carlssonin itse pappina kokoamien väkilukutietojen perusteella 

koko vanhan Ikaalisten pitäjän, johon kuuluivat Ikaalisten lisäksi Jämijärvi, Kankaan-

pää, Karvia ja Honkajoki, väestö väheni nälkävuosien aikana vuodesta 1866 vuoteen 

1868 noin seitsemällätoista prosentilla.849 

                                                   

 

845 Carlsson 1870, 18–19. 

846 Carlsson 1870, 44–45. 

847 Carlsson 1870, 18–19. 

848 Esimerkiksi tammikuussa 1868 selvästi pahin kuolleisuusalue oli juuri Pohjois-Satakunnassa, jossa 
Jämijärvi sijaitsee. Turpeinen kutsuikin Jämijärveä yhdeksi nälkävuosien katastrofikunnaksi. Turpeinen 
1986, 111, 104, 135–137. 

849 Vuonna 1866 entisen Ikaalisen yhteenlaskettu väkiluku oli 22247 ja vuonna 1868 22247. Carlsson 
1994, 150. 
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Carlsson näki ja koki nälkävuosien vaikutukset Jämijärvellä aitiopaikalta. Hän oli 

vuonna 1863 kappelin oikeudet saaneen Jämijärven ensimmäinen kappalainen, joka 

aloitti virassaan vuonna 1865. Muutettuaan pitäjään Carlsson kertoi ensivaikutelmi-

aan uudesta palveluspaikastaan haltioituneena heti kesällä 1865 Suomettareen lähet-

tämässään maaseutukirjeessä. Siinä hän kuvasi paikkakunnan luonnonoloja ja maise-

mia niiden katsojan eteen avautuvaksi tauluksi, jossa oli järvi lahtineen, kylineen, leh-

timetsineen ja peltoineen. Erikseen Carlsson mainitsi vielä uuden kirkon ja pappilan 

sen ympärillä. Ilokseen hän vielä kertoi, että viljasadosta oli tulossa tavanomainen, 

joka tuli tarpeeseen, koska paikkakunnalla oli kärsitty kolmesta katovuodesta peräk-

käin.850 Kirjoituksesta kuvastui Carlssonin optimismi ensimmäisessä vakinaisessa 

palveluspaikassaan.  

Carlssonin ääni kellossa muuttui kuitenkin nopeasti, sillä hänen seuraavasta, tal-

vella 1866 Suomettareen lähettämästä maaseutukirjeestä käy ilmi, kuinka alkaneiden 

nälkävuosien raadollisuus oli tullut hänen silmiensä eteen. Tässä kirjoituksessaan 

Carlsson kertoi, kuinka vain vähän aikaa siitä, kun hän oli saanut edellisen kirjoituk-

sensa lähetettyä Suomettaren toimitukseen, halla oli Jämijärvellä vienyt valmistumai-

sillaan olleen sadon jo neljättä vuotta peräkkäin. Tämä oli tuonut nälän ja puutteen 

paikkakunnalle, johon ei edes raha auttanut, koska yhdelläkään talollisella koko paik-

kakunnalla ei ollut myydä viljaa. Ruokaa oli mentävä ostamaan yli kahdeksan penin-

kulman päässä sijainneesta kaupungista. Tämä puolestaan ei onnistunut hevosetto-

malta köyhältä ja oli muiltakin vaikeaa, koska huonon talvisään vuoksi rekikelit jär-

venselkien ylitse olivat heikot. Huonoimmassa asemassa olivat Carlssonin mukaan 

ne tilattomat köyhät, joilla ei ollut voimia lähteä toiselle paikkakunnalle puutetta pa-

koon. Myös talolliset ja torpparit joutuivat turvautumaan viljan ostamiseen, mutta 

näidenkin tilanne oli vaikea, sillä hevosen omistaneiden talollisten ja torpparien ainoa 

keino rahanansaitsemiseen talvisin oli tukkikuormien vetäminen läheisiltä sahoilta 

kaupunkeihin, joka talven huonojen rekikelien vuoksi oli nyt mahdotonta. Carlssonin 

mukaan pitäjässä lisättiin nyt vähien jauhojen joukkoon pettua ja kerjäläiset kierteli-

vät ovelta ovelle.851  
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Pahin oli kuitenkin vielä tuolloin Jämijärvellä edessä, sillä vuosien 1867 ja 1868 

aikana paikkakunnalla koettiin todellinen nälkä- ja tautikatastrofi. Carlssonin itse kir-

joittamassaan paikallishistoriassa antamansa kuvauksen mukaan tuolloin pettua ja ol-

kea sekoittivat leipäänsä jo pitäjän varakkaimmatkin. Tilannetta pahensi vielä se, että 

yhtenä syksynä kuori ei lähtenyt männystä toivotulla tavalla, eikä pettua saatu. Kaiken 

tämän seurauksena pitäjässä riehuivat nälkä ja kulkutaudit, joiden seurauksena talvi-

sin ihmisiä kuoli Carlssonin kuvauksen mukaan suoraan kinoksiin.852  

Carlsson näyttää itse tehneen kaikkensa nälkäkatastrofilta välttymiseksi ja myö-

hemmin sen lievittämiseksi. Jo vuonna 1866 hän toivoi Suomettaressa valtion hätä-

apurahoja sekä Etelä-Suomen talonpoikaisten ”viljapohattojen” apua kärsiville vel-

jilleen.853 Tammikuussa 1869 hän kertoi Tampereen Sanomissa, että jakoi omista ai-

toistaan jyviä yli seitsemällekymmenelle perheelle, joilla ei ollut itsellään mitään.854 

Carlsson käytti myös ahkerasti kirjallisia lahjojaan Porin, Turun ja Helsingin ruotsin-

kielisiin lehtiin kirjoittamissaan kuvauksissa Jämijärven tilanteesta ja avuntarpeesta, 

tehden alueen nälkäkatastrofin tiettäväksi myös varakkaammille ruotsinkielisille pii-

reille.855 

Carlsson viittasikin sivistys-kirjoituksessaan suoraan paikkakunnalla juuri koettui-

hin raskaisiin vuosiin. Hänen mukaansa nälkävuodet todistivat, että myös inhimilli-

nen viljely tai ihmisellinen sivistys olivat ihmiselle tarpeen. Hän painotti eritoten, että 

niistä saatu varallisuus edisti kristillisyyttä. Tätä osoitti Carlssonin mukaan havainto, 

jonka mukaan hengellisyys ja kaikki korkeimmat pyrinnöt kituivat, kuivuivat ja kuo-

livat köyhyydessä. Tämä oli tullut Carlssonin mukaan selväksi Suomessa juuri koet-

tujen nälkävuosien aikana, jolloin kansan sielu ei Carlssonin mukaan ollut ”huolinut 

mannasta kuin sen kumppanin, ruumiin täytyi syödä sammalta ynnä muuta elukan 

ruokaa.” Tämä osoitti Carlssonin mukaan myös sitä, että ihmisolennon ruumiillinen 

ja hengellinen osa vaikuttivat alati toinen toisiinsa.856 

                                                   

 

852 Carlsson 1994, 126–128. 

853 Wilh. C:son [Carlsson, Wilhelm]: Katsahdus hallaan ja köyhyyteen. Suometar no. 15, 19.2.1866 & 
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Carlssonin sivistys-kirjoituksen eräänä synnyn taustatekijänä olivat siis nämä hä-

nen Jämijärvellä nälkävuosien aikana kokemansa olosuhteet ja tapahtumat. Ne näyt-

tävät saaneen hänet toisaalta vieroksumaan aikansa tuhlailevaksi ja nautinnonha-

luiseksi näkemäänsä eurooppalaista henkeä, josta hän sai tietoa lehdistön ja kirjojen 

kautta. Toisaalta ne saivat myös hänet näkemään kansan maallisen sivistymisen tar-

peellisuuden. Carlsson nimittäin näki jo nälkävuosien aikana pitäjän poikkeuksellisen 

huonon tilanteen johtuneen siitä, että maata viljelevän kansan elinkeino oli yksipuo-

linen. Hänen näkemyksensä mukaan Jämijärven maanviljelys oli heikolla tolalla ja 

kansa oli liian riippuvainen rahalla ostetusta viljasta. Tämän vuoksi hän esitti, että 

kansan tulisi etsiä lisätienestiä puunjuurista ja pajunkuorista tehdyillä käsitöillä.857 

Carlsson uskoi jo tuolloin sivistyksen voimaan, sillä hän perusti kappeliin lainakirjas-

ton, jonka kirjojen määrää hän esitteli keväällä 1866 Suomettaressa. Carlsson toivoi, 

että kirjaston myötä kansan sisäinen sivistystaso nousisi.858 

Carlssonin nälkävuosien aikana ja heti niiden jälkeen tekemä analyysi oli tark-

kanäköinen, sillä nälkäkatastrofin syvyys Pohjois-Satakunnassa johtui osaltaan alueen 

pitkäaikaisesta alueellisesta taloudellisesta rakenteesta ja erityisesti siellä asuneen kan-

san elinkeinojen kehityksestä. Pohjois- tai Ylä-Satakunta oli seutuna ollut aikaisem-

pien vuosisatojen aikana pitkään harvaanasuttua erämaata, jonka kulkuyhteydet oli-

vat heikot. 1800-luvun kuluessa moni alueen rakenteellinen asia kuitenkin muuttui. 

Ensinnäkin väestönkasvu oli Pohjois-Satakunnassa merkittävää. Se oli sitä ajanjak-

solla koko maassa, mutta Ikaalisten pitäjässä, johon Jämijärvi kuului, väestönkasvu 

oli voimakkaampaa kuin muualla maassa keskimäärin.859 Vuosina 1809-1865 Ikaalis-

ten pitäjän väkiluku lähes kolminkertaistui.860 Nopea väestönkasvu oli mahdollista, 

koska Pohjois-Satakunnan laajoilla korpialueilla oli tilaa asuttamiseen. Väestökehitys 
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859 Markkola 2006, 166. 

860 Carlsson 1994, 124–125. 
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tapahtui pääosin tilattoman väestön, torppareiden ja mäkitupalaisten määrän kas-

vulla.861 Toisekseen alueen kehityssuuntaan vaikutti liikenneolojen voimakas kehitty-

minen 1800-luvun kuluessa. Vielä 1800-luvun alussa seudulla kulki ainoastaan yksi 

maantie, joka yhdisti alueen pohjoisessa Pohjanmaahan sekä etelässä Huittisten 

kautta Satakuntaan sekä Varsinais-Suomeen.862 1820-luvulta lähtien alueen liiken-

neyhteydet kuitenkin paranivat merkittävästi. Ensin rakennettiin alueen länsirannik-

koon yhdistänyt tie Parkanon ja Porin välille ja myöhemmin myös tie luoteeseen 

Kristiinankaupunkiin. Samoin tienrakennusta jatkettiin myös sisämaan suuntaan.863 

Teitä rakennettiin laajalle ja aikaisempien kulkuyhteyksien puolesta toivottomalle alu-

eelle hallinnon tehostamiseksi ja taloudellisten olojen kohentamiseksi.864 Teiden te-

keminen kruunun varoilla oli mahdollista, koska seudulla oli väestönkasvun myötä 

saatavilla juuri tilatonta väestöä, jota oli helppo saada kruunun yleisiin töihin.865 

Kulkuyhteyksien kohentuminen erityisesti Porin satamakaupungin suuntaan 

muutti 1800-luvun toisella neljänneksellä merkittävästi Jämijärven alueen taloudelli-

sia oloja. Se nimittäin yhdisti Ylä-Satakunnan laajat ja koskemattomat metsät puuta-

varan maailmanmarkkinoihin. Alueen metsävarat olivat merkittävät ja niiden merki-

tystä korosti se, että puuvarat rannikkoseudulla ja etenkin Pohjanmaalla olivat jo hu-

venneet tervanpolton ja kaskiviljelyksen vuoksi. Tämä vuoksi Ylä-Satakunnan kos-

kiin perustettiin 1800-luvun toiselta neljännekseltä lähtien lukuisia vesivoimaa hyö-

dyntäneitä sahoja, josta puu lähti länsirannikon kautta maailmalle.866  

Wilhelm Carlsson totesikin vuonna 1871 ilmestyneessä pitäjänkertomuksessaan, 

että ”Entisen Ikalisten suurin rikkaus, sen metsä, on puolen sataa vuotta huonoa 

maantietä myöden rientänyt Porin kaupunkiin, jonka mahtavan puukaupan ovat juuri 

Ikaalisten metsät synnyttäneet”.867 Kehityksen myötä laajentuneet liikenneyhteydet 

nostivat jo varhain metsien hintaa ja tämän arvonnousun myötä rahataloudesta pääsi 

osalliseksi myös alueen maata viljellyt kansa. Erityisesti puutavaran ajaminen Pohjois-

                                                   

 

861 Carlsson 1994, 124–125. Vuonna 1865 torppia oli 1774 ja taloja 666.  Markkola 2006, 188–191. 
Carlssonin mukaan torppareiden joukossa oli kuitenkin myös kruununtorppia, jotka elivät verovapau-
tensa vuoksi usein paremmin kuin monet talolliset. Carlsson 1994, 124–125. 

862 Markkola 2006, 62. Carlsson 1994, 17. 

863 Markkola 2006, 183–187. Carlsson 1994, 17–19. 

864 Markkola 2006, 231, 210. 

865 Markkola 2006, 187. 

866 Markkola 2006, 205–219. 

867 Carlsson 1994, 174. 
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Satakuntaan perustetuilta sahoilta Poriin toi hevosen omistaneille talollisille ja torp-

pareille rahatuloja.868 Toinen merkittävä tulonlähde alueella olivat erilaiset karjata-

loustuotteet, joita Carlssonin kuvauksen mukaan Jämijärveltä oli tapana kuljettaa lä-

hikaupunkeihin.869 Alueella olikin muuhun Suomeen nähden kehittynyt karjatalous 

ja lehmiä oli taloissa runsaasti.870 

Kuvatun kehityksen myötä 1800-luvun puolivälissä alueen maata viljelevän tilalli-

sen kansanosan taloudellinen tila olikin hyvä. Tätä osoittaa itse Jämijärven paikallinen 

kehitys. Paikkakunnalta oli pitkä matka Ikaalisten emäkirkolle, minkä vuoksi jämijär-

veläisillä oli suuri halu saada paikkakunnalle oma kappeli. Jämijärvellä toimeen todella 

tartuttiin, sillä jo ennen kappelinoikeuksien saamista, 1850-luvun puolenvälin ja 

1860-luvun taitteen välisenä aikana paikkakunnalle rakennettiin hautausmaa, kirkko, 

pappila ja viljamakasiini. Samoihin aikoihin kappeliin perustettiin erilaisia rahastoja 

ja ostettiin kallis kirkonkello. Carlssonin kuvauksen mukaan tämä kaikki tapahtui 

vielä samaan aikaan, kun jämijärveläiset olivat rasitettuina emäpitäjänsä kirkon kor-

jauksella ja kansakoulun rakentamisella.871 Pitäjän hyviä aikoja vielä 1860-luvun 

alussa kuvaa se, että vuonna 1863 kirkko ja pappila laudoitettiin ja maalattiin keltai-

sella öljymaalilla. Carlssonin sanatarkan käsityksen mukaan näin tehtiin, ”jotta tämä 

kirkonmäki lehtipuineen kauniin järven rannalla on ihanimpia maassamme!”872 Tä-

mänkaltainen nopea paikallinen kehitys ei olisi ollut mahdollista ilman metsätalouden 

ja karjanhoidon paikkakunnalle tuomia uusia tuloja. 

1860-luvulla toistuneet useat kadot ja lopulta nälkävuodet toivat kuitenkin esille 

sen, kuinka aikaisempien vuosien taloudellinen nousu oli perustunut lyhytnäköiseen 

toimintaan. Carlsson näki tämän jo nälkävuosien aikana kirjoittamassaan maaseutu-

kirjeessä, mutta erityisen tarkasti vuonna 1871 julkaisemassaan paikallishistoriassa. 

Siinä hän analysoi, että erityisesti vilkkaan puukaupan vuoksi kansan pääelinkeino 

maanviljelys oli jäänyt heikolle tolalle. Hänen mukaansa pitäjäläiset olivat maanvilje-

lyn kannalta kiireisimpinäkin aikoina turvautuneet puukuormien rahtaamiseen siitä 

saatujen pikaisen rahan vuoksi, jonka vuoksi he olivat ”maantielle uhrannut sen työn, 

                                                   

 

868 Carlsson 1994, 125. 

869 Carlsson 1994, 177, 125. 

870 Markkola 2006, 220. 

871 Carlsson 1994, 63–64; Wilh. C:son [Carlsson, Wilhelm]: Vähän katsahdusta varallisuuden ja sivis-
tyksen suhtaan. Suometar no. 20, 8.3.1866; Heikkilä 2000, 19–38. 

872 Carlsson 1994, 64. 
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joka tyyni olisi tarvittu pellolle ja niitylle”. Puukaupan tuoma rahatalous oli näin val-

lannut alaa maanviljelyn kustannuksella ja Carlssonin arvelun mukaan pitäjäläisistä 

puolet ostivat etenkin huonoina vuosina viljavaransa muualta. Tämä tie oli kuitenkin 

1860-luvun lopulle mentäessä käyty loppuun, sillä hakkuukelpoinen metsä oli pitä-

jästä alkanut vähentyä. Carlssonin kuvauksen mukaan missään ei nähty enää ”soriaa, 

korkeata ja taajaa hongistoa huudolle kaikumassa. Kirves on taitamattomasti ne kaa-

tanut sahain ja yksityisen plankku-teon kautta.” Puupulan vuoksi monet pitäjäläisistä 

valittivat, ettei metsistä enää löytynyt kunnollista rakennushirttäkään. Olipa tukki-

kuormien veto Carlssonin mukaan pilannut pitäjän hevosetkin. Hänen mukaansa 

niillä oli vedetty kesät talvet raskaita tukkikuormia, jotta rahansaanti viljaa varten olisi 

mahdollista. Tämän vuoksi erityisesti paikkakunnan torpparien hevoset olivat talven 

jäljiltä Carlssonin kuvauksen mukaan niin huonossa kunnossa, että joka vuosi monia 

hevosia kuoli, kun ne laskettiin kevätlaitumelle. Carlsson näki nälkävuosien jälkeen 

metsien hupenemisessa kuitenkin myös valoisan puolen. Hänen mukaansa moni pi-

täjässä ajatteli, että tämä kehitys olisi onneksi maanviljelykselle, johon kansan oli puu-

kaupasta saadun rahanlähteen kuivuttua panostettava entistä enemmän.873 

Modernisaatiokehityksen myötä rahatalous oli siis Jämijärvellä hyvien vuosien ai-

kana pitkälti syrjäyttänyt vanhaan agraarikulttuuriin kuuluneen omavaraistalouden. 

Kehitys syrjäisellä paikkakunnalla oli ollut mahdollista parantuneiden liikenneolojen 

ohella esivallan toimeenpanemien valtakunnallisten taloudellisten uudistusten ansi-

osta. Rahataloutta maaseudulla edisti myös maakaupan vapauttaminen vuonna 1859, 

jonka jälkeen maakauppoja alettiin perustamaan maaseudulle nopeaa tahtia.874 Uusi 

aika oli näyttänyt paikkakunnalle ensin hyvät puolensa ja vaurastuttanut sitä, mutta 

moderni edistys oli poikkeuksellisten ilmasto-olosuhteiden sattuessa kohdalle osoit-

tanut heikkoutensa. Tällöin aikaisempi rahanlähde tyrehtyi, eikä säästyneestä rahasta 

ollut liiemmin hyötyä, koska sillä ei voinut ostaa ruokaa, jota ei kenelläkään ollut yli 

omien tarpeiden.  

Kuvattu Jämijärven tilanne vuosina 1865–1870 oli paikallinen konteksti, jossa 

Carlssonin vuonna 1869 julkaistu ja hänen vuonna 1867 tekemäkseen ilmoittamansa 

sivistys-kirjoitus syntyi. Kirjoituksesta huokui se suuri kontrasti, jonka Carlsson oli 

kokenut ensin saapuessaan uuteen juuri rakennettuun pappilaansa ja myöhemmin 

                                                   

 

873 Carlsson 1994 (1871): 125, 174, 177. 

874 Ks. esim. Rasila 1982a, 18–19. 
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joutuessaan keskelle pahinta nälkä- ja tautikatastrofia. Tämä Carlssonin kokema ris-

tiriita näyttää saaneen hänet ajattelemaan, että tavallisen kansan maallinen sivistys oli 

tärkeää, jotta se sopeutuisi rahatalouden muuttamiin taloudellisiin oloihin. 

Carlssonilla oli erityinen mahdollisuus nähdä nämä olosuhteet suomenkielisen 

kansanosan näkökulmasta, sillä hän oli alun perin lähtöisin sen parista. Carlsson oli 

alun perin itsellisen poika Huittisista.875 Hänen isänsä oli talonpoikaista sukua, mutta 

ei Carlssonin nuoruudessa perinyt isänsä tilaa, vaan siirtyi talollisen tyttärenä synty-

neen vaimonsa perhepiiriin kotivävyksi. Niinpä Wilhelm varttui sepäntöitä tehneen 

mökkiläisen perheessä. Hän kuitenkin osoitti jo lapsuudessaan erityistä opillista lah-

jakkuutta, jonka vuoksi hän pääsi noin 15-vuotiaana ruotsinkielisen koululaitoksen 

piiriin. Hän kävi koulua ensin Raumalla, sitten Porissa ja vielä Uudessakaupungissa, 

jonka jälkeen hän siirtyi Turkuun lukioon.876 Ylioppilaaksi hän kirjoitti vuonna 1856 

ja nopean opiskelun jälkeen valmistui kahta vuotta myöhemmin pappina yliopistosta. 

Työuransa Carlsson aloitti kirkkoherran apulaisena Pirkkalassa, josta hän siirtyi kap-

palaiseksi Jämijärvelle.877   

Köyhän mökkiläisen pojan taustansa ansiosta Carlssonilla oli siis oma kokemuk-

sensa sivistymisestä ja agraarikulttuurista irtoamisesta. Taustansa vuoksi hänellä oli 

myös kyky puhutella suomenkielistä kansaa. Niinpä Carlsson saattoi tarjota sivistys-

käsitystään yleisessä muodossa koko suomenkieliselle lukijakunnalle ja laajemmin 

kansanosalle. Mökkiläisen poika saattoi samaistua Jämijärvellä suomenkielisen maa-

kansan kohtaloihin ja etsiä ratkaisuja, jotka olivat tämän kansanosan näkökulmasta 

relevantteja. Carlssonin lukijoilleen tarjoaman ajattelutavan mukaan koko suomen-

kielisen kansanosan oli sivistyttävä, jotta se osaisi kohdata näkyvissä olleen maailman 

väistämättömän muutoksen. Carlssonin käsityksen mukaan tämä sivistymisen oli läh-

dettävä liikkeelle kristillisyydestä, mutta edettävä myös ihmisen maalliseen elämään. 

Uusi aika vaati hänen käsityksensä mukaan uusia oppeja ja uudenlaista sivistynyttä 

                                                   

 

875 TMA Huittisten seurakunnan rippikirja 1832–1838 (I Aa1:15), sivu 78. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7306166]. 

876 Wilhelm Carlssonin elämästä ks.: Mäkinen 1892, 53–70; Huhta 2000; Wilhelm Carlsson †. Uusi 
Suometar no. 134, 15.11.1875. Carlssonin kouluunmenoiästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta hänen elä-
mänkertatiedot paljastavat hänen käyneen Porin Yläalkeiskoulua vuonna 1852, jolloin kyseinen koulu 
siirrettiin Raumalla Porin palon vuoksi. Tätä ennen hän oli jo käynyt Raumalla ala-alkeiskoulua, joka 
oli kaksivuotinen. Hän lienee aloittanut koulunkäynnin siis 1850-luvun taitteessa noin 15-vuotiaana. 

877 Autio, Veli-Matti: Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899: Wilhelm Carlsson. Verkkojulkaisu 2003–2016 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/henkilo.php?id=17514>. Luettu 20.8.2015. 
Carlsson meni naimisiin vuonna 1863 nimismiehentyttären Julia Matilda Fredrika Sofia Aulénin kanssa.  
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ihmistä. Mallina tässä hän saattoi aikaisempien sivistys-kirjoittajien tavoin pitää itse-

ään, joka oli sivistymisensä myötä irtaantunut vanhoista agraarikulttuurin reunaeh-

doista ja papiksi edettyään noussut paikallisyhteisönsä nokkamieheksi ja julkisuuden 

kautta myös valtakunnalliseksi toimijaksi. Sivistys-kirjoituksellaan Carlsson halusi tar-

jota tavalliselle suomenkieliselle kansalle mallin sellaiselle muutokselle, jonka hän itse 

oli kokenut noustessaan suulliseen kulttuuriin ja omavaraistalouteen perustuneesta 

agraarikulttuurista uuteen todellisuuteen, jossa tieto saatiin kirjallisessa muodossa 

ympäri maailmaa, eikä enää pääasiallisesti paikallisesti kasvokkaisen vuorovaikutuk-

sen kautta. 

Nälkävuosien aikaan kirjoitetun ja heti niiden jälkeen julkaistun Wilhelm Carlsso-

nin sivistys-kirjoituksen taustalla on siis nähtävissä kaksi merkittävää kokemusta. En-

simmäinen oli hänen julkisesta kirjallisesta kulttuurista tavoittamansa käsitys moder-

nisaation aikaansaamasta kansainvälisestä kehityksestä ja erityisesti sen vaikutuksesta 

kristinuskon asemaan länsimassa. Toinen oli hänen henkilökohtaisesti todistamansa 

nälkäkatastrofi Jämijärvellä, jonka vaikeuden hän tulkitsi johtuneen siitä, että rahata-

lous syrjäytti perinteistä omavaraisuuteen perustunutta maanviljelyselinkeinoa, eikä 

kansalla ollut valmiutta tähän muutokseen. Molemmat nämä tekijät olivat yhteiskun-

tarakennetta mullistaneen modernisaatiokehityksen eri puolia. 

Perimmiltään Carlssonin sivistyskirjoituksen voi ymmärtää kummunneen näiden 

kahden tekijän välisestä kontrastista tai ristiriidasta. Samaan aikaan kun Carlsson sai 

todistaa syrjäisellä Jämijärvellä useamman vuoden pituista henkiinjäämisen kamppai-

lua, hän saattoi lukea sanomalehdistä ympäri Eurooppaa tulevista vapaamielisistä ja 

kristillisyyden vastaisista ajatuksista sekä Suomesta nousevasta teatteri-innostuksesta 

ja muista huvitilaisuuksista. Nämä kaksi eri maailmaa olivat Carlssonille koko ajan 

läsnä. Niiden ristiriidasta syntyi hänen sivistys-kirjoituksensa, joka painotti sekä kris-

tillisen hengellisyyden että maallisen sivistymisen tärkeyttä. Se kumpusi hänen kris-

tillisestä vakaumuksestaan sekä närkästyksestään oppineiston kevytmielisyyttä koh-

taan samaan aikaan kuin maassa kuoltiin joukolla nälkään.  

Samalla Carlssonin kirjoitus versoi sen ymmärtämisestä, että jämijärveläisen ja laa-

jemmin koko suomenkielisen kansan oli saatava uudenlaista esi-isien tietovarannosta 

poikkeavaa oppia modernisaation myötä muuttuvan sosiaalisen todellisuuden kes-

kellä. Pelkkä pyhä henki ei enää Carlssonin ajattelun mukaan riittänyt, kun moderni-

saatio mylläsi esi-isiltä opittua elinkeinoa ja elämäntapaa. Tästä syystä Carlssonin si-

vistys-käsityksessä modernin inhimillisen tiedon tuottaman kehityksen ja kristillisyy-

den yhdistäminen oli niin tärkeässä asemassa. Ihmisten oli sivistyttävä, mutta ei 

Carlssonin näkemyksen mukaan ajan hengen ja oppineiden levittämällä pakanallisella 

tavalla, vaan hänen kristillisen vakaumuksensa mukaisesti. Tämän sivistyksen mallin 



 

297 

Carlsson löysi pappina ja vakaumuksellisena kristittynä helposti omasta itsestään ja 

elämästään.  

Carlssonin sivistys-kirjoitus osoittaa, että hän selvästi ymmärsi varhaisen tietoyh-

teiskunnan olevan lyömässä 1870-luvun taitteessa itseään lävitse myös Jämijärven ta-

paisella syrjäisellä maaseutualueella. Hän myös ymmärsi, että niin sen täytyikin lo-

pulta tehdä, jotta suomenkielinen kansanosa sopeutuisi yhteiskunnan ja elinkeinonsa 

murrokseen. Samalla hän oivalsi, että varhaisen tietoyhteiskunnan kautta tulisi leviä-

mään entistä moniarvoisempaa tietoa kaikesta olevasta, joka tulisi vääjäämättä haas-

tamaan kirkon kristillisen tiedonvälityksen monopolin. Tämän vuoksi hän kehotti 

kansaa hankkimaan uudenlaista sivistystä, jossa yhdistyi kristillisyys ja maallinen ke-

hitys. Carlsson myös pääsi työuransa aikana kansanvalistusasiassa sanoista tekoihin, 

sillä pappina hän sai alkuun kaikissa palveluspaikoissaan kirjasto- ja kansakouluhank-

keet.878 

Wilhelm Carlsson ymmärsi laajenevan kirjallisen julkisuuden vaikutukset, koska 

hän itse oli erityisen aktiivinen julkisuuteen kirjoittaja. Jämijärvellä hänen kerrotaan 

vetäytyneen kesäisin itselleen rakentamaansa majaan, jossa hän hoiti kirjoitustöitään 

rauhassa.879 Hänen Uudessa Suomettaressa julkaistussa nekrologissaan kuvattiin 

kuinka Carlssonissa ”vallitsikin kuumeen-tapainen työn ja vaikuttamisen halu, joka 

välistä näytti melkein mielen-levottomuudelta”.880 Carlsson olikin huomattavan tuot-

telias kirjailija. Carlssonin nekrologissa mainitaan myös, että hän ehti 16 vuotta kes-

täneen kirjailijanuransa aikana julkaista yli 40 omaa teostaan ja suomennosta. Teokset 

olivat pääosin kristillisiä, mutta joukossa oli myös historian ja maantiedon alan kir-

joja, sekä maanviljelysopas.881 Carlsson oli myös ahkera lehtimies. Hän kirjoitti sano-

malehtiin maaseutukirjeitä ja uskonasioita koskevia kiistakirjoituksia.882 Carlsson 

kuului Hedbergin johtamaan evankeliseen herätysliikkeeseen ja toimitti vuosina 

                                                   

 

878 Huhta 2000; Wilhelm Carlsson †. Uusi Suometar no. 134, 15.11.1875. 

879 Heikkilä 2000, 85. 

880 Wilhelm Carlsson †. Uusi Suometar no. 134, 15.11.1875. 

881 Wilhelm Carlsson †. Uusi Suometar no. 134, 15.11.1875. 

882 Ks. esim. Carlsson, Wilhelm: Evangeliumun opista, erittäin parannuksesta ja Korneliuksesta. Selit-
tävä vasta-lause aikamme evangelisuudelle. Suomenlehti no. 32 - 34, 11.8.1874 - 23.8.1874; Wilh. C:son 
[Carlsson, Wilhelm]: Jämijärven kappeli. Suometar no.201, 31.8.1865; Wilh. C:son [Carlsson, Wilhelm]: 
Katsahdus hallaan ja köyhyyteen. Suometar no. 15, 19.2.1866 & no. 16, 22.2.1866. 
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1871–75 sen äänenkannattajaa Kristillisiä Sanomia, liikkeen johtajan, F.G. Hedbergin 

kauden jälkeen.883 

Wilhelm Carlsson jatkoi Jämijärvellä kappalaisena vuoteen 1875 asti, jolloin hän 

siirtyi Nastolan kirkkoherraksi.884 Jo samana vuonna Carlsson kuitenkin kuoli 41-

vuotiaana äkillisesti.885 Hänen elämäntyötään ja samalla sivistys-käsityksensä taustoja 

kuvaa hyvin hänestä Uuden Suomettaren etusivulla julkaistun nekrologin sanat, jotka 

luonnehtivat häntä ”ahkeraksi ja innokkaaksi kaukaisessa metsäkappelissa asuvaksi 

pappismieheksi”, joka oli ”epäilemättä maamme tuotteliain kirjailija”.886  
  

                                                   

 

883 Raittila 1991, 27–28. 

884 Huhta 2000. 

885 Autio, Veli-Matti: Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899: Wilhelm Carlsson. Verkkojulkaisu 2003–2016 
<http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/henkilo.php?id=17514>. Luettu 20.8.2015. 

886 † Wilhelm Carlsson. Uusi Suometar no. 134, 15.11.1875. 
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12. Vaivaistalon työnjohtaja ja lampuoti Johan Hännisen varhaisen 
kansalaisyhteiskunnan pioneerin kristillinen sivistys 

Ihmisen sivistyminen askarrutti Johan Hännistä 

(1842–19??) 1870-luvun alussa, jolloin hän julkaisi 

aiheesta kaksi kirjoitusta. Ensimmäinen niistä il-

mestyi jyväskyläläisessä Kansan Lehdessä vuonna 

1870 nimellä Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille!887  

Toinen kirjoitus puolestaan ilmestyi vuonna 1873 

viipurilaisessa Suomenlehdessä ja sen nimi oli Kris-

tillisestä valistuksesta ja sivistyksestä.888 Molemmat 

Hännisen sivistys-kirjoitukset olivat suorasanaisia 

ja esseetyylisiä. Ensimmäisen kirjoituksensa aikana 

Hänninen toimi Mikkelin pitäjässä sijainneen 

Suonsaaren työlaitosmuotoisen vaivaistalon työn-

johtajana.889 Toisen kirjoituksensa aikana hän oli 

pieksämäkeläisen rusthollin lampuotina, eli koko-

naisen tilan vuokraajana.890  

Ensimmäisessä, vuonna 1870 ilmestyneessä 

kirjoituksessaan Hänninen yhdisti sivistymisen ih-

misen onnellisuuteen. Hänen mukaansa niin sivis-

tystä kuin onnellisuuttakin oli kahta laatua: ajallista ja iankaikkista. Näistä ajalliseen 

onnellisuuteen kuului Hännisen mukaan ”kansan valistus ja sivistys, sekä vaurastu-

minen kannattavaan varallisuuteen”. Iankaikkiseen onnellisuuteen puolestaan kuului 

”iankaikkisen elämän ja autuuden käsittäminen”.891  

                                                   

 

887 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 2, 15.1.1870 & 
Kansan Lehti no. 3, 22.1.1870. 

888 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä. Suomenlehti no. 38, 23.9.1873 
& no. 39, 30.9.1873. 

889 MMA Mikkelin maaseurakunnan rippikirja II 1859–1869 (I Aa:28), sivu 724. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7886982]. 

890 MMA Pieksämäen maaseurakunnan rippikirja 1869–1878, sivu 784. [http://www.sukuhisto-
ria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/pieksamaki/rippikirja_1869-1878_msrk_mko84-100/293.htm]. 

891 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 2, 15.1.1870. 

Johan Hänninen (1842–19??). 

Hänninen kirjoitti sivistyksestä ol-

lessaan noin 30-vuotias. Kuvassa 

hän on 80-vuotias vuonna 1922. 

Lähde: Suomen Kuvalehti 

19/1922, 475. 
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Hänninen luokitteli ihmiset onnellisuuden tavoittelussa kolmeen kategoriaan. En-

sinnäkin hänen mukaansa oli ajallisen onnellisuuden ajajia, jotka pitivät sivistystä ai-

noastaan ulkonaisesti siveänä elämänä. Tämän vuoksi he ajattelivat sivistyksen saa-

vutettavan ainoastaan ulkonaisten tapojen omavoimaisena muutoksena. Hännisen 

mukaan tämänkaltaisen ajallisen onnellisuuden tai sivistyksen ajajat saivat vaikutteita 

sivistykseensä asioista kuten sanomalehdistä, kansakouluista ja teatterinäytelmistä. 

Toiseksi Hännisen mukaan oli olemassa iankaikkisen onnellisuuden kannattajia, jotka 

ajattelivat juuri tämänkaltaisten uuden ajan asioiden olevan todelliselle sivistykselle ja 

onnellisuudelle täysin vastakkaisia asioita.892  Kolmanneksi oli Hännisen mukaan 

niitä, jotka antoivat arvoa sekä ajalliselle että iankaikkiselle onnellisuudelle. Itse Hän-

ninen luki itsensä kuuluvan tähän kolmanteen ryhmään. Hänninen korosti kirjoituk-

sessaan, että oikea tai totinen sivistys oli aina lähtöisin Jumalalta ja oppi siihen oli 

mahdollista saada vain Raamatusta. Sanomalehdistä, teatterinäytelmistä ja kansakou-

luista oli Hännisen mukaan ihmisen sivistymiselle hyötyä, kunhan niistä saatu tieto 

sopi yhteen Raamatun kanssa.893 

Toisessa, kolme vuotta myöhemmin ilmestyneessä sivistys-kirjoituksessaan Hän-

ninen jakoi itse sivistyksen kahteen: ”ihmiselliseen” sivistykseen ja kristilliseen sivis-

tykseen. Näistä ihmisellinen sivistys perustui Hännisen mukaan ainoastaan ihmisen 

”järkeen ja luonnollisiin voimiin”. Hänen mukaansa tähän sivistykseen luottaneet hä-

nen aikansa ihmiset ajattelivat, tutkivat ja kirjoittivat sivistystä ainoastaan näiden 

omien ihmisellisten avujensa sallimassa mitassa. Sen sijaan Hännisen mukaan sivis-

tyksen kristillisesti ymmärtäneet, joihin Hänninen luki itsensä, ymmärsivät, ettei si-

vistys ollut pelkästään ihmisen omaa työtä, vaan Jumalan työtä ihmisessä. Hänninen 

pyhitti vuoden 1873 kirjoituksensa juuri tälle kristilliselle sivistykselle, jota hän il-

moitti pitävänsä oikeana. Samalla hän kuitenkin myönsi, että löytyi monia, jotka eivät 

ajatelleet hänen tavallaan ja että hänen määrittelemänsä sivistys ei ollut se omiin voi-

miinsa luottava ja ulkonaisesti siisti ”yleinen maailmanmielisyys”, jonka sen yleisesti 

hänen ajassaan ajateltiin olevan.894  

Aikaisempien sivistys-kirjoittajien tavoin Hänninen määritteli sivistyksen olevan 

ihmisen sisäisen tilan muuttumista. Vuoden 1870 kirjoituksessaan hän totesi oikean 

sivistymisen olevan sitä, että ihminen kristillisyyden kautta syntyi uudestaan, jonka 

                                                   

 

892 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 2, 15.1.1870. 

893 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 3, 22.1.1870. 

894 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä. Suomenlehti no. 38, 23.9.1873 
& no. 39, 30.9.1873. 
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seurauksena hän sai ”valaistun ymmärryksen”.895 Vuoden 1873 kirjoituksessaan hän 

keskittyi tämän sivistysprosessin kuvaamiseen aikaisempaa tarkemmin. Tämän 

vuoksi Hänninen asetti kirjoituksessaan itselleen kaksi kysymystä, joihin hän myös 

itse vastasi.  Ensinnäkin hän pohti sitä, minkälainen ihminen luonnostaan oli ja tar-

vitsiko hänen valistua sekä sivistyä. Tähän Hänninen vastasi, että ihmisen piti sivistyä, 

koska hän oli lähtökohtaisesti huonossa alkutilassa. Raamatun syntiinlankeemusker-

tomukseen viitaten Hänninen selitti, että ihminen oli syntisyytensä vuoksi luonnos-

taan paha ja kelvoton aina hamasta lapsuudestaan alkaen. Hännisen mukaan ihminen 

oli tässä ”luonnollisessa tilassaan” hengellisissä asioissa kuollut. Tästä johtuen ihmi-

nen ei Hännisen mukaan ymmärtänyt kristillisestä sivistyksestä mitään, vaan piti sitä 

turhuutena ja hulluutena. Hännisen mukaan luonnollinen alkutilassaan ollut ihminen 

oli hengellisyyden sijasta lihallinen ja tästä johtuen hänessä elivät pahat himot ja lihan 

työt. Sivistyksen työ oli Hännisen mukaan juuri näiden paheiden poistaminen ihmi-

sestä.896 

Toiseksi Hänninen pohti kirjoituksessaan sitä, että miten ja miksi ihminen saattoi 

valistua ja sivistyä.  Hänninen vastasi tähän tuomalla lukijoidensa eteen eräänlaisen 

sivistymisen järjestyksen. Hänen mukaansa ihmisen sivistyminen alkoi siitä, kun hän 

alkoi kuulla evankeliumia eli Jumalan sanaa. Tämän johdosta ihminen heräsi näke-

mään, mikä hän todella oli eli ”saastainen, turmeltu ja kadotettu”. Hännisen mukaan 

tämän itsensä tuntemisen ja Jumalan vaikuttavan armon avustuksella ihmisessä nousi 

suuri murhe omaa syntistä tilaansa kohtaan. Kun ihminen tässä tilassa kuuli taas Ju-

malan sanaa, hän ymmärsi uudella tavalla, että hän ja koko maailma voivat saada 

syntisyytensä anteeksi vapahtajan sovituskuoleman vuoksi. Katumus ja syntien tun-

nustaminen antoivat nyt ihmiselle uuden ymmärryksen, jonka avulla tämä oppi tun-

temaan oman tilansa lisäksi myös Jumalan ja vapahtajan sovitustyön. Tähän sovin-

toon ihminen alkoi Hännisen mukaan luottaa ja kun hänen uskonsa tuli täydellisem-

mäksi, hän uskoi syntiensä olevan jo anteeksiannetut ja ymmärsi olevansa vanhurs-

kautettu Jumalan lapsi. Tällöin ihminen koki sisäisen uudestisyntymisen, jolloin Ju-

                                                   

 

895 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 3, 22.1.1870. 

896 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä. Suomenlehti no. 38, 23.9.1873. 
Gal. 5: 19–21. Pahoiksi himoiksi ja lihan töiksi Hänninen luetteli Raamattuun viitaten ”huoruuden, 
salavuoteuden, saastaisuuden, haureuden, epäjumalien palvelemisen, noituuden, vainon riitaisuuden, 
kateuden, vihan, toran, eripuraisuuden, pahansuopaisuuden, murhan, juopumuksen, ylensyömisen ja 
muut sen kaltaiset”. 
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malan henki alkoi johdattaa häntä. Samalla Jumalan henki alkoi vaikuttaa hänen sie-

lunominaisuuksiinsa, minkä johdosta hän sai uuden valaistun ymmärryksen, tahdon 

ja mielen. Uudestisyntymän johdosta ihminen alkoi elää siveätä elämää ja kehottaa 

myös muita siihen. Näin ihmisestä tuli Hännisen mukaan ”uusi luontokappale”, jossa 

alkoivat elää hyveet, kuten rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys, usko, uskolli-

suus, hiljaisuus ja puhtaus. Tällöin ihminen alkoi Hännisen mukaan kyetä hyvään ja 

kehitykseen myös maallisessa elämässään. Hänninen kuitenkin korosti, että tämä si-

vistyminen ei tapahtunut pelkästään ihmisvoimin, vaan että se oli Jumalan armotyötä 

ihmisessä.897  

Usean aikaisemman sivistys-kirjoittajan tavoin Johan Hänninen yhdisti näin ihmi-

sen sivistymisen suoraan kristilliseen vanhurskauttamiseen. Hänen näkemyksensä 

mukaisesti sekä pelastuminen tuonpuoleiseen elämään että onnellisuus tämänpuolei-

sessa maailmassa olivat yhdistettävissä tietynlaiseen armonjärjestykseen perustuneen 

kristillisen sivistyksen kautta. 

Sivistyneessä tilassa ollut ihminen tyytyi Hännisen mukaan Jumalan tahtoon. Jos 

hän oli rikas, hän eli kohtuullisesti ja jos hän oli köyhä, hän tyytyi siihen mitä hänellä 

oli, koska hän tiesi kuitenkin olevansa kristillisesti hurskas. Hännisen mukaan sivis-

tynyt ihminen oli rehellinen ja pyrki totuuteen. Hän luki maallisia kirjoja ja sanoma-

lehtiä ja etenkin pyhäpäivinä kristillisiä tekstejä. Hän rukoili ja levitti Jumalan sanaa 

ja nuhteli maailman syntiä. Ajallisessa elämässään sivistynyt ihminen tutki ja koetteli 

Hännisen mukaan kaikkea, ”mitä näkee ja kuulee sekä pitää sen kuin hyvä on”. Si-

vistynyt myös Hännisen mukaan auttoi neuvoillaan, työllään ja uhrauksillaan kans-

saihmistensä onnea.898 

Johan Hännisen kirjoittaessa ihmisen sivistymisestä 1870-luvun alussa häntä en-

nen aihetta oli käsitellyt suomenkielisessä julkisuudessa jo edellä kuvatut yksitoista 

kirjoittajaa. Asetelma myös näkyi Hännisen kirjoituksissa, sillä ne toistivat monella 

tapaa samoja teemoja, joita jo aikaisemmissa sivistys-kirjoituksissa oli tullut esille. 

Etenkin Hännisen tapa yhdistää sivistyminen kristilliseen vanhurskauttamisproses-

siin oli suomenkielisestä julkisuudesta ennestään tuttu. Salomon Majanderin, Tobias 

Sereniuksen, August Hytösen ja Wilhelm Carlssonin tapaan Hänninen yhdisti ihmi-

sen sivistymisen suoraan tämänpuoleisessa maailmassa tapahtuneeseen kristilliseen 

                                                   

 

897 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä. Suomenlehti no. 39, 30.9.1873; 
J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 3, 22.1.1870. 

898 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 3, 22.1.1870. 
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uudestisyntymiseen, jonka jälkeen ihminen saattoi myös kehittää itseään tämänpuo-

leisessa maailmassa.  

Kaikki edellä mainitut kirjoittajat kuuluivat hedbergiläisen herätysliikkeeseen ja 

olivat saaneet innoitusta sivistys-ajatteluunsa C.O. Roseniuksen kristillisestä ajatte-

lusta. Hännisen kohdalla ei sivistys-kirjoituksen lisäksi selviä todisteita roseniolaisuu-

desta ole, mutta joitain viitteitä asiasta oli. Hänninen oli kirjuri August Hytösen ta-

voin kotoisin Rautalammilta ja asui pitäjässä vuoteen 1868 asti. Todennäköisesti 

nämä miehet tunsivat toisensa, sillä Hytönen oli juuri alueen hedbergiläisyyden nok-

kamies. Alueen hedbergiläiset piirit olivat pienet, sillä Rautalampi oli ennemmin kah-

den ajan muun suuren herätysliikkeen herännäisyyden ja renqvistiläisyyden tukialu-

etta.899 Rautalammin syntyneiden kirkonkirjoista voidaan havaita, että Johan Hänni-

nen -niminen mies oli myös August Hytösen vuonna 1865 syntyneen pojan yhtenä 

kummina.900 Paras osoitus heidän välisistä yhteyksistään on kuitenkin heidän julki-

suudessa esiin tuomansa sivistys-käsitykset, jotka muistuttivat sekä toinen toisiaan 

että Roseniuksen oppia ihmisen tämänpuoleisessa tapahtuneesta uudestisyntymi-

sestä. Hänninen on saattanut saada vaikutteita teksteihinsä myös roseniolaiselta 

Carlssonilta, jonka seikkaperäisen sivistys-kirjoituksen ensimmäinen osa oli ilmesty-

nyt juuri ennen Hännisen kirjoitusta. 

Mahdollisten vaikutteiden lisäksi Hännisen vahvasti kristillisyyteen nojaavien si-

vistys-kirjoitusten takana oli epäilemättä hänen herätyskristillinen vakaumuksensa. 

Sitä kuvaavat hänen lukuisat sanomalehtikirjoituksensa. Niistä ensimmäinen tunnis-

tettavasti Hännisen kirjoittama teksti ilmestyi Kansan Lehdessä suurten nälkävuosien 

aikana vuonna 1868. Hänninen kertoi, kuinka Suomessa koetut huonot ajat olivat 

Herran vihaa ja kuritusta. Niiden syy oli Hännisen mukaan senhetkisen kansan synnit 

ja epäusko, mutta perimmiltään hädän syy juonsi juurensa Aatamin ja Eevan syntiin-

lankeemukseen, koska sitä ennen ihminen eli alkujaan luodussa tilassa paratiisissa ja 

oli kuolematon, eikä näin ollen voinut kuolla nälkäänkään. Hännisen mukaan vasta 

syntiinlankeemuksen jälkeen kuolemasta tuli ihmisen kohtalo, koska synnin palkka 

oli kuolema. Vasta tällöin ihminen joutui aloittamaan myös ”raskaan ja murheellisen” 

                                                   

 

899 Takala 1948, 280. 

900 JOMA Rautalammin seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelot 1862–1879, vuosi 1865, no. 
214. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=2435&pnum=52]. Jos Hy-
tösen lapsen kummiksi merkitty Johan Hänninen on tämän luvun päähenkilö, on oletettavaa, että hei-
dän suhteensa olivat läheiset. Kummiudesta ks. Kotilainen 2008, 135–138. Hänninen oli yleinen nimi, 
joten voi myös olla, että kyseessä on eri mies. 
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työnteon. Hännisen mukaan Jumala tahtoikin nälkävuosien hädän kautta johdattaa 

ihmiset kristilliseen autuuden tilaan, jossa nämä kärsisivät herran kuritusta mielellään 

ja tyytyisivät osaansa tietäen, että kuolemakin oli heille voitto, koska sitä seurasi tuon-

puoleinen parempi elämä.901 

Kahta vuotta tätä kirjoitusta myöhemmin ilmestyneessä ensimmäisessä sivistys-

kirjoituksessaan Hännisen kristillinen fatalismi näyttää kuitenkin muuttuneen. Hän 

nimittäin korosti siinä, että kristillisyyden ohella ihmisen oli huolehdittava myös tä-

mänpuoleisesta kehityksestään, onnellisuudestaan sekä vaurastumisestaan.902 Hänni-

sen muuttuneen ajattelun taustalla näyttää olleen hänen uusi elämäntilanteensa Mik-

kelissä, jossa hän toimi Suonsaaren vaivaistalon työnjohtajana.903 Suonsaari oli Suo-

men ensimmäinen pääasiassa työkykyisille henkilöille tarkoitettu vakinainen kunnal-

linen huoltolaitos. Suonsaareen otettiin työttömiä ja työtä vieroksuvia ihmisiä perhei-

neen. Laitokseen otetuille järjestettiin talous-, maanviljelys- ja käsitöitä, ja lapset ope-

tettiin lukemaan ja käsittämään uskonoppia.904  

Laitos perustettiin Mikkelin pitäjässä suurten nälkävuosien aikana 1868, jolloin 

kerjäämällä elantonsa hankkineiden määrä oli paikkakunnalla, kuten kaikkialla muu-

allakin Suomessa, lisääntynyt selvästi. Siihen mennessä itse itsensä elättämiseen ky-

kenemättömiä henkilöitä oli maalaispitäjissä yleensä elätetty eri talojen yhteydessä, 

jolloin vaivaisilta tai näiden lapsilta odotettiin sellaista työpanosta, johon he kykenivät 

elatuksensa eteen. Sen sijaan Suonsaaren vaivaistalo oli laitosmuotoinen maatila, jo-

hon suljettiin keskitetysti kaikki pitäjän kerjäämällä itsensä elättäneet työkykyiset ai-

kuiset ja heidän lapsensa. Laitoksen tarkoitus oli olla uudenlainen työkykyisten hen-

kilöiden ja lasten työ- ja kasvatuslaitos, jonka tavoitteena oli ennen kaikkea työky-

kyisten muodostaman kerjäläisyyden vähentäminen. Tätä korosti se, että laitoksen 

piiristä suljettiin pois työkyvyttömät sairaat ja vanhukset.905 

Suonsaaren uraauurtavan työlaitoksen antamaan esimerkkiin viitattiin valmistel-

taessa vuoden 1879 vaivaishoitoasetusta, joka voimaan tullessaan velvoitti kunnat 

                                                   

 

901 J.Hänninen [Hänninen. Johan]: Rautalammilta. Kansan Lehti no. 12, 21.3.1868, no. 15, 11.4.1868 
& no.16, 18.4.1868. 

902 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 2, 15.1.1870 & 
Kansan Lehti no. 3, 22.1.1870. 

903 MMA Mikkelin maaseurakunnan rippikirja II 1859–1869 (I Aa:28), sivu 724. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7886982]. 

904 Wirilander 1968, 838–842; Piirainen 1958, 132–134. 

905 Wirilander 1968, 838–842; Piirainen 1958, 132–134. Vilkuna 1992, 244–245. 
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perustamaan juuri työlaitoksia. Vuoden 1879 vaivaishoitoasetus merkitsi tärkeää yh-

teiskunnan periaatteellista köyhyyteen suhtautumisen muutosta. Asetuksen mukaan 

kunnilla oli velvollisuus avustaa vain työkyvyttömiä, sairaita, vanhuksia ja alaikäisiä. 

Aikaisemmasta poiketen asetus salli avun antamisen työkykyisille henkilöille vain 

työtä vastaan. Tätä varten kuntia velvoitettiin Suonsaaren kaltaisten työlaitosten pe-

rustamiseen. Köyhäinhoito rakentui Suomessa vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen 

perusteella aina 1920-luvulle asti.906 

Johan Hänninen oli etulinjassa todistamassa suomalaisen köyhäinhoidon pionee-

rivaihetta, sillä hänet valittiin Suonsaaren vaivaistalon ensimmäiseksi työnjohtajaksi. 

Vuonna 1870, jolloin hänen ensimmäinen sivistys-kirjoituksensa ilmestyi, Hänninen 

oli toiminut toimessaan puolentoista vuoden ajan.907 Hännisen Suonsaaren aikana 

kirjoittamista lehtikirjoituksista tulee esiin, että hän mielsi oman työnsä vaivaistalon 

työnjohtajana olevan nimenomaan työkykyisten asukkaiden sivistys- ja kasvatustyötä. 

Hän kuvasi vähän sivistys-kirjoituksensa jälkeen vuonna 1870 Kansan Lehdessä 

Suonsaaren vaivaistalon tarkoituksena olevan tapoja turmelevan kerjäläisyyden hä-

vittäminen. Tämän rinnalla Hänninen nosti hoitolaitoksen ”pääsilmänteräksi” sen, 

että siellä hoidettavat saatettaisiin tuntemaan ”kristillis-siveellisen elämän vaatimuk-

sia ja luontoa – niinpä yksin kristillisyyttäkin.” Hännisen mukaan tätä tarkoitusta var-

ten laitokseen oli hankittu kirjasto ja järjestetty myös laitoksessa asuvien lasten ope-

tus.908  

Hännisen vaivaistaloa kuvaileva kirjoitus raottaakin suoraan hänen hieman aiem-

min kirjoittamansa ensimmäisen sivistys-kirjoituksen motiivia. Hänninen nimittäin 

arvioi laitoksen köyhien asukkien olevan ”valitettavan alhaisella sivistyksen por-

taalla”. Hänen mukaansa he kuitenkin voisivat ”kohentua kristillis-siveellisempään 

elämän tilaan” ja oikean armonjärjestyksen kautta saavuttaa ihmisen korkeimman 

päämääränä olevan sielunsa autuuden.909 Laitoksen työkykyisten, mutta silti kerjuulle 

lähteneiden asukkaiden heikko tila nälkävuosien aikana ja hänen oma asemansa näitä 

                                                   

 

906 Pulma 1994, 62, 55–56; Jaakkola 1994, 113–114. Köyhäintaloaatteen synnystä ks. Annola 2011, 31–
37. Vaivaisuuden määrittelystä ks. Harjula 1996, 23–31. 

907 Lehti-ilmoitus, jolla Suonsaareen haettiin työntekijöitä: Hornborg, And. John: Virkoja Haettavana. 
Suomalainen Wirallinen Lehti no. 27, 3.3.1868. Hänninen päätyi työnjohtajan virkaan: MMA Mikkelin 
maaseurakunnan rippikirja II 1859–1869 (I Aa:28), sivu 724. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7886982]; Vilkuna 1992, 245. 

908 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Mikkelistä. Kansan Lehti no. 14, 9.4.1870 & no. 15, 16.4.1870. 

909 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Mikkelistä. Kansan Lehti no. 14, 9.4.1870 & no. 15, 16.4.1870. 
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ohjaavana työnjohtajana oli selvästi saanut Hännisen pohtimaan sekä ajallisen että 

iankaikkisen sivistymisen yleistä merkitystä ihmiselämässä. 

Hännisen sivistys-pohdintojen aikaansaajana näyttää toimineen myös hänen lä-

hiympäristössään tekemänsä havainnot kansan siveellisestä tilasta nälkävuosien jäl-

keen. Vuonna 1869 hän kiinnitti Uuteen Suomettareen lähettämissään maaseutukir-

jeissä huomiota erityisesti juoppouden ja salaviinanpolton yleisyyteen Mikkelin kau-

pungissa ja pitäjässä. Hännisen mukaan Kuopion kaupungissa järjestettyjen markki-

noiden yhteydessä juopumus ja sen lieveilmiöt olivat yleisiä. Hän kuvasi kuinka vii-

meisillä markkinoilla eräs mies oli kuollut juotuaan viinaa liikaa ja toinen murhattu, 

koska tämä oli ilmiantanut naapurinsa viinan salapoltosta.910 Toisessa kirjeessään hän 

taivasteli, että vaikka Mikkelissä asui lapset mukaan laskettuna vain neljäsataa mies-

puolista henkilöä, niin silti kaupungissa oli viisi viinakuppilaa, ravintola ja kestikievari. 

Lisäksi viinan salapoltto oli Hännisen mukaan yleistä ja niistä käytiin tiheään oikeutta 

käräjillä.911 Hännisen havainnot alkoholiin salapolton yleisyydestä jopa nälkävuosien 

aikana saavat tukea viranomaisten toiminnasta, sillä Mikkelin lääniin palkattiin 

vuonna 1867 ylimääräinen nimismies, jonka tehtävänä oli juuri salapolton kitkemi-

nen. Kahden vuoden aikana hän oli tehnyt koko läänissä yhteensä 187 viinatakava-

rikkoa, joista 104 oli tehty Mikkelin kaupungin ja pitäjän alueella.912  

Hänninen liitti maaseutukirjeessään salaviinanpolton ja juopumuksen poistami-

sen kysymykseen kansan sivistymisestä. Talonpoikien perinteinen oikeus polttaa vii-

naa kotitarpeeksi oli lakkautettu Suomessa vuonna 1866.913 Tähän viitaten Hänninen 

totesi kirjoituksessaan valtiovallan tarkoittaneen alkoholiasiassa kansalaisten parasta, 

mutta näki että rajoitusten käytännön toteutus oli aloitettu väärältä uralta. Hännisen 

mukaan kotipoltto-oikeuden lakkauttamisen myötä salapoltto oli yleistä ja onnetto-

minta tässä oli se, että tilanteen vuoksi kansan omatunto oli paatunut. Hänen mu-

kaansa vallinneiden olosuhteiden myötä ihmiset oppivat kiertämään lakia eivätkä tun-

teneet lainrikkomista viina-asiassa synniksi. Hännisen mukaan:  

                                                   

 

910 J–n minen. [Hänninen, Johan] Uusi Suometar no. 26, 1.4.1869. Nimimerkissä lienee painovirhe ja 
kahden n-kirjaimen tilalla on m-kirjain. Paikkakunta, kirjoitushetki, tyyli ja raittiusasia sopivat Johan 
Hänniseen.  

911 [Hänninen, Johan]: Mikkelistä. Uusi Suometar no. 40, 20.5.1869. 

912 S:t Michel. Wiborgs Tidning no. 13, 17.2.1869; Salaviinanpolttoa. Uusi Suometar no. 15, 22.2.1869. 

913 Peltonen 1997, 35–38. Suomalaisesta alkoholikulttuurista laajemmin aikavälillä 1500–1850 ks. Vil-
kuna 2015.  
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Sillä se on tunnettu ja tunnustettu, että Suomen kansa ei vähällä luovu tavoistaan, 
olivat hyviä eli pahoja; no mitenkäs voidaan toivoakkaan, että se eroaisi tuosta rak-
kaimmasta veljestään, viinakullasta, ennen kuin se taivutetaan ja saadaan siihen tilaan, 
ettei se sitä tarvitse, ei kaipaa. 

Hännisen mukaan oikea tie salapolton kitkemiseksi olisikin lasten oikea kasvatus ja 

kansan sivistäminen, jolla saataisiin edes kasvamassa ollut nuori sukupolvi viinapan-

nujen äärestä oikealle uralle.914  

Hännisen vuoden 1870 sivistys-kirjoituksen taustalla näyttää siis olleen hänen pai-

kallinen kokemuksensa. Nälkävuosien alkuvaiheessa 1866–1867, hän oli elänyt ta-

vanomaista agraarielämää synnyinpitäjässään Rautalammilla ja saanut nähdä siellä 

nälkää ja kurjuutta.915 Vuonna 1868 hän oli puolestaan siirtynyt Mikkeliin työskente-

lemään vaivaistaloon, jossa hän oli suorassa kosketuksissa äärimmäisen köyhyyden 

kanssa. Samaan aikaan hän sai nähdä läheltä, kuinka ihmiset juuri koettujen nälkä-

vuosien kokemuksista piittaamatta polttivat viinaa viljasta, joka juuri oli kansan kes-

keisin ravinnon päälähde. Mitä ilmeisimmin tämä perustavaa laatua ollut ihmisten 

eloonjäämiseen liittynyt ristiriita oli kimmoke, joka sai hänet kirjoittamaan sanoma-

lehteen sivistyksestä asiana, joka auttoi häntä sekä tämänpuoleisessa elämässä että 

antoi mahdollisuuden pelastumiseen tuonpuoleiseen elämään. Sivistystehtävää tar-

koituksenaan pitäneen vaivaistalon työnjohtajana hänellä oli mahdollisuus myös to-

teuttaa näitä ajatuksiaan käytännössä. 

Vuoden 1873 kirjoituksessaan Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä Hänninen ku-

vaili ihmisen sivistymisen prosessia aikaisempaa yksityiskohtaisemmin ja liitti sen en-

tistä selvemmin osaksi kristillisyyttä. Myös tällä kirjoituksella oli juurensa hänen sil-

loisen paikallisyhteisönsä oloissa. Hänninen oli muuttanut perheineen Pieksämäelle 

vuonna 1871 siellä sijainneen rusthollin lampuodiksi.916 Pitäjän hallintoelimissä käy-

tiin tuolloin parhaillaan kiivasta kamppailua kansakoulun perustamisesta. Asiaa ajoi 

pitäjän kirkkoherra A. E. Berner, joka oli uhrannut hankkeeseen omia varojaan. Han-

ketta vastustettiin sen kalleuden vuoksi, mutta myös uskonnollisten syiden takia. 

                                                   

 

914 [Hänninen, Johan]: Mikkelistä. Uusi Suometar no. 40, 20.5.1869. Teksti ilmestyi nimettömänä, 
mutta sen kirjoittaja vihjasi kirjoittaneensa saman vuoden Uudessa Suomettaren 26 numerossa olleen 
maaseutukirjeen Mikkelistä. Se puolestaan oli todennäköisesti Hännisen käsialaa. Ks. viite. 

915 Suurista nälkävuosista Rautalammilla ks. Saloheimo 1959, 319–323. 

916 MMA Pieksämäen maaseurakunnan rippikirja 1869–1878, sivu 784. [http://www.sukuhisto-
ria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/pieksamaki/rippikirja_1869-1878_msrk_mko84-100/293.htm]. 
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Kansakoulun vastustajien eturivissä marssi Paavo Ruotsalaisen herännäisyyden edus-

tajia. Näiden argumenttina oli, että talonpojat eivät tarvitse kansakoulua, koska hei-

dän lapsensa osasivat ilman sitäkin tehdä talonsa työt, aivan kuin heidän vanhempan-

sakin aikoinaan. Koulun ajateltiin myös turmelevan lapsia, vieroittaen heidät ruumiil-

lisesta työstä ja tehden heistä laiskottelijoita. Pitäjässä järjestettiin lukuisia riitaisia ko-

kouksia, joiden kiivautta kuvaa se, että yhdestä niissä eräs herännäisyyden edustajista 

kertoi asiaa ajaneelle kirkkoherralle kansakoulun olevan perkeleestä ja eräässä toi-

sessa kansakoulun kasvattavan vain ”irstaita naisia ja varkaita”.917 Kirkkoherra Ber-

ner ajoi kuitenkin tahtonsa kansakouluasiassa lävitse paljon maata omistaneiden sää-

tyläisten ja talonpoikien äänten avulla ja koulu aloitti toimintansa syksyllä 1872.918  

Mikkelistä Pieksämäelle siirtynyt Johan Hänninen kuului kansakouluhankkeen sy-

dämellisiin kannattajiin. Tätä todistavat hänen sanomalehtiin kirjoittamansa vuolaat 

kuvaukset lukuvuosien avajaisseremonioista ja muista koulua koskevista asioista.919 

Hänninen osallistui pitäjässä heränneeseen kansanvalistusinnostukseen myös muilla 

tavoin, sillä samoihin aikoihin sivistys-kirjoituksensa kanssa hän oli puuhaamassa 

Pieksämäelle sanomalehtiä tilaavan lukuyhtiön ja kirjaston perustamista. Asiasta 

aloitteen tehneen mylläri A. Langan koolle kutsumaan perustavaan kokoukseen ei 

kuitenkaan tullut Hännisen lisäksi kuin kaksi henkilöä, minkä vuoksi hankkeelle ke-

rätty lahjoituskassa jäi laihaksi. Asiasta sanomalehteen raportoinut Hänninen katsoi, 

että syy tapahtuneeseen oli paikkakuntalaisten raakuus, joka synnytti epäluuloja asian 

harrastusta kohtaan kuin myös se, ettei opin ja taidon tarpeellisuutta tunnettu paik-

kakunnalla. Hännisen mukaan tekosyitä lukuyhtiön vieroksumiseen oli lukuisia. Jot-

kut katsoivat, etteivät he virsikirjan, katekismuksen ja aapisen lisäksi tarvinneet muita 

kirjoja. Toiset taas vetosivat kiireisiinsä ja toiset silmien kipeytymiseen lukiessa. Eräät 

pitäjäläisistä puolestaan luulivat hanketta ”kammottavaksi kerettiläisyydeksi” ja toiset 

pelkäksi järkiopiksi, jota kristityn piti varoa.920 

                                                   

 

917 Lappalainen 1961, 249–252, 379–280.; A.K.: Pieksämäeltä. Suomenlehti no. 28, 15.7.1873. Jälkim-
mäinen kommentoija sai puheistaan tuomion herjauksesta ja 200 markan sakot. Ibid. Pieksämäellä oli 
sekä Paavo Ruotsalaiseen tukeutuneita heränneitä että renqvistiläisiä. Rosendal 1915, 311–312. 

918 Lappalainen 1961, 253. 

919 J.H. [Hänninen, Johan]: Kansakoulun avaus Pieksämäellä. Suomenlehti no. 43, 22.10.1872, Suo-
menlehti no. 44, 29.10.1872; J.H. [Hänninen, Johan]: Pieksämäeltä. Suomenlehti no. 45, 5.11.1872; 
J.H–n. [Hänninen, Johan]: Pieksämäeltä. Suomenlehti no. 42, 21.10.1873; J.H–n. [Hänninen, Johan]: 
Pieksämäeltä. Suomenlehti no. 48, 2.12.1873. 

920 J. H–n [Hänninen, Johan]: Porsaskoskelta. Suomenlehti no. 4, 27.1.1874. 
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Näyttääkin siltä, että Hännisen syksyllä 1873 julkaisema toinen sivistys-kirjoitus 

Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä liittyi näihin Pieksämäellä koettuihin kansanva-

listuspyrintöihin ja etenkin niiden uskonnolliseen vastustukseen. Kyseisessä kirjoi-

tuksessaan Hänninen yritti perustella sivistyksen tarpeellisuutta kristillisyyden kautta 

liittäen koko prosessin aikaisempaa kirjoitustaan selvemmin vanhurskauttamisoppiin 

ja armonjärjestykseen. Pieksämäellä koettu tilanne, jossa syvästi kristilliset piirit esiin-

tyivät kansakoulun vastustajina, selvästi sai Hännisen pohtimaan omaa käsitystään 

ihmisen sivistymisen laadusta. Hän päätyi käsitykseen, jonka mukaan kristillisyys ja 

maallinen edistys liittyivät yhteen, mutta vain kristillisyyden ehdoilla. Selittämällä si-

vistymistä vastustajiensa kielellä Hänninen myös saattoi yrittää vaikuttaa asiassa näi-

den mielipiteisiin.  

Pieksämäen kansanvalistuspyrinnöt ja niiden vastustaminen liittyivät laajempaan 

pitäjässä nälkävuosien jälkeen 1870-luvun alussa koettuun sosioekonomiseen nou-

suun. 1870-luvun alussa maailmantalouden suhdanteet alkoivat nopeasti nousta ja 

tämä vaikutti myös Suomen maaseudulle.921 Tuolloin alkoi puukaupan nousu, joka 

tosin loppui Pieksämäellä lyhyeen, koska alueen metsät tyhjentyivät nopeasti tukki-

puusta runsaan ja pitkään jatkuneen kaskiviljelyksen vuoksi. Juuri 1870-luvun alussa 

kuitenkin puutavaran kysyntä oli kovaa, kun suuret sahatavarayhtiöt kävivät Savon 

puuapajilla. Tällöin Pieksämäeltä raportoitiin pitäjän sahojen olleen täydessä toimin-

nassa ulkomaalaisen kysynnän kattamiseksi. Puusta saatiin myös entistä parempaa 

hintaa, jonka vuoksi varallisuus pitäjässä oli talonpoikaisen kansan keskuudessa jat-

kuvasti kasvanut.922 

Kehitys johti rahatalouden nopeaan laajentumiseen suomenkielisen maataviljele-

vän kansanosan keskuudessa. 1870-luvun alkupuoliskolla eräässä maaseutukirjeessä 

pitäjässä kuvailtiin olleen ”vilkas metsäelämä” tai ”metsäruttoa”, jonka seurauksena 

ikivanhaa metsää kaadettiin saaliinhimossa surutta.923 Samassa kirjeessä todettiin pi-

täjäläisten vaurastuneen, joka näkyi siinä, että ennen varattomiksi tiedetyt latelivat nyt 

satamarkkasia kauppapuodin tiskille.924 Saman aikaan esivallan toteuttamat, 1860-lu-

vun vaihteesta alkaneet elinkeinovapauden uudistukset alkoivat näkyä todenteolla 

paikkakunnalla. Rahatalouden nousu laajensi nopeasti etenkin maakauppaa, joka oli 

                                                   

 

921 Kuisma 1993 228–236. 

922 Lappalainen 1961, 95–96. 

923 Pieksämäeltä. Tapio no. 6, 6.2.1875. 

924 Pieksämäeltä. Tapio no. 6, 6.2.1875. 
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vapautettu 1860-luvun taitteessa. Vuonna 1872 kauppapuoteja ilmoitettiin koko pi-

täjässä olleen jo viisitoista.925 

Rahatalouden laajeneminen 1870-luvun alussa toi nopeasti monia modernin ajan 

ilmiöitä pitäjään. Erään vuonna 1872 maaseutukirjeen kirjoittajan kuvauksen mukaan 

pieksämäkeläinen nuoriso kulki tuolloin paperossi tai sikari suupielessään ja pitäjässä 

kulki tukholmalaisia koruntekijöitä, jotka ostivat neidoilta hiuksia. Saman kirjoittajan 

mukaan myös saksalainen viina oli löytänyt kauppapuotien hyllyyn.926  

Nopea taloudellisten olojen muutos toi mukanaan myös lieveilmiöitä. Vuonna 

1872 eräässä toisessa maaseutukirjeessä pelättiin pitäjän maanviljelyksen menevän 

kohti perikatoa. Sen kirjoittajan mukaan pitäjässä talolliset ja muut hevosen omistajat 

rääkkäsivät talvisin hevosiaan rahdatessaan ruukin tavaraa niin, että tuskin ehtivät 

polttopuita tupiensa uuneihin hakemaan. Samalla lannat jäivät levittämättä pelloille. 

Kesäisin puolestaan paras osa pitäjän tilattomasta nuorisosta oli tukinuitossa, jossa 

nämä kirjoittajan mukaan ”harjoittivat sitten kaikkea irstaisuutta, korttia pelaavat, 

juovat, tappelevat, riitelevät ja sitten ovat sieltä tullessa niin köyhiä ja alastomia, kuin 

kulkukerjäläiset”.927 Vielä samana vuonna 1872 Pieksämäeltä kerrottiin sinne synty-

neen 39 aviotonta lasta vuodessa, jota pidettiin ennenkuulumattomana.928 Samaan 

aikaan valiteltiin viinan salapolttamisesta. Myös oikeusjuttuja oli ennätyksellisen pal-

jon. Pitäjästä ilmoitettiin, että käräjiä pidettiin 14 viikkoa vuodessa ja että juuri päät-

tyneillä seitsemän viikkoa kestäneillä kevätkäräjillä käsiteltiin yhteensä yli tuhat oi-

keusjuttua.929 

Pieksämäen nopea nälkävuosien jälkeinen taloudellinen kehitys ja rahatalouden 

nousu näyttävät olleen pitäjän kansakouluhankkeen sosiaalisena taustana. Kansakou-

lun kannattajien näkökulmasta ensinnäkin tämän talonpoikaiston itse rahoittaman 

hankkeen toteuttaminen oli mahdollista näinä taloudellisesti hyvinä aikoina. Toisek-

seen useat rahatalouden nousun myötä traditionaalista agraarikulttuuria muuttaneet 

                                                   

 

925 H–k H–l–onen.: Pieksämäeltä. Suomalainen Wirallinen Lehti no. 53, 4.5.1872. Matti Peltosen mu-
kaan puukaupoista saatua rahaa käytettiin vain harvoin maanviljelyksen kehittämiseen. Usein yhtenä 
könttänä saatu rahasumma saatettiin käyttää juuri ylellisyystarvikkeisiin. Samaan aikaan nousseella mei-
jeritoiminnalla ja siitä saadulla säännöllisemmällä tulolla oli suurempi merkitys maatalouden kehittymi-
sen kannalta. Peltonen 2004b, 121–122. 

926 H–k H–l–onen.: Pieksämäeltä. Suomalainen Wirallinen Lehti no. 53, 4.5.1872; Heikki Halonen.: 
Pieksämäeltä. Keski-Suomi no. 3, 20.1.1872. 

927 Dito!!: Pieksämäeltä. Suomalainen Wirallinen Lehti no. 62, 25.5.1872. 

928 Heikki Halonen.: Pieksämäeltä. Keski-Suomi no. 3, 20.1.1872. 

929 H–k H–l–onen.: Pieksämäeltä. Suomalainen Wirallinen Lehti no. 53, 4.5.1872. 
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lieveilmiöt epäilemättä alleviivasivat Hännisen tavoin monelle kansan sivistymisen 

tarpeellisuutta, jotta se sopeutuisi tapahtuneisiin muutoksiin. Kansakoulua vastustet-

tiin myös taloudellisista syistä, mutta etenkin herännäiskristilliseen vakaumukseen ve-

doten, joka erotteli maallisen ja hengellisen kehityksen tai tämänpuoleiseen ja tuon-

puoleiseen elämään tähdänneen toiminnan tarkoin toisistaan. Tämä asetelma oli usei-

den aikaisempien sivistys-kirjoittajien tavoin myös kansanvalistuksen kannattajana 

esiintyneen Johan Hännisen vuoden 1873 sivistys-kirjoituksen motiivina. Hän halusi 

kirjoituksensa avulla perustella sivistys-käsityksensä kautta sekä itselleen että vastus-

tajilleen hengellisen ja maallisen kehityksen yhteyttä. 

Useamman aikaisemman sivistys-kirjoittajan tavoin Hännisen tekstien syntyyn 

näyttää siis vaikuttaneen hänen kulloisessakin paikallisyhteisössään kokemansa asiat. 

Kuten aikaisemmillekin sivistys-kirjoittajille, myös Johan Hänniselle tiedonsaannin 

kautta tapahtunut sivistyminen oli hänen omakohtaisesti kokemansa asia. Kirkonkir-

jat kertovat, että Hänninen syntyi vuonna 1842 Rautalammelle torpparin asemassa 

olleen pitäjänsuutarin pojaksi.930 Vaatimattomista lähtökohdista huolimatta Hänni-

sen onnistui päästä 18-vuotiaana vuonna 1860 Kuopioon perustetun Leväsen maa-

viljelyskouluun, jossa tämän tutkimuksen henkilöistä Erik Taipale oli samaan aikaan 

oppilaana ja Antti Manninen johtajana.931 Kahden vuoden kuluttua Hänninen val-

mistui maaviljelyskoulusta kurssinsa parhaimpina palkittujen joukossa.932 Tämän jäl-

keen hän palasi kotipaikkakunnalleen Rautalammille, jossa hän esiintyi kirkonkir-

joissa kuuden vuoden ajan välillä torpparinpoikana, renkinä tai kestinä.933  

                                                   

 

930 JOMA Rautalammin seurakunnan lastenkirja II 1852–1861 (I Ab:11), 105. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7135782]; JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja II 
1852–1861 (I Aa:22), sivu 338. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7133852]. 

931 Suutarinpoika Hänninen Rautalammilta mainittiin maaviljelyskouluun otettujen oppilaiden jou-
kossa: Leväsen maaviljelyskoulu. Ilmoitus-Lehti no. 40, 6.10.1860. Asia mainittiin myös Rautalammin 
rippikirjassa: JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja II 1852–1861 (I Aa:22), sivu 338. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7133852]. 

932 Vuositutkinto ja maaviljelijäin kokous Leväsellä tämän kuun 4 ja 5p:nä. Tapio no. 28, 12.7.1862. 

933 Torpparinpoika: JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja II 1862–1871 (I Aa:26), sivu 872. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28158804]. JOMA Rautalammin seurakunnan rippikirja III 
1862–1871 (I Aa:27), sivu 1201. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28156088]. Renki ]. JOMA 
Rautalammin seurakunnan rippikirja III 1862–1871 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28156153]. Kesti muuttokirjassa: JOMA Rautalammin seura-
kunnasta muuttaneiden luettelot 1859–1879 (I Bb:3), vuosi 1868, no. 47. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7136328]. 
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Hänninen olisi saattanut jäädä tähän asemaan, jollei vuoden 1865 kunnallishallin-

non uudistus olisi avannut hänen tietään eteenpäin.934 Kouluja käyneenä ja kirjoitus-

taitoisena miehenä Hänninen valittiinkin vuonna 1867 Rautalammin ensimmäiseen 

kunnallislautakunnan varajäseneksi, vaikka hän oli taustaltaan vain äänioikeudeton 

torppari. Hänninen myös pääsi osallistumaan kunnallislautakunnan toimintaan, jo-

hon kuului mm. vaivaishoidosta vastaaminen.935 Mitä ilmeisimmin tämä kokemus 

sekä hänen koulutuksensa avasi Hänniselle ovet Mikkelin uudenmallisen vaivaistalon 

työnjohtajaksi vuonna 1868. Todennäköisesti hänen tästä tehtävästä saamansa raha-

palkka puolestaan mahdollisti hänen siirtymisensä kolme vuotta myöhemmin rust-

hollin lampuodiksi, joka käytännössä nosti hänet talollisen sosiaaliseen asemaan.936 

Hännisen sosiaalisen aseman nousun myötä tapahtunutta omanarvontunnon nousua 

kuvasti hyvin hänen esiintymisensä Mikkelin läänin maanviljelyskokouksessa Joroi-

sissa vuonna 1872, jossa lampuoti Hänninen otti useita puheenvuoroja lähinnä ylem-

pien säätyläisten seurassa.937 

Samaan aikaan, kun torpparinpoika Hänninen alkoi 1860-luvun lopulla nousta 

yhteiskunnan portaita ylöspäin, aloitti hän myös julkisen kirjoitustoimintansa. Hänen 

ensimmäiset tunnistettavat kirjoituksensa ovat Rautalammilta vuonna 1868 lähetetyt 

maaseutukirjeet.938 Tämän jälkeen hänen kirjoitustahtinsa kiihtyi nopeasti ja hän oli 

vuonna 1870 Kansan Lehden selvästi aktiivisin kirjoittaja.939 Kansan Lehden lope-

tettua ilmestymisensä saman vuoden lopussa hän siirtyi kirjoittamaan aktiivisemmin 

                                                   

 

934 Kunnallishallinnon uudistamisen myötä moni aikaisemmin kirkon tehtävänä ollut asioiden hoito 
siirrettiin paikallisen hallinnon tehtäväksi. Vuoden 1865 kunnallisasetuksen taustasta sisällöstä ja käy-
tännöstä ks. Soikkanen 1966, 115–214. 

935 Saloheimo 1959, 339–340. 

936 Lampuotina oleminen ei eronnut merkittävästi talollisten tilanomistajien sosiaalisesta asemasta. He 
saivat käyttää vuokraamansa tilan veroperustein määriteltyä äänioikeutta pitäjän hallinnollisissa ko-
kouksissa. Lappalainen 1961, 30. 

937 Mikkelin läänin maanviljelyskokouksesta Joroisista syyskuun 9 ja 10 p. 1872. Suomalainen virallinen 
lehti no. 113, 21.9.1872, no.114, 24.9.1872 & no. 115, 26.9.1872. Hännisen oma kertomus kyseisestä 
kokouksesta: J.H–n. [Hänninen, Johan]: Maanviljelyskokouksesta Joroisten pitäjästä 9 ja 10 p. syysk. 
1872. Suomenlehti no. 1 & 7.12.1873, no. 2, 14.1.1873. 

938 J. Hänninen [Hänninen, Johan]: Rautalammilta. Kansan Lehti no. 16, 18.4.1868 & J. Hänninen 
[Hänninen, Johan]: Rautalammilta. Tapio no. 17, 25.4.1868. 

939 Ks. esim. J. H-n [Hänninen, Johan]: Mikkelistä. Kansan Lehti no. 6, 12.2.1870; J. H-n [Hänninen, 
Johan]: Mikkelistä. Kansan Lehti no. 14, 9.4.1870 & Kansan Lehti no. 15, 16.4.1870; J. H-n [Hänninen, 
Johan]: Mikkelistä. Kansan Lehti no. 25, 25.6.1870; J. H-n [Hänninen, Johan]: Mikkelistä. Kansan Lehti 
no. 26, 2.7.1870; J. H-n [Hänninen, Johan]: Mikkelistä. Kansan Lehti no. 27, 09.7.1870 & no. 28, 
16.7.1870. 
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viipurilaisen Suomenlehden ja myöhemmin muutettuaan Pieksämäelle Uuden Suo-

mettaren sivuille.940 1870-luvun alussa ilmestyneet sivistys-kirjoitukset olivat siis osa 

Hännisen liittymistä maanlaajuisen julkisen kirjallisen kulttuurin aktiiviseksi jäse-

neksi. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun hän kasvoi yhä selvemmin paikallisyhtei-

sönsä aktiiviseksi jäseneksi.  

Hännisen sivistys-kirjoitukset näyttävät olleen siis osaltaan hänen oman sosiaali-

sen nousun jäsentämistä, jonka hän ymmärsi muutoksena hänen omassa sisimmäs-

sään. Tätä muutosta hän käsitteli kirjoituksissaan kristillisen vakaumuksensa kautta 

ja tunsi selvästi kokeneensa elämänsä aikana sisäisen uudelleensyntymisen, jota hän 

sivistykseksi nimitti. Aikaisempien sivistys-kirjoittajien tavoin Hänninen tarjosi siis 

julkisuuden kautta, muutosten keskellä eläneelle kansalle, omiin kokemuksiinsa ja kä-

sityksiinsä perustunutta sivistymisen mallia, joka oli irrottanut hänet sukupolvelta toi-

selle jatkuneesta agraarikulttuurin traditiosta. Aikaisempien kirjoittajien tavoin hän 

saattoi samaistua yleisöönsä oman torpparinpojan taustansa ansioista ja tämän vuoksi 

myös kirjoittaa viestinsä kansan ymmärtämällä kielellä. 

Johan Hänninen eli sivistys-kirjoitustensa jälkeen pitkän ja monipolvisen elämän. 

Hänen myöhemmistä vaiheista on mahdollista saada selville, että hän siirtyi vuonna 

1876 Pieksämäellä sijainneen Porsaskosken rautaruukin työnjohtajaksi.941 Hän eli 

Pieksämäellä aina vuoteen 1885 asti, jolloin hän siirtyi Kerimäen Punkaharjulle hänen 

                                                   

 

940 Ks. esim. J. H-n [Hänninen, Johan]: Tieto, taito, käytäntö, kokemus ja tositus. Suomenlehti no. 35, 
27.8.1872; -n. [Hänninen, Johan]: Pieksämäeltä. Suomenlehti no. 28, 9.7.1872. –n; [Hänninen, Johan]: 
Pieksämäeltä. Suomenlehti no. 29, 16.7.1872; J. H-n [Hänninen, Johan]: Pieksämäeltä. Uusi Suometar 
no. 6, 15.1.1875; J. H-n [Hänninen, Johan]: Pieksämäen Porsaskoskelta. Uusi Suometar no. 40, 
7.4.1875; J. H-n [Hänninen, Johan]: Pieksämäeltä. Uusi Suometar no. 42, 12.4.1875; J. H-n [Hänninen, 
Johan]: Pieksämäeltä. Uusi Suometar no. 119, 11.10.1875. 

941 MMA Pieksämäen maaseurakunnan rippikirja 1869–1878, sivu 515. [http://www.sukuhisto-
ria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiarkisto.php?bid=2509&pnum=30]. MMA Pieksämäen maaseurakunnan 
rippikirja 1877–1880, sivu 501. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digiar-
kisto.php?bid=2930&pnum=508]. MMA Pieksämäen maaseurakunnanrippikirja, 1880–1889, sivu 
536. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7097&pnum=531]. 
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veljensä valtiolta vuokraamalle tilalle.942 Kerimäellä Hännisen perhe joutui paikka-

kunnalla vuonna 1887 riehuneen pilkkukuume-epidemian uhriksi.943 Tällöin hän me-

netti lyhyen ajan sisällä vaimonsa ja neljä tytärtään.944  Tämän lisäksi aikaisempina 

vuosina Hännisen perheestä oli kuollut lapsena jo kolme poikaa.945 Hännisen per-

heestä jäi vuoden 1887 tragedian jälkeen eloon vielä kolme tytärtä, joista kahden ala-

ikäisen kanssa hän muutti vuonna 1888 Parikkalaan.946 Siellä hän meni naimisiin kes-

tikievarinpitäjän leskivaimon kanssa.947 Näin Hännisestä tuli talollinen, joka alkoi 

esiintyä julkisuudessa paikallisissa valtiopäivämiesten valintaa koskevissa kokouksissa 

talonpoikaissäädyn riveissä nimikkeenään majatalonisäntä.948  

Hänninen jatkoi aktiivista sanomalehtikirjoitteluaan aina kulloisestakin asuinpai-

kastaan. Kansan Lehden ja Suomenlehden lisäksi hän esiintyi Uuden Suomettaren, 

Tapion, Pellervon, Savonlinnan, Wiipurin Sanomien ja Savo-Karjalan sivuilla. Kan-

                                                   

 

942 MMA Pieksämäen maaseurakunnan muuttaneet 1883–1894, vuosi 1885, no. 53. [http://www.su-
kuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7323&pnum=9]. MMA Kerimäen seurakunnan 
rippikirja 1882–1891, sivu 483. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/pai-
kat.php?bid=7253&pnum=472]. 

943 Hänninen itse raportoi pilkkukuumeesta Kerimäeltä ja sairastuneesta perheestään ahkerasti sano-
malehtiin. Ks. Pilkku kuume. Savonlinna no. 10, 10.3.1887; Pilkku-kuume Tapio no 20, 12.3.1887; 
Pilkkukuume. Savonlinna no. 12, 24.3.1887; Pilkkukuumeeseen. Tapio no. 24, 26.3.1887 & Pilkku-
kuume Tapio no. 33, 27.4.1887. 

944 Vaimon ja tyttärien kuolinilmoitukset Tapio sanomalehdessä: Kuolonsanoma. Tapio no. 19, 
9.3.1887 & Kuolonsanoma. Tapio no. 36, 7.5.1887. Hänninen oli vuonna 1866 mennyt naimisiin piika 
Karoliina Mannisen kanssa.  JOMA Rautalammin seurakunnan vihittyjen luettelot 1832–1879 (I 
Eba:6), vuosi 1866, no. 62. [http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7137031]. 

945 MMA Kerimäen lastenkirja 1882–1891, sivu 483. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jase-
nille/paikat.php?bid=7263&pnum=241].  

946 MMA Parikkalan seurakunnan muuttaneet 1886–1909, vuosi 1888, sivu 74. [http://www.sukuhis-
toria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=12960&pnum=12]. 

947 MMA Parikkalan seurakunnan rippikirja 1881–1890, sivu 684. [http://www.sukuhisto-
ria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=8696&pnum=97]; MMA Parikkalan seurakunnan rippikirja 
1891–1899, sivu 716. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/pai-
kat.php?bid=7092&pnum=102]. 

948 Talonpoikaissääty. Wiipuri no. 78, 26.9.1896. 
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salliskirjaston kokoamista maaseutukirjeiden luettelosta Hännisen nimimerkeillä kir-

joituksia löytyy kymmenittäin.949 Maaseutukirjeiden käsittelemien paikallisten teemo-

jen lisäksi hänen kirjoitusten kestoaiheena olivat raittiusasiat.950 Lopulta Hänninen 

päätyi myös sanomalehden osaomistajaksi, sillä hänestä tuli vuonna 1908 osakas yh-

tiöön, joka alkoi tuolloin kustantaa Parikkalan sanomia.951 

Suomessa tapahtui Hännisen elämän aikana 1800-luvun loppupuoliskolla ja 1900-

luvun alussa kansalaisyhteiskunnan nousu, johon Hännisen elämä linkittyi läheisesti. 

Kuten edellä on kuvattu, 1870-luvulla hän osallistui maanviljelyskokouksiin. Seuraa-

valla vuosikymmenellä Hänninen innostui orastavasta raittiusyhdistystoiminnasta. 

Hän kokosi koolle vuonna 1884 Sääminkiin raittiuskokouksen, jonka tarkoituksena 

oli perustaa Itä-Savon raittiusyhdistys.952 Kokous toteutui ja yhdistykselle laadittiin 

säännöt, mutta varsinainen yhdistystoiminta ei vielä ottanut tuulta taakseen.953 Hän-

ninen kuitenkin oli puuhissaan raittiusyhdistystoiminnan etulinjassa, sillä raittiusliik-

keen leviämisen kannalta tuolloin elettiin vielä varhaista vaihetta.954 Parikkalaan muu-

tettuaan Hänninen alkoi heti perustaa sinne raittiusyhdistystä, joka tapahtuikin 

vuonna 1889, kun paikkakunnalle perustettiin raittiusseura Ilmiö, jonka esimieheksi 

Hänninen valittiin.955  

                                                   

 

949 Ks. Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen Artikkelihakemiston Topographica -kohta 
[http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/directory/62] ja sieltä Hännisen asuin- ja oleskelupitäjät 
Rautalampi, Mikkelin pitäjä, Pieksämäki, Savonlinna, Kerimäki, ja Parikkala. Hänninen käytti yleisim-
min nimimerkkiä J. H–n., mutta julkaisi tekstejään myös nimettöminä ja allekirjoituksinaan ainakin J. 
Hänninen ja J.H. Ks. liite. 

950 Ks. esim. J. H–n. [Hänninen, Johan]: Savonlinnan esteettömille herroille valtuus-miehille. Savon-
linna no. 38, 17.9.1885; J. H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Savonlinnasta Tapio no. 2, 8.1.1887; J. H–n. 
[Hänninen, Johan]: Kirje Itä-Savosta. Wiipurin Sanomat no. 61, 14.3.1888. Erityisen paljon Hännisen 
kirjoittamia raittiusaiheisia kirjoituksia ilmestyi vuosina 1885–1888 Savonlinna -lehden sivuilla. Hänni-
nen asui tuolloin Kerimäellä, lähellä Savonlinnan kaupunkia, jossa Savonlinna -lehti ilmestyi. 

951 Sanomalehdet. Wiipurin Sanomat. Supistus no. 143, 15.12.1908; Juvonen 1996, 394. 

952 Asian kuullut: Kerimäeltä. Uusi Suometar no. 275, 24.11.1884. Kirjoituksessa kerrotaan, että esityk-
sen raittiusseuran perustamisesta teki ”maaviljelijä, muualta syntyperäisin oleva mies Hänninen”. Tämä 
sopii hyvin Johan Hänniseen, joka oli muualta ja käytti maaviljelyskoulutaustansa vuoksi titteliä maan-
viljelijä.; Jalkanen, J: Pöytäkirja, laadittu raittiuskokouksessa Savonlinnan kaupungissa, Säämingin kun-
nantuvassa 15 p. Lokakuuta 1884. Savonlinna no. 46, 13.11.1884, Savonlinna no. 47, 20.11.1884, Sa-
vonlinna no. 48, 27.11.1884 & Savonlinna no. 50, 11.12.1884. 

953 Korsi keossa. Savonlinnan raittiusseuran juhlajulkaisu. 18 12/II 88 - 19 12/II. 51. 

954 Ks. Sulkunen 1986, 68–83, 95–98. 

955 Perustava raittiuskokous. Wiipurin Sanomat no. 96, 26.4.1889; Parikkalalan raittiusseura. Wiipurin 
Sanomat no. 125, 3.6.1890. 
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Myöhemmin Hännisen toiminta laajentui kansalaisyhteiskunnan kentässä entises-

tään. Hän oli vuonna 1899 perustetun Parikkalan säästöpankin ensimmäisessä joh-

tokunnassa.956 Myös 1900-luvun vaihteessa noussut osuustoimintaliike kiinnosti 

Hännistä, sillä vuonna 1908 hänet tavataan julkisuudessa Parikkalan Osuuskaupan 

hallituksen puheenjohtajana.957 Parikkalassa Hänninen toimi aktiivisesti myös paikal-

lishallinnossa ja kunnallispolitiikassa. Parikkalan paikallishallinnossa hänet tavataan 

julkisuudessa kunnallislautakunnasta, ruotuvaivaistoimikunnasta ja kirjaston johto-

kunnasta.958 Talonpoikaissäädyn vaalitoimintaan osallistumisen lisäksi Hänninen 

toimi vuoden 1906 eduskuntauudistuksen jälkeen perustuslaillisten riveissä. Hänet 

valittiin Parikkalan perustuslaillisen yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan vuonna 

1906.959  

Ensimmäisten suomenkielisten joukossa, valtion järjestämän koulutuksen piiriin 

päässeestä Hännisestä muotoutui siis elämänsä aikana eräänlainen suomalaisen kan-

salaisyhteiskunnan nousuvaiheen aktiivinen pioneeri, joka vaikutti niin paikallishal-

linnon, yhdistysten kuin julkisuudenkin kautta moniin merkittäviin ajan kysymyksiin. 

Tämä oli mahdollista, koska torpparinpojaksi syntynyt Hänninen sattui pääsemään 

kouluun, irtautumaan lapsuutensa agraarisesta elämänpiiristä ja tarttumaan moderni-

soituvan yhteiskunnan tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin. Ensisijaisessa asemassa 

tässä Hännisen tarinassa olivat hänen oppimansa hyvät kirjalliset taidot, joiden avulla 

hän saattoi osallistua hänen elämänsä aikana tapahtuneeseen julkisuuden nousuun, 

joka samalla merkitsi varhaista suomenkielisen tietoyhteiskunnan nousua.  

13. Ihmiskäsityksen murros 

Tämän pääluvun alussa asetin tehtäväkseni etsiä kokemuksia ensimmäisten ihmisen 

sivistymistä koskevien määrittelyiden takaa. Tavoitteena oli selvittää, miksi osaksi 

suomen kieltä, kulttuuria ja suomenkielistä yhteiskunnallista todellisuutta omaksut-

                                                   

 

956 Säästöpankin isännistön kokous. Wuoksi no. 86, 1.8.1899.  

957 Parikkalan osuuskaupan vuosikokous. Laatokka no. 29B, 12.3.1908; Parikkalan osuuskaupan vuo-
sikokous. Keski-Savo no. 24, 29.2.1908. 

958 Kuntakokous. Wuoksi no. 106, 6.9.1899. Kunnallista Parikkalasta Laatokka no. 18, 1.3.1890. Kun-
nallishallituksen kuulumisia Parikkalasta. Wuoksi no. 6, 7.2.1891.   

959 Lempo: Parikkala. Wiipurin Sanomat. Supistus no. 4, 13.1.1906. 
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tiin 1800-luvun puolivälissä sivistyksen kaltainen, ihmisen sisäistä muotoutumista ku-

vaava käsite. Tehtävänantoa seuranneissa kahdessatoista alaluvusta on tullut esille, 

että nämä kokemukset olivat monella tapaa keskenään erilaisia, koska ne kumpusivat 

kunkin kirjoittajan omakohtaisesta elämästä ja 1800-luvun puolivälin Suomen suuri-

ruhtinaskunnan vaihtelevista paikallisista olosuhteista. 

Johan Bäckvallin sai pohtimaan ihmisen sisäistä muotoutumista kaukaisen Rova-

niemen syrjäisissä ja eristyneissä oloissa syntynyt oivallus suomenkielisen julkisen 

sfäärin mahdollisuudesta uudistaa koko suomenkielisen kansanosan elämää. Mikke-

lin pitäjässä asunut Antti Manninen koki samankaltaisen ahaa-elämyksen kotipitäjäs-

sään, jossa oltiin siirtymässä kaskiviljelystä peltoviljelyyn ja laajempaan rahatalouteen, 

minkä vuoksi uudelle, esi-isien tietoperinteen korvanneelle kirjalliselle tiedolle oli ti-

lausta. Valkjärvellä Karjalan kannaksella asunut Salomon Majander puolestaan ym-

märsi kansan tiedollisen sivistymisen tarpeen tarkastellessaan oman traditionaalisen 

talonpoikaisen agraarisen kokemuksensa läpi lahjoitusmaaolosuhteiden ja läheisen 

Pietarin kaupungin kehittyneen rahatalouden muuttamaa pitäjän kansanelämää. J.W. 

Murman ajautui kirjoitustoimintansa ansiosta keskelle kansanomaisen ja oppineiston 

ajattelutapoja koskevaa konfliktia, kun hän joutui julkisuudessa suomenkieliselle kan-

salle suuntaamiensa kristillisten tekstien vuoksi vastakkain professori J.V. Snellmanin 

kanssa. Tämä sai hänet pohtimaan ihmisen maallista sivistymistä.  

Virolahdella asuneen Erik Klamin sai pohtimaan ihmiskäsitystä paikkakunnalle 

puuhattu varhainen valtiovallan siunaama kansakouluhanke ja eritoten sen vastustus. 

Staffan Riikosen tekstin takana oli Tohmajärvellä Värtsilän rautaruukin myötä koettu 

kansanelämää muuttanut rahatalouden äkillinen nousu ja sen seurannaisvaikutukset. 

Anders Särkelää puolestaan motivoi kirjoittamaan valtion suunnittelema lainanotto, 

joka näyttäytyi hänelle huonossa valossa, kun sitä peilasi hänen kotipaikkansa Lohta-

jan oloihin. Pitäjässä omavaraisen maanviljelyn rahaa tuottaneet sivuelinkeinot olivat 

ehtyneet, minkä seurauksena talonpojat olivat velkaantuneet läheisen Kokkolan por-

vareille.  

Tobias Sereniuksen kirjoitusten taustalla oli Kuopion kaupungissa herännyt fen-

nomaaninen kansanvalistusinnostus, joka ei ollut yhteensopiva hänen kansanomai-

sen kristillisen ajattelutapansa kanssa. Erik Taipaleen kirjoituksia motivoi Saarijär-

vellä syntynyt jako niihin talonpoikiin, jotka suosivat uutta tietoa ja uusia maanvilje-

lysmenetelmiä sekä niihin, jotka halusivat pitää kiinni vanhoista esi-isien tavoista ja 

tiedosta. Harras uskovainen ja aktiivinen sanomalehtikirjoittaja August Hytönen 

puolestaan tarttui kynään luettuaan sanomalehdistä aikansa ylempien säätyjen säädyt-

tömyydestä ja koska hänen kotipaikkaansa Rautalammille oltiin perustamassa kansa-

koulua, jonka hän pelkäsi levittävän tätä oppineiden vääränlaista sivistystä.  
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Wilhelm Carlsson päätteli nälkävuosien katastrofin koettelemalla Jämijärvellä, että 

kansan kiihtynyt rahtitoiminta läheisiin kaupunkeihin oli edistänyt koetun nälänhä-

dän tuhoa, koska rahatalouden levitessä pitäjän omavarainen maanviljelys oli taantu-

nut. Hänen mielessään tämä kehitys yhdistyi hänen julkisuuden kautta saamiinsa tie-

toihin, jotka hän tulkitsi antikristillisyydeksi ja koko eurooppalaisen moraalin rappi-

oksi. Johan Hännisen kirjoitukset puolestaan syntyivät taloudellisesti epävakaana ai-

kana 1870-luvun taitteessa. Ensimmäisen kirjoituksen taustalla olivat nälkävuosien 

aiheuttamat sosiaaliset ongelmat, joita hän todisti aitiopaikalta Mikkelissä vaivaishoi-

tolaitoksen työnjohtajana. Toisen kirjoituksen taustalla puolestaan oli Pieksämäellä 

paikallinen kansakoulukysymys sekä hänen siellä 1870-luvun alussa kokemansa pai-

kallisyhteisön oloja muuttanut taloudellinen nousukausi, jolloin maata omistanut väki 

alkoi vaurastua puukaupalla.  

Kirjoitusten takana olleet moninaiset omakohtaiset ja paikalliset kokemukset 

näyttävät olleen motiiveja tekstien synnylle. Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan selitä, 

miksi kirjoittajat halusivat pohtia sivistys-käsitteen kautta universaalia ihmisolemusta 

ja sen mahdollisuuksia muuttua. Henkilökohtaisia kokemuksia muutoksesta oli Suo-

messa 1800-luvun puolivälissä monella, koska tuolloin alkavan modernisaation eri-

laiset piirteet alkoivat esiintyä ihmisten arjessa. Paikallisesti koetut rahatalouden, jul-

kisuuden tai fennomanian nousun kaltaiset murrokset tuskin siis yksinään antoivat 

kirjoittajille aihetta pohtia ihmisyyden syvintä olemusta ja julkaista mietteet myös 

suurelle yleisölle.  

Kirjoitusten syvemmän kirjoitusmotivaation jäljille on mahdollista päästä pohti-

malla, mikä lopulta yhdisti erilaisissa tilanteissa olleiden kirjoittajien käsityksiä ihmi-

sen sivistymisestä. Keskeisin kirjoituksia toisiinsa liittänyt piirre oli sivistymisen yh-

distäminen inhimilliseen tietoon, sen saamiseen, omaksumiseen ja levittämiseen. 

Tämä painotus löytyi kaikkien kirjoittajien sivistys-käsityksistä. Selvimmin tiedon 

merkitys tuli esiin käsityksiltään maallisimmilla sivistys-kirjoittajilla, jotka näkivät sen 

olevan avainasemassa ihmisen sisäisessä muotoutumisessa. Tiedonsaannin ja -omak-

sumisen merkitys näkyi kuitenkin myös käsityksiltään kaikkein kristillisimmillä kir-

joittajilla, jotka samaistivat ihmisen sisäisen muotoutumisprosessin kristilliseen van-

hurskauttamiseen. He näkivät oikeanlaisen tiedonomaksumisen olevan mahdollista 

vasta Jumalan hengen työn jälkeen, mutta myös heillä tieto oli lopulta se tekijä, jonka 

vuoksi he kirjoittivat nimenomaan ihmisen sivistymisestä pelkän vanhurskauttami-

sen sijaan.  

Kaikissa sivistys-käsityksissä esillä ollutta inhimillisen tiedon saamisen, omaksu-

misen ja levittämisen painotusta selittää osaltaan se, että nämä asiat olivat olleet kes-

keisessä asemassa kirjoittajien omissa elämänkuluissa. Kuten työn ensimmäisessä 
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osassa tuotiin esille, kaikkia sivistys-kirjoittajia yhdisti toisiinsa se, että he olivat ko-

keneet lapsuudessaan ja nuoruudessaan primaarisosialisaationsa agraarikulttuurin pii-

rissä, jonka reunaehtoina olivat lähes luontaistalouteen perustunut omavaraistalous 

sekä kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perustunut tiedonvälitys ja kommunikaatio. 

Kaikki he kuitenkin olivat nuoruutensa tai varhaisaikuisuutensa aikana astuneet uu-

teen maailmaan, jossa omavaraistalouden korvasi rahatalous sekä ammattien eriyty-

minen ja jossa kasvokkaisen vuorovaikutuksen rinnalle syntyi yli-kasvokkaisen vuo-

rovaikutuksen sfääri, johon oli pääsy luku- ja kirjoitustaidon kautta. Tämän kautta he 

olivat elämänsä aikana siirtyneet elinkeinon, tiedonvälityksen ja kommunikaation 

kannalta leimallisesti paikallisesta ylipaikalliseen maailmaan. Kaikkien kirjoittajien so-

siaalisen nousun taustalla oli juuri koulujen tai kirjojen kautta levinneen ja heidän 

elämässään agraarikulttuurin traditionaalisen tiedon ohelle nousseen ylipaikallisen 

tiedon omaksuminen. Tässä mielessä sivistys-kirjoitukset voi nähdä tekstien tekijöi-

den oman kehityksen itsereflektiivisinä jäsennyksinä. Suomenkielisen sivistys-käsit-

teen synnyn taustalla näyttää näin olleen kokemus agraarikulttuurista sekä erityisesti 

sen tiedonvälityksen ja kommunikaation tavoista irtoamisesta. 

Kirjoittajien oman elämänkulun tai identiteetin jäsentäminen ei kuitenkaan ole 

vielä tyhjentävä vastaus siihen, miksi he kaikki halusivat kirjoittaa asiasta julkisesti 

juuri 1800-luvun puolivälissä. Agraarikulttuurista oli irtauduttu kirjoittajien kaltaisissa 

yksittäistapauksissa usein jo aikaisempina vuosisatoina. Ennemminkin kysymys on-

kin siitä, miksi sivistymistä kuvailevat kirjoitukset nostivat päätään suomenkielisessä 

kirjallisessa kulttuurissa juuri 1800-luvun puolivälissä.  

Lähemmin tarkasteltaessa sivistys-kirjoituksissa ei olekaan kyse vain henkilökoh-

taisista tai paikallisista kokemuksista ja niiden jäsentämisestä, vaan yhteisestä jaetusta 

yhteiskunnallisesta kokemuksesta. Näin on, koska kaikki tekstit olivat julkaistuja kir-

joituksia ja niiden tekijät aktiivisia suomenkielisen julkisen sfäärin toimijoita. Onkin 

oleellista havaita, että työn ensimmäisessä osassa kuvatun suomenkielisen julkisen 

aktuaalisen tiedon sfäärin synnyn myötä tapahtuneen varhaisen suomenkielisen tie-

toyhteiskunnan nousun kautta kirjoittajien henkilökohtaisista ja paikallisista koke-

muksista ja niiden jäsennyksistä saattoi tulla suomenkielisessä kulttuurissa kollektii-

visesti jaettuja ja ylipaikallisia.  

Kyse on siitä, että 1800-luvun puolivälissä rakentuneen suomenkielisen julkisen 

sfäärin olemassaolon kautta kirjoittajat ymmärsivät jokahetkisen ajallisesti horison-

taalisen samanaikaisuuden jatkuvan olemassaolon ympäri Suomea. Heidän eteensä 

avautui aivan uudella kirkkaudella näkymä asioiden samanaikaisesta tapahtumisesta 
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eri puolilla maata.960 Varhaisen suomenkielisen tietoyhteiskunnan nousun myötä 

suomenkielinen ihminen saattoi ensi kertaa asettaa omat henkilökohtaisesti ja paikal-

lisesti kokemansa kokemukset laajempaan, koko kielialuetta koskevaan jokahetkiseen 

yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Tätä kautta suomenkieliset ihmiset saattoivat 

saada uudenlaisen kokonaiskuvan jokahetkisestä ylipaikallisesta yhteiskunnallisesta 

todellisuudesta, johon modernisaation ensimmäiset paikalliset merkit ympäri maata 

kuuluivat. Näin 1800-luvun puolivälissä nousseen suomenkielisen aktuaalisen tiedon 

sfäärin ansiosta useista erillisistä ja yksittäisistä paikallisista elämäntavan murrosko-

kemuksista saattoi kehkeytyä julkisuuden äärellä olleille ihmisille käsitys laajemmasta, 

koko yhteiskuntarakennetta koskeneesta murroksesta, jota myöhemmin on alettu kä-

sitteellistää sanalla modernisaatio. 

Jaettu kokemus ihmisen sisäiseen muotoutumiseen viittaavan sivistys-käsitteen 

synnyn taustalla näyttää siis liittyvän uuden viestintä- ja kommunikaatioteknologian 

mahdollistamaan suomenkielisen varhaisen tietoyhteiskunnan nousuun. Keskeisenä 

tekijänä tässä nousussa oli suomenkielisen julkisen sfäärin synty ja sitä kautta tapah-

tunut ajallisesti horisontaalisen samanaikaisuuden käsittämisen murros, jonka myötä 

paikallisesti koetuista kokemuksista saattoi tulla ylipaikallisesti jaettuja ja sitä kautta 

yhteiskunnallisesti koettuja. Tämä murros oli keskeinen yhteisesti jaettu kokemus si-

vistys-käsitteen taustalla, mikä selittää myös osaltaan sen, miksi tiedon saaminen, 

omaksuminen ja levittäminen olivat kaikkien kirjoittajien sivistys-käsityksissä niin 

tärkeässä asemassa. Nousseen suomenkielisen aktuaalisen tiedon sfäärin ansiosta pai-

kallisista 1800-lvun puolivälin kokemuksista tuli uudella tavalla ylipaikallisesti ja ak-

tuaalisesti koettuja yhteiskunnallisia kokemuksia.  Samasta lähteestä pulpunnut uusi 

ylipaikallinen tieto puolestaan mahdollisti näiden kokemusten uudenlaisen tulkinnan. 

Miksi aktuaalisen ja ylipaikallisen suomenkielisen tietoyhteiskunnan syntyminen 

sitten oli kirjoittajille niin merkittävä murros, että se sai heidät kirjoituksissaan mää-

rittelemään kokonaan uudenlaista ihmiskäsitystä? Vastaus tähän kysymykseen löytyy 

yhdestä inhimillisen olemassaolon kannalta keskeisimmästä piirteestä, ihmisten väli-

sestä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, joka sellaisenaan on tekijä, jonka kautta ihmi-

sestä tulee ihminen. Bergerin & Luckmannin sanoin: ”Ihmiselle ominainen Inhimil-

                                                   

 

960 Anderson 2007, 61–75. 
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lisyys ja sosiaalisuus ovat toisiinsa peruuttamattomasti yhteenkietoutuneita”. Yksit-

täinen ihminen omaksuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa koko inhimillisen todelli-

suuden ja samalla identiteettinsä.961 

Suomenkielisessä agraarikulttuurissa, josta kirjoittajat olivat lähtöisin ja jossa suu-

rin osa suomenkielisistä ihmisistä vielä 1800-luvun puolivälissä eli, sosiaalinen vuo-

rovaikutus perustui lähes kokonaan suulliseen ja kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa 

harjoitettuun paikalliseen kommunikaatioon. 1800-luvun puolivälissä nousseen suo-

menkielisen tietoyhteiskunnan uudenlainen ylipaikallinen aktuaalinen viestintä ja 

kommunikaatio toivat tämän vanhan suullisuuteen ja kasvokkaisuuteen perustuneen 

kommunikaation rinnalle täysin uudenlaisen ulottuvuuden. Sosiaalista vuorovaiku-

tusta saatettiin nyt toteuttaa suomeksi ylipaikallisesti ja ylikasvokkaisesti. Kyseessä oli 

ylipaikallisen aktuaalisen kommunikaation synnyn aikaansaama sosiaalisen vuorovai-

kutuksen murros, jota voidaan yleisimminkin pitää yhtenä modernisaatioprosessin 

keskeisistä tekijöistä. Tämän ihmisyyden kannalta keskeisen prosessin muuntuminen 

näyttää muuttaneen kirjoittajien ihmiskäsitystä. Sivistys-kirjoitukset ovat tämän muu-

toksen artikulaatioita. 

Sivistys-kirjoittajat olivat kahden eri maailman rajapinnalla olleita ihmisiä. Koke-

muksiensa ansiosta juuri nämä kirjoittajat saattoivat jäsentää 1800-luvun puolivälissä 

käynnissä ollutta suomenkielisen tiedonvälityksen ja kommunikaation muuttumista. 

Kansanomaisen taustansa ansiosta he saattoivat kirjoittaa asiasta kielellä ja sellaisten 

kulttuuristen kategorisointien kautta, joita kansan syvät rivit ymmärsivät.  

Kirjoittajien asema kahden eri maailman rajapinnalla näkyi myös heidän käsityk-

sissään sivistymisestä. Kaikkia heitä yhdisti se, että he näkivät sivistymisen olevan 

prosessi, jossa oli alku ja loppu: ihmisen alkutila ja hänen sivistynyt ideaalitilansa.962 

                                                   

 

961 Berger & Luckmann 2005, 60–63.  

962 Tämänkaltaista alkutilan ja ideaalitilan sisältäneen sivistymisprosessin jäsentämistä helpotti se, että 
sille oli olemassa suomenkielisessä kansankulttuurissa vahvoja kulttuurisia malleja. Luterilainen us-
konto tarjosi kansanopetuksen kautta kirjoittajille käsitystä, jonka mukaan ihmisen pelastumiseen tar-
vittiin hänen syntistä alkutilaa parempi sisäinen tila, joka oli mahdollista saavuttaa jumalyhteyden 
kautta. Tällä tasolla tämä luterilaisen vanhurskauttamisen malli toimi epäilemättä myös tämänpuoleisen 
sivistyneen tilan ymmärtämiseen vaikuttaneena kulttuurisena mallina. Tästä kertoo sekin, että osalla 
kirjoittamista vanhurskauttaminen oli osa heidän käsitystään sivistysprosessista. Ajan ihmisten ajatte-
lussa sivistynyt tila samaistui näin muodoltaan ja malliltaan kristilliseen armontilaan, tosin tätä pysy-
vämpänä ja vakaampana sisäisenä tilana. Luterilainen armontila oli jumalyhteyttä, jonka saattoi helposti 
myös menettää, mutta sivistynyt tila oli pysyvämpää ja vakaampaa, koska se perustui ainakin osittain 
ihmisen omaksumaan tietoon. 
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Alkutila merkitsi kaikille kirjoittajille ihmisen lähtökohtaisesti huonoa tai raakaa luon-

nontilaa. Sivistys-kirjoituksen omakohtaisuuden ja kirjoittajien kokeman agraarikult-

tuurista irtoamisen vuoksi voidaan nähdä, että tämä alkutila kuvaa kirjoittajien käsi-

tystä heidän omasta tilastaan lapsuutensa ja nuoruutensa agraarikulttuurissa. Mutta 

koska sivistys-kirjoitukset eivät olleet pelkästään niiden kirjoittajien oman identitee-

tin jäsennysyrityksiä, näyttää siltä, että julkisuuteen tekstinsä osoittaneet kirjoittajat 

myös samaistivat tämän alkutilan heidän 1800-luvun puolivälin yleisönsä, suomen-

kielisen väestönosan tilaan, jonka he näkivät kaipaavan sivistymistä. Näin sivistys-

kirjoituksista ilmenevät ihmisen alkutilaa koskevat käsitykset artikuloivat niiden kir-

joittajien primaarisosialisaatiossa omaksumaa agraarikulttuurin ihmiskäsitystä, jota he 

pitivät oman empiirisen kokemuksensa kautta ihmisen sivistymisen lähtökohtana ja 

samalla ympärillään näkemänsä kansan lähtökohtana. 

Samaa logiikkaa seuraten kirjoittajien artikuloima sivistynyt ideaalitila näyttää ku-

vanneen heidän käsitystään omasta tilastaan agraarikulttuurin jälkeisessä uudenlaissa 

todellisuudessa suomenkielisen tietoyhteiskunnan piirissä. Näin kirjoittajat samaisti-

vat ihmisen sivistyneen ideaalitilan oman sosiaalisen nousun ja agraarikulttuurista ir-

toamisen jälkeiseen tilaansa, jonka he katsoivat olevan mahdollinen myös kirjoitus-

tensa yleisölle.  Tämä ideaalitila tarkoitti kirjoittajille ensisijaisesti liittymistä uuden 

aktuaalisen ylipaikallisen tiedon piiriin ja sitä kautta suomenkielisen tiedon kautta ku-

viteltuun yhteisöön perustuvan yhteiskunnan jäseneksi.963 

Kyse onkin lopulta siitä, että kirjoittajien 1800-luvun puolivälissä kokema suo-

menkielisen tietoyhteiskunnan syntymisen kautta tapahtunut inhimilliseen tiedon-

saantiin ja -omaksumiseen liittynyt yhteiskunnallinen murros sai sivistys-kirjoittajien 

identiteetit liikkeelle. Kuten jo tässä työssä on aikaisemmin tuotu esille, Bergerin ja 

Luckmannin mukaan ihmisen identiteetti on hänen ihmisorganisminsa, yksilötietoi-

suutensa ja yhteiskuntarakenteen vuorovaikutuksen tuottama. Heidän mukaansa yh-

teiskunnan rakenne määrittelee ne sosiaaliset prosessit, joissa identiteetti muodostuu, 

säilyy tai muuttuu. Tämänkaltainen identiteetti ei ole vain jokaisen yksilön oma asia, 

vaan yhteiskunnassa on vakiintunut tapa ymmärtää tämä ihmisen ja yhteiskuntara-

kenteen sidos, jonka artikulaatioita Berger ja Luckmann kutsuvat identiteettiteori-

oiksi tai psykologioiksi. Niiden tehtävänä on tuottaa ja oikeuttaa identiteetin ja maa-

ilman välinen sidos. Yksilö puolestaan sisäistää yhteiskunnallisesti vakiintuneet iden-

titeettiteoriat sosialisaatioprosessissaan.  Bergerin ja Luckmannin mukaan ihmisten 

                                                   

 

963 Kuvitellusta yhteisöstä ks. Anderson 2007, 39–41. 
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identiteeteistä tulee ongelmallisia, kun yhteiskuntarakenne kokee radikaaleja muutok-

sia, joista teollistuminen on keskeinen historiallinen esimerkki. Tämänkaltaiset yh-

teiskuntarakenteen murtumat saattavat saada aikaan muutoksia ihmisten psykologi-

sessa todellisuudessa. Tämän vuoksi yhteiskunnassa aletaan kehittää uudenlaisia 

identiteettiteorioita, jotka selittävät ihmisten uudessa yhteiskunnallisessa todellisuu-

dessa kokemat empiiriset ilmiöt vanhoja teorioita paremmin. Nämä identiteettiteo-

riat pyrkivät saamaan otteen muutoksista, jotka ovat tapahtuneet ihmisten tosiasial-

lisissa identiteeteissä, jonka vuoksi yhteiskuntarakennetta koskevan murroksen yh-

teydessä nämä teoriat muuttuvat.964 Kirjoittajien teksteissä esille tulleet käsitykset ih-

misen alkutilasta ja ideaalitilasta voidaan nähdä tämänkaltaisiksi murroksessa olleiden 

yhteiskunnallisten identiteettiteorioiden tai kulttuuristen ihmiskäsitysten artikulaatio-

yrityksiksi. 

Sivistys-tekstejä kirjoittaneet ihmiset kokivat tiedostetusti tai tiedostamattaan, että 

heidän ajassaan suomen kielessä artikuloituva identiteettiteoria tai ihmiskäsitys, jonka 

he olivat primaarisosialisaatiossaan omaksuneet, ei vastannut heidän kokemaansa 

1800-luvun puolivälin empiiristä todellisuutta. Tästä johtuen he kehittelivät kirjoituk-

sissaan teorioita ihmisen sivistymisestä, jotka pohjimmiltaan olivat uuden ihmiskäsi-

tyksen määrittely-yrityksiä. Niissä yritettiin selittää ihmisen ja maailman välinen sidos 

uudella tavalla, joka sopi modernisoituvan yhteiskunnan todellisuuteen paremmin 

kuin vanha agraarikulttuurin vakiintunut ihmiskäsitys.  Ennen kaikkea se sopi uuteen 

yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa maan suuren enemmistön kielellä toiminut ak-

tuaalisen tiedon verkossa toimiva julkinen sfääri oli syntynyt. 

Kirjoittajien sivistys-käsityksistä artikuloituvan uudenlaisen ylipaikallista tiedon 

saamista ja omaksumista painottaneen ihmiskäsityksen perusteleminen ei kuitenkaan 

ollut suomenkielisessä kulttuurissa ongelmatonta. Siinä hegemonisessa asemassa ol-

leen luterilaisuuden perusopin mukaan vanhurskauttaminen tuli yksin Jumalalta ja 

yksin hänen armostaan, ilman ihmisen omia tekoja.965 Ihminen siis saattoi päästä pois 

huonosta alkutilastaan vain Jumalan armon kautta. Kirjoittajien määrittelemässä ih-

misen sivistymisessä sen sijaan keskeisessä osassa oli inhimillinen tieto, jonka tuotta-

minen ja omaksuminen nimenomaisesti oli ihmisen oma teko. Kirjoittajat ratkaisivat 

                                                   

 

964 Berger & Luckmann 2005, 195–202. 

965 Luterilaisesta armon käsitteestä ks. Heinimäki & Jolkkonen 2008, 12–15. 
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tätä jo sivistys-käsitteen varhaisemmissa vaiheissa esillä ollutta maallisen ja hengelli-

sen välistä ristiriitaa tukeutumalla erilaisiin tunnistettavissa oleviin kirjallisen kulttuu-

rin aineksiin.  

Merkittävin yksittäinen vaikute sivistys-kirjoitusten taustalla oli C. O. Roseniuk-

sen kristillinen ajattelu, sillä häneltä oppia sivistys-käsitykseensä otti viisi kahdesta-

toista kirjoittajasta. Ihmisen tämänpuoleinen uudelleensyntyminen ja kehittyminen 

takaisin kohti Jumalan kuvaa näyttäytyi näille kirjoittajille ratkaisuna siihen, miten lu-

terilaisessa ajattelussa hengellisen ja maallisen välinen ristiriita oli sovitettavissa. 

Osalla kirjoittajista tätä tarkoitusta palveli puolestaan oppineiston viljelemästä suo-

menkielisestä maallisesta kirjallisuudesta tuttu valistushenkinen, hyötyä ja luonnon 

hallintaa korostanut tematiikka, joka korosti tämänpuoleisen maailman järkiperäistä 

hallintaa. Osa kirjoittajista taas oli koulutuksensa puolesta kaksikielisiä, jonka vuoksi 

on todennäköistä, että heidän ajattelunsa oli saanut vaikutteita sivistys-käsitteelle lä-

heisestä ruotsinkielisen oppineiston käyttämän bildning-käsitteen merkitysalasta.  

Kootusti voidaan sanoa, että vuosina 1845–1873 kirjoitetuissa ensimmäisissä kir-

joituksissa, joissa suomen kielen sanaa sivistys määriteltiin yksilöön viittaavassa mer-

kityksessään, sen käsitettiin olleen universaaliksi ymmärretty prosessi, jossa ihminen 

tiedonomaksumisen kautta muotoutui lähtökohtaisesta alkutilastaan parempaan, si-

vistyneeseen tilaan tämänpuoleisessa elämässään.  Erimielisyyksiä kirjoittajien välillä 

oli siitä, pitikö ihmisen ensin muuttua sisäisesti Jumalan hengen kautta, jotta hän 

saattoi omaksua tietoa, vai oliko tiedon omaksuminen juuri keskeinen ihmisen sisäi-

syyttä muuttava tekijä.  

Tässä pääluvussa esitetyt kahdentoista kirjoittajan ihmisen sisäistä muotoutumista 

koskeneet julkiset artikuloinnit toivat suomen kielen sivistys-käsitteeseen sen yksit-

täisen ihmisen kehitykseen viittaavan ulottuvuuden. Ihmiseen viittaavan sivistys-kä-

sitteen synnyn ja vakiintumisen taustalla oli yhteiskunnan murroksesta johtunut kult-

tuurisen ihmiskäsityksen muutos, jonka laukaisijana oli suomenkielellä tapahtuneen 

aktuaalisen tiedonvälityksen ja ylipaikallisen kommunikaation nousu ja siitä aiheutu-

neet muutokset ihmisten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ihmiskäsityksen murrok-

seen saanut suomenkielisen tietoyhteiskunnan syntyminen oli laaja, ihmisiä samanai-

kaisesti ja poikkileikkaavasti eri puolilla maata koskettanut yhteiskunnallinen ja kult-

tuurinen siirtymä, joka liitti suomenkielisen paitsi kansanosaa ylipaikallisesti yhteen 

niin myös aikaisempaa lähemmin osaksi oman aikansa länsimaista kulttuuria ja sen 

tietotraditiota. Sivistys-käsitteellä jäsennettiin tämän koetun murroksen vaikutusta 

ihmiseen. 
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Sivistys-käsitteen muotoutumisen alkuhistoria on jättänyt jälkensä vielä nykyi-

seenkin suomen kielen vakiintuneeseen tapaan ymmärtää sana sivistys. Sanakirjamer-

kityksensä mukaisesti sivistys ymmärretään yhä sekä tietojen omaksumiseksi että ih-

misen sisäiseksi muotoutumiseksi henkisesti kypsään tilaansa.966 Suomenkieliseen 

kulttuuriseen ihmiskäsitykseen modernisaation myötä tapahtuneet muutokset ovat 

siis kielen kautta yhä nykyajassa läsnä. 

                                                   

 

966 Hakusana ”sivistys” Kielitoimiston sanakirja. 2014. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 
35. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Verkkojul-
kaisu [http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/] Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 11.11.2014. [viitattu 
11.1.2016]. 
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III  SUBJEKTI 

Työn kolmannessa osassa keskitytään sivistys-kirjoittajien murroksessa olleen ihmis-

käsityksen analysointiin. Sivistys-kirjoituksista tulee esille niiden kirjoittajien oma-

kohtaisiin kokemuksiin perustuneita käsityksiä ihmisen tilasta agraarikulttuurissa 

sekä uudessa aktuaalisen tiedonvälityksen ja ylipaikallisen sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen maailmassa. Tämän vuoksi näitä käsityksiä vertailemalla on mahdollista rakentaa 

kuva 1800-luvun puolivälissä ihmisen sivistymisestä kirjoittaneiden jakamasta kult-

tuurisesta ihmiskäsityksestä ja sen muutoksesta. Sivistys-kirjoitusten muodostaman 

aineiston kattavuus ja kulttuurinen läpileikkaavuus tuovat tälle analyysille edusta-

vuutta, jonka vuoksi tarkastelu on mahdollista siirtää kulttuuriselle tasolle ja pohtia 

ihmiskäsityksen muutosta suomenkielisen kansanosan keskuudessa 1800-luvun puo-

livälissä. 

Käytän subjektikäsitysten analysoimisessa metodia, jonka avulla pyrin saamaan 

menneisyyden ihmisten subjektia koskevaa ajattelua ymmärrettäväksi nykypäivässä. 

Hahmotan kunkin kirjoittajan ihmiskäsitystä esittämällä subjektin disposition, joissa 

analysoidaan kirjoittajien käsityksiä ihmisen osa-alueista, rajoista, häneen vaikutta-

vista voimista sekä hänen suhdettaan ulkoiseen todellisuuteen ja toisiin ihmisiin. 

Nämä dispositiokuviot on ymmärrettävä metodologiseksi ratkaisuksi eikä niillä ole 

suoranaista vastinetta 1800-luvun puolenvälin todellisuudessa. Kuvioiden tarkoituk-

sena on analysoida menneisyyden ihmistä koskevaa ajattelua tukeutuen tietoisesti ny-

kypäivän länsimaista subjektia koskeviin kulttuurisiin jäsennyksiin ja kategorisointei-

hin, kuten subjektin ja objektin, hengen ja ruumiin sekä ihmisen ja luonnon välisiin 

jakoihin. Esittämäni subjektidispositiomallit eivät näin ollen ole menneisyyden re-

konstruktioita, vaan tästä päivästä tehtyjä konstruktioita, joiden avulla pyrin saamaan 

sivistys-kirjoituksista ilmenevät subjektikäsitykset nykyisten länsimaisten ihmistä 

koskevien kulttuuristen kategorisointien kanssa vertailtavaan muotoon. Niiden 

avulla on mahdollista eritellä menneisyyden ja nykypäivän subjektia koskevien ajat-

telutapojen perustavanlaatuisia eroja.967 

                                                   

 

967 Anakronismista ks. Kalela 2000, 83–89. 103–106; Hyrkkänen 2002, 245–246.  
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Analyysini tueksi kontekstoin sivistys-kirjoittajien ajattelusta esiin tulevat subjek-

tikäsitykset niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin juuriin länsimaisessa ajattelussa 

sekä Suomen suuriruhtinaskunnan 1800-luvun puolivälin todellisuudessa. Pyrin tätä 

kautta tekemään 1800-luvun puolivälin ihmistä koskevia kulttuurisia kategorisointeja 

ymmärrettäväksi nykypäivässä. Ihmiskäsitystä koskevan analyysin pohjalta esitän vii-

meisessä alaluvussa tulkintani esimodernista ja modernista subjektikäsityksestä suo-

menkielisessä kulttuurissa niiden murroskaudella 1800-luvun puolivälissä. 

  

1. Subjektin alkutila 
 

1.1 Ihmisen syntinen luonnontila 

Lähden subjektikäsityksiä koskevassa analyysissäni liikkeelle ihmisen alkutilaa koske-

vista käsityksistä, jotka sivistys-kirjoittajat siis samaistivat sekä omaksi tilakseen lap-

suutensa ja nuoruutensa agraarikulttuurissa että 1800-luvun puolivälin sivistys-kirjoi-

tustensa yleisönsä tilaksi. Näiden alkutilaa koskevien käsitysten voi nähdä muodos-

tavan kirjoittajien ihmiskäsityksen perustan. Tarkastelen seuraavaksi kaikkien sivis-

tys-kirjoittajien ihmisen alkutilaa koskevia käsityksiä erikseen ja yksityiskohtaisesti. 

Teen näin, jotta synteesipyrkimykseni eivät piilottaisi näköpiiristä kirjoittajien käsi-

tysten moninaisuutta. 
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Kuvio 11.  Johan Bäckvallin subjekti alkutilassaan 

Vuonna 1845 ihmisen sivistymisestä kirjoittaneen kirkkoherran apulaisen Johan 

Bäckvallin ajattelusta on mahdollista hahmottaa kuviossa 11. kuvattu subjektin dis-

positio. Bäckvallin ajattelussa ihmissubjekti samaistui hänen hengen tai sielun kanssa, 

sillä ruumiista hän ei sivistys-kirjoituksessaan mainitse. Sen sijaan kuviossa esitettyjä 

Ihmisen sielun eri osa-alueita Bäckvall toi esille. Ensinnäkin ihmisellä oli Bäckvallin 

mukaan sielunsa ytimessä hänen paremman tilansa mahdollistava alue, jota hän ni-

mitti sydämeksi. Se oli Bäckvallille ihmisen jumalyhteyden aluetta. Toisekseen ihmi-

sessä oli järjen käytön ja tiedonomaksumisen mahdollistava ymmärrys. Kolmannek-

seen subjektilla oli tahto, jolla ihmisen oli Bäckvallin mukaan mahdollista taivuttaa 

muita hengenvoimia haluamaansa suuntaan. Neljännekseen Bäckvallin ihmissubjek-

tissa asuivat luonnolliset himot ja halut. Ne olivat Bäckvallin ajattelun mukaan ihmistä 

alkutilassaan hallitseva elementti, jotka turmelivat myös subjektin sielun ytimessä ol-

leet ihmisen jumalyhteyden alueen ja hänen hengenvoimansa. Tämän vuoksi jumal-

yhteys ja hengenvoimat olivat Bäckvallin ajattelun mukaan olemassa ihmisen alkuti-

lassa ainoastaan potentiaaleina.968 Tätä Bäckvallin ajattelussa ilmi tulevaa käsitystä 

ihmisen lähtökohtaisesta luonnontilasta havainnollistetaan kuviossa koko subjektin 

                                                   

 

968 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 
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tilan peittävällä tummanharmaalla värillä sekä katkoviivalla kuvatulla subjektin dis-

position rajojen aukinaisuudella. Tätä samaa havainnollistamiskäytäntöä noudatetaan 

myös tämän pääluvun muissa kuvioissa, joissa esitetään muiden kirjoittajien subjek-

tidispositioita. 

Kuvio 12.  Antti Mannisen subjekti alkutilassaan 

Talonpoikaisen sanomalehtikirjoittaja ja tietokirjailija Antti Mannisen käsitystä ihmi-

sen alkutilasta jäsennetään kuviossa 12. Mannisen ajattelun mukaan subjektin keski-

össä oli ensinnäkin hänen sydämensä, jonka kautta ihmisellä oli mahdollisuus jumalyh-

teyteen. Toisekseen Mannisen jäsennyksen mukaan ihmisellä oli sisimmässään her-

ruuden tunto, joka mahdollisti luonnon hallinnan ja sen herrana olemisen. Kolman-

nekseen Mannisen ajattelun mukaan subjektin sisäisyydessä olivat ihmisessä asuneet 

himot ja halut. Manninen ajatteli Bäckvallin tavoin, että ihminen oli lähtökohtaisessa 

alkutilassaan luonnontilassa, joka merkitsi, että hänessä asuneet luonnolliset himot ja 

halut hallitsivat myös ihmisen sielunvoimana toiminutta herruuden tuntoa ja sydäntä. Tä-

män vuoksi ihmisen sielunvoimat olivat alkutilassa ainoastaan potentiaaleja.969  

                                                   

 

969 [Manninen, Antti]: Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä. Maamiehen Ystävä no. 20, 
18.5.1850; no. 21, 25.5.1850; no. 22, 1.6.1850 & no. 23, 8.6.1850; Manninen, Antti 1856: Taito ja toimi. 
Lyhykäinen käsikirja talouden hoitajille. Suomen talonpoikaisten maamiesten hyödyksi. P. Tikkanen, 
Helsinki. V–VII; A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar. Kirjoitus ilmestyi 
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Kuvio 13.  Salomon Majanderin subjekti alkutilassaan 

Kappalaisen apulaisen Salomon Majanderin alkutilassa oleva subjekti jakautui lähtö-

kohtaisesti ruumiiseen, sieluun ja sydämeen. (Kuvio 13.) Aikaisempien kirjoittajien tavoin 

hän näki, että ihmissubjektin ytimessä oli sydän. Majanderin ajattelun mukaan se oli 

ihmisen paremman tilan ja pelastuksen mahdollistavaa jumalyhteyden aluetta, mutta 

alkutilassa siellä asuivat ihmisen luonnolliset himot. Sydämen jälkeen seuraavana sub-

jektin ytimessä oli Majanderin ajattelun mukaan sielu, jonka hän näki erottavan ihmi-

sen muista luontokappaleista ja tehden näin hänestä ihmisen. Majanderin kirjoituk-

sesta ilmenevän luokittelun mukaan sielussa olleita voimia olivat järki, tahto/halu ja 

mieli. Uloimpana kuviossa on kuvattu Majanderin subjektin kolmas osa-alue, ruumis. 

Sitä hän piti ihmisen sivistymisen kannalta toisarvoisena osa-alueena. Hänen mu-

kaansa ruumis teki vain mitä ruumiin tarpeisiin kuului. Ruumiin ohella myös sielu ja 

sydän olivat kuitenkin Majanderin ajattelun mukaan alkutilassaan samankaltaisessa 

luonnontilassa, koska hänen sydämessään asuneet luonnolliset himot hallitsivat koko ih-

misen sielua ja turmelivat hänen hengenvoimiaan.970 

                                                   

 

seitsemässä osassa, vuoden 1854 Suomettaren numeroissa 2,4,5,6,7,8,9; A.M–n. [Manninen, Antti]: 
Mitkä ovat sanomalehdet? Suometar no. 9, 4.3.1854 & no. 11, 17.3.1854; A.M–n. [Manninen, Antti]: 
Manninen, Antti: Mietteitä Suomen maaviljelyksen parantamisen keinoista. Suometar no. 37, 
12.9.1856. 

 

970 *** [Majander, Salomon]: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 12, 24.3.1854, no. 15, 15.4.1854, 
no. 16, 22.4.1854, no. 17, 6.5.1854, no. 18, 6.5.1854 & no. 19, 13.5.1854 
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Kuvio 14.  J. W. Murmanin subjekti alkutilassaan 

Apupappi ja opettaja J. W. Murman eritteli vuonna 1856 ilmestyneessä Setän opetuksia 

sielu-tieteessä -kirjassaan subjektikäsitystään aikaisempia kirjoittajiin verrattuna laveam-

min ja yksityiskohtaisesti. Hahmotelma tästä subjektikäsityksestä on kuviossa 14. 

Murman jakoi ihmisen kahtia ruumiin ja hengen osa-alueisiin. Ruumiiseen kuului hä-

nen mukaansa ensinnäkin ”vainon [vainun] laatuiset himot ja halut”, joita nykykie-

lessä voisi ehkä kutsua vieteiksi. Nämä kuvion toiseksi uloimmalla kehällä kuvatut 

himot ja halut löytyivät Murmanin mukaan myös eläimiltä, joista ihmisen erotti se, että 

hänellä oli ymmärtämään kykenevä järki ja hengellinen sielu. Ruumiiseen kuuluivat 

myös kuvion seuraavaksi sisemmällä kehällä kuvatut aistit, joista Murmanin mukaan 

ulkoisen elämän vaikutus välittyi ihmisen henkeen eli sieluun mustilla nuolilla kuvat-

tujen hermojen kautta. Ihmisen hengessä tai sielussa oli puolestaan uloimpana tunto, 

johon tiedot ulkoisesta maailmasta ensin tulivat aistien ja hermojen kautta. Sen yh-

tenä osa-alueena oli omatunto. Tunto merkitsi Murmanin mukaan asioiden tunte-

mista kauniiksi, rumaksi, oikeaksi tai vääräksi ilman sen kummempaa järjellistä pe-

rustelua. Tuntoa seuraava sisempi sielun osa-alue oli Murmanin mukaan mieli, johon 

entiset kokemukset tallentuivat muistiin ja jonka avulla ihmisen oli mahdollisuus ku-

vitella, aistien hänelle ulkoisesta maailmasta antamia tietoja, mielikuvituksensa avulla. 

Vielä mieltäkin sisäisempiä sielun osa-alueita olivat ajatus ja tahto. Ne olivat Murmanin 
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mukaan sielun kaksi aluetta, jotka olivat ihmisen oman vallan alla ja joiden kautta 

ihminen saattoi vaikuttaa vapaasti. Ajatuksen, jonka korkein muoto oli järki, avulla 

ihminen saattoi Murmanin mukaan keksiä uutta, sellaisiakin asioita, jotka eivät tulleet 

hänen hermojensa ja aistiensa kautta tiedoksi. Murmanin mukaan ajatuksen avulla 

saattoi keksiä olemassa olevan tiedon kautta uutta, entistä laajempaa tietoa. Ihmisen 

toinen vapaa hengenominaisuus tahto puolestaan pyrki olemaan pahojen ja vahingol-

listen ruumiillisten himojen ja halujen tukahduttaja. Ihmisellä oli Murmanin mukaan 

annettu näin vapaa tahto päättää seurasiko hän hyvää vai pahaa.971  

Sisimpänä sielussa tai subjektissa oli Murmanilla sydän. Sen kautta ihmisellä oli 

mahdollisuus kiinnittää itsensä Jumalaan. Aikaisempien kirjoittajien tavoin Murma-

nin käsityksen mukaan lähtökohtaisesti kuitenkin ihmisen korkeimmatkin hengen-

ominaisuudet olivat viallisia. Tämä johtui perisynnistä, jonka jokainen ihminen peri 

Murmanin mukaan syntisestä äidin kohdusta niin, että hänen mukaansa jokapäiväi-

sessä elämässä ei vielä Aatamista syntynyttä synnitöntä ollut tavattu. Perisynnin 

vuoksi ihmisen sieluominaisuuksien vaikutukset olivat alituisesti keskenään ristirii-

dassa, jonka vuoksi halu rauhalliseen elämään ja iloon muuttui lihallisen hekuman ja 

huvitusten haluksi, ahneus, itaruus ja vallanhimo pääsivät valtaan. Murmanin käsi-

tyksen mukaan perisynnin vuoksi ihmisellä ei yksinkertaisesti ollut voimaa vastustaa 

hänessä olleita himoja ja haluja.972 Ne saivat Murmanin käsityksen mukaan ihmisen 

alkutilassaan kokonaan luonnontilan valtaan. 

  

                                                   

 

971 Murman 1856, 8, 10, 13, 15–19, 21–23 

972 Murman 1856, 8, 10, 13, 15–19, 21–23 
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Kuvio 15.  Erik Klamin subjekti alkutilassaan 

Talonpoikaislaivuri Erik Klamin käsitystä ihmisen sivistymättömästä alkutilasta tar-

kastellaan kuviossa 15. Klamin artikuloimassa ajattelussa subjekti jakautui sieluun ja 

ruumiiseen. Sielua olivat hänelle sekä ihmisen jumalyhteyden mahdollistanut subjektin 

ydin että hänen ihmisen sielunvoimina mainitsemansa järki, tahto ja mieli. Luonnonti-

laisessa alkutilassaan nämä sielunvoimat eivät Klamiin ajattelun mukaan kuitenkaan 

erottuneet hänen ruumiistaan. Klami kuvasi tätä ihmisen alkutilaa adjektiiveilla raaka, 

pimeä ja turmeltunut. Hänen mukaansa tässä lähtökohtaisessa raakuuden pimeydessä 

ihmistä runtelivat luonnon turmiot, kuten kiukku, ilkivaltaisuus ja irstaus. Klamin 

mukaan ihmisellä oli tässä luonnontilassaan hänet muista luontokappaleista erottanut 

järki, mutta se oli hänen mukaansa vankihuoneessa ”luonnollisella ja järjellisellä tur-

miolla lukittuna”. Raaka tila oli Klamin mukaan ihmisen syntiinlankeemuksen tulosta 

ja kulki perintönä kaikille ihmisille.973 

                                                   

 

973 E.K. [Klami, Erik]: Järjellisen pimeyden vaarallisuudesta. Sanan-Lennätin no. 7, 14.2.1857; E. K–i. 
[Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 30.4.1858. 
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Kuvio 16.  Staffan Riikosen subjekti alkutilassaan 

Ruukin konttoristi Staffan Riikosen sivistys-ajattelusta esiin tuleva ihmiskäsitys on 

havainnollistettu kuviossa 16. Riikosen ajattelussa subjekti jakautui sisäisten hengellis-

ten voimien ja ulkoisen ruumiin välille. Riikosen käsityksen mukaan ihminen oli sivisty-

mättömänä lähtökohtaisesti raaka ja luonnontilainen. Riikonen näki, että ihmisen hen-

gelliset voimat ymmärrys ja tahtovoima olivat hänessä alkutilassaan vain eloon herää-

mättöminä potentiaaleina. Kaikilla ei Riikosen mukaan ollut mahdollisuutta päästä 

parempaan tilaan, sillä joillakin ihmisillä oli hänen mukaansa vain ”mihinkään hyvään 

kelvoton luonto”.974 

                                                   

 

974 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858 
& no. 18, 7.5.1858. 
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Kuvio 17.  Anders Särkelän subjekti alkutilassaan 

Kelloseppämestari Anders Särkelän sivistys-kirjoituksessaan esille tuoman jäsentelyn 

mukaan ihmisessä oli alkutilassaan ruumis ja sielu. (kuvio 17.) Sielussa puolestaan oli-

vat ihmisen hengenvoimat äly, järki ja ymmärrys. Aikaisempien kirjoittajien tapaan ih-

minen oli Särkelän ajattelun mukaan lähtökohtaisesti sivistymättömänä raa’assa ti-

lassa tai luonnontilassa, jossa nämä hengenvoimat olivat vain piileviä. Särkelän mu-

kaan tässä syntiinlankeemuksesta johtuneesta tilassaan ihminen pyrki tyydyttämään 

vain kaikkein välittömimmät luontotarpeensa pysyäkseen elossa.975 

  

                                                   

 

975 Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja val-
tioveloista. Suometar no. 16, 29.4.1859. 
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Kuvio 18.  Tobias Sereniuksen subjekti alkutilassaan 

Voimistelunopettaja Tobias Sereniuksen käsitystä ihmisen sivistymättömästä alkuti-

lasta on kuvattu kuviossa 18. Sereniuksen subjekti jakaantui lähtökohtaisesti sydä-

meen ja armolahjoihin. Armolahjoihin kuului Sereniuksen jäsennyksen mukaan sekä 

ihmisen hengenlahjat että hänen ruumiinsa ja tämän lisäksi kaikki inhimillinen toi-

minta maan päällä. Subjektidisposition keskiössä oleva sydän oli Sereniukselle yksi-

selitteisesti Jumalan hengen ja ihmisen jumalyhteyden aluetta. Sereniuksen subjekti-

käsityksessä ei ihmisen hengen tai sielun ja ruumiin erillisyys näin ollut keskeisenä 

jakona. Sitä tärkeämpi jako oli sydämen ja muun subjektin välinen dualismi, jossa 

keskiössä oli jumalan hengen ja maailmassa elävän ihmisen vastakkaisuus. Tämä dua-

lismi johtui Sereniuksen ajattelun mukaan ihmisen lähtökohtaisesti turmeltuneessa 

luonnontilassa, joka oli syntiinlankeemuksen seurausta. Luonnontilassa ihmisen sy-

dämessä ollutta jumalyhteyttä tai hänessä olleita armolahjoja, kuten maallista tietoa, 

taitoa ja ymmärrystä, ei Sereniuksen mukaan ollut mahdollista käyttää oikein. Hänen 

mukaansa luonnontilassa olevalla ihmisellä niiden viljeleminen vain erotti häntä en-

tisestään Jumalasta ja hänen hengestään.976 
  

                                                   

 

976 Serenius, Tobias: Kertomuksia II. Ilmoitus-Lehti no. 11, 17.3.1860; Serenius, Tobias: Onko mikään 
totuudessa hyvä hyljättävä sentähden, että se usiammilta väärin käytetään? Ilmoitus-Lehti no. 12, 
24.3.1860. 
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Kuvio 19.  Erik Taipaleen subjekti alkutilassaan 

Talonpojan pojan ja maanviljelyskoulun oppilaan Erik Taipaleen sivistys-ajattelusta 

voi hahmottaa seuraavanlaisen käsityksen ihmisen lähtökohtaisesta tilasta, joka tuo-

daan esille kuviossa 19. Taipaleen ajattelun mukaan syntiinlankeemuksessa ja sitä 

edeltäneessä luomisessa oli syntynyt kaksi ihmistä ja ihmisyyttä määrittävää ehtoa. 

Ensinnäkin Jumala oli antanut ihmiselle luomisessa sielunominaisuudeksi kuvion 

keskellä olevan vapaan tahdon, jonka avulla ihminen sai valita hyvän tai pahan väliltä. 

Toisekseen tätä luomista seuranneessa syntiinlankeemuksessa ihminen oli turmeltu-

nut ja joutunut pois paratiisista, mistä Taipaleen ajattelun mukaan oli seurannut, että 

ihmisen täytyi syödä leipänsä otsansa heissä, eli ahkeroida elääkseen ja selvitäkseen 

hengissä. Tätä kautta Taipaleen ajattelutavan mukaan ihmisestä oli tullut olento, jolla 

oli kuviossa kuvattu ruumis ja sen tarpeet. Aikaisempien kirjoittajien tavoin Taipale 

ymmärsi ihmisen olevan alkutilassaan lähtökohtaisesti syntiinlankeemuksen jälkei-

sessä turmeltuneessa ja raa’assa luonnontilassa. Saatuaan häädön paratiisista ihminen 

oli Taipaleen käsityksen mukaan osa tätä turmeltunutta luontoa, josta hänen oli myös 

elantonsa saatava.  Luonnontilassa oleminen tarkoitti Taipaleelle, että ihminen valitsi 

vapaalla tahdollaan hyvän sijasta aina vain pahan seuraamisen. Taipaleen käsityksen 

mukaan ihmisen vapaassa tahdossa piili kuitenkin syntiinlankeemuksessa säilynyt po-

tentiaali parempaan. Sen avulla ihmisellä oli joka hetki mahdollisuus päättää, jäikö 
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hän luonnontilaansa vai pyrkikö hän yhdessä muun ihmiskunnan kanssa parempaan, 

sivistyneeseen tilaan.977 

Kuvio 20.  August Hytösen subjekti alkutilassaan 

Kirjuri August Hytösen käsitystä ihmisen alkutilasta hahmotetaan kuviossa 20. Hy-

tönen jäsensi teksteissään subjektin ytimeksi sydämen, joka on kuviossa kuvattuna si-

simpänä kehänä. Siellä sijaitsi hänen mukaansa ihmisen halut, himot ja salaiset taipu-

mukset. Seuraavaksi sisemmällä kehällä kuvataan Hytösen mainitsemia ihmisen 

muita hengenominaisuuksia. Niitä olivat ensinnäkin ihmisen mieli, jossa sijaitsi Hytö-

sen mukaan hänen ”liikutuksensa” eli tunteensa. Toinen hengenominaisuus Hytösen 

subjektissa oli tunto, jonka kautta ihmisellä oli mahdollisuus tuntea sisäinen tilansa. 

Kolmas oli tahto, joka Hytösen mukaan oli ihmisellä vapaa. Ihmisen vapaa tahto mer-

kitsi Hytöselle ihmisen mahdollisuutta päättää, seurasiko hän hyvää vai pahaa. Tässä 

kohtaa Hytönen viittasi Raamatun luomiskertomukseen, jossa kerrottiin ihmiselle 

                                                   

 

977 E.T–e. [Taipale, Erik]: Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta. Suomen Julkisia Sano-
mia no.101, 27.12.1860; E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no.95, 
16.12.1858; E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no. 32, 29.4.1858; E. T–e.: 
[Taipale, Erik]: Mikä on se ”sivistys”, johon Suomen ”maaviljelijäin” on pyrittävä? Tapio no. 9, 
28.2.1863. 
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annetun vapaan tahdon ja syntiinlankeemukseen, jossa Aatami ja Eeva käyttivät tätä 

vapaata tahtoaan päättämällä syödä hedelmän hyvän ja pahan tiedon puusta. Toisiksi 

uloimmalla kehällä Hytösen subjektin alkutilaa kuvaavassa kuviossa on järki, jota hän 

ei pitänyt ihmisen hengenominaisuutena. Hytönen samaisti ihmisen järjen kuviossa 

uloimmalla kehällä kuvattuun lihaan, kirjoittamalla lihallisesta, ihmisestä lähteneestä 

viisaudesta ja siirsi sen siten osaksi luonnollisen ruumiin kategoriaa.978 Aikaisempien 

kirjoittajien tavoin myös Hytösen subjekti oli alkutilassaan sekä sielunsa että ruu-

miinsa puolesta luonnontilassa. 

Kuvio 21.  Wilhelm Carlssonin subjekti alkutilassaan 

Kappalainen Wilhelm Carlssonin ihmisen alkutilaa koskeva ajattelua on jäsennetty 

kuviossa 21. Ihminen oli Carlssonin käsityksen mukaan jakautunut ulkoiseen ja sisäi-

seen osaan. Ihmisen ulkoinen osa oli Carlssonin mukaan hänen ruumiinsa eli se maal-

linen liha, jota hän tämänpuoleisessa elämässä kantoi mukanaan. Ihmisen sisäinen 

osa oli Carlssonille hänen sielunsa, jossa oli keskiössä sydän ja sen ympärillä erilaisia 

hengenvoimia. Sydän oli Carlssonille ihmisen jumalyhteyden aluetta, joka mahdollisti 

ihmisen pelastumisen, mutta myös paremman tilan maallisessa elämässä. Ihmisen 

                                                   

 

978 Suomen mies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 49, 5.12.1868; A.H. [Hytönen, 
August]: Muuan sana kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. Suomenmies [Hytönen, 
August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. 
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hengenvoimista Carlsson mainitsi järjen, tunnon ja tahdon. Nämä ihmisen sieluun kuu-

luneet osat olivat Carlssonin käsityksen mukaan vain ihmisessä olevia potentiaaleja, 

sillä aikaisempien kirjoittajien tapaan hän näki ihmisen olevan lähtökohtaisesti syn-

tiinlankeemuksen jälkeisessä luonnontilassaan. Carlsson näki koko ihmisen tämän-

puoleisen elämän olevan taistelua tätä raakaa luonnontilaa vastaan. 979 

Kuvio 22.  Johan Hännisen subjekti alkutilassaan 

Vaivaistalon työnjohtaja ja lampuoti Johan Hännisen käsitystä subjektista sivistymät-

tömässä tilassaan esitetään kuviossa 22. Hännisen ajattelussa ihminen jakaantui hen-

keen ja ruumiiseen. Subjektin hengen keskiössä Hännisellä oli ihmisen jumalyhtey-

den alue sydän. Siitä ulommalla kehällä olivat hänen luettelemansa ihmisen hengen-

ominaisuudet tunto, tahto, mieli. Uloimpana kuvattu ihmisen hengen osa-alue oli ym-

märrys. Ruumista Hänninen kutsui lihaksi. Totuttuun tapaan Hännisen ajattelun mu-

kaan alkutilassa ollessaan subjekti oli kauttaaltaan luonnontilassa. Hännisen ajattelun 

mukaan ihminen oli lähtökohtaisesti osa syntiinlankeemuksessa turmeltunutta ihmis-

kuntaa, joka oli karkotettu paratiisista kirottuun maailmaan ja sen luontoon. Hänni-

sen mukaan tämä koski myös ihmisen sielunominaisuuksia, joista ymmärryksen tur-

meltuneen tilan vuoksi ihminen ei alkutilassaan edes käsittänyt omaa tilaansa. Tämä 

                                                   

 

979 Carlsson Wilhelm 1869: Sivistyksestä. Hengellinen Kalenteri 1870, 9–51 & Carlsson Wilhelm 1870: 
Sivistyksestä. Hengellinen Kalenteri 1871, 15–45. 

TAHTO 

MIELI 

SYDÄN 

TUNTO 

YMMÄRRYS 

LIHA 

AUKI OLEVA RAJA 

LUONTO  
Sielun ja ruu-

miin raja 



 

341 

luonnontila tai turmelus ulottui myös subjektin keskiöön sydämeen, jossa Hännisen 

käsityksen mukaan elivät synnin aiheuttamat luonnolliset himot ja halut, jotka ajoivat 

ihmistä pahoihin tekoihin.980 

Kirjoittajien käsityksistä ihmisen sivistymättömästä alkutilasta nousee esiin sub-

jektikäsitysten moninaisuus sekä erilainen laajuus ja tarkkuus. Tämä on seurausta kir-

joitusten monimuotoisuudesta, niiden kirjoittamisen pitkästä aikavälistä sekä niiden 

omakohtaisuuden tuottamasta autenttisuudesta. Tästä huolimatta niistä on löydettä-

vissä yhteisiä rakenteita ja piirteitä. Yhteistä useille subjektikäsityksille oli niiden kes-

kiössä ollut sydän sekä mielen, tunnon, tahdon ja ymmärryksen sijoittaminen keskei-

siksi sielunominaisuuksiksi. Yhteistä kirjoituksille oli myös se, että niissä ei esiintynyt 

yksimielisyyttä ihmisen hengen ja ruumiin välisestä rajasta. Eräät kirjoittajat eivät 

maininneet ruumista lainkaan, toiset puolestaan sijoittivat sen koko subjektia piinan-

neiden luonnollisten himojen ja halujen pesäpaikaksi. Ääripäässä August Hytönen 

sijoitti inhimillisen järjen lähemmäksi ruumiin- kuin hengenominaisuutta. 

Kaikkein selvin alkutilaa koskevien käsityksien yhtäläisyys oli luonnon kategorian 

keskeisyys. Kirjoittajien välillä oli yksimielisyys siitä, että ihmisen alkutila oli luonteel-

taan raaka tai syntinen luonnontila. Heidän teksteissään toistui käsitys, jonka mukaan 

alkutilassaan ihminen oli luonnollisten himojen ja halujen vallassa. Osa kirjoittajista 

paikansi luonnontilan lähteen sydämeen, osa ruumiiseen ja osa ei eritellyt sille mitään 

sijaintia subjektissa. Lähteestään riippumatta näitä käsityksiä yhdisti se, että raakuus, 

synti tai luonto oli ihmisen alkutilassa koko subjektin alueelle leviävä ja kaiken kat-

tava. Subjektin osa-alueiden rajaviivat eivät olleet ehjiä, vaan luonto tunkeutui niiden 

lävitse sekä subjektin sisäisten osa-alueiden välillä että myös subjektin ulkorajan ja 

ulkoisen luonnon välillä. Niinpä ihminen piirtyi subjektindispositioissa lähtökohtai-

sesti ikään kuin luonnon elementtiin tai kategoriaan auki olevana. Luonto ikään kuin 

virtasi subjektin lävitse. Tämä ihmisen luonnollinen olemuksellinen alkutila näyttää 

olleen kirjoittajien keskuudessa eräänlainen jaettu kulttuurinen itsestäänselvyys, jo-

hon viitatessaan he eivät kokeneet tarvetta yksittäisiä mainintoja laajempiin peruste-

luihin. 

                                                   

 

980 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 2, 15.1.1870 & 
Kansan Lehti no. 3, 22.1.1870; J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä. 
Suomenlehti no. 38, 23.9.1873 & no. 39, 30.9.1873. 
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Ihmisen luonnollista alkutilaa koskevan käsityksen kulttuurinen lähde oli selkeästi 

esillä kaikkien sivistys-kirjoittajien teksteissä. Luonnontilan syyksi nähtiin kirjoituk-

sissa yksimielisesti ihmisen syntisyys, joka puolestaan yhdistettiin yksiselitteisesti Raa-

matun alussa, sen ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kerrottuun ihmisen syntiinlan-

keemukseen. Osassa kirjoituksista siihen viitattiin suoraan puhumalla ihmisen sisäi-

sestä turmeltuneisuudesta tai hänen kantamastaan perisynnistä. Osassa kirjoituksissa 

puolestaan syntiinlankeemuksen seurauksiin viitattiin hienovaraisemmin esimerkiksi 

Raamattuun viittaavalla sanonnalla ”otsasi hiessä tulee sinun leipäsi syödä” tai to-

teamuksilla ihmisen sivistykselle täysin vieraasta luonnosta. Joka tapauksessa kaikilla 

kirjoittajilla oli yhteisymmärrys siitä, että juuri syntiinlankeemus oli ihmisen olemuk-

sellisen alkutilan taustalla. Se oli turmellut ihmisen, tehnyt hänestä lähtökohtaisesti 

raa’an tai luonnontilaisen. Näyttää siis siltä, että Raamatun syntiinlankeemuskerto-

mus oli kaikkien sivistys-kirjoittajien ihmiskäsityksen keskeinen kulttuurinen meta-

teksti, jonka perusteella he ymmärsivät ihmisen olevan lähtökohtaisesti luonnon ka-

tegorian määrittämä. 

Ihmisen alkuperästä ja olemuksesta kertovat luomiskertomus ja syntiinlankee-

muskertomus ovat edelleen länsimaiseen kulttuurin metatekstejä, mutta kirjoittajien 

ihmiskäsityksen ymmärtämisen kannalta oleellista on se, miten he nämä kirjoitukset 

tulkitsivat 1800-luvun puolivälissä. Suomessa Raamattua tulkittiin valtionuskontona 

olleen luterilaisuuden kautta. Se oli todellinen suomalaisten ihmisten käsityksiä toi-

siinsa yhdistänyt tekijä, sillä luterilaiseen kirkkoon kuului käytännössä pieniä poik-

keuksia lukuun ottamatta koko väestö vielä 1800-luvun puolivälissä.981 Kirkko järjesti 

myös yhteiskunnan ainoan, koko hajanaisen maan kansalle yhteisen koulutusjärjes-

telmän, jossa jokaiselle kansan jäsenelle opetettiin lukutaitoa ja luterilainen pelastus-

oppi. Tämän kirkollisen kansanopetuksen tärkein työväline oli katekismus-kirja, jossa 

pyrittiin selittämään luterilainen Raamatun opetus kansalle ymmärrettävässä muo-

dossa. Katekismuksessa ilmoitetun opin osaaminen oli edellytyksenä ripiltä pääsylle 

ja naimisiin menolle. Ripiltä pääsyn jälkeen ihminen saattoi täysivaltaisena seurakun-

nan jäsenenä osallistua ehtoolliselle.982 Katekismuksen oppien omaksuminen kirkol-

lisen kansanopetuksen kautta oli siis aikana ennen kansakoulua eräänlainen portti 

                                                   

 

981 Koko Suomen väestöstä kuului vuoden 1865 luvuissa 97,7 prosenttia luterilaiseen kirkkoon. SVT 
VI:1, 25. 

982 Laine & Laine 2010, 259. Katekismus oli kirja, jota luettiin itse henkilökohtaisesti, sillä luterilaisuu-
dessa kansan lukutaito oli keskeisessä asemassa, jotta jokainen ihminen voisi Raamattua lukemalla 
muodostaa oma uskontulkintansa. Tässä oli näkyvissä protestantismin omakohtaisen uskonnollisuu-
den korostus suhteessa aikaisempaan katolilaisuuteen. 
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aikuisuuteen ja seurakunnan muodostaman yhteisön täysjäsenyyteen. Tämän vuoksi 

voidaan olettaa, että monet sivistys-kirjoittajien tekstien ihmiskäsitystä ja siinä ilmen-

nyttä luontokäsitystä koskeneet yhteiset piirteet olivat lähtöisin luterilaisesta kirkolli-

sesta kansanopetuksesta ja sen keskeisestä oppikirjasta katekismuksesta. 

Katekismus ja luterilaisuus kietoutuivat yhteen jo varhaisessa vaiheessa, sillä ka-

tekismuksen esikuva ja perusta oli luterilaisen kristillisyyden isän, Martin Lutherin 

(1483–1546) vuonna 1529 julkaisema Vähä katekismus, joka oli useampien myöhem-

min ilmestyneiden katekismusten pohjana.983 Käytännössä eri katekismukset sisälsi-

vät Lutherin vähä-katekismuksen ja kulloisenkin tekijän sille laatiman selityksen.  Yli-

voimaisesti laajimmalle levinnein katekismus oli ruotsalaisen arkkipiispa Olaus Svebi-

liuksen 1600-luvun lopulla julkaisema laitos, joka oli ensimmäinen Ruotsin valtakun-

nassa virallisen aseman saanut katekismus. Se suomennettiin 1700-luvun puolivälissä, 

jonka jälkeen siitä tuli koko Suomen alueella käytössä ollut oppikirja.984 Svebiliuksen 

katekismus säilyi sellaisena pitkään, sillä se oli laajassa käytössä koko kirkossa 1800-

luvun lopulle asti ja sen jälkeenkin eri herätysliikkeillä aina nykypäivään asti.985 Käy-

tännössä juuri Svebiliuksen katekismus oli suurella todennäköisyydellä kaikkein kes-

keisin, sivistys-kirjoittajille yhteinen ihmiskäsitystä rakentanut suomenkielinen 

teksti.986 Ymmärtääksemme sivistys-kirjoittajien ihmiskäsitystä onkin syytä paneutua 

Svebiliuksen kirjassaan ilmaisemiin käsityksiin subjektista. 
  

                                                   

 

983 Laine & Laine 2010, 272. 

984 Laine & Laine 2010, 274. Laine 1999, 89–91. Paikoin käytössä oli myös vanhempi Gezeliuksen 
katekismus: Gezelius, Johannes 1666: Yxi paras lasten tawara on I. ABC kirja. II. Catechismus. III. 
Kysymyxet. IV. P. Raamatun erinomaiset opetus sanat. Petar Hannuxen pojalda. Turku. Paikoin 1800-
luvun puolessa välissä käytössä oli myös Johan Möllerin Katekismus. Möller, Johan 1799: Autuuden 
oppi. Lyhykäisesti edespandu, Lutheruxen Catechismuxen yxinkertaisexi selityxexi. Turku. Myös J. A. 
Lindblomin muokkaama Svebiliuksen katekismus oli joissakin paikoissa käytössä: Svebilius, Olaus & 
Lindblom J. A. 1828: Yxikertainen selitys. Doct. Martin Lutheruksen Wähä catechismus ynnä selityk-
sen kanssa. suom. Gust. Renvall. Turku 1838. Murtorinne 1992, 90. 

985 Svebiliuksen katekismusta pidetään edelleen arvossa herätysliikkeistä evankelisuuden ja rukoilevai-
suuden keskuudessa. Simojoki 1984, 164.  

986 Käytän tässä työssä Svebiliuksen katekismuksen vuoden 1831 painosta, jota useat kirjoittajistakin 
saattoivat aikanaan lukea. Svebilius, Olaus 1831: Lutheruksen Vähän katekismuksen selitys. Sen suuren 
hyödytyksen tähden suomeksi käätty, ja nyt vastauudesta ylitze katzottu ja suomen kielen luonnon 
jälkeen oijettu. Suomentanut Daniel Juslenius. J. C. Frenckell ja poika, Helsinki. 
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Kuvio 23.  Olaus Svebiliuksen subjekti alkutilassaan 

Mitä Svebilius sitten kertoi katekismuksessaan lukijoilleen ihmisestä ja hänen ole-

muksellisesta tilastaan? Svebiliuksen katekismuksesta on mahdollista analysoida sub-

jektin dispositio samaan tapaan kuin kunkin sivistys-kirjoittajan teksteistä. Kuviossa 

23. havainnollistan Svebiliuksen ihmisen alkutilaa koskevaa subjektikäsitystä ja sen 

suhdetta ulkoiseen todellisuuden. Svebilius jaotteli ihmisen kristilliseen tapaan lähtö-

kohtaisesti kahteen osaan: sieluun ja ruumiiseen. Hän kuitenkin korosti, että nämä 

kaksi osa-aluetta olivat ihmisen tämänpuoleisessa elämässä toisistaan eriämättömiä. 

Vasta kuolemassa kristillisen ihmisen sielu ja ruumis erosivat toisistaan, kun ruumis 

muuttui jälleen maaksi. Ihmisessä ollut sielu itsessään oli Svebiliuksen mukaan kuo-

lematon.987 Subjektin keskiössä sielun alueella oli Svebiliuksen mukaan ihmisen sydän. 

Se oli ihmisen potentiaalisen hyvän eli jumalyhteyden aluetta. Svebiliuksen sanojen 

mukaan sydämellään ihminen saattoi rakastaa Jumalaa, rukoilla häntä ja antaa an-

teeksi lähimmäisilleen.988 Ihmisen keskeisiä sielunvoimia puolestaan olivat Svebiliuk-

                                                   

 

987 Svebilius 1831, 41–42, 57, 83. 

988 Svebilius 1831, 25, 62, 72. 
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sella ymmärrys ja tahto. Niillä oli tärkeä osa kristillisen ihmisen elämässä, sillä Svebi-

liuksen mukaan Jumalan Pyhä Henki uudisti kristillisen kasteen yhteydessä juuri 

nämä sielunvoimat.989 Ihmisessä oli Svebiliuksen mukaan myös yhtenä sielunvoi-

mana omatunto, joka oli keskeisessä asemassa ihmisen synnintunnon ja katumuksen 

kannalta. Svebiliuksen mukaan Jumalan laki, eli kymmenen käskyn opetukset, herätti 

juuri ihmisen omatuntoa sekä ”näytti hänen pahoin tehneen ja sillä ansainneen Ju-

malan vihan, ajallisen ja iankaikkisen rangaistuksen”.990 

Kaikkien sivistys-kirjoittajien tavoin Svebiliuksen subjekti ei kuitenkaan alkutilas-

saan pystynyt käyttämään näitä hänelle luomisessa annettuja sielunominaisuuksia, 

koska ihminen oli siinä lähtökohtaisesti ominaislaadultaan syntinen ja pahojen halu-

jen ja himojen riivaama. Tämän selitettiin katekismuksessa johtuvan syntiinlankee-

muksesta, jonka seurauksena jokainen Aatamin ja Eevan jälkeinen ihminen peri hei-

dän syntisyytensä. Svebilius korostikin, että perisynti ei merkinnyt pelkästään syntiin-

lankeemuksessa menetettyä Jumalan kuvaa, vaan ihmisen koko luonnon turme-

lusta.991 Synti asui ihmisessä ”vanhana Aadamina”, josta ei katekismuksen mukaan 

voinut päästä kokonaan eroon tässä maailmassa.992  

Svebiliuksen esittämän käsityksen mukaan ihminen olikin alkutilassaan kauttaal-

taan luonnollinen ihminen, eli juuri syntisessä luonnontilassa oleva. Ihmisen sydä-

men tuli olla puhdas, mutta syntiinlankeemuksen vuoksi se ei sitä ollut, vaan siellä 

asui kaikenlainen pahuus.993 Svebiliuksen ihmisellä oli kyllä ymmärrys ja tahto, mutta 

ihmisen alkutilassa nämä sisäiset voimat olivat kuitenkin samassa koko subjektin tilan 

täyttämässä synnin- tai luonnontilassa kuin sydänkin. Tätä luonnontilaa Svebilius ni-

mitti käsitteellä liha, joka ei niinkään ollut hänelle ihmisen osa-alue, vaan näitä osa-

alueita juuri ihmisen syntisessä alkutilassa peittävä elementti. Svebilius itse määritteli 

                                                   

 

989 Svebilius 1831, 86. 

990 Svebilius 1831, 91 

991 Svebilius 1831, 28. 

992 Svebilius 1831, 86–87. 

993 Svebilius 1831, 73–74, 26. 
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lihan kaikkeen pahuuteen alttiina olevaksi ”meidän syntiseksi luonnoksemme ja li-

halliseksi sisuksemme.”994 Se oli hänelle paitsi luonnon, mutta myös perkeleen ele-

mentti. Svebiliuksen mukaan perkele kiusasi ihmistä juuri hänen lihansa kautta työn-

tämällä sydämeemme ”pahat yllytykset, häjyt himot ja halut”.995  

Liha ei tarkoittanut Svebiliukselle suoranaisesti ruumista, vaan nimenomaan hä-

nessä asunutta ja kaikkialle levittäytynyttä perisyntiä. Jumalyhteydetön ihminen oli 

yksiselitteisesti lihallinen ja pahalla halulla turmeltunut.996 Liha ei hänellä myöskään 

rajoittunut yksittäiseen ihmiseen, vaan kuvasi koko ihmiskunnan yhteistä syntistä ole-

musta. Svebilius kuvasi tätä toteamalla, että Ihmistä esti maan päällä tekemästä Ju-

malan tahtoa perkeleen ja oman lihansa lisäksi maailman liha, joka tarkoitti hänen 

mukaansa maailmassa eläviä pahoja ihmisiä, heidän pahoja tekojaan ja elämäänsä.997  

Svebiliuksen opetuksen mukaan syntisen luonnontilan voittaminen juuri oli kris-

tinuskon ydin. Se onnistui vain Jumalyhteyden avulla. Luterilaisen opin mukaisesti 

jumalyhteyteen saattoi päästä kasteen sekä ihmisen sisäisen synnintunnon kautta, il-

man omia hyviä tekojaan. Tällöin ihminen saattoi voittaa lähtökohtaisen luonnonti-

lansa, jota Svebilius kuvasi myös hengelliseksi kuolemaksi.998 Perisynnistä ei kuiten-

kaan päässyt kokonaan eroon maallisen taipaleen aikana. Niinpä Svebiliuksen mu-

kaan ihmisen tuli joka päivä upottaa itsessään asunut ”vanhan Aadamin” paha himo, 

ristiinnaulita lihansa ja seisoa sen syntisiä haluja vastaan.999  

Ihmisen koko maallinen elämä oli siis Svebiliuksen mukaan taistelua hänessä asu-

nutta syntiä ja luonnontilaa vastaan. Voidaan siis sanoa, että sivistys-kirjoittajien ta-

voin Svebilius ei nähnyt luontoa itsestään selvästi ihmisestä irralliseksi tai hänen ul-

kopuoliseksi elementikseen, vaan ihmissubjektin ja luonnon rajalinja oli epäselvä ja 

häilyvä. Näyttääkin siltä, että Svebiliuksen katekismuksessaan esittämä subjektikäsitys 

on monella tapaa sivistys-kirjoittajien ihmisen alkutilaan viittaavien käsitysten yhtei-

senä perustana. Tämä näkyy jo vertailtaessa kirjoittajien ja Svebiliuksen käsityksiä sie-

lundispositiosta, joka on eri hengenvoimineen varsin yhtenevä useimman sivistys-

kirjoittajan alkutilaa koskevien käsityksien kanssa. Samoin Svebiliuksen käsitys ihmi-

                                                   

 

994 Svebilius 1831, 68. 

995 Svebilius 1831, 73, 68. 

996 Svebilius 1831, 26. 

997 Svebilius 1831, 68. 

998 Svebilius 1831, 83–84. 

999 Svebilius 1831, 86. 
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sen syntisyydestä, joka peitti ja turmeli ensin jaloksi luodun ihmisen hengen-ominai-

suuksia on tarkalleen sama kuin jokaisella sivistys-kirjoittajalla. Lopulta yhteistä 

Svebiliuksella ja sivistys-kirjoittajilla oli juuri ihmisen näkeminen lähtökohtaisesti 

luonnontilaisena olemuksena, jossa raa’at ja lihalliset himot olivat valloillaan. Tämän 

perusteella voidaankin todentaa se ennestään vahva olettamus, että luterilaisella kan-

sanopetuksella oli selvästi ollut ratkaiseva merkitys sivistys-kirjoittajien ihmiskäsityk-

sen muotoutumisessa. 

1800-luvun alkupuoliskon suomenkielisessä kirjallisessa kulttuurissa oli katekis-

muksen ohella myös toinen tärkeä ja suhteellisen laajalle levinnyt kirjallinen lähde, 

jossa pohdittiin ihmisen ominaislaatua ja suhdetta muuhun olevaan ja joka vaikutti 

joidenkin sivistys-kirjoittajien ihmistä koskeviin käsityksiin. Kyseessä oli vuonna 

1791 ilmestynyt Johan Frosteruksen (1720–1809) kirja Hyödyllinen huvitus luomisen 

töistä, joka oli ensimmäinen suomenkielinen luonnonopillinen teos. Frosterus oli 

taustaltaan Sotkamon kirkkoherra, mikä näkyi teoksen kristillisessä tyylissä ja luteri-

laisessa sanomassa. Kirjan luonnon hallintaa ja hyötyä korostavista painotuksista tu-

lee kuitenkin esille, että hän oli kiinnostunut myös 1700-luvun eurooppalaisista va-

listusaatteista.1000 Hyödyllinen huvitus luomisen töistä -kirjan levinneisyyttä suomenkieli-

sessä kirjallisessa kulttuurissa kuvaa se, että siitä otettiin vuoteen 1850 mennessä kaik-

kiaan yhdeksän eri painosta ja se onkin painosmäärältään ajan suomenkielisen kirjal-

lisuuden terävintä kärkeä.1001 Frosteruksen käsitykset luonnosta ja ihmisestä näkyivät 

sivistys-kirjoittajista erityisesti Antti Mannisen, mutta myös muiden luonnon hallin-

taa ajattelussaan painottaneen kirjoittajan teksteissä. Tällaisia olivat selvimmin Staf-

fan Riikonen, Anders Särkelä ja Erik Taipale. 

Frosteruksen kirjasta voidaan Svebiliuksen katekismuksen tapaan analysoida esiin 

subjektin dispositio, jota kuvataan kuviossa 24. 

                                                   

 

1000 Lempiäinen 2000. 

1001 Karkama 2001, 96–100; Karkama 2007, 285–290. 
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Kuvio 24.  Johan Frosteruksen subjekti alkutilassaan 

Frosteruksen kirja oli luonnonoppi ja hänen käsityksensä mukaan luontoon kuului 

kaikki Jumalan luoma. Tämän vuoksi luonnon tutkiminen olikin hänen mukaansa 

pohjimmiltaan Jumalan tutkimista, keino oppia tuntemaan hänet, mikä sellaisenaan 

oli ihmisen velvollisuus.1002  

Ihminen oli Frosteruksella elimellinen osa luontoa, jota kuvataan kuviossa jo tut-

tuun tapaan siten, että subjektin uloin rajalinja, joka erottaa hänet ulkoisesta luonnosta 

on kuvattu aukinaista rajaa kuvaavalla katkoviivalla. Frosterus näki ihmisissä ja luon-

non eläimissä monia yhteneväisyyksiä. Hänen mukaansa ihmisillä ja eläimillä oli ruu-

miinsa lisäksi myös yhteisiä hengenominaisuuksia. Ihmisen alempia hengenominai-

suuksia olivat Frosteruksen mukaan tunto (aistit), mieli ja muisti, joita eläimillä vastasivat 

tunto (aistit), muisti, halut ja pelot.1003 Ihminen kuitenkin poikkesi Frosteruksen mu-
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kaan kaikista muista luontokappaleista siinä, että hänellä oli sielu ja ylempiä sielunomi-

naisuuksia, jotka Frosterus nimesi ymmärrykseksi, tahdoksi ja omatunnoksi.1004 Tämän 

havainnollistamiseksi kuviossa on osoitettu, kuinka Frosteruksen ajattelun mukaan 

ihmisen hengen ja ruumiin raja kulki eri kohdassa kuin sielun ja luonnon raja. 

Alemmat hengenominaisuudet, jotka ihminen jakoi eläinten kanssa, tekivät Fros-

teruksen ajattelussa hänestä erottamattoman osan luontoa. Frosterus itse kuvasi ih-

misen sielun ja ruumiin suhdetta toteamalla, että Jumala oli yhdistänyt ne tässä elä-

mässä ”tutkimattomalla tavalla”. Hänen mukaansa ihminen ei voinut ymmärtää tätä, 

koska hän oli maallisessa elämässään sillä tavoin rajoitettu, että hänen tiedonsaantinsa 

ulkomaailmasta tapahtui hänen ruumiillisten jäseniensä kautta. Frosteruksen mukaan 

ihminen pääsi selville sielunsa todellisesta luonteesta vasta kuoleman jälkeisessä elä-

mässä, jossa Jumala teki sen hänelle tiedettäväksi.1005 

Frosteruksen mukaan tämä ihmisen vaikeasti hahmotettava sielu oli kuitenkin te-

kijä, joka korotti hänet kaiken luodun yläpuolelle siksi, että hän saattoi sen ansiosta 

oppia tuntemaan Jumalaa. Tämän tuntemisen ydin oli ihmisen sydämessä, joka oli 

Frosterukselle ihmisen jumalyhteyden aluetta ja Jumalan antaman rakkauden 

lähde.1006 Jumalan luomaa luontoa ja samalla Jumalaa saattoi puolestaan oppia tunte-

maan sydämen ohella sielun sisimmässä olleiden ihmisen ymmärryksen ja tahdon avulla. 

Niiden tuli Frosteruksen mukaan olla yhdistettynä niin, että ymmärrys tutki, tunsi ja 

näytti, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Tahto puolestaan seurasi ymmärrystä ja teki 

vapaan vaalin hyvän ja pahan välillä. Frosteruksen mukaan ihmisen sielussa oli vielä 

yksi korkeampi hengenominaisuus: omatunto, joka hänen mukaansa oli voima, jonka 

avulla ihminen saattoi etukäteen arvioida ja jälkikäteen tuomita omia tekemisiään. 

Hänen mukaansa eläimillä tällaista kykyä ei ollut.1007 

Piilevistä kyvyistään huolimatta Frosteruksen subjekti oli alkutilassaan kauttaal-

taan, myös sielultaan, kuviossa harmaalla värillä kuvatussa luonnontilassa. Tämä joh-

tui Frosteruksen mukaan ihmisessä olevista pahoista himoista ja haluista, jotka olivat 

ihmisessä asuneen synnin seurausta. Frosteruksen mukaan synninlankeemuksen 

kautta ihmisen päälle oli tullut ”suuri viheliäisyys”.1008 Sen vuoksi ihmisen hengellistä 
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köyhyyttä ei saanut hänen mukaansa koskaan unohtaa.1009 Frosteruksen mukaan 

”synti turmeli sielun, ruumin, ajallisen onnen, saatta levottoman oman tunnon ja ijan-

kaikkisen onnettomuden”.1010 Ennen kaikkea synti vaikutti ihmiseen Frosteruksen 

mukaan siten, ettei ihminen voinut toteuttaa itseään sellaisena, joksi hänet on alun 

perin luotu.1011  

Synnin vuoksi Frosteruksen subjekti ei ymmärtänyt omia sisäisiä, hänet eläimistä 

erottaneita, henkisiä kykyjään. Niiden käsittäminen ja parempaan tilaan pääseminen 

oli kuitenkin mahdollista Jumalyhteyden ja inhimillisen tiedon avulla. Frosteruksen 

kirjan selvä tarkoitus oli tämän valistushenkisen ajatuksen opettaminen suomenkie-

liselle kansalle. Ihmisen oli opittava hallitsemaan omaa sisäistä luontoaan, jonka jäl-

keen hän saattoi hallita myös ulkoista luontoa. Frosteruksen ihmisellä oli tätä kautta 

hänen omaksumiensa 1700-luvun valistusajan oppien mukaisesti entistä aktiivisempi 

rooli maailmassa.  

Frosteruksen subjektikäsityksestä on havaittavissa yhtenäisyyksiä sekä Svebiliuk-

sen että sivistys-kirjoittajien kanssa. Sivistys-kirjoittajien tapaan Svebilius ja Frosterus 

ymmärsivät ihmisen alkutilan Raamatussa kuvatun syntiinlankeemuksen seurauk-

sena. Svebilius ja Frosterus kumpikin näkivät synnin olevan jopa ideaalitilaan pääs-

seelle ihmissubjektille jatkuva uhka. Luonnolliset himot ja halut vaanivat alati niin 

Jumalyhteyteen päässyttä kuin oman ihmisyytensä luonteen ymmärtänyttäkin. Alku-

tilassa olevan ihmisen subjektia ne peittivät kokonaan. Svebiliusta ja Frosterusta 

erotti toisistaan se, miten he ymmärsivät syntiinlankeemuksen vaikutukset ihmisessä. 

Svebilius näki syntiinlankeemuksen turmelleen ihmisen, kun taas Frosterus näki sen 

ikään kuin toimineen luomisen loppuunsaattajana. Frosteruksen käsityksen mukai-

sesti syntiinlankeemuksen seurauksena ihmisestä ja maailmasta oli tullut sitä, mitä ne 

olivat. Tässä näkyi Frosteruksen valistushenkisyys, sillä hänen ajattelunsa mukaan 

syntiinlankeemuksen seurauksena maailmasta oli tullut ihmisen hallitsema valtakunta 

ja että syntiinlankeemuksen voittamiseen kuului olennaisena osana tämän vallan in-

himillinen haltuunotto. 

Ennen kaikkea niin Svebiliuksen kuin Frosteruksen subjektikäsityksiä ihmisen pe-

rusluonteesta yhdisti syntiinlankeemuskertomuksesta lähtöisin ollut kaiken olevan 

dualistinen jako kahteen perustavaan kategoriaan: toiseen jossa olivat synti, luonto, 
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liha ja paha sekä toiseen jossa olivat henki, jumalyhteys ja hyvä. Huomattavaa on 

myös, että tämä dualismi ei merkinnyt heille samaa, mitä sielun ja ruumiin dualismilla 

ymmärretään länsimaisessa ajattelussa tänä päivänä. Syntisen luonnon ja hyvän hen-

gen jako ei Svebiliuksella ja Frosteruksella seurannut ihmisen ruumiin ja sielun jako-

linjaa. Ruumiin ja sielun jaolla oli heille keskeinen merkitys vain ihmisen kuolemassa, 

jolloin ne erkaantuivat toisistaan.1012 Ihmisen elämän aikana merkittävässä osassa oli 

hänessä asuvan lihallisen synnin ja toisaalta hänen Jumalan mahdollisesti kirkastaman 

hengen suhde. Luonnon kategoriassa ollut ihmisen ja maailman lihallisuus ei tämän-

puoleisessa totellut sielun ja ruumiin rajoja. Syntiinlankeemuksesta johtuneen lihalli-

suutensa vuoksi ihminen kuului lähtökohtaisesti syntisen luonnon ja hyvän hengen 

välisessä dualistisessa jaottelussa luonnon kategoriaan. Tämä Svebiliuksen ja Froste-

ruksen artikuloima dualismi näyttäytyy myös kaikkien sivistys-kirjoittajien alkutilaa 

koskevissa käsityksissä. Näin ollen se näyttää lävistäneen 1700-luvulta 1800-luvun 

puoliväliin koko suomenkielistä kirjallista kulttuuria, jossa käsityksiä ihmisen ole-

muksellisesta luonteesta artikuloitiin. 

Tämän selvästi kulttuurisesti vahvan kategorisoinnin taustalla näyttää olevan Mar-

tin Luther ja luterilainen kristillisyys, joka yhdisti niin Svebiliusta ja Frosterusta kuin 

sivistys-kirjoittajiakin. Tämän vuoksi on syytä pohtia sitä, miten Luther suhtautui ih-

misen maalliseen sivistymiseen. Lutherin länsimaisen subjektikäsityksen muotoutu-

mista tarkastelleen Charles Taylorin mukaan tämä korosti teologiassaan juuri syntiin-

lankeemuksen merkitystä niin, ettei nähnyt sen jälkeisessä ihmisessä tai maailmassa 

lähtökohtaisesti mitään hyvää.1013 Tämän vuoksi Luther vastusti voimakkaasti inhi-

millisen järjen nostamista ihmisen toiminnan perustaksi ja toi tämän näkemyksensä 

kärjekkäästi esille kirjoittaen inhimillisestä järjestä ”tuona huorana”.1014 Samasta 

syystä Luther tuomitsi antiikin pakanallisen ajan moralistit ja heidän filosofiansa. Hä-

nen logiikkansa mukaan ennen Kristusta eläneissä antiikin auktoreissa ei voinut vai-

kuttaa Jumalan henki.1015 Lutherin negatiivinen asenne inhimillistä järkeä kohtaan 

näkyi myös hänen oman aikansa uusien luonnontieteellisten oppien hyljeksintänä, 
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kuten siinä, että Luther torjui aikalaisensa Nikolaus Kopernikuksen esittelemän au-

rinkokeskeisen maailmankuvan.1016  

Lutherin opin näkökulmasta katsoen Max Weberin kuuluisa reformaatiota kos-

keva teesi, jonka mukaan kapitalismin henki oli seurausta protestantismin sekä siihen 

liittyvän työetiikan syntymisestä, sopiikin huonosti luterilaisuuteen ja sen toistaminen 

luterilaisuuden yhteydessä on harhaanjohtavaa.1017 Weberin pääasiallisen analyysin 

pohjana oli toinen protestantismin muoto kalvinismi, joka ei suhtautunut maalliseen 

kehitykseen ja menestykseen kielteisellä tavalla.1018  

Juuri sivistys-kirjoituksissa sekä Svebiliuksen ja Frosteruksen käsityksissä painot-

tunut ihmisen lävitse käyvä syntisyys oli Taylorin mukaan Lutherin ajattelun perusta. 

Hänen mukaansa Lutherille ihminen ei ollut ensi sijassa rationaalinen, vaan uskon-

nollinen olento: ihmiset ikävöivät Jumalaa. Lutherilla alkupiste, josta korkeinta hyvää 

alettiin etsiä, oli juuri Jumalan kaipauksessa ja toisaalta ihmisen omassa epätäydelli-

syydessä.1019 Lutherin mukaan ihmisen tuli tunnistaa itsessään oma epätäydellisyy-

tensä ja tulla siitä tietoiseksi. Taylorin mukaan näin tunnistettu ihmisen epätäydelli-

syys ja turmeltuneisuus todisti Lutherille sille vastakkaisen kaiken hyvän ja ylemmän 

lähteenä olleen Jumalan olemassaolon.1020  

Syntiinlankeemus ei ollut Lutherille mikään menneisyydessä tapahtunut asia, vaan 

hän näki sen olevan ihmisessä ikään kuin koko ajan jatkuvasti läsnä. Hänelle ihmisen 

sisäinen perisynti merkitsi epäjumalanpalvontaa, ihmisen halua olla kuin Jumala. 

Tämä himo samaistui Aatamin ja Eevan paratiisissa kiellettyä hedelmää maistaessaan 

tekemään ensimmäiseen syntiin, jonka motiivina oli Raamatun mukaan juuri ihmisen 

halu olla kuin Jumala. Tämän vuoksi ihmisen oli Lutherin ajattelun mukaan turha 

etsiä itsestään reflektiivisesti Jumalaa pelastuakseen. Lutherin käsityksen mukaan tä-

mänlainen reflektio ainoastaan elvytti ihmisessä asuvan synnin eli syntiinlankeemus-

kertomuksessa kuvatun halun olla kuin Jumala.1021  

Taylorin mukaan Lutherille syntisyys ei ollutkaan ihmisen henkilökohtainen asia, 

vaan korostaessaan syntiinlankeemusta hän teki ihmisen siitä koko ihmisyyden ylei-

sen ja yhteisen ahdingon ja toisaalta opetti, että pelastus tuli ainoastaan ihmisvoimien 
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ulottumattomista, Jumalalta. Tämä vapautti hänet oman henkilökohtaisen turmelluk-

sensa musertavalta tunnolta, koska kannettava taakka ei ollut henkilökohtainen, vaan 

koko ihmiskunnan yhteinen. Samalla hän saattoi riemuita luottamuksesta siihen, että 

vapautus ja pelastus tämän synnin taakan alta tulivat jostain muualta kuin ihmiseltä 

itseltään.1022 Lutherin ajattelun mukaan ihmisen syntiinlankeemuksen jälkeisen tur-

meltuneisuuden vuoksi Jumala oli ensin antanut Vanhassa testamentissa ilmoitetun 

lakinsa. Tämän lain huomioon ottaminen loi Lutherin ajattelun mukaan olosuhteet, 

joissa pelastuminen hyvään oli mahdollista, mutta joissa synti yhä hallitsi ihmisestä. 

Lutherin opissa synnistä saattoi vapautua ja pelastua vain Uudessa testamentissa il-

moitetun Jeesuksesta kertovan evankeliumin kautta. Se lupasi ihmiselle uuden elä-

män tuonpuoleisessa lahjana, joka tuli ainoastaan Jumalan armosta ja vastaanotettiin 

vain uskon ansiosta, riippumatta ihmisen teoista.1023  

Lutherin ajattelun mukaan kaiken keskiössä piti olla Kristus, joka oli yhtä Jumalan 

kanssa. Pelastusvarmuus tuli synnistä turmeltuneen ihmisen ulkopuolelta, Jumalan 

sanassaan antamasta lupauksesta.1024 Niin sivistys-kirjoituksissa kuin Svebiliuksen ja 

Frosteruksen ajattelussa esillä oleva hengen ja luonnon dualismi on johdettavissa 

tästä Martin Lutherin subjektia koskeneesta ajattelusta. Jumalan hyvää henkeä ja tur-

meltunutta ihmistä, luontoa ja maailmaa painottanut kategorinen jako näyttää olleen 

sivistys-kirjoittajien ihmistä koskevassa diskurssissa hallitseva kategorisointi. 

Ymmärtääksemme paremmin 1800-luvun puolivälin ihmisten ajattelua, heille tär-

keät kulttuuriset metatekstit luomiskertomus ja syntiinlankeemuskertomus on luet-

tava juuri tämän hyvän hengen ja syntisen luonnon dualismin kautta. Raamatun aloit-

tavassa Mooseksen ensimmäisessä kirjassa kerrotaan, kuinka Jumala alun perin antoi 

ihmiselle maailman luomisessa aivan erityisen aseman.  Jumala loi ensin koko maail-

mankaikkeuden sekä sen luonnon kasveineen ja eläimineen. Sen jälkeen Jumala teki 

miehen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elävän hengen, jonka ansiosta 

ihmisestä tuli sielullinen olento, elävä sielu. Ihminen oli miespuolinen ja Jumala loi 

hänestä alun perin oman kuvansa maan päällä. Raamatun mukaan nainen luotiin, 

koska Jumala katsoi, ettei jo luodun miehen ollut hyvä olla yksin. Jumala toi miehen 

eteen kaikki maalla elävät eläimet, jotka mies sai nimetä. Eläimistä mikään ei kuiten-
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kaan auttanut miestä yksinäisyydessään, jonka vuoksi Jumala päätyi lopulta vaivutta-

maan miehen uneen ja luomaan naisen hänen kylkiluustaan. Miehelle Jumala antoi 

vallan hallita juuri luomaansa maata, sen eläinkuntaa ja kasvikuntaa. Ihminen luotiin 

selkeästi luonnosta erilliseksi hengelliseksi olennoksi, Jumalan kuvaksi. Hänestä teh-

tiin Jumalan tapaan kuolematon olento, joka sai elää naisen kanssa Jumalan istutta-

massa paratiisissa, kunhan he eivät vain syöneet sen yhdestä, hyvän ja pahan tiedon 

puusta.1025  

Mooseksen ensimmäisen kirjan mukaan Aatami ja Eeva kuitenkin söivät Jumalan 

kiellosta huolimatta hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää. Syntiinlankeemuskerto-

muksen mukaan nän tapahtui, koska ihminen halusi tiedoissaan olla Jumalan kaltai-

nen. Syntiinlankeemuksen seurauksena Jumala rankaisi ihmistä. Ihminen menetti 

monella tapaa luomisessa saamansa aseman luonnon hallitsijana. Siitä lähtien ihmi-

sestä tuli myös eläinten tavoin kuolevainen. Hänen tuli syntyä eläinten tavoin kivuli-

aasti, kun nainen sai synnistään rangaistukseksi synnytyskivut. Ihminen menetti ikui-

sen elämänsä ja tuomittiin kuoltuaan muuttuvan takaisin maaksi, josta hän oli synty-

nytkin. Ihminen myös karkotettiin paratiisin yltäkylläisyydestä pois. Mies sai rangais-

tuksekseen sen, että hän joutui rehkimään rikkakasveja kasvavilla pelloilla niin, että 

joutui syömään leipänsä otsa hiessä.1026  

Näin luettuna luomis- ja syntiinlankeemuskertomus sisälsi pohjimmiltaan juuri 

kaksi olennaista hengen ja luonnon kategoriaa. Henki oli Jumaluutta, sitä josta ihmi-

nen alkujaan luomisessa pääsi osaksi, kun Jumala puhalsi henkensä häneen. Henki 

oli hyvää, ikuista ja kuolematonta. Luonto puolestaan oli ennen ihmistä luotua, ajal-

lista ja kuolevaista. Syntiinlankeemuksen seurauksena ihminen siirrettiin hengen ka-

tegoriasta luontoon. Jumala ilmaisi asian syntiinlankeemuskertomuksessa suoraan 

”sillä sinä olet maa, ja maaksi pitää sinun jällensä tuleman”.1027 Kaiken lisäksi Jumala 

vielä kirosi ihmisen syntien vuoksi maan: ”kirottu olkoon maa sinun tähtes”. Ihmi-

sestä tuli näin luonnontilainen olento, jollaiseksi kirjoittajat ihmisolemuksen alkuti-

laltaan näkivät. Luonnosta tuli samalla kategoria, joka joutui kiroukseen ihmisen syn-

ninlankeemuksen vuoksi. 
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Tämä sivistys-kirjoittajilla, Svebiliuksella ja Frosteruksella näkyvissä ollut luonnon 

ja hengen tai maailman ja hengen dualismi ei suinkaan rajoittunut 1800-luvun puoli-

välissä vain agraarikulttuurista lähtöisin olleiden sivistys-kirjoittajien ajatteluun, vaan 

sillä oli kantavuutta laajemminkin ajan suomenkielisessä kulttuurissa. Hyvä ja ku-

vaava esimerkki tästä oli entisen eksegetiikan professorin ja silloisen Kuopion tuo-

miorovastin A.G. Borgin puhe vuonna 1860. Tällä puheella hän avasi Leväsen maa-

viljelyskoulun Kuopiossa, jossa tämän tutkimuksen keskeisistä henkilöistä Antti 

Manninen oli juuri tuolloin johtajana sekä Erik Taipale ja Johan Hänninen oppilaina. 

Maaviljelyskoulun avauspuheessaan Borg korosti luonnon ja ihmisen lähtökohtaista 

yhteyttä: 

Ajatelkaamme oikein näiden laitosten päämäärää ja tarkoitusta! Aina siitä hetkestä asti 
kuin ihminen syntiin lankeis, pysyy meidän sukukuntamme päällä se tuomio, joka jo 
silloin julistettiin: ’Kirottu olkoon maa sinun tähtes: surulla pitää sinun elättämän itses 
hänestä kaiken elinaikas’ 

Borgin mukaan ihminen menetti valtansa luontokappaleiden ylitse syntiinlankee-

muksessa, mutta se oli palautettavissa olemalla kristillisessä yhteydessä Jumalan 

kanssa. Tätä kautta hän myös näki maanviljelyksen kehityksen olevan mahdollista.1028 

Tuomiorovasti Borg halusi vielä täsmentää puheensa julkaisun jälkeen toimittamansa 

Kuopion Hippakunnan Sanomien kirjoituksessa, ettei luterilaisen opin mukaisesti 

antanut puheessaan ansiota ihmisen pelastuksesta tai maallisten olojen parantumi-

sesta ihmisen maan päällä tekemälle työlle, vaan ainoastaan Jumalalle. Borg korosti 

vielä tässäkin kohtaa sekä ihmisen että luonnon yhteistä kohtaloa syntiinlankeemuk-

sessa. Hänen mukaansa: 

Hyvä olisi ainakin, että tarkemmin ruvettaisiin sitä suurta asiaa ajattelemaan, että maa 
on kirottu synnin tähden, ja että kaikki kirous kuin synnin tähden viipyy ajallisen elä-
mämme päällä, ainoastaan Kristuksesta Jesuksesta poisotetaan.1029  

Kattavammin tämä hengellisen ja maailmallisen kategorinen erottelu oli näkyvissä 

työn toisen osan ensimmäisessä alaluvussa kuvatussa suomenkielisen sivistys-käsit-

teen merkityksen muodostumisessa, jonka keskeinen jäsentäjä tämä syvä dualismi 
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juuri oli. Itse tämän tutkimuksen päähenkilöiden sivistys-määrittelyt olivat useimmi-

ten selviä yrityksiä sovittaa tätä vastakkainasettelua. Tämän perusteella voidaan to-

deta, että käsitys ihmisen, maailman ja luonnon yhteydestä, kuulumisesta samaan 

hengen ja jumaluuden vastakohtaiseen kategoriaan, oli vahva kulttuurinen rakenne 

1800-luvun suomenkielisten ihmisten ajattelussa.1030 

Tätä tukevat myös etnologi Laura Starkin tekemät havainnot tutkimuksessaan, 

jossa hän suomenkielisen kansanperinneaineiston kautta analysoi esimodernin ajan 

ihmisen minuuden malleja. Stark päätyy tämän työn kanssa samankaltaisiin käsityk-

siin subjektin ja luonnon suhteesta ja rajoista tutkiessaan suomenkielistä 1800-luvun 

kansanperinnettä. Hänen mukaansa esimodernin ajan ihmisen minuuden kulttuuriset 

mallit erosivat radikaaleilla tavoilla myöhemmästä modernin ajan ihmisestä. Stark on 

hahmottanut esikristillisestä kansanperinteestä luonteeltaan erityisen ruumiillisuuden 

mallin, joka oli ajan ihmisille pitkälti tiedostamaton ja artikuloimaton. Tässä ”avoi-

men ruumiillisuuden mallissa” rajat minuuden ulkopuoliseen todellisuuteen käsitet-

tiin heikoiksi tai epämääräisiksi, minkä vuoksi keho oli auki ympäristölleen sen kan-

tajalle vaaralliseksi koetulla tavalla. Tämän vuoksi toisen ihmisen tahdon tai voiman 

ajateltiin voivan tunkeutua niiden kohteena olleen ihmisen ruumiiseen ja saada hänet 

sairaaksi.1031   

Starkin mukaan moderni länsimainen ajatus, jonka mukaan jokaisella ihmisellä on 

oma autenttinen, persoonallinen ja uniikki sisäinen tila, oli vieras 1800-luvun suo-

menkielisille maaseudun asukkaille. Sen sijaan he näkivät itsensä tahdottomasti yh-

teen punoutuneena ympäristönsä kanssa. Tämän vuoksi nämä esimodernit subjektit 

kamppailivat, usein epäonnistuen, pyrkiessään vetämään turvallisia rajaviivoja itsensä 

ja ympäristönsä välille. Omaksi minuudekseen he ymmärsivät sekä henkensä että 

ruumiinsa, mutta myös koko ruokakunnan jossa he elivät. Minuuden ulkopuolelle 

jäivät pahuutta edustaneet metsän villeys, taudit, viranomaiset ja naapuriruokakun-

tien ihmiset, jotka kamppailivat samoista resursseista heidän kanssaan. Tämä ei-mi-

nuuden ja minuuden välinen rajaviiva oli kuitenkin rikkonainen ja auki oleva, minkä 

vuoksi sitä tuli puolustaa vaaran uhatessa magian ja noituuden avulla.1032  

                                                   

 

1030 Vrt. samoihin aikoihin ruotsinkielistä kulttuurista yläluokkaa Suomessa edustaneen J.L. Runebergin 
tuotannosta artikuloituvaan ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen, joka oli tässä tutkimuksessa käsi-
teltyyn suomenkieliseen käsitykseen verrattuna monella tapaa erilainen. Ks. Ekman 2004, erit. 208–
214. 

1031 Stark 2006a, 445, 451–453. Laajemmin 254–380. Stark 2002, 229–247. 

1032 Stark 2006a, 453. Satu Apo on tuonut esiin, että suomalaisessa esimodernissa ajattelussa naisen 
ruumis oli auki sillä tavalla, että sitä voitiin pitää väylänä maailman ja tuonpuoleisen välillä. Apo 1995, 
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Vaikka Starkin tutkimukset kohdistuvat tästä tutkimuksesta poiketen lähinnä esi-

moderniin esikristilliseen traditioon, voidaan silti sanoa, että Starkin osoittamalle 

”avoimen ruumiillisuuden mallille” löytyy perusteita myös sivistys-kirjoittajien lute-

rilaiseen kristinoppiin perustuneessa käsityksissä subjektin alkutilasta. Myös sivistys-

kirjoittajien kirjoituksista ilmenee subjektin rajojen epäselvyys. Tämä epäselvä kohta 

ei kuitenkaan osu suoraan heidän käsityksiinsä hengen ja ruumiin rajasta. Heidän kä-

sityksissään ruumis itsessään oli osa luonnon ja syntiinlankeemuksen kautta synnin 

kategoriaa. Tällöin subjektin rajaksi muodostui ihmisessä olevan hengen ja syn-

nin/luonnon raja. Tämä raja puolestaan oli jatkuvasti liikkeellä, koska se oli riippu-

vainen ihmisen ulkoa tulleesta Jumalan antamasta hyvästä. Ihmisen sisällä käytiin 

näin jatkuvaa kamppailua synnin pahan ja Jumalyhteyden kautta tulleen hyvän kes-

ken. Joka tapauksessa sekä Starkin erittelemässä esikristillisessä että tässä työssä esiin 

tulleessa luterilaisessa mallissa subjekti ei ollut selvästi ulkoisesta ympäristöstään ir-

rallinen, vaan kaikki minuuden ulkoinen paha ikään kuin virtasi sen lävitse ja uhkasi 

jatkuvasti sen rajoja. 

Historiantutkija Pentti Renvall on analysoinut kiistellyssä mentaalihistoriallisessa 

tutkimuksessaan suomalaisten 1500-luvun oikeustapausten kautta esiteollisen ihmi-

sen sisäistä maailmaa. Renvallin mukaan esiteollisen ajan ihminen eli pitkälti havain-

tojensa maailmassa. Ihmisen sisäinen maailma ei ollut itsenäinen, vaan hänen ajatte-

lunsa oli kytkeytynyt häntä ympäröivään ulkomaailmaan niin, etteivät havainnot ja 

ajattelu juuri eronneet toisistaan. Ihmisen sisin oli havaintojen kautta ikään kuin auki 

ulkomaailmaan. Renvallin mukaan esiteollisen ajan ihminen ei ollut näin yhteisöstään 

ja ympäristöstään erillinen yksilö, vaan kiinteä osa niiden muodostamaa kokonai-

suutta.1033  

Renvallin teesejä on arvosteltu siitä, että hän piti entisajan ihmisiä primitiivisinä 

tai älyllisesti heikkolahjaisina ja nykyihmisiä läpikohtaisen rationaalisina.  Nähdäkseni 

hänen päätelmiään voidaan myös tulkita toisesta näkökulmasta, josta katsottuna Ren-

vall ei arvota suoraan menneisyyden ajan ihmisten kognitiivista kyvykkyyttä, vaan tuo 

omasta ajastaan lähteittensä kautta esille sitä kulttuurista käsitysjärjestelmää, jolla 

                                                   

 

26–39. Ruumiissa ja eritoten veressä nähtiin olevan elinvoimaa, spiritusta, vielä ihmisen kuolemankin 
jälkeen, minkä vuoksi ruumiinosia käytettiin vielä 1600–1800-luvuilla lääkinnällisiin ja maagisiin tarkoi-
tuksiin.  Eilola & Einonen 2009, 185–201. 

1033 Renvall 1949, 180. 
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1500-luvun ihminen jäsenteli kokemaansa todellisuutta.1034 1800-luvulla eläneiden si-

vistys-kirjoittajien subjektia koskevasta ajattelusta voi huomata, että luterilainen kris-

tinoppi ajan ihmisten ajattelussa kietoutui yhä näihin Starkin ja Renvallin tutkimuk-

sissaan hahmottamiin käsityksiin ihmisestä, luonnosta ja niiden välisestä suhteesta. 

Stark korostaa, että esimodernit subjektit muodostivat minuutensa välittyneen 

kulttuuritradition ohella myös jokapäiväisen kokemuksen kautta, jossa ihmisen ke-

hollisuus oli tärkeässä osassa. Tämä kehollisuus erosi modernin länsimaisen ihmisen 

kokemuksesta siinä, että esimodernin ajan ihmisen välttämättömät elinehdot olivat 

jatkuvasti uhkaavien luonnonolosuhteiden armoilla. Tämän vuoksi ihmisten oli jat-

kuvasti pakko mukautua ulkonaisiin olosuhteisiin. Tällöin ihmisen ulkoinen maailma 

ei pysynyt ulkoisena ihmisen minuudelle, vaan ihmiset tunsivat itsensä avoimiksi ja 

haavoittuvaisiksi sille. Esimodernin ihmisen ulkoinen maailma ja minuus olivat ikään 

kuin kietoutuneita toisiinsa.1035  

Samaa voidaan sanoa myös 1800-luvun puolivälissä sivistyksestä kirjoittaneiden 

ihmisten subjektikäsityksistä ja eritoten heidän määrittelemästään sivistymistä edel-

täneestä alkutilasta. Kaikki sivistys-kirjoittajat olivat lähtöisin suomenkielisen agraa-

rikulttuurin esimodernista maailmasta, jonka omavaraisessa maanviljelykseen perus-

tuvassa todellisuudessa elämä juuri usein oli jatkuvaa kamppailua luonnonvoimia vas-

taan. Voidaankin ajatella, että kirjoittajien käsityksissä subjektista ja sen rajoista yh-

distyi heidän ruumiillinen kokemuksensa kamppailusta luonnonvoimia vastaan sekä 

hegemoninen kristillinen käsitys ihmisen alkuperästä ja hänen olemuksellisuutensa 

muotoutumisesta syntiinlankeemuksessa. Epäilemättä näihin käsityksiin vaikutti 

myös Starkin esiin nostama ja kansanperinteestä ilmenevä pääosin tiedostamaton 

”avoimen ruumiillisuuden malli”, joka kulki suullisessa kulttuurissa sukupolvelta toi-

selle.  

Käsitykset, joissa ihmisen ja luonnon väliset rajalinjat eivät olleet selviä ja ihminen 

miellettiin kuuluvan tämänpuoleisessa elämässään lähtökohtaisesti luonnon katego-

riaan, sopivat siis olosuhteisiin, joissa suomenkielinen väestö vielä 1800-luvun alku-

puoliskolla pitkälti eli. Todennäköisesti ne selittivät vähintään tyydyttävästi epävar-

maa elämää vaikeasti ennakoitavien luonnonolojen keskellä. Samalla nämä käsitykset 

tarjosivat toivoa paremmasta tuonpuoleisesta elämästä hengen kategoriassa. Svebi-

                                                   

 

1034 Vrt. Katajala 1995, 99–106; Peltonen 1992b, 41–43. Renvallin teoksessa on näkyvissä sen syntyajan 
kehityspsykologisia tendenssejä. 

1035 Stark 2006a, 66–68. 453–454; Stark 2002, 229–247. 
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lius kiteytti asian katekismuksessaan todeten, että Jumala otti usein pois tämän maa-

ilman onnettomuudesta ne, joita hän rakasti ja antoi heille paremman elämän.1036 

Omavaraisen agraarikulttuurin olosuhteet tekivät epäilemättä ajan ihmisille uskotta-

vaksi, että tämänpuoleinen elämä oli jatkuvaa taistelua juuri samassa kategoriassa ih-

misen kanssa olleita syntiä, maailmaa ja luontoa vastaan. 

Sivistys-kirjoittajien teksteissään ilmaisema yhtenevä käsitys ihmisen olemuksesta 

tai alkutilasta oli siis kristillisen kansanopetuksen ja kirjallisen kulttuurin kautta välit-

tynyt Raamatun luomis- ja syntiinlankeemuskertomuksiin pohjautunut subjektikäsi-

tys, joka osoittautui validiksi kirjoittajien jokapäiväisessä ruumiillisessa kokemuksessa 

omavaraistalouteen perustuneessa agraarikulttuurissa. Sivistys-kirjoittajat näkivät ih-

misen olevan alkutilassaan lähtökohtaisesti "auki" luontoon tai tarkemmin luonnon 

kulttuuriseen kategoriaan.1037 Sivistys-kirjoittajien ihmisen alkutilaa koskevista yhtei-

sistä käsityksistä voi nähdä kuvastuvan tämän heidän traditionaalisessa agraarikult-

tuurissa omaksumansa ihmiskuvan perusta. Se oli kehittynyt suomalaisessa historial-

lisessa kontekstissa ja luonnonolosuhteissa sekä luontaistaloudessa eläneiden ihmis-

ten ruumiillisen kokemuksen kautta. Tiedollisesti se perustui kaikille kansan jäsenille 

yhteisesti opetettuun luterilaiseen hyvän jumalallisen hengen ja syntisen maailmalli-

sen luonnon dualismiin. 

 

1.2 Subjekti osana jumalallista kosmista järjestystä 

Sivistys-kirjoituksien, Svebiliuksen katekismuksen ja Frosteruksen luonnonopin sub-

jektikäsityksissä sekä 1800-luvun puolivälin suomenkielisessä laajemmassa kulttuuri-

sessa keskustelussa artikuloitunut hengen ja sille vastakkaisen luonnon dualismi sekä 

siihen perustuneet käsitykset ihmisen olemuksellisesta alkutilasta näyttäytyvät nyky-

                                                   

 

1036 Svebilius 1831, 17–18. 

1037 On syytä huomauttaa, että Darwinin evoluutioteorian ja Freudin psykoanalyyttisen teorian jälkeiset 
nykyihmiset ovat omalla tavallaan ”auki” luontoon piilevien vaistojensa ja viettiensä kautta. 1800-luvun 
alkupuolella syntyneet kirjoittajat olivat kuitenkin sitä eri tavalla. He ajattelivat ihmisen olevan alkuti-
lassaan elimellinen osa elinympäristöään. Luonto ikään kuin virtasi jatkuvasti hänen lävitseen, eikä hän 
pystynyt rajaamaan sitä selvästi subjektinsa ulkopuolelle. Luonto ei heidän käsityksissään ollut ihmi-
sessä piilevä, vaan avoimesti läsnä koko ajan kaikkialla, myös heissä itsessään. 
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lukijalle vieraina ja vaikeasti hahmotettavina. Tämä johtuu siitä, että nämä 1800-lu-

vun puolivälin vahvat kulttuuriset luokitukset ja käsitykset eroavat niistä, joihin 2000-

luvun länsimainen ihminen on tottunut. Asian selventämiseksi näiden kahden aika-

kauden käsityksiä voidaan verrata toisiinsa, jotta niiden eroavaisuudet tulevat esille. 

1800-luvun puolivälissä vallassa ollut käsitys ihmisen alkuperästä erosi olennai-

sesti nykypäivän ajattelusta. Darwinin evoluutioteorian jälkeisessä maailmassa suuri 

osa länsimaisista ihmisistä ei pidä Raamatun Mooseksen ensimmäistä kirjaa ihmiskä-

sitystä koskevana luotettavana lähteenä tai vähintäänkin ajattelevat sen olevan vain 

vertauskuvallinen. Näin ei ollut vielä 1800-luvun puolivälissä. Suomenkielistä kan-

sanosaa edustaneille sivistys-kirjoittajille luomiskertomus ja syntiinlankeemuskerto-

mus olivat totisinta totta ja samalla ainoa kirjoitetuista lähteistä saatavilla oleva teoria 

ihmisen olemuksesta ja koko kaikkeuden synnystä.  

Luomiskertomuksen mukaan ihminen oli yhdessä hetkessä luotu valmiiksi, alun 

perin hyväksi olemukseksi, joka toisessa hetkessä oli turmeltunut luonnontilaiseksi. 

Tästä poikkeavien nykyisten yleisten käsitysten mukaan ihminen on evoluutioproses-

sin myötä biologisesti sekä kulttuurikehityksen myötä kulttuurisesti muotoutunut 

kaltaisekseen. 1800-luvun puolenvälin sivistys-kirjoittajien käsityksissä ajatus tällai-

sista prosesseista loisti poissaolollaan. He pitivät ihmistä sekä ruumiiltaan että sielul-

taan ja henkisiltä kyvyiltään Jumalan kerralla luomana olentona. Tähän liittyen 1800-

luvun puolivälissä ilmenneissä ajattelutavoissa ei esiintynyt 2000-luvun länsimaalai-

selle ihmiselle olennaista luonto-kulttuuri -jakoa. Luontoa oli 1800-luvun puolivälin 

ihmisille lähtökohtaisesti kaikki Jumalan maan päälle luomisessa luoma. Sen katego-

rian sisälle kuului myös se, mitä me nykypäivänä ymmärrämme inhimilliseksi kult-

tuuritraditioksi. Samasta syystä luonto ei 1800-luvun alkupuolen ihmiselle näyttäyty-

nyt samalla tapaa ensisijaisesti ihmisen ulkoisena ympäristönä, vaan kuten on nähty, 

ihmisen ymmärrettiin alkutilassaan olevan kiinteä osa tätä luontoa. 

1800-luvun puolivälin sivistys-kirjoittajien alkutilaa koskevista käsityksistä puuttui 

myös modernille länsimaiselle ajattelulle oleellinen, selkeän dualistinen sielu-ruumis 

-jako. Asioiden luokittelu mentaalisiksi ja fyysisiksi on nykyiselle länsimaiselle ihmi-

selle itsestäänselvyys, vaikka moderni filosofia on kamppaillut tämänkaltaista dualis-

mia vastaan.1038 Sivistys-kirjoittajilla, Svebiliuksella ja Frosteruksella ihmisen sielun ja 

ruumiin raja sen sijaan oli ihmisen alkutilaa koskevissa käsityksissä häilyvä ja avoin 

                                                   

 

1038 Taylor 1989, 111–114, 189. 
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juuri, koska sekä sielu että ruumis kuuluivat heidän käsityksissään alkutilassaan luon-

non/maailman/synnin kategoriaan. Siinä missä siis nykyihmiselle sielun ja ruumiin 

tai psyykeen ja ruumiin välinen dualismi on kulttuurisesti yksi tärkeimmistä katego-

risoinneista, niin 1800-luvun puolivälin ihmiselle sitä oli syntiinlankeemuksessa syn-

tyneeksi nähty syntisen luonnon ja hyvän Jumalan välinen dualismi. 

Tämä nykyaikaisesta poikkeava dualismi näkyi myös laajemmin siinä, että sivistys-

kirjoittajilta, kuten myös heihin vaikuttaneilta Svebiliukselta ja Frosterukselta, puuttui 

moderni jako selvästi toisistaan erotettavan subjektin ja objektin välillä. Heille asioi-

den ominaisuudet tai ”luonto” eivät paikantuneet selvästi näiden asioiden sisälle.1039 

Tämä näkyi erityisesti siinä, että synti ei ollut heille vain itse ihmisessä, vaan koko 

luonnossa ja maailmassa. Nykyihmiselle ominaisen ajattelutavan mukaan 1800-luvun 

puhe ihmisen kantamasta perisynnistä samaistuu helposti käsitykseen, jonka mukaan 

se oli ihmiselle jotain hänen vanhemmiltaan modernissa mielessä geneettisesti perit-

tyä. Näin ei ollut vielä 1800-luvun puolivälin sivistys-kirjottajien ajattelussa, vaan pi-

kemminkin synti nähtiin kaiken kattavana kategoriana tämänpuoleisessa maailmassa. 

Lopulta 1800-luvun puolivälin subjektia koskevat kulttuuriset kategorisoinnit ero-

sivat nykyisistä moraalisuuden lähteiden paikantumisessa. Länsimaista subjektikäsi-

tystä laajasti kartoittaneen Charles Taylorin mukaan modernin länsimaalaisen sielu ja 

ruumis -dualismin yksi olennainen puoli on se, että siinä moraalisuuden lähteiden 

nähdään sijaitsevan ihmisessä itsessään, hänen sisäisyydessään. Ihmisen nähdään ole-

van hyvä ja tekevän hyviä töitä, koska hän on sisäisesti hyvä tai tasapainoinen.1040 

Tämä modernin ihmiskäsityksen puoli puuttui sivistys-kirjoittajien, Svebiliuksen ja 

Frosteruksen subjektiajattelusta. Sen sijaan nämä kirjoittajat näyttävät luterilaisuuden 

oppien mukaisesti ajatelleen kaiken hyvän tulevan pahaan maailmaan turmeltuneelle 

ihmiselle jumalyhteyden kautta. 

Näiden nykypäivän länsimaalaisten ja 1800-luvun suomenkielisen kulttuurin ajat-

telutapojen yhteensopimattomuuksien syvällisempi ymmärtäminen on mahdollista 

niiden käsittämisen historian kautta.  Sivistys-kirjoittajien ihmistä koskevien käsitys-

ten päälähde reformaatikko Martin Luther (1483–1546) sai Charles Taylorin analyy-

sin mukaan ajatteluunsa vaikutteita häntä tuhat vuotta aiemmin eläneeltä kirkkoisä 

Augustinukselta (354–430). Augustinuksen filosofia välitti antiikin auktorien ajatte-

                                                   

 

1039 ks. Taylor 1989, 187–188. 

1040 Taylor 1989, 156–157. Minuuden ja moraalisuuden suhteesta: Taylor 1989, 25–52. 
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lua kristillisyyteen. Luther tutustui hänen ajatteluunsa eläessään katolilaisessa, augus-

tinuslaisia oppeja tunnustaneessa luostarissa munkkina. Augustinuksen ajattelu teki 

Lutheriin suuren vaikutuksen, sillä kirjoituksissaan hän piti Augustinusta suurimpana 

uskonoppineena Uuden testamentin apostolien ja 1500-luvun reformaattoreiden vä-

lillä.1041  

Charles Taylorin mukaan juuri Augustinuksella oli ratkaiseva rooli koko länsimai-

sen ajattelun subjektin sisäisyyteen kurkottavan ulottuvuuden muotoutumisessa. 

Huomion kiinnittäminen ihmisen sisäisyyteen oli Augustinukselle tie Jumalaan, 

mutta samalla se teki Jumalasta myös ihmisen tietämisen aktiviteetin. Taylorin mu-

kaan Augustinus siirsi länsimaisen ajattelun historiassa olleen huomion tiedetyistä, 

olemassa olevista objekteista itse tietämiseen. Augustinuksen mukaan kaiken hyvän 

lähde Jumala löytyi tietämisestä. Taylorin mukaan tämä oli radikaalia refleksiivisyyttä, 

koska se siirsi minän huomion ”tietoisuuteen tietoisuudestaan” tai ”kokemisen ko-

kemiseen”. Tällöin esille tuli, että jokaisella yksilöllä oli ainutlaatuinen tapa kokea 

oma tekemisensä, ajattelunsa ja tunteensa. Tämä teki ihmisestä olennon, joka saattoi 

puhua itsestään minänä. Taylorin mukaan Augustinus toi länsimaalaiseen ajattelun 

traditioon juuri tämän ensimmäisen persoonan näkökulman tehden siitä olennaisen 

inhimillisen totuuden etsinnässä. Tähän kuului, että Augustinukselle todiste Jumalan 

olemassaolosta oli mahdollista saada juuri ensimmäisen persoonan, minun, tietämi-

sen ja järkeilyn kautta. Augustinuksen aikaan saama muutos länsimaisen ajattelun tra-

ditiossa merkitsi, että Jumalaa ei löydetty enää vain kaikesta olevaisesta, vaan myös ja 

vielä keskeisimmin ihmisen sisäisyydestä. Samalla itse ihmisen tietämisestä tuli Juma-

lan ohjaama ja ylläpitämää toimintaa.1042 

Taylorin mukaan Martin Luther vei reformaatioajattelussaan Augustinuksen opit 

äärimmäisyyksiin. Hän omaksui Augustinuksen ihmisen sisäisyyteen kurottavan itse-

reflektiota korostaneen ajattelun. Luther ei kuitenkaan Augustinuksen tavoin löytä-

nyt sisältään Jumalaa vaan synnin ja syntiinlankeemuksen. Kun Augustinukselle Ju-

malan olemassaolon todistaminen oli mahdollista ensimmäisenä persoonana toimi-

van ihmisen omaan sisäiseen maailmaan suuntaamansa tietämisen ja järkeilyn kautta, 

niin Lutherilla sama tapahtui ihmisen oman epätäydellisyyden tunnistamisen ja siitä 

                                                   

 

1041 Erikson 1966, 24–28, 247. 

1042 Taylor 1989, 127–136. 
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tietoiseksi tulemisen kautta. Juuri ihmisen oma epätäydellisyys todisti Lutherille kai-

ken hyvän ja ylemmän lähteenä olevan Jumalan olemassaolon.1043  

Näin suhtautuminen Raamatussa kerrottuun syntiinlankeemukseen erotti Augus-

tinusta ja Lutheria toisistaan. Augustinus ajatteli syntiinlankeemuksen vain vääristä-

neen ihmisen näkemystä Jumalan luomasta järjestyksestä. Luther puolestaan näki ih-

misen itsessään niin turmeltuneeksi syntiinlankeemuksen seurauksena, ettei nähnyt 

ihmisessä olevan luonnostaan mitään hyvää ja että niin pelastus kuin kaikki hyvä tuli 

yksinomaan Jumalalta.1044 Taylor kutsuukin Lutheria hyper-augustinuslaiseksi, koska 

tämä syntiinlankeemusta korostaessaan suhtautui epäillen ja vihamielisesti täydelli-

syyden etsimiseen tämänpuoleisessa maailmassa. Tämä asenne sai Lutherin tuomit-

semaan pakanalliset antiikin filosofit, joille hänen oppi-isänsä Augustinuksen ajattelu 

oli paljon velkaa.1045 Juuri tämä Lutherin ajattelun jyrkän dualistinen ominaispiirre: 

jumalallisen hengen ja syntisen maailman tai luonnon kategorisen eroavuuden koros-

taminen on näkyvissä vielä 1800-luvun puolivälin sivistys-kirjoittajien käsityksissä 

subjektin alkutilasta. 

Nykypäivän länsimaalaisen ajattelua jäsentävät perustavaa laatua olevat erilaiset 

kategorisoinnit kuten sielun ja ruumiin sekä subjektin ja objektin dualismit ovat suu-

relta osin lähtöisin sata vuotta Lutheria myöhemmin eläneen filosofi René Descarte-

sin (1596–1650) ajattelusta. Lutherin tavoin myös hänelle Augustinus oli tärkeä oppi-

isä. Taylorin mukaan Descartesin saamia vaikutteita Augustinuksen ajattelusta olivat 

refleksiivisyyden korostaminen, ajattelun sijoittaminen ihmisen sisäiseksi ominaisuu-

deksi ja Jumalan olemassaolon todistaminen lähtemällä etsimään sitä ihmisen sisältä, 

eikä hänelle ulkoisista objekteista. Descartes kuitenkin teki Augustinuksen sisäisyyttä 

koskevaan ajatteluun nähden huomattavan muutoksen sijoittamalla moraalisuuden 

lähteen subjektin sisälle. Siinä missä Augustinukselle refleksiivisyys oli polku, jota 

                                                   

 

1043 Taylor 1989, 256–257. Ks. Gritsch 2002, 15. 

1044 Taylor 1989, 138–139, 246, 443. Tämä johtui Augustinukselle syntiinlankeemuksesta, jonka joh-
dosta ihminen oli menettänyt kykynsä nähdä asioita syvällisesti ja oikein. Tämä kyky oli palautettavissa 
Jumalan armon kautta, joka avasi ihmisen sisäisyyden Jumalalle. Augustinuksella juuri refleksiivisyys ja 
oman sisäisyyden tunteminen oli tie ulos perisynnin vääristämästä toiminnasta, sillä hänen ajattelunsa 
mukaan niinä hetkinä kun ihminen tunsi itsensä sisäisesti täydellisesti, näyttäytyi hän selvimmin alku-
peräisessä muodossaan Jumalan kuvana. Paha ja synti taas pääsivät ihmisessä voitolle, kun refleksiivi-
syydestä luovuttiin ja ihminen sulki itsensä itseltään. Tämä kaikki sai Augustinuksen ihmisen näkemään, 
että kaikki ihmisen voima todella tuli Jumalalta. Taylor 1989, 138–139. 

1045 Taylor 1989, 246. 
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kautta sai yhteyden moraaliin lähteeseen Jumalaan, niin Descartesilla puolestaan ref-

leksiivisyyden kautta ihminen saattoi saada melko omavaraisen varmuuden minuu-

tensa jatkuvasta olemassaolosta. Moraalin lähde ihmisen toiminnassa siirtyi näin Ju-

malalta ihmisen sisäisyyteen, joka on nykyisenkin länsimaisen subjektiajattelun eräs 

peruspiirre.1046 

Descartesin subjektiajattelun taustalla oli 1600-luvun tieteellinen vallankumous, 

joka muutti koko länsimaalaisen ajattelun suunnan. Kuten tämän työn alussa jo to-

dettiin, kyseessä oli koko maailmankuvaa koskenut muutos, jota tuolloin artikuloivat 

filosofeista Descartesin lisäksi Bacon, Hobbes ja Locke sekä luonnontieteilijäistä Ga-

lileo, Boyle ja Newton.1047 1600-luvulle asti vallinneen käsityksen mukaan koko ole-

massa oleva universumi pohjautui Jumalan sille luomisessa antamaan järjestykseen. 

Tällä maailmalla oli hengellinen perusolemus eikä sen järjestys pohjautunut nykykä-

sityksen tavoin kausaalisiin syy- ja seurausilmiöihin, minkä vuoksi moderneihin luon-

nonlakeihin tottuneelle länsimaalaiselle nykyihmiselle tämä vanha käsitys universaa-

lisesta järjestyksestä vaikuttaa vieraalta. Taylorin antaman esimerkin mukaan tähän 

vanhaan käsitykseen perustunut luonnontiede saattoi vielä Galileon aikaan 1600-lu-

vulla väittää, että luonnossa esiintyivät Jumalan määrittämät toistuvat lukumääräiset 

järjestykset, kuten se, että koska ihmisellä päässään oli seitsemän ruumiinaukkoa, niin 

avaruuden planeettojen ja maaperästä löytyvien metallien määrä oli seitsemän. Tä-

män vuoksi ajan tieteen tehtäväksi nähtiin näiden toistuviksi ymmärrettyjen järjestys-

ten löytäminen luonnosta. 1600-luvun uusi luonnontiede kuitenkin tuotti uudenlaista 

tietoa universumista nykytiedon kaltaisena matemaattisten luonnonlakien alaisena 

mekanistisena järjestelmänä, joka piti kartoittaa ja representoida uudelleen. Nyt tär-

keäksi tuli universumia koskevan oikeanlaisen kuvan kartoittaminen ja tietäminen, 

eikä enää vanhan jumalallisen kosmisen järjestyksen löytäminen luonnosta.1048 

Descartes artikuloi 1600-luvun tieteellisen vallankumouksen yhteydessä kuvan 

subjektista, joka olennaisin osin on nykyisenkin individualistisen länsimaalaisen ih-

miskäsityksen taustalla. Taylorin mukaan vanha käsitys subjektista nojasi kosmiseen 

järjestykseen pohjautuvaa maailmankuvaan, jota Augustinus ja Luther vielä edustivat. 

Siinä subjekti oli määrittynyt aina suhteessa tähän kosmiseen järjestykseen: ihminen 

                                                   

 

1046 Taylor 1989, 143, 156–157. 

1047 Ks. Latour 2006, 31–75. 

1048 Taylor 1975, 3–5; Taylor 1989, 143–158. 
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oli ymmärretty olennaiseksi ja kiinteäksi osaksi tätä järjestystä. Saavuttaakseen käsi-

tyksen omasta itsestään ihmisen täytyi tämän ajattelun mukaan paikantaa itsensä tä-

män kosmisen järjestyksen osaksi. 1600-luvulla kuitenkin juuri Descartes kehitti ai-

van uudenlaisen käsityksen ihmisen ja universumin suhteesta. Ajan uuden luonnon-

tieteen mukaisesti hän alkoi ymmärtää sekä maailman että ihmisen ruumiin kausaali-

lakien alaisena mekanismeina. Tämä merkitsi, että näiden muodostaman materiaali-

sen maailman ymmärtäminen vaati niiden radikaalia objektivointia ja samalla reflek-

siivisyyden kautta tapahtunutta ihmisen mielen objektivointia ei-materiaaliseksi järjen 

alueeksi. Tästä seurasi, että ihmisen mieli tai henki irtosi sitä ulkopuolelta määrittä-

neistä tekijöistä. Siitä tuli autonominen subjekti, joka rationaalisuutensa ansiosta pys-

tyi ulkoisen maailman välineelliseen hallintaan. Samalla moraalisuuden lähde, joka 

siihen asti oli aina paikantunut yksiselitteisesti Jumalaan, sisäistyi subjektiin. Kristilli-

nen jumalsuhde säilyi tärkeänä, mutta ihminen ei enää ollut joka hetki riippuvainen 

siitä. Näin vanhaan, ihmisen ulkoisten objektien ja voimien määrittämään subjekti-

käsitykseen verrattuna Descartesin hahmottamasta modernista subjektikäsityksestä 

tuli autonominen ja itsemäärittyvä.1049 Tämä 1600-luvun tieteellisen vallankumouk-

sen ja Descartesin filosofian aikaansaama murros, jota 1700- ja 1800-lukujen valis-

tuksen ja romantiikan ajan filosofit veivät eri tavoin eteenpäin, on edelleen nykyisen 

länsimaisen individualistisen ihmiskuvan perustuksena. 

Descartesin ja laajemmin 1600-luvun tieteellisen vallankumouksen myötä syntyi-

vät juuri monet jo kuvatut nykypäivän länsimaalaiselle ihmiselle itsestään selvät ajat-

telua määrittävät kulttuuriset kategorisoinnit. Taylorin mukaan ajattelutavan murrok-

sen seurausta on länsimaalaiselle ajattelulle tyypillinen tapa, jossa kohteen ominaisuu-

det ja sen ”luonto” sijoitetaan kohteen sisään. Moderni subjektikäsitys on vain yksi 

tämän sisäistymisen puoli.  Sama mekanismi on näkyvissä länsimaiselle ajattelulle tyy-

pillisessä subjekti-objekti -jaossa, jossa nämä nähdään toisistaan irrallisina ja itsenäi-

sinä entiteetteinä.1050 

Erityisen selvänä sisäistyminen näkyy länsimaisen kulttuurin dualistisessa jaossa 

sielun ja ruumiin välillä. Nykyajassa tavallista on selkeän rajan asettaminen ihmisen 

psyykkisen ja fyysisen välille, joka oli esimoderneina aikoina vierasta. Aikaisemmin 

                                                   

 

1049 Taylor 1989, 143–151: Taylor 1975, 5–9. Esimodernista kosmisesta järjestyksestä ja minuudesta 
siinä sekä niiden muutoksesta modernin myötä, ks. myös Lyons 1978, 2, 11–13, 19. 

1050 Taylor 1989, 187–189. 
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nykyisin henkisiksi ominaisuuksiksi ymmärrettyjä asioita kuten järkeä, ei sijoitettu it-

sestään selvästi ihmisen sisäisyyteen, vaan osaksi laajempaa järjestystä. Sama koski 

ihmisen mieltä. Taylorin antaman esimerkin mukaisesti tuolloin nykyisin psyykkiseksi 

tilaksi ajatellun melankolian ajateltiin sen nimen mukaisesti aiheutuvan ihmisessä ole-

vasta mustasta sappinesteestä. Nykykäsityksen vastaisesti mielen melankolian ei kui-

tenkaan ajateltu olevan kausaalista seurausta ruumiissa olevasta sappinesteestä, vaan 

itse melankolian ajateltiin olevan ja asuvan tässä ruumiinnesteessä. Sielun ja ruumiin 

raja ei siis ollut selkeä. Esimerkki tuo esille, että modernille länsimaiselle ihmiselle 

sielun ja ruumiin dualismi on modernin filosofian vastustusyrityksistä huolimatta niin 

perustavaa laatua oleva jako, että sitä edeltävien ajattelumallien käsittäminen on vai-

keaa. Meidän ajattelussamme melankolialla ajatellaan itsestään selvästi viittaavan 

mentaalisuuteen.1051 

Länsimaalainen Augustinuksen ajattelusta versonnut subjektia koskenut ajatte-

lutraditio haarautui siis 1500–1600-luvuilla kahteen eri haaraan, joista toinen Luthe-

rista lähtenyt verso näkyy 1800-luvun puolivälin sivistys-kirjoittajien subjektin alku-

tilaa koskeneessa ajattelussa. Toinen taas on 1600-luvun tieteellisestä vallankumouk-

sesta ja Descartesin subjektiajattelusta lähtenyt verso, joka on nykylänsimaalaiselle 

ihmiselle monella tapaa itsestään selvä, ja josta 2010-luvun ihmiset tarkastelevat 

1800-luvun puolivälin ihmisten ajattelua. Näiden subjektia koskevien käsitysten kes-

keinen ero oli niiden suhteessa kosmiseen järjestykseen. Kun Descartesille ja sitä seu-

ranneelle myöhemmälle länsimaalaisen tieteellisen ajattelun diskurssille subjekti oli 

tästä kosmisesta järjestyksestä irrallinen ja autonominen yksilö, niin sen sijaan ennen 

1600-lukua eläneille Augustinukselle ja Lutherille universumi oli ikuinen Jumalan 

luoma ymmärrettävä kosminen järjestys ja ihminen osa sitä.1052 Siinä missä Descar-

tesille subjekti sai omasta sisäisyydestään varmuuden oman minuutensa olemassa-

olosta, Augustinukselle itsereflektio mahdollisti tämän laajaan kosmisen järjestyksen 

ymmärtämisen ihmisen itsestään löytämän julmayhteyden kautta. Lutherille puoles-

taan ihmisen sisäisyyden tutkiminen vakuutti hänet ihmisen ja samalla koko tämän-

puoleisen kosmisen järjestyksen pahuudesta ja Jumalan hyvyydestä sen vastakohtana. 

Siinä missä siis Descartes augustinuslaista ajattelua kehittäneellä filosofiallaan irrotti 

                                                   

 

1051 Taylor 1989, 185–191. Melankolian nimitys tulee alun perin kreikasta (melaina chole), joka merkit-
see mustaa sappinestettä. Melankoliasta ja sen käsittämisestä ks. Johannisson 2012, 33–50. Laajemmin 
verrattuna myöhempiin käsityksiin: 29–80. Ks. myös Foucault 19914, 117–135; Mikkeli 1997, 24–32.  

1052 Taylor 1989, 127–129 
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subjektin kosmisesta järjestyksestä autonomiseksi yksilöksi, samoista lähteistä am-

mentanut Luther säilytti subjektin osana maailman luomisessa määrättyä järjestystä. 

Ihmisen refleksiivisyys ja sisäisyyden tunto ei merkinnyt hänelle oman yksilöllisyyden 

korostumista, vaan kosketusta koko ihmiskuntaa kollektiivisesti vaivanneen synnin-

turmeluksen kanssa. Se oli hänen pelastumisensa ensi askel, mutta reformaation op-

pien mukaisesti sen loppuunsaattaminen tuli yksinomaan Jumalalta ihmiselle, ilman 

tämän henkilökohtaisia pyrkimyksiä.1053 

Sivistys-kirjoittajien subjektiajattelu on ymmärrettävä juuri tämän Augustinuk-

sesta kahteen eri suuntaan haarautuneen länsimaisen ajattelun historian kontekstissa. 

Toisesta haarasta tuli länsimaisen tieteellisen ajattelun ja sielu-ruumis dualismin pe-

rusta ja toisesta protestanttisen reformaatioliikkeen lähtökohta. Haarautumisen 

vuoksi 1800-luvun puolivälissä sivistyksestä kirjoittaneiden ihmisten ja niiden lähde-

tekstien käsitys ihmisen olemuksellisesta alkutilasta ja sitä määrittänyt syntisen luon-

non ja hyvän hengen dualismi ei sisällä myöhemmän länsimaisen ihmisen ajatteluta-

vallemme niin oleellisia dualismeja, joilla kaikki oleva jaetaan luontoon ja kulttuuriin, 

asiat subjekteihin ja objekteihin sekä ihminen sieluun ja ruumiiseen. Sitä jäsentää ny-

kypäivän ihmiselle jo osittain vieras dualismi, jossa kaikki oleva jaettiin kahteen kate-

goriaan, joista toisessa oli Jumala, henki ja hyvä sekä toisessa koko syntiinlankeemuk-

sen jälkeinen paha syntinen luonto tai maailma. Tämä johtuu siitä, että näiden 1800-

luvun alun suomenkieliseen agraarikulttuuriin syntyneiden ihmisten ajattelun katego-

risoinnit perustuivat pääosin sata vuotta Descartesia ja länsimaisen tieteellisen ajatte-

lun murrosta aikaisemmin vaikuttaneen Lutherin käsityksiin, jotka he olivat omaksu-

neet valtionuskontona olleen luterilaisuuden ja sen kirkollisessa kansanopetuksessa 

käyttämän katekismuksen kautta.  

Tayloria mukaillen voidaankin sanoa, että sivistys-kirjoittajien artikuloimissa käsi-

tyksissä ihminen oli esimoderniin tapaan alkutilassaan yhä kiinteä osa kosmista jär-

jestystä, eikä suinkaan irrallinen siitä.1054 Tämän kosminen järjestyksen perusta ker-

rottiin ajan ihmisille Raamatun luomiskertomuksessa ja sitä seuranneessa syntiinlan-

keemuskertomuksesta, jotka olivat ajan ihmisille validia tietoa sekä kaikkeuden syn-

nystä että ihmisen alkuperästä ja olemuksesta. Olennaista oli, että luterilaisuudessa 

synnintunnon kautta tuntemaan opittu ihmiskunnan kollektiivinen turmelus yhdisti 

                                                   

 

1053 Ks. Taylor 1989, 443. 

1054 ks. Taylor 1975, 6–7. Taylor 1989, 123, 127–129 vrt. 143–145, 156–158. 
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ihmissubjektin tähän kosmiseen järjestykseen, jonka alkupiste oli luomisessa ja syn-

tiinlankeemuksessa ja joka synnin kautta oli ihmiselle koko ajan läsnä. Tämän vuoksi 

niin sivistys-kirjoittajien kuin heidän ihmiskäsityksiensä lähteistä tulee ilmi ajatus ih-

misen alkutilasta, jossa subjektin rajat suhteessa ulkoiseen luontoon sekä sielun ja 

ruumiin välillä ovat häilyviä. Syntiinlankeemuksessa sekä ihmisen että luonnon päälle 

langetettu kirous teki heidän ajattelussaan ihmisistä maan päällä osan luonnon tai 

kategoriaa, joka oli vastakkainen ainoastaan Jumalassa ilmenevälle hyvän tai hengen 

kategorialle. Tämän dualismi oli kosminen, koska sen ymmärrettiin liittyvän suoraan 

maailman ja ihmisen syntyhistoriaan. Se ei piirtänyt tarkkaa rajaa ihmisestä subjektina 

ja ulkoisista kohteista objekteina. Pikemminkin ihmisten ymmärrettiin olevan osa 

luomiskertomuksessa ilmoitettua maailman kosmista järjestystä, synnin tai pahan ka-

tegoriassa. Dualismin toisessa kategoriassa oli hyvä henki, joka ei sekään paikantunut 

ihmisen sisään, vaan oli luonteeltaan jumalallista, Jumalasta lähtevää. 

Sivistys-kirjoitukset olivat syntyneet niiden kirjoittajien omakohtaisen, omaa si-

vistymistään koskeneen reflektion tuloksena. Ne olivat suunnattu modernisaation 

ensi merkkien parissa eläneillä traditionaalisen agraarikulttuurin ihmisille. Tämän 

vuoksi kirjoittajat selvästi samaistivat oman sivistymistään edeltäneen alkutilansa tä-

män kansan sivistymättömäksi näkemänsä alkutilan kanssa. Koska kirjoitukset olivat 

syntyneet itsenäisesti eri puolilla Suomea ja erilaisissa paikallisissa konteksteissa, voi-

daan sanoa, että niissä ilmenneet ihmisen alkutilaa koskevat yhteiset piirteet kuvasta-

vat 1800-luvun puolivälissä suomenkielisen väestönosan keskuudessa ollutta yhtei-

sesti jaettua kulttuurista ihmiskäsitystä, joka oli osa laajempaa käsitystä kosmisesta 

järjestyksestä. 

2. Subjektin sivistymisprosessi  

Ihmisen alkutila ei kuitenkaan ollut sivistys-kirjoitusten pääasia. Niiden keskeisim-

pänä sisältönä oli kertoa, miten ihminen saattoi päästä tästä alkutilastaan pois. Tämän 

vuoksi sivistys-kirjoituksissa kuvailtiin yksityiskohtaisesti ihmisen sivistymisproses-

sia. Ihmisen alkutilaa koskevista käsityksistä poiketen näissä sivistysprosessin kuvai-

luissa oli kirjoittajien välillä suurempaa hajontaa. Tämän voi nähdä johtuvan siitä, että 

kulttuurisesti omaksutusta ihmiskuvan perustasta poiketen itse sivistyminen oli jo-

kaiselle kirjoittajalle henkilökohtainen kokemus, johon olivat vaikuttaneet heidän 

henkilöhistoriansa ainutlaatuiset ja -kertaiset tapahtumat, joihin ei ollut olemassa 

aiempaa selkeää kulttuurista mallia. Rakentaessaan käsityksiään sivistysprosessista, 

kirjoittajat kuitenkin käyttivät olemassa olevia kulttuurisia malleja ja jäsennyksiä. 
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Käyn tässä luvussa 2 lävitse näitä jäsennyksiä ja niiden käyttöä. Tätä kautta pohdin, 

mitä sivistysprosessin kuvaukset kertovat ihmiskäsityksen yhteisesti jaetuista puolista 

1800-luvun puolivälin suomenkielisessä kulttuurissa. 

2.1 Luterilainen malli parempaan tilaan pääsemisestä 

Ihmisen alkutilaa käsiteltäessä kävi ilmi, kuinka vahva asema luterilaisella kristillisyy-

dellä oli kirjoittajien ihmiskäsityksen perustana. Lähdettäessä tarkastelemaan kirjoit-

tajien käsitystä subjektin muotoutumisesta sivistymisen myötä on tämän vuoksi syytä 

ensin keskittyä siihen, minkälaisen kulttuurisen mallin ihmisen parempaan tilaan pää-

semisestä luterilainen kristillisyys tarjosi.  

Kyseessä on tietysti Raamatun Uudessa testamentissa kerrottu ja kirkollisen kan-

sanopetuksen ydinsanomana ollut luterilainen tulkinta ihmisen vanhurskauttamisesta 

eli tulemisesta Jumalalle kelpaavaksi ja pelastumisesta tuonpuoleiseen elämään. 

Enemmistö sivistys-kirjoittajista liitti sivistymisen tähän alun perin katekismuksesta 

omaksumaansa oppiin. Voidaankin sanoa, että samalla tavalla kuin Raamatun luo-

miskertomus ja syntiinlankeemuskertomus olivat ihmisen alkutilan ja samalla koko 

ihmiskäsityksen perustan kulttuurinen metateksti, niin ihmisen paremman tilan kan-

nalta vastaava oli luterilaisesti tulkittu Uuden testamentin puolella ollut kristillisen 

uskon ydinsanoma Kristuksesta syntisen ihmisen vapahtajana ja tuonpuoleisen elä-

män mahdollistajana.  

Minkälainen oli tämä sivistys-kirjoittajienkin alun perin kirkollisen kansanopetuk-

sen kautta omaksuma luterilainen malli ihmisen paremmasta tilasta? Vastauksen tä-

hän kysymykseen voi löytää virallisessa asemassa kirkollisessa kansanopetuksessa ol-

leesta Svebiliuksen katekismuksesta. Sen mukaan ihmisen ainoa keino päästä kaut-

taaltaan synnin peittämästä luonnontilasta oli parannus, jossa oli kaksi vaihetta. Tämä 

Svebiliuksen katekismuksessa esitelty ihmisen parannusprosessi on jäsennetty kuvi-

ossa 25.  
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Kuvio 25.  Svebiliuksen subjektin parannusprosessi 

Svebiliuksen mukaan ihmisen ensimmäinen parannuksen vaihe oli hänen kokemansa 

”totinen synnin suru ja katumus”. Siinä kuviossa ylemmällä valkoisella nuolella ku-

vattu Jumalan laki eli Raamatun kymmenen käskyä herätti ihmisen omaatuntoa näyt-

täen hänen (ja koko ihmiskunnan) tehneen pahoin ja tämän vuoksi ansainneen Ju-

malan vihan, joka oli Svebiliuksen mukaan rangaistus sekä ajallisessa että iankaikki-

sessa elämässä.1055 Svebiliuksen mukaan Jumalan laki opetti ihmiselle, mitä tämän tuli 

elämässään tehdä ja mitä välttää. Kun ihminen sitten yritti elää tämän lain mukaisesti, 

havaitsi hän kuitenkin vääjäämättömästi omat moninaiset virheensä ja puutoksensa 

sielunsa hengellisestä peilistä. Tätä kautta Vanhassa testamentissa esitetty laki opetti 

Svebiliuksen mukaan tuntemaan ihmisen koko syntiinlankeemuksessa turmeltuneen 

luonnon, jota kuviossa on tuttuun tapaan kuvattu subjektia alkutilassaan kokonaan 

peittävällä harmaalla värillä.1056  

                                                   

 

1055 Svebilius 1831, 91 

1056 Svebilius 1831, 27. 
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Toinen parannuksen vaihe oli Svebiliuksen mukaan ”usko Jeesuksen päälle”.1057 

Sitä edelsi se, että Jumalan lain eli kymmenen käskyn tutkiminen alkoi kurittaa ih-

mistä niin, että hän lopulta ymmärsi, ettei turmeltuneisuutensa vuoksi pystynyt omilla 

voimillaan toimimaan täydellisesti Jumalan lain mukaisesti. Tällöin ihminen alkoi et-

siä pelastusta Kristuksesta.1058 Tiedon tästä ihminen saattoi Svebiliuksen mukaan löy-

tää Jumalan sanasta ja tarkemmin kuviossa alemmalla valkoisella nuolella kuvatusta 

Uuden testamentin evankeliumista, joka lupasi ihmiselle pelastusta Kristuksen kärsi-

mysten vuoksi ja jota ihminen saattoi tutkia ymmärryksensä avulla.1059 Tällöin ihmisen 

tahto alkoi Svebiliuksen mukaan haluta kohti Jumalaa.1060Svebiliuksen mukaan tämä 

mahdollisti ihmisen parannuksen ja sen, että hänestä saattoi tulla kokonaan uusi ih-

minen.1061 Tätä subjektin kristillistä ideaalitilaa kuvataan kuviossa 26.  
  

                                                   

 

1057 Svebilius 1831, 91–92 

1058 Svebilius 1831, 27. 

1059 Svebilius 1831, 91–92. 

1060 Svebilius 1831, 86 

1061 Svebilius 1831, 86–87 
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Kuvio 26.  Svebiliuksen subjekti ideaalitilassaan 

Svebiliuksen mukaan ihmisen kristilliseen ideaalitilaan päästiin, kun kuviossa valkoi-

sella viistolla nuolella kuvattu Jumalan pyhä henki alkoi vaikuttaa ihmisessä, minkä 

seurauksena tämä syntyi sisäisesti uudestaan. Tällöin ihmisen sielunvoimat pääsivät 

Svebiliuksen ajattelun mukaan luonnon tai synnin kategoriasta hengen kategoriaan, 

jota on kuvattu kuviossa valkoisella värillä. Tämä hengen kategoriaan kuuluminen ei 

kuitenkaan Svebiliuksen ajattelun mukaan ollut ihmisellä pysyvä olotila, vaan hänessä 

elävän perisynnin vuoksi ihmisen sisällä käytiin jatkuvaa kamppailua luonnon tai syn-

nin ja hengen välillä. Tästä syystä ihmisen oli jatkuvasti tarkkailtava itseään ja tunnet-

tava itsensä sielunvoimiensa kautta, jotka hänellä oli juuri tätä tarkoitusta varten. Hä-

nen oli tarkkailtava omatuntoaan, käsitettävä oma tilansa ymmärryksensä avulla sekä ha-

luttava uskoon eli jumalyhteyteen tahtonsa avulla.  Perisynti ei siis Svebiliuksen mu-

kaan poistunut edes parannuksen myötä ihmisestä mihinkään, vaan ihmisen elämä 

oli jatkuvaa taistelua sitä vastaan.1062 Lutherin Vähä katekismuksen sanoin:  

                                                   

 

1062 Svebilius 1831, 86–91. 
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Että se vanha Adami, joka meisä vielä on, jokapäiväisen katumuksen ja parannuksen 
kautta, syntein ja kaikkein pahain himoin kanssa, pitää upotettaman ja kuoletettaman; 
ja jälleen jokapäivänä nouseman ylös uusi ihminen, jonka pyhyydessä, vanhurskaudesa 
ja puhtaudesa, iankaikkisesti Jumalan edesä elämän pitää.1063  

Kuviossa tämä ihmisen sisällä käyty kamppailu on kuvattu sahalaitaisella ja katkovii-

valla kuvatulla rajalinjalla, koska hengen ja luonnon väliin ei katekismuksen opetuksen 

mukaan muodostunut selkeää, eheää tai paikallaan pysyvää rajalinjaa. 

Svebiliuksen 1600-luvulla artikuloima subjektin muotoutumisen malli oli itse-

reflektiivisessä synnintunnossaan periluterilainen. Se ei kuitenkaan ollut 1800-luvun 

puolivälin sivistys-ajattelun kannalta kovinkaan otollinen, koska siinä esitetty ihmisen 

syntisyytensä tunnistamiseen tarkoitettu itsereflektio suuntautui kokonaan ihmisen 

pelastumiseen ja sitä kautta tuonpuoleiseen elämään. Tästä syystä Svebiliuksen mai-

nitsemat ihmisen sielunominaisuudet järki ja tahto eivät lähtökohtaisesti olleet pal-

velemassa tämänpuoleista elämää ja maailmaa. Niitä tarvittiin pikemminkin jokapäi-

väiseen reflektioon ja taisteluun ihmisessä asuvaa ja hänen sisäistä tasapainoaan uh-

kaavaa perisyntiä vastaan. Svebiliuksen malli ei siis ollut keino päästä irti syntiinlan-

keemuksen turmeltuneesta alkutilasta, vaan pikemminkin keino käydä jatkuvaa ja jo-

kapäiväistä kamppailua sitä vastaan. Tästä taistelusta ja samalla perisynnistä ihminen 

pääsi Svebiliuksen mukaan irti vasta kuolemassaan.1064 

Enemmistö sivistys-kirjoittajista liitti käsityksensä sivistymisestä jollakin tapaa 

osaksi tätä luterilaista vanhurskauttamisen järjestystä. Pohjimmiltaan sivistys-kirjoit-

tajien käsitys ihmisen pääsemisestä parempaan tilaan erosi kuitenkin Svebiliuksen ka-

tekismuksessa esitetystä kahdella ratkaisevalla tavalla. Ensinnäkin sivistys-kirjoituk-

sissa sivistysprosessissa tärkeässä asemassa oli inhimillinen tieto. Katekismuksen 

mallissa inhimillisellä tiedolla ei ollut osuutta, koska siinä kaiken hyvän ja pelastuk-

seen tarvittavan katsottiin tulevan Jumalalta. Raamatun, josta parannusprosessiin tar-

vittavat laki ja evankeliumi olivat saatavilla, katsottiin olevan Jumalan sanaa eikä in-

himillistä tietoa. Lähtökohtaisesti inhimillinen tieto olikin tässä ajattelutavassa Juma-

lan hengen vastakohtana olleessa luonnon tai maailman kategoriassa. Toisekseen mil-

tei kaikki kirjoittajat ymmärsivät sivistyksen olleen ainakin jollain tasolla pysyvä saa-

vutettu sisäinen tila, eikä luterilaisen ideaalitilan mallin mukaisesti mikään ihmisen 

jatkuva jokapäiväinen sisäinen kamppailu.  

                                                   

 

1063 Svebilius 1831, 14.  

1064 Svebilius 1831, 87. 
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Luterilaisen opin valossa sivistys-kirjoitusten polttavin dilemma näyttääkin olleen, 

miten suhteuttaa ajatus ihmisen maallisesta tiedollisesta kehittymisestä saavutetta-

vissa olevana tilana itsestäänselvyytenä pidettyyn käsitykseen ihmisen luomisesta ja 

syntiinlankeemuksesta sekä tästä johtuneesta perisynnistä, joka teki ihmissubjektista 

jatkuvan kamppailun kentän. Ongelma ei ollut mitätön, koska ihmisen tiedollisen 

kehittymisen voitiin nähdä olevan lähtökohtaisesti juuri luterilaisuuden karsastamaa 

ihmisen omien töiden kautta parannukseen pyrkivää toimintaa, sillä luterilaisen pe-

rusopin mukaisesti armo ja kaikki hyvä tuli suoraan Jumalalta, ilman syntisen ihmisen 

omia tekoja. 

Sivistys-kirjoittajien ajattelun taustalla olleessa luterilaisessa kosmisessa järjestyk-

sessä subjekti oli osana maallista synnin tai luonnon kategoriaa ja pääsi häilyvästi 

osaksi dualismin ylempää kategoriaa, henkeä, vain Jumalan tahdon kautta, ilman ih-

misen omia tekoja. Tämä asetelma johti siihen, että luterilaisen ihmisen oli helppo 

nähdä ihmisen maallinen vaellus vain toisarvoisena välivaiheena synnin tai luonnon 

kategoriassa, jonka vuoksi tiedollinen itsensä kehittäminen ei näyttänyt tarpeelliselta 

tai saattoi näyttää jopa vahingolliselta. Sivistys-kirjoittajien joukosta erottuu kaksi 

strategiaa, joiden avulla tämä luterilaisen opin ja ihmisen inhimillisen tiedon kautta 

tapahtuneen maallisen kehityksen välinen ristiriita ratkaistiin. Toinen niistä keskittyi 

ihmisen sisäiseen tilan ja toinen ihmisen ulkoisen todellisuuden uudelleenmääritte-

lyyn. 

2.2 Subjektin sisäisen tilan vakauttajat  

Kahdentoista sivistys-kirjoittajien joukosta erottuu seitsemän miehen muodostama 

joukko, jotka perustelivat ihmisen tämänpuoleisessa elämässä tapahtuneen sivistymi-

sen ensisijaisesti juuri luterilaisen kristinopin kautta. Tällaisia kirjoittajia olivat Bäck-

vall, Murman, Majander, Serenius, Hytönen, Carlsson ja Hänninen. Kyseessä olivat 

ajatusmaailmoiltaan kaikkein kristillisimmät kirjoittajat, mitä korostaa sekin, että 

heistä neljä oli pappeja. Näille kirjoittajille Svebiliuksen katekismuksessa kuvattu ih-

misen vanhurskauttaminen ja ihmisen tiedollinen sivistyminen olivat osa yhtä ja sa-

maa prosessia. 

Vuonna 1845 ihmisen sivistymisestä kirjoittaneen kirkkoherran apulainen Johan 

Bäckvallin käsitystä ihmisen pääsemisestä pois huonosta alkutilastaan esitetään kuvi-

ossa 27.   
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Kuvio 27.  Bäckvallin subjektin sivistysprosessi 

Kuviossa tuodaan esille, kuinka Ihminen saattoi päästä irti luonnollisesta alkutilas-

taan ja uudistua sisäisesti kaksivaiheisen sivistysprosessin kautta. Bäckvallin mukaan 

ihmisen oli ensin otettava sydämeensä vastaan Jumalan rakkaus, jota on kuvattu kuvi-

ossa viistosti ylhäältä alas suuntautuvalla valkoisella nuolella. Tämän ihmisen ja Ju-

malan välisen yhteyden aukenemisen myötä ihminen irrottautui luonnollisesta alku-

tilastaan uuteen hengelliseen tilaan. Ihmisen sielun ytimen sydämen ympärille piirtyi 

tällöin kuviossa kuvattu, hänet luonnon kategoriasta erottava, eheä ja kiinteä raja-

viiva.1065  

Maan päällä kristillisesti uudistuneiden ihmisten keskuudessa Jumalan rakkaus al-

koi Bäckvallin ajattelun mukaan toimia ihmisten välisenä vastavuoroisena lähim-

mäisenrakkautena, jota on kuviossa kuvattu kaksikärkisellä valkoisella nuolella. Tämä 

ihmisten välinen yhteys mahdollisti Bäckvallin ajattelussa kristillisen ihmisen toisen 

                                                   

 

1065 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 
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uudistumisen. Se mahdollisti tässä kuviossa ja tätä seuraavissa kuvioissa ruutukuvi-

olla havainnollistettua tiedon omaksumisen muilta ihmisiltä, heidän kirjoituksistaan tai 

opetuksistaan. Bäckvallin mukaan tämän tiedonsaannin kautta ihmisen ymmärrys saat-

toi valaistua. Valaistun ymmärryksen avulla puolestaan ihmisen oli mahdollista py-

hittää tahtonsa ja taivuttaa se pahuudesta hyvyyteen. Tällöin luonnolliset himot ja halut 

eivät enää hallinneet ihmisen sielunvoimia, vaan hänestä tuli sivistynyt. Näin ihmisen 

luontaiseksi nähty pahuus voitiin tilkitä pois sielusta kristillisyyden pyhittämän tie-

dollisen muurin avulla. Tämä tilkitseminen oli Bäckvallille mahdollista ihmisen tie-

dollisen itsereflektion avulla, koska tiedollisen sivistymisen avulla hän saattoi ymmär-

tää oman sisäisen tilansa. Subjektiin tai sieluun muotoutui näin kuviossa kuvattu eheä 

rajaviiva, joka jätti toiselle puolelleen luonnon sekä toiselle hengellisen Jumalyhtey-

den ja tiedolliset sielunvoimat. Kristillisen sielunuudistumisen jälkeen eheä ja kiinteä 

rajaviiva oli ihmisen Jumalyhteyden ympärillä. Sivistymisen, eli ihmisen sisäisen tie-

dollisen uudistumisen myötä tämä rajalinja siirtyi rajaamaan ihmisen tiedollisia sie-

lunvoimia. Ihmisen henki tai sielu koki näin Bäckvallin ajattelun mukaan sivistymisen 

myötä laajenemisen.1066 

Toinen pappi J. W. Murman päätyi lopulta vuonna 1860 J.V. Snellmanin arvoste-

lun vaikutuksesta seuraavanlaiseen, kuviossa 28. kuvattuun käsitykseen ihmisen si-

vistymisprosessista.1067 

                                                   

 

1066 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 

1067 Vuoden 1860 kirjassaan Murman ei eritellyt sielun rakennetta enää niin yksityiskohtaisesti, mitä 
neljä vuotta aikaisemmin. Vrt. kuvio 14. Vuonna 1860 Murmanin mukaan ihmisen sielussa vaikutti 
kuvioon merkityt kolme osa-aluetta: järki, tunto ja tahto. Näistä järki edusti ”hengellisen omaisuuden” 
ja tiedon halua, tunto hengellisen nautinnon halua ja ihmisen vapaa tahto hengellisen vaikutuksen alu-
etta. Murman 1860, 3, 7. 
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Kuvio 28.  Murmanin subjektin sivistysprosessi 

 Murmanin mukaan sivistys syntyi inhimillisen tiedon kautta, mutta se ei kuitenkaan 

ollut mahdollista ilman kuviossa valkoisella värillä kuvatun kristillisen hengen vaiku-

tusta. Syntiinlankeemukseen viitaten Murman selitti tämän johtuvan siitä, että ihmi-

nen oli luonnostaan viallinen ja hänen sielunvoimansa olivat lähtökohtaisesti turmel-

tuneessa tilassa. Ihminen saattoi kuitenkin kuullessaan valkoisella nuolella kuvattua 

Jumalan ilosanomaa, eli evankeliumia, kiinnittää henkensä Jumalaan, jota kuviossa on 

kuvattu valkoisella ylöspäin osoittavalla ulokkeella. Tämä sydämen kiinnittäminen Ju-

malaan oli Murmanille rakkauden tunnon herättämistä ”kaikkein hyväin avuin puh-

taimpaan ja pyhimpään esikuvaan, Kristukseen”. Jumalyhteyden saatuaan ja rakkau-

den virratessa häneen ihminen saattoi Murmanin mukaan sovittaa yhteen sielussaan 

olevat hengenvoimat alkuperäisen tarkoituksensa mukaiseen tilaan. Murmanin käsi-

tyksen mukaan tällöin ihminen sai itseensä ikään kuin uudestaan ihmiselle luomisessa 

annetun ”elämän alkuvoiman”, jota hänen mukaansa Uudessa testamentissa kutsut-

tiin rakkauden kaiken parantavaksi ja yhdistäväksi voimaksi, eläväksi uskoksi. Elämän 
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alkuvoima oli Murmanin mukaan ihmiselle välttämätöntä, jotta hän saattoi seurata 

hyvää.1068  

Snellmanin arvosteltua Murmanin vuonna 1856 ilmestynyttä sielutieteellistä te-

osta siitä, että siinä ei otettu huomioon ihmisen tiedollista kehitystä, Murman päätyi 

vuonna 1860 ilmestyneessä kirjansa jatko-osassa siihen, että inhimilliseen sivistymi-

seen kuului tärkeänä osana myös inhimillinen tieto. Murmanin mukaan sen saaminen 

oli välttämätön ehto ihmisen sielunelämälle, jotta hänen sielunominaisuutensa voisi-

vat kehittyä.1069 Murmanin ajattelun mukaan tiedon avulla ihmisen sielunvoimat järki, 

tunto ja tahto voitiin viljellä ja kehittää ”kauneuden, oikeuden ja totuuden vaatimuk-

sien mukaan”. Murmanin mukaan ihmisen tiedonsaannin myötä sielunominaisuuk-

sista järki ja tunto kehkeytyivät ja kasvoivat ”yhteiseksi sivistyksen itseistunnoksi” ja 

samalla tahto harjaantui toteuttamaan tätä itseistuntoa sujuvasti. Tämänkaltainen ih-

minen oli Murmanin mukaan täydellisesti sivistynyt henkilö.1070 Tällöin ihmisen 

henki pääsi Murmanin käsityksen mukaisesti irti syntisestä luonnontilastaan, jota on 

kuvattu kuviossa ihmisen hengen ja ruumiin välille piirretyllä eheällä ja kiinni olevalla 

rajalinjalla. Tässä Murmanin artikuloimassa sivistyneessä tilassa ihmisen ruumis jäi 

edelleen osaksi luonnon tai tämänpuoleisen kategoriaa. 

Bäckvallia ja Murmania yhdisti toisiinsa paitsi se, että he molemmat olivat pap-

peja, mutta myös se, että he saivat sivistys-käsitykseensä vaikutteita ruotsinkieliseltä 

oppineistolta ja etenkin J.V. Snellmanilta. 1071 Bäckvallin ja Murmanin käsitys ihmisen 

sivistysprosessista ja sivistyneestä tilasta oli siis ikään kuin vanhan luterilaisen armon-

tila -käsityksen ja Snellmanin kautta tulleen mannermaisen filosofian liitto. 

Sen sijaan Majander, Serenius, Hytönen, Carlsson ja Hänninen, jotka lähtivät 

myös Svebiliuksen artikuloimasta luterilaisesta armontila -käsityksestä, ymmärsivät 

sivistymisen Bäckvallista ja Murmanista poikkeavalla tavalla. He ymmärsivät ihmisen 

sivistymisen kuviossa 29. esitetyllä tavalla.  

  

                                                   

 

1068 Murman 1860, 17–20. 

1069 Murman 1860, 3–4. 

1070 Murman 1860, 13, 16. 

1071 Ks. osan II luku 1 ja osan II luku 4. 
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Kuvio 29.  Majanderin, Sereniuksen, Hytösen, Carlssonin ja Hännisen subjektin sivistymisprosessi 

Nämä C. O. Roseniuksen ajattelusta vaikutteista saaneet kirjoittajat katsoivat sivisty-

misen vaativan ihmisen sisäistä uudelleensyntymistä ja -luomista, jonka kautta ihmi-

nen saattoi palata kohti syntiinlankeemusta edeltänyttä jaloa alkutilaansa, johon hänet 

heidän käsitystensä mukaan oli alun perin luotu. Tämä tapahtui kuviossa valkoisella 

nuolella kuvatun Jumalan Pyhän hengen vaikutuksen kautta. Kirjoittajien käsitysten 

mukaan Pyhän hengen aikaansaamaa ihmisen uudelleensyntymistä seurasi myös Ju-

malan aikaansaama ihmisen uudelleenluominen, jota on kuvattu kuviossa ihmisen 

sydäntä ja sielunvoimia kauttaaltaan peittävällä henkeä kuvaavalla valkoisella värillä sekä 

eheällä ja kiinni olevalla rajalinjalla subjektin sielunvoimien ja ruumiin välillä. Uudelleen-

syntymisen ja -luomisen jälkeen ihminen saattoi näiden kirjoittajien käsitysten mu-

kaan päästä myös tiedollisesti parempaan tilaan tämänpuoleisessa maailmassa inhi-

millisen tiedon avulla. Kaikkien kirjoittajien käsitysten mukaan Pyhä henki oli uudel-

leensyntymisen ja uudelleenluomisen kautta parantanut ihmisen sielunominaisuudet, 

jotka useimmiten nimettiin ymmärrykseksi, tahdoksi ja tunnoksi. Kirjoittajien käsi-

tyksen mukaan kristillisyyden avulla sisäisesti sivistynyt subjekti saattoi näin käyttää 
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hyväkseen ulkonaista, maailmallista tai ”ihmisellistä” tietoa turmeltumatta siitä sisäi-

sesti.1072 

Kaikkien viiden kirjoittajan käsitykset ihmisen sivistymisestä noudattelivat pää-

piirteittäin tätä kaavaa, vaikka painotuksissa oli eroja. Vaihtelevuutta oli siitä, kuinka 

pysyväksi ja vakaaksi ihmisen uusi sivistynyt tila miellettiin. Hännisen käsityksen mu-

kaan ihmisestä tuli uudelleensyntymän ja -luomisen jälkeen ”kokonaan uusi luonto-

kappale”.1073 Majanderin ja Sereniuksen käsityksen mukaan ihmisen hengen alue 

saattoi alkaa uudelleensyntymisen jälkeen jatkuvasti laajeta kohti sitä tilaa, jossa ihmi-

nen oli välittömästi luomisen jälkeen, mutta ei saavuttanut sitä maallisessa elämässään 

ikinä.1074 Carlssonin käsityksen mukaan ihmisen Jumalalta peräisin olevan hengen ja 

syntisen ruumiin välinen suhde selkiytyi vasta kuolemassa. Tällöin hänen käsityk-

sensä mukaan ruumiin kuollessa ihmisen sielu täydellistyi vastaamaan tilaa, johon se 

oli alun alkujaan ennen syntiinlankeemusta luotu. Näin hengen ja luonnon riita lak-

kasi ihmisessä vasta, kun kristillisen ihmisen koko sisäinen osa oli puhdistunut tä-

mänpuoleisesta maailmallisesta synnistä.1075 Hytönen puolestaan korosti Svebiliuk-

sen tavoin jatkuvan jumalyhteyden merkitystä. Hänen käsityksensä mukaan Jumalalta 

tullut hyvä ikään kuin virtasi jatkuvasti ihmiseen pitäen hänet kristillisesti sivisty-

neessä armontilassa. Armontilaa puolestaan oli Hytösen käsityksen mukaan pidettävä 

yllä jokapäiväisten kristillisten rituaalien avulla. Mutta jos ihminen rikkoi Jumalan 

käskyjä vastaan vapaalla tahdollaan, tämä hyvän virtaus loppui ja hän vajosi takaisin 

turmeltuneeseen tilaansa.1076 

Majander, Serenius, Hytönen, Carlsson ja Hänninen olivat siis saaneet sivistys- ja 

subjektikäsityksiinsä vaikutteita ruotsalaisen C.O. Roseniuksen opista, jonka mukaan 

ihminen saattoi uudelleensyntyä jo tässä maailmassa ja kehittyä takaisin kohti Juma-

lan kuvaa. Kirjoittajat ottivat tämän Roseniuksen teesin pääaseekseen pyrkiessään 

perustelemaan sen, miten syntiinlankeemuksen turmelus oli mahdollista häivyttää ih-

misestä. Rosenius korosti teologiassaan juuri imago deitä, eli sitä että Jumala oli alun 

                                                   

 

1072 Kuvio perustuu Majanderin, Sereniuksen, Hytösen, Carlssonin ja Hännisen käsityksiin, jotka he 
esittivät sivistys-kirjoituksissaan. Nämä kirjoitukset on mainittu osassa II kutakin kirjoittajaa käsittele-
vissä luvuissa. 

1073 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä. Suomenlehti no. 39, 
30.9.1873; J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 3, 22.1.1870. 

1074 *** [Majander, Salomon] 1854: Sivistymisestä. Maamiehen Ystävä no. 17, 6.5.1854, no. 15 
15.4.1854, & no. 18, 29.4.1854; Serenius, Tobias: Kertomuksia II. Ilmoitus-Lehti no. 11, 17.3.1860.. 

1075 Carlsson 1869, 26–28. 

1076 A.H. [Hytönen, August]: Muuan sana kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. 



 

381 

perin luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Uudestisyntymisen tarkoituksena oli Ro-

seniuksella palauttaa syntiinlankeemuksessa turmeltunut Jumalan kuva. Tämä tapah-

tui uudestisyntymistä seuranneessa uudestiluomisessa.1077  

Roseniuksen ajattelun seuraamisen ohella toinen näitä kirjoittajia toisiinsa yhdis-

tänyt piirre oli se, että heistä kaikki Hännistä lukuun ottamatta kuuluivat todistetta-

vasti hedbergiläisen herätysliikkeen piiriin. Näin 1800-luvun puolivälin suomenkieli-

seen julkisuuteen sivistymisestä kirjoittaneista ihmisistä viisi kahdestatoista edusti 

juuri hedbergiläisyyttä, kun muiden vahvojen herätysliikkeiden, herännäisyyden ja 

reenqvistiläisyyden, edustajat puuttuivat joukosta. Tämä asetelma nostaa esiin kysy-

myksen, mitä sellaista hedbergiläisyys ja Roseniuksen ajattelu tarjosivat näille suo-

menkielisestä kodista lähteneille miehille, jota muu olemassa ollut 1800-luvun puoli-

välin suomenkielinen kristillinen ajattelu ei antanut? Samoin esille nousee kysymys: 

miksi juuri hedbergiläisyyden ja Roseniuksen ajattelusta innostuneiden ihmisten pii-

ristä nousi 1800-luvun puolivälissä yksilöitä, jotka halusivat pohtia ihmisen sivistymi-

sen merkitystä ja mekanismeja?  

Kaikkia 1800-luvun puolivälin Suomen kolmea suurta herätysliikettä yhdisti toi-

siinsa se, että niiden piirissä suhtauduttiin lähtökohtaisesti kriittisesti maalliseen ke-

hitykseen. Viiden kirjoittajan edustama hedbergiläisyys ei tehnyt poikkeusta tässä. 

Liikkeen omat historioitsijat Lauri Koskenniemi ja Lauri Takala sijoittavat hedbergi-

läisyyden kirkon konservatiivisempaan siipeen. Koskenniemen mukaan liikkeen si-

sällä ei yleensä ollut suurta kiinnostusta ajan moderneja kysymyksiä kohtaan, ja liike 

suhtautui myöhemmin epäluuloisesti moneen yhteiskunnalliseen kysymykseen ja uu-

den ajan ilmiöihin, kuten moderniin tieteeseen, kansakoululaitoksen kehittämiseen ja 

raittiusharrastukseen.1078 Näyttää siis siltä, että hedbergiläinen liike sellaisenaan ei ol-

lut mikään muista ajan herätysliikkeistä poikennut modernin airut, joka selittäisi sen, 

miksi sivistys kiinnosti juuri sen piirissä olleita kirjoittajia.  

Kun tarkastellaan hedbergiläisyyden oppirakennelmaa, siitä löytyy kuitenkin yksi 

piirre, joka sopi muiden herätysliikkeiden ja kirkollisen katekismuksen tarjoamia au-

tuudenoppeja paremmin käsitykseen sivistymisestä ihmisen tämänpuoleisessa elä-

mässä tapahtuvana sisäisenä muotoutumisena parempaan tilaan. Hedbergiläisyys ni-

                                                   

 

1077 Huovinen 1962, 169 - 170; passim. Lindholm 1972, 18 – 20, 36 – 43. 

1078 Koskenniemi 1967, 26–27; Takala 1948, 395–399, 401, 404. Hedberg itse osoitti välinpitämättö-
myyttä esimerkiksi kansakouluasiassa. Takala 1948, 401. 
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mittäin erosi muista luterilaisista herätysliikkeistä ja niiden opeista yhdessä ratkaise-

vassa kohdassa. Hedbergiläisyyden pääoppina oli, että Jeesuksen lunastuskuolema 

pelasti ihmisen lähtökohtaisesti jo kasteessa. Tämän jälkeen ihmisen oli vain tartut-

tava uskoon ja vastaanotettava se.1079 Sen sijaan herännäisyydessä ja renqvistiläisyy-

dessä korostui luterilainen synnintunto, joka oli selvästi esillä myös kansanopetuksen 

pohjana olleessa Svebiliuksen katekismuksessa. Paavo Ruotsalaisen herännäisyydessä 

ihmisen elämä oli juuri perisynnistä johtuvien ainaisten tunnontuskien kanssa paini-

mista ja armontilaan pääsi vain satunnaisesti ja hetkenomaisesti. Niinpä herännäisyy-

den vanhurskauttamisoppi teki Juha Siltalan mukaan ihmisen elämästä alituista lii-

kettä lankeamisen ja nousemisen välillä.1080 Renqvistiläisyyttä tutkineen Mauri Ter-

vosen mukaan renqvistiläisyydessä oppi puolestaan jäsensi koko ihmisen elämän val-

vomiseksi, jossa varottiin kaikkea, joka vaarantaisi ihmisen sielun autuuden. Renqvis-

tiläisyys korosti askeettista elämäntapaa, jonka tunnusmerkkeinä oli jatkuva rukoilu, 

työnteon merkityksen korostaminen ja jumalalliset harjoitukset. Renqvistiläisyydessä 

ihmisen oma maallinen työnsarka oli hoidettava hyvin, mutta muuten maailmallisuu-

teen suhtauduttiin kielteisesti.1081  

Herännäisyydestä ja renqvistiläisyydestä poiketen kuitenkin juuri hedbergiläisyys 

tarjosi jo kasteen kautta saadun pelastusvarmuuden suojan, joka mahdollisti mielen-

kiinnon ja energian suuntaamisen myös muuhun kuin oman autuuden jatkuvaan 

pohdiskeluun. Hedbergiläisyydessä subjektin tila saattoi ikään kuin vakaantua, koska 

ihmisen ei pitänyt jatkuvasti tehdä tiliä itsessään asuvien ”Aatamin” syntien kanssa. 

Tulkintani on, että tämä hedbergiläisen pelastusopin piirre oli syy, miksi sivistymi-

seen viittaavat kysymykset hengellisen ja maallisen välisestä suhteesta saattoivat 

nousta juuri hedbergiläisen uskonopin omaksuneiden ihmisten mielissä, tai toisaalta 

syy siihen, miksi nämä ihmiset olivat omaksuneet juuri hedbergiläisen opin.  

Se, että ihmisen sivistymisestä 1800-luvun puolivälissä kirjoittaneista kahdesta-

toista miehestä viisi oli saanut pohdintaansa innoitusta C.O. Roseniuksen opeista 

nostaa esiin kysymyksen: miksi sivistymiseen liittyvä pohdiskelu kiinnosti hedbergi-

läisen liikkeen sisällä juuri näistä opeista kiinnostuneita ihmisiä?  

C.O. Rosenius oli ruotsalainen saarnamies, joka vaikutti Suomessa lähinnä kirjal-

lisuuden ja lehdistön kautta, eikä roseniolaisuus missään kohtaa muodostanut omaa 

                                                   

 

1079 Koskenniemi 1967, 14–16. 

1080 Siltala 1992, 365–366. 

1081 Tervonen 2004, 257–267. Hartikainen 2005, 112–116. Kimanen 2008, 211–213. 
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herätysliikettään Suomessa. Roseniuksella oli kuitenkin yhteytensä Suomeen ja ni-

menomaan hedbergiläiseen liikkeeseen, jotka alkoivat kun hän osallistui Espoossa 

pidettyihin häihin vuonna 1843. Niihin oli kokoontunut suomalaisia herännäisvai-

kuttajia, joista Rosenius tutustui F.G. Hedbergiin ja aloitti hänen kanssaan kahden 

vuosikymmenen mittaisen kirjeenvaihdon. Hedberg sai Roseniukselta tukea, kun hän 

ajautui 1840-luvun puolivälissä avoimeen konfliktiin Paavo Ruotsalaisen johtaman 

herännäisyyden kanssa, johon hän oli siihen asti kuulunut. Hedberg erosi herännäi-

syydestä ja perusti hedbergiläisyytenä tai evankelisuutena tunnetun liikkeen.1082  

Roseniuksen ajattelua tutkineen Huovisen mukaan Hedbergiä ja Roseniusta yh-

disti käsitys kasteessa saadusta armosta ja siitä kumpuava pelastusvarmuus, mutta 

heidän oppinsa kuitenkin erosi myös monin paikoin juuri niissä kohdin, jotka selvästi 

kiinnostivat sivistys-kirjoittajia. Hedberg suhtautui Roseniuksen opissa keskeisillä si-

joilla olleisiin korostuksiin ihmisestä Jumalan kuvana ja tämänpuoleisessa tapahtu-

neesta uudelleensyntymisestä kielteisesti. Hedberg kyllä puhui ihmisestä Jumalan ku-

vana ja tämän kuvan turmeltumisesta syntiinlankeemuksessa, mutta hänen mukaansa 

uskova ihminen muuttui Jeesuksen kuvan kaltaiseksi vasta kuolemansa jälkeen.1083 

Hedberg ei myöskään opissaan korostanut uudestisyntymää ihmisen elämässä tapah-

tuvana muutoksena tai parannuksena, vaan asetti sen yleensä kasteeseen.1084  

Hedbergin ja Roseniuksen keskinäisen ajattelun suhdetta tutkineen Ruuthin mu-

kaan heitä yhdisti ajatus Jumalan armosta ja Jeesuksen sovituskuolemasta, jotka vas-

taanottamalla syntinen saattoi päästä Jumalan lapseksi ja saada omatunnon rauhan. 

Ruuthin mukaan Hedbergiä ja Roseniusta kuitenkin erotti pohjimmiltaan se, että 

Hedberg korosti sydämen uskoa siihen, että ihminen on vanhurskas eli Jumalalle kel-

paava, kun taas Roseniuksella tämänkaltainen pelastusvarmuus liittyi vahvasti pyhi-

tykseen, eli siihen kun Pyhä henki alkoi vaikuttaa uskovan ihmisen elämään.1085 Käy-

tännössä tämä asetelma näkyi muun muassa siinä, että Hedberg korosti lapsena saa-

dun kasteen voimaa pelastusvarmuuden saavuttamisessa, kun taas Rosenius korosti 

juuri ihmisen elämän aikana saavutettua kristillistä uudelleensyntymistä. Ero näkyi 

                                                   

 

1082 Ruuth 1911, 286. Hedbergiläisyyden erosta herännäisyydestä ks. Rosendal 1905, 520–566; Siltala 
1992, 311–331. Tiililä 1947, 10–31. Roseniuksen käynnistä Suomessa vuonna 1843: ks. Rosendal 1905, 
409–420. Roseniuksen kirjoitusten suomennoksista: ks. Keränen 1987, 24–29. 

1083 Hedberg, F. G.: Hänen poikansa kuvan kaltaiseksi Jumala on valittunsa säätänyt. Kristillisiä Sano-
mia no. 48, 29.11.1867. 

1084 Huovinen 1962, 205. 

1085 Ruuth 1912, 40. 
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myös siinä, että kun Rosenius suosi opetuksessaan parannussaarnaa, johon sisältyi 

nuhde ja kehotus elämäntavan muutokseen, hedbergiläisissä piireissä tämä nähtiin 

puhtaan evankeliumin ihmisellisenä himmentämisenä pohjimmiltaan siksi, että ihmi-

nen nähtiin synnissään niin parantumattoman läpiturmeltuneena.1086 

Miksi Roseniuksen opit ihmisestä Jumalan kuvana ja tämän kuvan palauttamisen 

mahdollisuudesta tämänpuoleisessa tapahtuneen uudestisyntymisen avulla puhutte-

livat ihmisiä, jotka pohtivat ihmisen sivistymisen mahdollisuutta ja merkitystä? Vas-

taus on siinä, että Roseniuksen opin avulla nämä ihmiset saattoivat perustella itse 

kokemaansa sivistymistä. He saivat siitä teoreettisen selkänojan, johon saattoi nojata 

vakaumuksellisena luterilaisena kristittynä. Ajatus, jonka mukaan ihminen saattoi ko-

kea tässä elämässä tapahtuvan uudelleensyntymisen, puhutteli näitä ihmisiä, jotka oli-

vat kokeneet suuren siirtymän lapsuutensa agraarikulttuurista uusiin yhteiskunnalli-

siin asemiin sekä siirtyneet suullisen ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen piiristä kirjal-

lisen ja ylipaikallisen kommunikaation pariin. Roseniolaisen uudestisyntymisen opin 

avulla tämä muutos saatettiin vielä sitoa kulttuurisesti ensisijaisen tärkeää metateks-

tiin, Mooseksen ensimmäiseen kirjaan, jossa luomiskertomus ja syntiinlankeemus-

kertomus lausuttiin ja joka selvästi oli suomenkielisen väestön keskuudessa olleen 

ihmiskäsityksen päälähde. 

Näin ollen hedbergiläisyyden ytimenä ollut kasteessa saatu pelastusvarmuus yh-

distyi kirjoittajien käsityksissä Roseniukselta omaksuttuihin ajatuksiin siitä, kuinka 

syntiinlankeemuksessa menetetty Jumalan kuva voitiin ainakin osittain palauttaa ih-

miseen jo tässä elämässä. Tämä oli Roseniuksen ajattelusta kiinnostuneiden Majan-

derin, Sereniuksen, Hytösen, Carlssonin ja Hännisen sivistys-käsityksen perusta. 

Kyse oli lopulta siitä, että tämänkaltaisen ajattelun kautta syntiinlankeemuksen mu-

sertava vaikutus koko kosmiseen järjestykseen, jota juuri luterilaisuudessa korostet-

tiin, saatettiin kiertää. Tällöin ihmisen sisäisen tilan ensisijaisena tehtävänä ei ollut 

enää jatkuva itsetarkkaileva synnintunto, vaan sen saatettiin ajatella pääsevän tässä 

elämässä parempaan tilaan, jota kutsuttiin sivistykseksi. Tämä ikään kuin vakautti 

subjektin sisäistä tilaa, kun ihminen pääsi vapaaksi sekä jatkuvasta synnintunnon vaa-

timuksesta että katkeamattoman yhteyden vaatimuksesta kaiken hyvän lähteeseen Ju-

malaan. 

                                                   

 

1086 Ruuth 1911, 299–301. 
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Tulkintaa tukee se, että roseniolaisuus muistuttaa dynamiikaltaan erästä toista sa-

moihin aikoihin lähinnä äidinkieleltään ruotsinkielisen väestön keskuudessa levin-

nyttä kristillistä oppirakennelmaa.  Samoihin aikoihin 1850-luvulla ryhmä nuoria op-

pineita pappeja erosi herännäisyydestä ja lähentyi ensin entistä vastustajaansa hed-

bergiläisyyttä, mutta omaksui sittemmin Alfred Kihlmanin Saksasta tuoman J.T. 

Beckin raamatullisen teologian.1087 Ryhmän erosta päättäneen kokouksen pöytäkir-

jassa korostettiin, että herännäisyyden sisällä usko oli pysähtynyt epämääräiseen ikä-

vöimiseen, jonka tieltä Jumalan armonlupausten on täytynyt väistyä. Tästä johtuen 

mitään uskonvarmuutta ei ole voinut syntyä.1088  

Mielenkiintoista on, että Beckin ja Roseniuksen teologiassa on monia yhteisiä piir-

teitä. Beck painotti Roseniuksen tavoin armon omistamista, uudestisyntymistä, ar-

mossa kasvamista ja pyhitystä.1089 Myös Beckillä keskiössä oli ihmisen eettisyys ja 

kasvu Kristuksen kaltaiseksi jo tässä elämässä.1090 Juha Siltalan mukaan beckiläisyy-

den käyttökelpoisuus sen omaksuneille oli siinä, että syntiinlankeemuksen turme-

levuudesta huolimatta ihmisestä ja hänen toiminnastaan kaikilla elämänalueilla tuli 

hengellistä. Tämä mahdollisti myös maallisen itsekasvatusprojektin.1091 Siltalalle ke-

hitystä ja vastuuta korostava beckiläisyys oli Max Weberin tarkoittaman kalvinismin 

selvin vastine Suomessa. Kristitty kävi koulunsa ja hoiti työnsä, eikä pietistiseen ta-

paan jäänyt pohtimaan maailman pahuutta ja omaa turmelustaan.1092  

Se, että suomenkielisessä julkisuudessa ilmestyneistä kirjoituksista niin moni tu-

keutui sivistys-kirjoituksissaan muuten Suomessa melko marginaalisen uskonoppi-

neen C. O. Roseniuksen oppeihin, kertoo jotain vanhasta jaetusta subjektikäsityk-

sestä. Roseniolainen oppi näyttää olleen kirjoittajille keino päästä vanhaa subjektikä-

sitystä vaivanneen epästabiiliuden ylitse. Sen voi tulkita olleen samankaltainen sub-

jektin sisäisen stabilisoinnin työkalu sivistys-kirjoittajille, mitä alkuaikojen beckiläi-

syys oli samoihin aikoihin herännäisyydestä eronneille papeille. Roseniuksen opin 

ansiosta ihmisen ei tarvinnut jatkuvasti pohtia omaa autuuttaan, vaan hän saattoi kes-

kittyä myös maalliseen sivistysprojektiin. Siinä missä beckiläisyys puhutteli lähinnä 

                                                   

 

1087 Ks. Siltala 1992, 409. 

1088 Rosendal 1915, 413. 

1089 Rosendal 1913, 416–419. Siltala 1992, 390. 

1090 Siltala 1992, 390–391. 

1091 Siltala 1992, 394. 

1092 Siltala 1992, 394–396. 



 

386 

äidinkieleltään ruotsinkielistä papistoa, niin roseniolaisuus, jonka opeista oli olemassa 

1850-luvulta lähtien suomennoksia, näyttää olleen tärkeä samankaltaisia ajatuksia 

pohtineille suomenkielisille ihmisille.1093 Yhdistettynä hedbergiläiseen pelastusvar-

muuteen tämänkaltainen Roseniuksen opeista omaksuttu sisäisesti stabiilimpi sub-

jekti saattoi helpommin myös suuntautua itsensä tiedolliseen kehittämiseen tämän-

puoleisessa elämässä. Tällaisenaan nämä sivistys-kirjoitukset sovittelivat luterilaisuu-

dessa niin tiukasti istuvaa hengellisen ja maailmallisen välistä perustavaa laatua ollutta 

ristiriitaa. 

Roseniuksen ajattelusta vaikutteita saaneita Majanderia, Sereniusta, Hytöstä, 

Carlssonia ja Hännistä yhdisti aiemmin kuvattuihin ruotsinkielisen oppineiston bild-

ning-käsitteestä vaikutteita saaneisiin Bäckvalliin ja Murmaniin se, että hartaina lute-

rilaisina he kaikki näkivät ihmissubjektin lähtökohtaisesti olevan niin syvässä synti-

sessä luonnontilassa, että se ei voinut päästä parempaan tilaan ilman Jumalalta tulevaa 

henkeä. Tämän vuoksi heidän ajattelussaan Jumalan hengellä oli ensisijainen asema 

ihmisen sisäisessä muotoutumisessa. Myös inhimillisellä tiedolla oli asemansa, mutta 

se toimi eräänlaisena subjektin muutoksen loppusilauksena tai sen jälkeisenä lisänä. 

Keskeistä kuitenkin oli, että sivistysmäärittelyillään kaikki nämä seitsemän kirjoittajaa 

suorittivat rajankäyntiä luterilaisessa kosmisessa järjestyksessä keskiössä olleen hen-

gen ja luonnon dualismin välillä. He tekivät sen pyrkimällä vakauttamaan subjektin 

sisäisyyden pysyvästi hengen alueeksi irti syntisestä luonnosta, jonka kategoriaan 

puolestaan ruumis jäi. Samalla inhimillisestä tiedosta, joka vanhassa luterilaisessa ajat-

telussa oli osa tämänpuoleisen luonnon tai maailman kategoriaa, tuli uudella tavalla 

osa aiemmin vain Jumalalle varattua hengen kategoriaa. 

2.3 Subjektin ulkoisen maailman objektivoijat  

Kahdentoista kirjoittajan joukosta löytyi viisi miestä, jotka ymmärsivät ihmisen sivis-

tymisprosessin keskeisissä kohdissa eri tavalla kuin edellä mainitut. Heille avainase-

massa itse sivistymisprosessissa oli kristillisen hengen sijasta inhimillinen tieto. Siinä 

missä edellisessä luvussa kuvatuille seitsemälle kirjoittajalle inhimillinen tieto astui 

kuvaan vasta subjektin uudelleenmuotoutumisprosessin jälkeen, näille viidelle kirjoit-

tajalle se oli keskeinen tekijä itse sivistysprosessissa. Antti Mannisen, Erik Klamin, 

                                                   

 

1093 Rosenius suomennoksista ks. Keränen 1987. 
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Staffan Riikosen, Anders Särkelän sekä Erik Taipaleen ajattelussa ihmisen uudenlai-

nen sisäinen tila saavutettiin nimenomaan inhimillisen tiedon omaksumisen kautta. 

Kuviossa 30. on kuvattu Mannisen, Klamin, Riikosen, Särkelän ja Taipaleen käsi-

tystä ihmisen sivistymisprosessista.  

Kuvio 30.  Mannisen, Klamin, Riikosen, Särkelän ja Taipaleen subjektin sivistymisprosessi 

Manniselle, Klamille, Riikoselle, Särkelälle ja Taipaleelle sivistysprosessin lähtökoh-

tainen laukaisija oli kuviossa ruutukuvioisella nuolella kuvattu maailmasta saatu inhi-

millinen tieto. Heidän käsityksensä mukaan se saattoi tuoda esiin luonnontilassa olleen 

ihmisen sielunvoimien potentiaalin. Käsitys tästä potentiaalista vaihteli kirjoittajien kes-

ken. Manniselle tämä potentiaali tarkoitti jokaisessa ihmisessä piilevänä ollutta her-

ruuden tuntoa suhteessa muihin luontokappaleisiin, josta oli mahdollista tulla tie-

toiseksi inhimillisen tiedon kautta.1094 Klamille puolestaan potentiaali oli inhimillinen 

                                                   

 

1094 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no. 7, 17.2.1854. Ks. Osan II Man-
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tiedonhalu, joka sai ihmisen aina vain pyrkimään eteenpäin.1095 Riikoselle ulkopuo-

lelta tullut tieto virkistytti ihmisen hengenvoimista hänen järkensä ja ymmärryksensä, 

jotka olivat lähtökohtaisesti huonossa alkutilassaan.1096 Särkelän ajattelun mukaan in-

himillinen tieto sai ihmisen älyn, järjen ja ymmärryksen heräämään.1097 Taipaleen ajat-

telussa inhimillinen tieto virvotti ihmisessä olevan vapaan tahdon, jonka avulla tämä 

saattoi päättää, sivistyikö hän ja seurasi omaa aikaansa vai pysyikö vanhassa.1098  

Valkoisella nuolella kuviossa kuvatulla Pyhällä hengellä oli näiden viiden kirjoittajan 

käsityksissä sivistysprosessista tietoon nähden vain toissijainen tehtävä. Tämäkin tosin 

vaihteli eri kirjoittajien kohdalla. Erik Taipale tai Anders Särkelä eivät kirjoituksissaan 

nähneet sille minkäänlaista osaa itse ihmisen sivistys-prosessissa.1099 Staffan Riikosen 

ajattelussa kristillinen henki vain ikään kuin pyhitti tiedon avulla aikaan saadun ihmi-

sen sisäisen muutoksen.1100 Klamille ja Manniselle pyhä henki oli osa subjektin muo-

toutumisprosessia, mutta vain siksi, että sen ansiosta ihminen ei jäänyt sydämestään 

luonnontilaan pahojen himojen ja halujen valtaan. Varsinaisen subjektin muotoilu-

työn moottori oli heilläkin inhimillinen tieto, joka sai ihmisen käyttämään hänessä 

piilevänä olevaa potentiaalia.1101 Kristillisesti subjektin muotoutumisprosessin näh-

neisiin kirjoittajiin verrattuna näillä viidellä kirjoittajalla inhimillisen tiedon ja Jumalan 

hengen tärkeysjärjestys oli siis erilainen. Inhimillinen tieto oli heidän käsityksissään en-

sisijainen ihmisen sivistyttyjä ja siten sisäisyyden muotoilija. 

Vaikka kristillisyys ei näillä kirjoittajilla ollut sivistymisessä keskeisessä osassa, ih-

misen alkutilan tavoin kaikkien heidän teksteissään ilmaisema käsitys ihmisessä ole-

vasta potentiaalista perustui kuitenkin Raamatun luomiskertomuksessa ja syntiinlan-

keemuskertomuksessa esitettyyn luterilaiseen kosmiseen järjestykseen. Manninen 

viittasi kirjoituksissaan ihmisessä olevalla, toisiin luontokappaleisiin kohdistuvalla 

                                                   

 

1095 E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. 

1096 S. R-nen. [Riikonen, Staffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858 
& no. 18, 7.5.1858. 

1097 Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja 
valtioveloista. Suometar no. 15, 15.4.1859. 

1098 E.T–e. [Taipale, Erik]: Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta. Suomen Julkisia Sano-
mia no. 101, 27.12.1860. 

1099 Ks. osan II luvut 2 & 5. 

1100 S. R-nen. [Riikonen, Staffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858 
& no. 18, 7.5.1858. 

1101 Ks. osan II luvut 2 & 5. 
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herruuden tunnon potentiaalilla luomiskertomukseen, jossa kerrottiin, että ihminen 

luotiin viimeiseksi ja juuri kaikkien luontokappaleiden valtiaaksi.1102 Klami näki ih-

misen tiedonhalun potentiaalin pohjautuneen jo hänelle luomisessa annettuun omi-

naisuuteen. Hänen ajattelunsa mukaan se oli itse asiassa myös hänen mukaansa syn-

tiinlankeemuksen taustalla, koska Aatami ja Eeva söivät Hyvän ja pahan tiedon 

puusta, koska ajattelivat saavansa siten paremman ja laajemman ymmärryksen.1103 

Riikonen viittasi kirjoituksessaan myös syntiinlankeemukseen kertomalla, että oppi 

ja tieto olivat ihmiselle lähtökohtaisesti täysin ”ulkonaista ihmisen luonnolle”. Hän 

näki syntiinlankeemuksen jälkeisen ihmisen luonnonaineen kaltaisena olemuksena, 

josta saattoi jalostamalla saada tehtyä täysin uudenlaisen olennon.1104 Särkelälle sivis-

tymisen lähde oli Jumalan luomisessa ihmisen sieraimiin puhaltama henki, jonka vir-

voittamiseen ihmisen henkiset voimat perustuivat.1105 Taipale puolestaan viittasi kir-

joituksissaan ihmiselle luomisessa annettuun vapaaseen tahtoon, joka oli syntiinlan-

keemuksen taustalla, mutta jonka avulla myös sivistyminen oli mahdollista.1106 

Mannista, Klamia, Riikosta, Särkelää ja Taipaletta liitti toisiinsa myös se, että heillä 

ihmisen sivistyminen yhdistyi luonnon hallintaan.1107 Se yhdistyi siihen kahdella eri 

tavalla. Ensinnäkin sivistys oli heille ihmisen oman luonnon hallintaa. Kirjoittajat 

ymmärsivät ihmisen kuuluvan alkutilassaan lähtökohtaisesti luonnon kategoriaan. 

Moni kirjoittajista painotti tätä vertaamalla sivistymätöntä ihmistä johonkin ulkoisen 

luonnon kohteeseen. Manniselle ihminen oli alkutilassaan viljelemätön pelto, Riiko-

selle järvenpohjan maa-aines tai hoitamaton metsä, Särkelälle halpa luonnonaine.1108 

                                                   

 

1102 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar no. 7, 17.2.1854 

1103 E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. 

1104 S. R-nen. [Riikonen, Staffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858 
& no. 18, 7.5.1858. 

1105 Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja 
valtioveloista. Suometar no. 15, 15.4.1859. 

1106 E.T–e. [Taipale, Erik]: Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta. Suomen Julkisia Sano-
mia no. 101, 27.12.1860. 

1107 Sama tematiikka näkyi joissain SKS:n vuonna 1857 julkistaman rahvaalle tarkoitetun kirjoituskil-
pailun teksteistä, joiden teemana oli se, miten katovuosia voitaisiin estää. Vahtola 1978, 222–223, 242. 

1108 [Manninen, Antti]: Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä. Suometar no. 20 18.5.1850 
& no. 21. 25.5.1850; S. R-nen. [Riikonen, Staffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar 
no. 17, 30.4.1858 & no. 18, 7.5.1858; Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtaja-
laisia mietteitä rahanpuutteesta ja valtioveloista. Suometar no. 15, 15.4.1859. 
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Sivistyminen olikin näille kirjoittajille tämän ihmisessä itsessään olevan luonnon hal-

tuunottoa, jalostamista ja hallitsemista. Toiseksi kirjoittajien teksteissä toistuvien kä-

sitysten mukaan saavutetussa sivistyneessä tilassa ihminen saattoi saavutetun oman 

luontonsa hallinnan kautta alkaa hallita ulkoista luontoa. Tämä kaikki yhdistyi luteri-

laiseen kosmiseen järjestykseen kirjoittajien artikuloimassa käsityksessä, jonka mu-

kaan ihminen oli alun perin luomisessa asetettu kaiken luonnon herraksi, mutta syn-

tiinlankeemuksen vuoksi tämä herruus esiintyi ihmisessä vain piilevänä potentiaalina. 

Kirjoittajien teksteistä artikuloituvan käsityksen mukaan sivistymisen tarkoituksena 

oli palauttaa ihmisen asema luomakunnan herrana. 

Juuri suhtautuminen ihmiskäsitystä määrittäneeseen syntiinlankeemuksen meta-

kertomukseen erotti näitä inhimillistä tiedonsaantia sivistymisen perustana pitäneitä 

kirjoittajia aikaisemmin kuvatuista kristillistä henkeä painottaneista kirjoittajista. 

Kristillisemmin sivistystä määritelleistä poiketen nämä kirjoittajat eivät pyrkineet pa-

lauttamaan ihmisen jaloa alkutilaa sellaisenaan, vaan näkivät syntiinlankeemuksen pe-

ruuttamattomasti tapahtuneeksi asiaksi, josta oli seurannut se, että tämänpuoleisesta 

maailmasta tai luonnosta oli tullut inhimillisen toiminnan alusta. Inhimillinen tieto 

puolestaan oli heille tietoa alustan rakenteesta, jonka avulla ihminen saattoi ottaa tä-

män alustan haltuunsa.  

Siinä missä toinen joukko sivistys-kirjoittajia keskittyi ihmisen sisäisen vakautta-

miseen, nämä kirjoittajat suuntautuivat subjektin ulkoiseen maailmaan. Heille tie ih-

misen sivistymiseen kulki inhimillisessä tiedonsaannissa mahdollistuneen ulkoisen 

luonnon tai maailman järjestyksen uudenlaisen ymmärtämisen kautta. Näiden kirjoit-

tajien ajattelussa luonnosta tehtiin ihmisen väline ja tämä oikeutettiin omanlaisella 

kristillisellä käsityksellä syntiinlankeemuksesta ja koko kosmisesta järjestyksestä. Syn-

tiinlankeemuksen ymmärrettiin ikään kuin muovanneen ihmisen ja maailman lopul-

liseen muotoonsa, josta ei ollut paluuta. Tämän ajattelun mukaan ihmisen ajateltiin 

saaneen syntiinlankeemuksessa maailman ja luonnon omaksi temmellyskentäkseen. 

Samalla perisynnin ajateltiin olleen tekijä, joka piti hänet raakuudessa ja luonnonti-

lassa, eli esti häntä näkemästä todellista laatuaan luomakunnan huippuna. Tämä asi-

antila oli kirjoittajien käsityksen mukaan korjattavissa inhimillisen tiedonsaannin ja 

Jumalan pyhittävän voiman avulla. 

Kun etsitään syitä siihen, miksi nämä viisi kirjoittajaa ymmärsivät subjektin sivis-

tysprosessin erilailla kuin toiset seitsemän kirjoittajaa, esiin nousee heidän taustansa. 

Manninen, Klami, Riikonen, Särkelä ja Taipale erottuivat muiden kirjoittajien muo-

dostamasta ryhmästä siinä, että heistä moni ei ollut saanut lainkaan tai vain vähän 

koulutusta. Siinä missä toisessa ryhmässä oli neljä yliopistotutkinnon suorittanutta 
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pappia, sivistystä luonnon hallintana pitäneiden keskuudesta löytyi kolme itseoppi-

nutta eli Manninen, Klami ja Särkelä. Myös Taipale oli kahta merkittävintä sivistys-

kirjoitustaan tehdessään käytännössä itseoppinut, koska hän oli tuolloin juuri vasta 

aloittanut aikuisopintonsa maaviljelyskoulussa. Näistä kirjoittajista ainoastaan Riiko-

nen oli ollut lapsena koulussa, mutta hänkin oli käynyt vain alkeiskouluja. Taustansa 

vuoksi näille itseoppineille tai vain vähän oppia saaneille kirjoittajille heidän oma si-

vistymisensä ja sitä myötä tapahtunut ajalle vielä harvinainen irtaantuminen lapsuu-

den agraarikulttuurin piiristä on saattanut näyttäytyä juuri ensisijaisesti heissä itses-

sään olleen luonnollisen potentiaalin jalostamisena. 

Käsitys luonnon ja luonnonvoimien hallinnasta oli kaikille näistä kirjoittajista 

tuttu myös ammatillisen ja siihen kuuluneen ruumiillisen kokemuksen kautta. Kaikki 

he työskentelivät tai tulivat työskentelemään aloilla, joissa tavalla tai toisella käytettiin 

uudella tavalla hyväksi luonnonvoimia. Manninen ja Taipale olivat etulinjassa omak-

sumassa kirjallisen kulttuurin kautta levinneitä ja vanhoja perinnäisiä tapoja muokan-

neita maanviljelystekniikkoja. Klami oli purjelaivan laivurina riippuvainen luonnon-

olojen vaihtelusta ja niiden aiheuttamien tilanteiden hallinnasta. Riikonen ja Särkelä 

puolestaan työskentelivät aloilla, joissa luonnonvarojen jalostaminen luonnonvoi-

mien avulla oli keskiössä – Riikonen varhaisen teollisuuden ja Särkelä hienomekaa-

nisen käsityön parissa. Tässä mielessä luonnon ja sen voimien valjastaminen ja hal-

linta olivat juuri näiden kirjoittajien jokapäiväisessä omakohtaisessa kokemuksessa 

keskeisellä sijalla. Huomattavaa on, että ne olivat siinä nimenomaan verrattuna hei-

dän lapsuutensa omavaraiseen agraariseen elämäntapaan, josta he olivat elämänsä ai-

kana irtautuneet. Heidän lapsuutensa lähes luontaistalouteen perustuvassa maanvil-

jelyksessä oltiin ennemmin luonnonolosuhteiden armoilla kuin niiden hallitsijoina. 

Tässä mielessä ei ole ihme, että juuri nämä henkilöt ymmärsivät sivistyksen luonnon 

hallintana ja ihmisen nousemisena hänelle kuuluvaan asemaan luomakunnan kruu-

nuna. 

Mannisen, Klamin, Riikosen, Särkelän ja Taipaleen tausta myös rajoitti niiden 

kulttuuristen lähteiden määrää, joita heillä oli ihmisen sivistymistä pohtiessaan. 

Koska he olivat käyneet vain vähän tai eivät lainkaan koulua, on todennäköistä, että 

he sivistys-kirjoituksissaan ilmenneessä ihmiskäsityksen määrittelyssä joutuivat tur-

vautumaan vain pääosin ohueen suomenkieliseen kirjalliseen kulttuuriin. Näyttääkin 

siltä, että he olivat saaneet käsityksiinsä selviä vaikutteita tässä tutkimuksessa usein 

mainitusta Frosteruksen vuonna 1791 ilmestyneestä ja laajalle levinneestä teoksesta 

Hyödyllinen Huvitus Luomisen Töistä. Se oli myös 1800-luvun puoliväliin asti katekis-

musten eri versioiden ohella ainoa suomenkielinen teos, jossa ihmistä sekä hänen ja 
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luonnon suhdetta käsiteltiin teoreettisesti ja laajasti. Frosteruksen teoksessa artiku-

loitu käsitys subjektin kohoamista parempaan tilaan auttaa ymmärtämään kirjoittajien 

sivistys-ajattelua.  

Kuvioon 31. on hahmoteltu, miten Frosteruksen käsityksen mukaan ihmisen sie-

lulla oli mahdollista kehittyä oppimisen myötä. 

Kuvio 31.  Frosteruksen subjektin kehitysprosessi 

Frosteruksen käsityksen mukaan inhimillisen tiedon eli ”taidon, opin, toimen ja vii-

sauden” saannin kautta ihmisen sielu saattoi kasvaa, vahvistua ja ylentyä. Tätä on 

havainnollistettu kuviossa ruudutetulla nuolella sekä ihmisen ymmärrystä ja tahtoa peit-

tävällä ruudutuksella. Omaksuttuaan inhimillistä tietoa ihminen pystyi Frosteruksen 

ajattelun mukaan juuri ottamaan käyttöönsä hänessä olevan potentiaalin, jonka ansi-

osta hän saattoi tulla luonnon hallitsijaksi. Samalla Frosteruksen mukaan tarvittiin 

sielun ja 

luonnon 

raja 
ruumiin ja hen-

gen raja 

SYNTI / LUONTO / HIMOT JA HALUT   

AUKI OLEVA RAJA 

  

INHIMILLINEN TIETO     

HENKI     

  

RUUMIS 

  

TUNTO 

  

LUONTO 

    

MIELI 

  

MUISTI 
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kuitenkin sielun ytimeen sydämeen kuviossa valkoisella nuolella kuvattu Jumalan rak-

kaus, jonka ansiosta ihminen tiesi olevansa Jumalan armossa ja hänen omatuntonsa oli 

rauhassa.1109 Frosteruksen subjektikäsityksessä ihminen muotoutui ideaalitilaan siis 

Mannisen, Klamin, Riikosen, Särkelän ja Taipaleen ajattelun tavoin ensisijaisesti in-

himillisen tiedon kautta ja siten, että kristillisyys oli vain prosessin yksi elementti. 

Luterilaisesta ajattelusta poiketen kaikki hyvä ei enää tullutkaan vain Jumalalta, vaan 

Frosteruksen ajattelussa myös muiden ihmisten ja luonnon sekä maailman tutkimi-

sen kautta.  

Manninen, Klami, Riikonen, Särkelä ja Taipale näkivät Frosteruksen kanssa sa-

maan tapaan sivistymisensä lähteen olevan heissä itsessään Jumalan luomisessa anta-

mana, mutta syntiinlankeemuksen vuoksi piilevänä voimana. Jumalan henki ei ollut 

keskeisessä asemassa tämän voiman herättämisessä, vaan pikemminkin inhimillinen 

tieto, jonka avulla kirjoittajat saattoivat objektivoida henkensä ulkoista todellisuutta 

ja tätä kautta irrottaa sieluaan siitä. Koko prosessi oli oikeutettava Raamatun luomis- 

ja syntiinlankeemuskertomuksien uudella tulkinnalla, joka korosti ihmiseen syntiin-

lankeemuksesta huolimatta jäänyttä hyvän potentiaalia. 

Frosteruksen teos ja hänen siinä artikuloimansa ihmiskäsitys oli valistushenkinen. 

Näyttääkin siltä, että länsimainen 1600-luvun tieteellisen vallankumouksen ja Des-

cartesin jälkeinen ihmistä koskeva ajattelu oli suodattunut näille viidelle sivistys-kir-

joittajalle harvalukuisen suomenkielisen maallisen kirjallisuuden kautta, joista Fros-

teruksen kirja oli merkittävin ja vaikutusvaltaisin. Kirjoittajien ajattelu ja pyrkimykset 

objektivoida luonnon kulttuurista kategoriaa muistuttavat murrosta, jonka Descartes 

sai aikaan länsimaisessa ajattelussa 1600-luvulla. Charles Taylorin mukaan Descartes 

korosti ihmisen sisäisen järjen herruutta, joka oli hänelle kaiken olevan välineellistä 

kontrollointia. Aikansa luonnontieteellisen ajattelun kehityksestä vaikutteensa saa-

neen Descartesin käsityksen mukaan ihminen saattoi järkensä avulla objektivoida 

ruumiinsa, maailman ja jopa halunsa tietynlaisten lakien alaiseksi mekanismeiksi.1110  

Ulkoisen objektivoinnin kautta Descartesin kartesiolainen subjekti löysi ja vah-

visti oman ei-materiaalisen luontonsa, eli hengen tai sielun kategorian. Kartesiolaisen 

                                                   

 

1109 Frosterus 1791, 91–92. 

1110 Taylor 1989, 151 
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ajattelun mukaan sielu vapautti itsensä, ei kääntymällä pois ruumiistaan, vaan objek-

tivoimalla oman ruumiillisen kokemuksensa.1111 Descartesin ajattelu seurasi refleksii-

visyyden korostamisessa augustinuslaista ajattelua, mutta samalla erosi siitä ratkaise-

valla tavalla.1112 Augustinukselle (ja hänen kristillisille seuraajilleen, kuten Lutherille) 

refleksiivisyys merkitsi polkua, jossa ajattelija alkoi yhä enemmän ja enemmän tuntea 

omavaraisuutensa puuttumisen ja henkilökohtaisen riippuvaisuutensa Jumalasta sekä 

sen että Jumala toimi hänen kauttaan. Sen sijaan Descartesille koko refleksiivisyyden 

ydin oli siinä, että ihminen saattoi siihen elimellisesti liittyneen järkensä avulla melko 

omavaraisen varmuuden asioista. Siinä missä Augustinuksen ihminen sai tietoa kään-

tymällä kohti Jumalaa, Descartesilla varmuuteen johtava tieto oli pikemminkin ihmi-

sen itse tuottamaa. Jumalan olemassaolosta tuli Descartesin ajattelussa vaihe ihmisen 

kehityksessä kohti täydellisyyttä, voima joka täydellisti ihmisen itse tuottaman ratio-

naalisen järjestelmän. Augustinuksesta poiketen Descartes ei nähnyt Jumalan löyty-

vän ihmisen minuuden ytimestä, vaan teki varman päätelmän, jonka mukaan ihmisen 

melko varmasti omaamat sisäiset voimat olivat väistämättä peräisin Jumalalta.1113  

Frosteruksen käsityksen mukaan ihminen saattoi kartesiolaiseen tapaan päästä 

ideaalitilaansa juuri objektivoimalla luonnon, tekemällä siitä mekanistisen ja neutraa-

lin osa-alueen, minkä kautta ihminen saattoi huomata eroavansa siitä ratkaisevalla 

tavalla.1114 Frosteruksen vuonna 1791 ilmestynyt laajalle levinnyt luonnon-oppi edus-

taa siis 1600-luvulta lähtöisin ollutta ja valistusaikana kehittynyttä ajattelua, jossa kris-

tillisessä hengessä luonnosta rakennettiin mekanistinen ja ihmiselle lähtökohtaisesti 

välineellinen kuva.  

Mannisen, Klamin, Riikosen, Särkelän ja Taipaleen subjektiajattelussa näkyy vah-

vana Frosteruksen luterilaisuuden läpi artikuloima länsimaisen ajattelun linja, joka 

suodattui suomenkieliseen kulttuuriin oppineiston suomenkielisille lukijoille 1700-

luvun lopulta lähtien tarjoaman valistushenkisen tietokirjallisuuden kautta. Siinä ko-

rostui inhimillinen tieto ja ihmisessä ollut järki sen kantajana. Siinä missä edellisen 

luvun kristilliseen henkeen sivistymisen perustana luottaneet kirjoittajat stabilisoivat 

subjektin sisäistä tilaa käsityksellään ihmisen sisäisestä uudestisyntymisestä ja sen seu-

rauksena olleesta paluusta kohti jaloa alkutilaa, nämä viisi inhimillisen tiedon ja järjen 

voimaan uskovaa kirjoittajaa tekivät saman sijoittamalla järjen ihmisen sisäisyyden 
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stabiiliksi ominaisuudeksi ja objektivoimalla tai neutralisoimalla sen avulla ihmisen 

ulkoisen todellisuuden.1115 Siinä missä kristillisemmät kirjoittajat pääsivät määritte-

lynsä avulla irti jatkuvasta jumalyhteyden ja synnintunnon vaatimuksesta, inhimilli-

seen tämänpuoleiseen tietoon luottaneet kirjoittajat tekivät saman ymmärtämällä tä-

mänpuoleisen maailman väistämättömäksi inhimillisen toiminnan alustaksi, jolla oli 

kausaaliset lakinsa ja mekanisminsa ja joiden tutkiminen ja hyväksikäyttäminen olivat 

luomakunnan kruunun, ihmisen, velvollisuus. 

3. Vanhasta kosmisesta järjestyksestä irronnut sivistynyt subjekti 

Nykypäivän suomen kielessä sivistys ymmärretään pääasiassa prosessina eli sivisty-

misenä. Useimmiten sivistyksen ymmärretään olevan ihmiselämän elämänmittaista 

oppimista, jonka vuoksi puhe itsensä sivistämisestä on yleistä.  Jostakin ihmisestä 

saatetaan sanoa, että hän on sivistynyt, mutta tällöinkään ajatuksena ei ole, että hänen 

sivistymisprosessinsa olisi saavuttanut maalinsa tai jonkun tavoitellun tilan. Oletuk-

sena on, että sivistyminen on aina vain jatkuvaa prosessia. 

1800-luvun puolivälissä sivistymisestä ensimmäistä kertaa suomeksi kirjoittaneet 

miehet ajattelivat sivistymisestä eri tavalla. Heille sivistys oli saavutettavissa oleva ih-

misen uudenlainen sisäinen tila. Tämä tarkoitti, että kirjoittajien käsityksissä sivisty-

misprosessilla oli selkeä päämäärä, jonka vuoksi sillä oli myös oltava omanlainen uni-

versaaliksi koettu mekanisminsa. Nykykäsitykseen verrattuna tärkeä ero oli siinä, että 

sivistys-kirjoittajien fokus oli päämäärän, sivistyksen saavuttamisessa eikä niin kuin 

nykyisin, itse prosessissa eli sivistymisessä. 

Kirjoittajien kuvaukset tämän sivistyneen tilan saavuttamisen vaikutuksista ihmi-

sen elämään vaihtelivat. Yhteisenä piirteenä oli kuitenkin käsitys, jonka mukaan si-

vistynyt tila oli sellainen, joka toi laadultaan hyviä ja tavoiteltavia asioita ihmisen elä-

mään. Kirjoittajilla, joilla sivistys samaistui vahvasti kristillisyyden kanssa, tämä oli 

itsestään selvää, koska sivistys oli heille synnin vallan voittamista ihmisessä ja joillekin 

jopa Jumalan kuvan palauttamista ihmiseen. Ylipäätäänkin sivistynyttä tilaa kuvailtiin 

kirjoittajien teksteissä varsin myönteisillä sanoilla kuten rakkaus, vapaus, hurskaus, 

levollisuus, siveys, kauneus, oikeus ja totuus. Yleistä oli myös kuvata, kuinka sivisty-
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neessä tilassa ihminen tuli tietoiseksi sekä itsestään, omasta päämäärästään että ulkoi-

sen luonnon tai maailman olemuksesta ja rakenteesta. Sivistys-käsityksissä korostui 

myös ajatus sivistyksestä epäitsekkäänä tilana. Useissa kirjoituksissa toistuivat myös 

näkemykset, joiden mukaan sivistys oli tila, jossa ihminen osasi elää sekä itsensä että 

muiden hyväksi. 

Sivistys näyttäytyy siis kirjoittajien käsityksissä eräänlaisena ihmisen tämänpuolei-

sen elämän ideaalitilana. Mistä tämä hyvä sitten tuli ihmiseen, joka kuitenkin kirjoit-

tajien käsityksissä syntiinlankeemuksen vuoksi oli niin läpikotaisen paha ja syntinen? 

Vastaus tähän noudattelee edelleen periluterilaista linjaa, jonka mukaan kaikki hyvä 

tuli Jumalalta. Mutta kirjoittajien käsityksissä sivistysprosessista tulee esille selkeä siir-

tymä, jota Charles Taylor pitää juuri länsimaisen modernin subjektikäsityksen synnyn 

ratkaisevana käännekohtana. Muutos koskee sitä, miten hyvän tai moraalin lähde pai-

kantuu.1116  Sekä sivistyksen kristilliseen vanhurskauttamiseen yhdistävät että inhi-

millistä tietoa sen lähteenä korostaneet kirjoittajat nimittäin pyrkivät järkeilyillään si-

joittamaan tämän moraalin lähteen uudella tavalla ihmiseen itseensä. Niinpä uusissa 

käsityksissä ihminen irtosi jatkuvan jumalyhteyden vaatimuksesta ja sen edellytyksenä 

olleesta alituisesta luterilaisesta synnintunnosta. 

Tämän irtoamisen pääasiallisena teoreettisena tukena kahdella kirjoittajalla oli 

ruotsinkielisen oppineiston ja erityisesti Snellmanin eurooppalaiseen filosofiaan pe-

rustunut ajattelu.  Viidellä kirjoittajalla ratkaisuna puolestaan oli hedbergiläisyyden ja 

C.O. Roseniuksen ajattelun yhdistäminen. Inhimillisen tiedon asemaa korostaneet 

viisi kirjoittajaa puolestaan irrottautuivat jatkuvasta jumalyhteyden ja synnintunnon 

vaatimuksesta hahmottelemalla ulkoisesta luonnosta mekanistisen kokonaisuuden. 

He tekivät tämän uudella tavalla sisäiseksi näkemänsä oman järkensä avulla. Näin he 

ottivat hallintaansa ulkoisen maailman, ruumiinsa sekä ihmisen sisäistä tilaa alkuti-

lassa peittäneet himot ja halut. Nämä kirjoittajat tekivät sekä ulkoisesta että sisäisestä 

luonnosta välineitä, joiden kautta tämänpuoleisen hallinta oli mahdollista.  

Kuten jo aiemmin on todettu, tämä muistuttaa muutosta, jonka tieteellinen val-

lankumous ja Descartes saivat aikaan länsimaalaisessa subjektikäsityksessä 1600-lu-

vulta lähtien. Charles Taylorin mukaan tällainen järjen hegemoniaan perustunut hal-

linnan määrittely sai aikaan juuri moraalisten resurssien sisäistymisen. Instrumentaa-

lisen asenteen ottaminen ihmisen hengenvoimien ulkoista todellisuutta kohtaan johti 

siihen, ettei moraalin lähteiden voitu ajatella enää sijaitsevan ihmisen ulkopuolella, 

                                                   

 

1116 Modernisaation vaikutuksesta moraalisuuden lähteiden lokalisaatioon ks. Taylor 1989, 143–158, 
159–176, 185–198, 234–247, 305–320, 393–418. 
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niin kuin aikaisemmassa ajattelussa. Kun kaikki ihmisen sielun ulkoinen oli kartoi-

tettu kausaalisten luonnonlakien alaiseksi, hävisi siltä sen aikaisempi salaperäisyys ja 

pyhyys Jumalan luomisessa luomana merkityksellisenä järjestyksenä.1117  Murroksen 

jälkeisessä ajattelussa kaikki merkityksellisyys ja ulkoisen todellisuuden hyvä järjestys 

ei virrannutkaan enää vain suoraan Jumalasta. Luonnon hallintaa järjen avulla koros-

tavien sivistys-kirjoittajien käsityksissä tämä moraalin lähteen sisäistyminen konkre-

tisoitui siinä, että he ajattelivat sivistyksen lähteen tai siemenen olleen turmeltuneen-

kin ihmisen sisällä. Heidän ajattelunsa mukaan tämä siemen oli vain kasvatettava ja 

jalostettava sivistyneeksi ideaalitilaksi. 

Sekä subjektin sisäisen tilan vakauttamiseen että tiedon kautta ulkoisen luonnon 

objektivointiin keskittyneitä sivistymisen strategioita yhdisti toisiinsa se, että niiden 

tavoitteena oli subjektin sisäisen omavaraisuuden saavuttaminen. Tämä tapahtui juuri 

paikantamalla moraalin lähde ihmisen sisäisyyteen. Tällöin ihminen ei enää ollut riip-

puvainen luterilaisessa ajattelussa korostuvasta jatkuvasta jumalyhteydestä, joka oli 

vanhassa ajattelussa tie hyvän tai moraalin lähteeseen eli Jumalaan. Omavaraisuutta 

ei kuitenkaan saavutettu täysin, sillä kristillisen käsityksen mukaisesti Jumala säilyi 

edelleen moraalin perimmäisenä lähteenä. Se mikä kirjoittajien ajattelussa saavutet-

tiin, oli vapautuminen jatkuvasta riippuvuudesta. Luterilaisessa ja siitä versoneesta 

herätyskristillisessä käsityksessä ihmisen pelastumiseen johtavaa ideaalitilaa lähem-

mäksi pääseminen sai ihmisen yhä enemmän epävarmaksi omavaraisuudestaan ja 

omatoimijuudestaan. Mitä enemmän hän pääsi pois luonnollisesta alkutilastaan, sitä 

enemmän hän tunsi oman riippuvuutensa ulkopuolisesta voimasta, Jumalasta.1118 

Tästä modernin kehityksen kannalta loputtomasta noidankehästä kaikki sivistys-kir-

joittajat yrittivät pyristellä irti. 

Moraalin lähteen sisäistymisen lisäksi sivistys-kirjoittajien ajattelussa tapahtui 

myös toinen merkittävä siirtymä, joka koski inhimillisen tiedon merkitystä ja paikan-

tumista ihmisessä. Vanhassa luterilaisessa kosmisessa järjestyksessä tiedon tai järjen 

ymmärrettiin olevan osa hengen tai luonnon tai maailman kategoriaa, mutta kirjoit-

tajien ajattelussa se sisäistyi nyt yksilön sisällään kantamaksi järjeksi tai ymmär-

rykseksi. Subjektin sisäisyyden vakauttajat sisäistivät sen sivistysprosessin päätteeksi 

stabilisoituun subjektiin. Ulkoisen maailman neutralisoijat puolestaan ymmärsivät 

sen siemenen olevan ihmisessä syntiinlankeemuksessa säilyneenä potentiaalina, jonka 

                                                   

 

1117 Taylor 1989, 150–152, 156–157. 

1118 Vrt. Taylor 1989, 156–157. 
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saattoi saada heräämään omaksumalla tietoa ulkoisesta maailmasta. Sekä subjektin 

sisäisyyden vakauttajien että ulkoisen maailman objektivoijien ajatteluketju päätyi sii-

hen, että järki ei enää ollut maailmassa havaittavissa oleva Jumalan laatima järjestys, 

vaan ihmisen sisällä oleva ominaisuus, joka puolestaan mahdollisti ulkoisen luonnon 

ja maailman selkeämmän objektivoinnin ja neutraloinnin. Inhimillisestä tiedosta tuli 

näin osa uudenlaista hyvän tai hengen kategoriaa, joka paikantui järkenä yksilön si-

säisyyteen. Yhdessä moraalin lähteen sisäistymisen kanssa tämä pakotti ajattelemaan 

ihmistä ympäristöstään ja muusta ympäröivästä todellisuudesta entistä irrallisempana 

ja itsenäisempänä oliona. 

Subjekti ei kirjoittajien kuvaamissa sivistysprosesseissa irronnut ainoastaan jatku-

van Jumalyhteyden vaatimuksesta, vaan samalla koko luterilaisesta kosmisesta järjes-

tyksestä. Sen keskeisenä piirteenä oli ollut se, että mitä enemmän ihminen pääsi pa-

rannusprosessinsa kautta pois alkutilastaan, sitä enemmän ihminen kiinnittyi kosmi-

seen järjestykseen tulemalla tietoiseksi ensin häntä määrittävästä syntisyydestä ja sit-

ten siitä, kuinka vain ulkoinen voima, Jumala, saattoi hänet pelastaa.1119 Sivistys-kir-

joittajien subjektikäsityksissä tämä oli kääntynyt toisin päin: mitä enemmän ihminen 

sivistyi, sitä enemmän hän oman sisäistyneen järkeilynsä kautta irtosi tästä kosmisesta 

järjestyksestä. Riippuvuus Jumalasta säilyi, mutta se ei enää ollut ihmisen elämässä 

yksiselitteisessä pääosassa, vaan siitä tuli osa oikeanlaiseksi ymmärrettyä elämänkul-

kua ja elämäntapaa. Ihmisen maallisen taivalluksen elämäntila laajeni tällöin ratkaise-

valla tavalla. 

Sivistyneen tilan saavuttaminen merkitsi näin subjektin irrottautumista luterilai-

suuden määrittämästä kosmisesta järjestyksestä, jonka lähtökohtana oli luominen ja 

syntiinlankeemus, sekä niitä seurannut synninturmelus, jonka kategoriaan ihminen 

tämänpuoleisessa elämässään katsottiin väistämättä kuuluvan. Sivistyminen merkitsi 

etääntymistä tähän kosmiseen järjestykseen ydindualismina kuuluvasta syntisen luon-

non tai maailman ja hyvän Jumalan hengen vastakohtaisuudesta.  

Vanhan dualismin tilalle alkoi kirjoittajien teksteissä rakentua jo aiemmin kuvat-

tuja uusia kulttuurisia kategorisointeja, jotka ovat varsin tuttuja nykypäivän länsimai-

selle ihmiselle. Nyt tärkeäksi dualismiksi muodostui ensinnäkin ihmisen ja luonnon 

suhde, joka historiallisesti ajatellen oli kulttuurin ja luonnon suhde. Toiseksi ihmis-

subjektin uudenlaisen muotoutumisen kautta päätään nosti moderni tapa jaotella 

asiat tekijöihin ja tekemisen kohteisiin, subjekteihin ja objekteihin. Kolmanneksi 

                                                   

 

1119 Vrt. Taylor 1989, 156–157. 
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sama ajattelutapa alkoi näkyä ihmisen sielun ja ruumiin dualismina. Kirjoittajien kä-

sityksissä alkoi siis yhä selvemmin hahmottua länsimainen moderni subjektikäsitys ja 

siihen liittyvät dualistiset kulttuuriset kategoriat, jotka olivat murtautuneet länsimai-

seen ajatteluun 1600-luvun tieteellisen vallankumouksen ja erityisesti Descartesin 

pioneerityön kautta.1120 Sivistys-kirjoittajien subjektikäsityksissä on näkyvissä juuri 

näiden uusien vahvojen kulttuuristen kategorioiden ilmaantuminen. Nämä uudenlai-

set käsitykset ihmisen ja luonnon tai ruumiin ja sielun välisistä perustavaa laatua ole-

vista eroavaisuuksista saivat aikaan kirjoittajien sivistynyttä tilaa koskevissa käsityk-

sissä näkyvät subjektin ja ulkoisen luonnon sekä sielun ja ruumiin välisten rajalinjojen 

vahvistumiset ja kiinteytymiset. 

Merkittävää on, että tätä kautta sivistys-kirjoittajien käsityksissä alkoi hahmottua 

jonkinasteinen varmuus heidän minuutensa jatkuvasta olemassaolosta kosmisesta 

järjestyksestä irrallisena oliona.1121 Sivistys-kirjoitukset onkin osaltaan nähtävä väli-

neinä, joiden avulla kirjoittajat pyrkivät henkilökohtaisesti tämän varmuuden saavut-

tamaan. Jo se, että nämä kirjoittajat pyrkivät tekemään näin osoittaa, että he uskoivat 

omiin sisäisiin järjellisiin voimavaroihinsa ja niiden itsenäiseen, kosmisesta järjestyk-

sestä riippumattomaan kykyyn päätellä asioita ihmisen olemuksesta ja suhteesta muu-

hun olevaan. Julkisuuteen päätyneissä sivistys-kirjoituksissa tämä kirjoittajien omaa 

identiteettiä koskeneen muutoksen artikulaatio ja päättelyketju tuli esille sekä kirjot-

tajalle itselleen että lukevalle yleisölle. 

Irrottautuminen vanhasta luterilaisuuden kosmisesta järjestyksestä uudenlaiseen 

subjektikäsitykseen, jonka oleellisena piirteenä oli varmuus minuuden jatkuvasta ole-

massaolosta, oli merkittävä muutos. Sivistys-kirjoittajille tämän muutoksen teki vielä 

suuremmaksi se, että he olivat lapsuudessaan alun perin jo ehtineet sosiaalistua kas-

vokkaiseen vuorovaikutukseen ja omavaraistalouteen perustuneeseen traditionaali-

seen agraarikulttuuriin. Vanhojen sukupolvilta toisille siirtyneiden perustavaa laatua 

olevien ajattelumallien muuttuminen näkyikin sivistys-käsityksissä juuri siinä, kuinka 

kumouksenomaisena muutoksena kirjoittajat ihmisen sivistymisen näkivät. 

Kiteytettynä sivistys-kirjoituksissa oli kyse modernin länsimaisen subjektikäsityk-

sen ja siihen liittyvien kulttuuristen kategorisointien artikulaatioista. Ääriviivoiltaan 

tämä subjektikäsitys on yhtä kuin se subjekti jakoineen ja rajaviivoineen, joka edelleen 

                                                   

 

1120 Taylor 1989, 186–191 

1121 Vrt. Taylor 1989, 191–192. 
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on monin tavoin länsimaisen nykyajattelun ääneen lausumattomana oletuksena. Sii-

hen kuuluu etenkin modernin lääketieteen painottama ihmisen hengen ja ruumiin 

kategorinen erottelu sekä toisaalta moderni tapa nähdä luonto ihmisestä erillisenä 

ympäristönä. 

4. Ajallisen samanaikaisuuden ja yhteisöllisyyden uudenlainen 
käsittäminen 

Vaikka sivistys näyttäytyi kirjoittajien ajattelussa irtoamiselta vanhoista, ihmistä mää-

rittäneistä suurista entiteeteistä, joistain sivistys-kirjoituksista ilmeni myös käsityksiä, 

joiden mukaan sivistys merkitsi myös liittymistä uudenlaisiin kokonaisuuksiin. Tämä 

kokonaisuus oli ihmisten muodostama ylipaikallinen yhteisö. 

Se mikä näiden kirjoittajien käsityksissä sivistynyttä yhdisti ylipaikallisesti toisiin 

ihmisiin, oli tieto. Kuten on jo aiemmin todettu, juuri tieto oli kaikkien kirjoittajien 

sivistys-käsityksien kannalta keskeinen elementti. Subjektin sisäisen tilan vakauttajille 

se oli tekijä, joka nimenomaan erotti sivistyksen kristillisestä vanhurskauttamisesta. 

Sivistys-käsityksissään ulkoisen maailman objektivointiin tai neutralointiin keskitty-

neille kirjoittajille tieto oli tekijä, joka sai esiin ihmisessä olleen sivistymisen potenti-

aalin. 

Sivistys-kirjoittajien joukosta erottuu kolme kirjoittajaa, joilla sivistynyt tila liittyi 

selvimmin uudenlaiseen ihmisten väliseen ylipaikalliseen yhteyteen ja yhteisöllisyy-

teen. Tämänkaltainen ajatus oli alusta lähtien mukana suomen kielen ihmisen sisäi-

seen muotoutumiseen viittaavan sivistys-käsitteen merkityssisällössä, sillä se oli läsnä 

jo Johan Bäckvallin kirjoittamassa ensimmäisessä sivistys-kirjoituksessa vuonna 

1845. Bäckvall kirjoitti ”keskinäisyydestä”, jonka hän ymmärsi olevan Jumalan rak-

kaudesta lähtöisin olevaa lähimmäisenrakkautta. Bäckvall nimitti tätä kuitenkin ”kes-

kinäisyydeksi”, koska se ei rajoittunut pelkästään ihmisyksilön välittömästi tuntemiin 

toisiin ihmisiin, vaan siinä pääosassa oli ylipaikallinen tieto, jota sanomalehdet ja kou-

lut tarjosivat. Bäckvallin ajattelussa ylipaikallisesta ”keskinäisyydestä” tuli siis ikään 

kuin lähimmäisenrakkauden laajennettu muoto. Tähän ”keskinäisyyteen” liittyminen 

ja sitä kautta saatu uusi ylipaikallinen tieto oli Bäckvallin käsityksen mukaan olennai-

nen osa ihmisen sivistymisessä.1122  

                                                   

 

1122 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845. 
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Myös 1850-luvuen kuluessa sivistyksestä kirjoittanut Itseoppinut talonpoika Antti 

Manninen korosti käsityksissään ylipaikallisen kirjallisen tiedon tärkeyttä ja sitä 

kuinka se yhdisti ihmisiä uudella tavalla. Kirjalliseen sfääriin siirtyminen oli hänelle 

tärkeää yksinkertaisesti siksi, että vain suullisesti ja kasvotusten tietoa hankkinut ih-

minen oli tiedon saannissaan pelkästään sen varassa, mitä hän lyhyen elämänsä aikana 

korvillaan ja silmillään aisti.1123 Mannisen ajattelussa kirjallinen tieto yhdisti ihmisen 

koko ihmiskunnan yhteisiin tietovaroihin. Se mahdollisti Mannisen mukaan yksin-

kertaisesti sen, että asioita jotka oli kerran keksitty, ei pitänyt enää uudestaan keksiä. 

Kyse oli samalla liittymisestä koko inhimilliseen kulttuuritradition aktiiviseksi jäse-

neksi. Kirjalliseen muotoon tallennetun tiedon avulla ihmiskunta pääsi sukupolvi su-

kupolvelta rakentamaan aina kehittyneempien ja monilukuisempien keksintöjen va-

raan.1124 Manniselle kirjallinen sfääri myös yhdisti ihmisiä toisiinsa tässä hetkessä. Hä-

nen ajattelussaan sanomalehtien maaseutukirjeiden lähettäjien välinen dialogi samais-

tui suoraan ruokakunnissa käytyyn keskusteluun talon töistä. Sanomalehtien tapauk-

sessa työkenttänä oli vain koko yhteinen kansakunta.1125 Mannisella ihmisen sivisty-

neeseen tilaan kuului olennaisesti liittyminen kirjalliseen kulttuurin ja kommunikaa-

tion sfääriin, joka merkitsi ihmiselle, että hän tarvitsi yhä enemmän kanssaihmisiään 

ja heidän tarjoamaansa inhimillistä tietoa. Karttuneen opillisen sivistymisensä kautta 

ihminen myös pystyi tarjoamaan sitä muille, pitkänkin matkan päässä oleville ihmi-

sille.1126  

Vuosina 1858, 1860 ja 1863 sivistymisestä kirjoittanut maaviljelysoppilas Erik Tai-

pale puolestaan yhdisti ylipaikallisen tiedon sekä oman että yhteisen edun ajamiseen. 

Hänen ajattelussaan sivistymättömiä olivat vain agraarielämässä suulliseen perimätie-

toon luottaneet aikalaiset ja esi-isät, jotka eivät pystyneet näkemään yhteistä etua. Sen 

sijaan sivistynyt hankki itselleen tietoa sanomalehdistä ja kouluista, sekä jakoi tätä 

tietoa eteenpäin. Näin hän toimi samalla sekä itsensä että muiden hyväksi. Tätä Tai-

pale piti sivistyksenä ja samalla ihmisen tämänpuoleisen elämän tarkoituksena.1127 

                                                   

 

1123 Manninen 1856, VI–VII. 

1124 Manninen 1856, VI–VII. 

1125 A.M–n. [Manninen, Antti]: Mitkä ovat sanomalehdet? Suometar no. 9, 4.3.1854 & no. 11, 
17.3.1854. 

1126 Manninen 1856, VI. 

1127 E.T–e. [Taipale, Erik]: Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta. Suomen Julkisia Sano-
mia no.101, 27.12.1860; E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no. 32, 
29.4.1858; 
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Taipaleen käsityksen mukaan juuri tämänlainen sivistys toi ihmiset uudella tavalla 

toistensa yhteyteen. Hänen mukaansa sanomalehtien jakama kirjallinen tieto yhdisti 

maailmanlaajuisesti kansakuntia keskenään ja maan sisällä ihmisiä toisiinsa. Erityisen 

paljon hän antoi arvoa sanomalehtien maaseutukirjeille, jotka toivat eri paikkakuntien 

kuulumiset toisissa pitäjissä asuneiden ihmisten punnittaviksi.1128  

Sivistystä uudenlaisena ihmisten välisenä yhteytenä käsittäneitä Bäckvallia, Man-

nista ja Taipaletta yhdisti toisiinsa se, että juuri heidän henkilökohtaisissa elämissään 

suomenkielisen julkisuuden nousulla oli ollut keskeinen asema. Bäckvall oli yksi var-

haisen suomenkielisen julkisuuden pioneereista ja jo 1830-luvun lopulta lähtien tuot-

telias kirjoittaja. Manninen puolestaan oli ehkä 1850–60-lukujen tuotteliain sanoma-

lehtikirjoittaja. Hän tuli juuri kirjoituksiensa ansioista huomatuksi ylempien säätyläis-

ten keskuudessa, mikä pitkälti mahdollisti hänen sosiaalisen nousunsa talonpojasta 

maanviljelyskoulun johtajaksi, kirjailijaksi ja valtakunnalliseksi vaikuttajaksi. Erik Tai-

pale puolestaan oli kasvanut seuratessaan veljensä ehkä 1850–60-lukujen tuotteliaim-

man maaseutukirjeiden lähettäjän Matti Taipaleen kirjoitustoimintaa ja myös itse 

aloittanut maaseutukirjeiden kirjoittamisen jo varhain. Kaikista sivistys-kirjoittajista 

juuri nämä kolme olivat saaneet seurata varhaisen suomenkielisen julkisuuden nou-

sua kaikkein lähimpää. Tämä selvästi näkyi heidän omakohtaisissa näkemyksissään 

sivistymisestä, joissa kirjoitetun sanan tuoma uusi ihmisten välinen yhteys oli kaikilla 

kolmella tärkeässä asemassa.1129 

Sivistys ja ihmisten välinen uudenlainen ylipaikallinen yhteys linkittyi yhteen myös 

kolmella muulla sivistys-kirjoittajalla, jotka kirjoittivat tekstinsä 1850- ja 1860-lukujen 

taitteessa huipentuneen suomenkielisen julkisuuden nousukauden aikana. Tällaisia 

olivat Erik Klami, Staffan Riikonen ja Anders Särkelä. Talonpoikaislaivuri Klami piti 

sivistyksen perustana ”yhtyys-henkeä”, jonka kautta ihmiset saivat tietoa. Sen levit-

täjinä toimivat Klamilla muita päätä pidemmät suuret yksilöt, joilla oli jumalallinen 

”yhtyys-hengen” lahja, jonka avulla he vetivät tämän hengen yhteyteen kokonaisia 

kansakuntia.1130 Ruukin konttoristi Staffan Riikosen ajattelussa puolestaan yksittäis-

ten ihmisten sivistyminen yhdisti heidät yhteiseksi kokonaisuudeksi, kansakunnaksi. 

                                                   

 

E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no.95, 16.12.1858. 

1128 E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no.95, 16.12.1858. 

1129 Ks. henkiöluvut. 

1130 E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. 
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Näin tapahtui, koska Riikosen mukaan sivistys tuotti ”keskinäistä rehellisyyttä ja rak-

kautta, sopua ja suosiota”. Tämän avulla kansakunnan jäsenet saattoivat omassa elin-

keinossaan ja säädyssään käyttää tietojaan ja taitojaan vapaasti sekä itsensä että yh-

teiseksi hyödyksi.1131 Anders Särkelälle sivistys yksinkertaisesti lisäsi ihmisten välistä 

yhteyttä ja kanssakäymistä. Näin tapahtui, koska ihmiset alkoivat sivistymisen myötä 

luopua omavaraistaloudesta ja erikoistua eri ammatteihin. Tällöin he alkoivat tarvita 

yhä enemmän toinen toisiaan, koska Särkelän ajattelun mukaan sivistyneessä tilassa 

he toimivat eräänlaisina kansakuntaa koskevan mekanismin osina.1132 

Klamia, Riikosta ja Särkelää yhdisti Bäckvalliin, Manniseen ja Taipaleeseen se, että 

he kaikki kirjoittivat kirjoituksensa suomenkielisen aktuaalisen tiedon sfäärin ensim-

mäisen nousun aikana 1860-luvun taitteessa tai sitä ennen. Julkisen sfäärin muotou-

tuminen oli merkinnyt paljon myös heille. Laivuri Klami saattoi sähkösanomien an-

siosta lähettää lehtiin kirjoituksia ja olla siten läsnä Virolahden ja koko maan paikal-

lisessa elämässä pitkien merimatkojen takaa. Riikonen puolestaan saattoi olla luke-

miensa sanomalehtien sekä niihin kirjoittamiensa tekstien avulla olla läsnä paikallista 

laajemmalla kansallisella tasolla muuten syrjäiseltä Tohmajärveltä käsin. Särkelällä 

taas julkisuus ja siinä tunnetuksi kansanihmiseksi nouseminen vaikutti poikkeuksel-

lisella tavalla hänen elämänkulkuunsa.1133 

Sivistys ja paikallista tasoa laajempi yhteisöllisyys yhdistyivät kahdestatoista kir-

joittajasta juuri niiden kirjoittajien ajattelussa, joiden elämään suomenkielisen aktuaa-

lisen tiedon sfäärin muotoutuminen oli vaikuttanut voimakkaimmin. Sen sijaan Sa-

lomon Majanderin, J.W. Murmanin, Tobias Sereniuksen, August Hytösen, Wilhelm 

Carlssonin ja Johan Hännisen sivistys-käsityksissä maallisella tiedolla ei ollut tämän-

kaltaista roolia. He eivät nähneet tarvetta määritellä sivistys-kirjoituksissaan ihmisten 

välistä maallisen tiedon leviämisen kautta syntynyttä yhteyttä samalla tapaa kuin kuusi 

edellä mainittua. Pikemminkin he pitäytyivät käsityksissään luterilaisessa lähim-

mäisenrakkaudessa, joka oli heille osa Jumalan ihmiseen johtamaa henkeä. Bäckvallin 

                                                   

 

1131 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858 
& no. 18, 7.5.1858. 

1132 Särkelä, Anders: Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja 
valtioveloista. Suometar no. 15, 15.4.1859. 

1133 Ks. henkiöluvut. 
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tavoin he eivät kuitenkaan yhdistäneet inhimillistä tiedonsaantia ja lähimmäisenrak-

kautta.1134 

Sille miksi näin oli, voi nähdä erilaisia syitä. Ensinnäkin juuri nämä miehet pitäy-

tyivät kirjoittajista kaikkein selvimmin kristillisessä ajattelussa ja sen vanhurskautta-

mista koskevassa mallissa määritellessään sivistymistä. Kirjoittajien joukossa olivat 

kaikki Roseniusta sivistys-ajattelunsa perustana pitänyttä kirjoittajat sekä uskonnolli-

selta vakaumukseltaan syvä Murman. Tämän vuoksi heidän voi ajatella pitäytyneen 

tiukemmin kiinni luterilaisessa lähimmäisenrakkautta koskevassa ajattelussa. Toiseksi 

aiemmista kuudesta kirjoittajasta poiketen Majanderin, Murmanin, Sereniuksen, Hy-

tösen, Carlssonin ja Hännisen elämässä suomenkielisen aktuaalisen tiedon sfäärin 

nousu ei ollut yhtä merkittävä heidän omassa kehityksessään. Kirjoittajista kolme vii-

meistä Hytönen, Carlsson ja Hänninen eivät olleet aktiivisia kirjoittajia vielä suomen-

kielisen julkisuuden nousun aikaan 1860-luvun taitteessa ja sivistyksestäkin he kir-

joittivat vasta kymmenen vuotta myöhemmin, 1870-luvun vaihteessa. Suomenkieli-

sen julkisuuden nousun aikaan 1850-luvulla ja 1860-luvun taitteessa kirjoittaneiden 

Majanderin, Murmanin ja Sereniuksen henkilökohtainen kehitys ei monen muun kir-

joittajan tavoin liittynyt suoraan julkisen sfäärin nousuun, vaan he olivat päässeet so-

siaalisiin asemiinsa muuta tietä, lähinnä koulutuksensa ansiosta. Julkisuuden sfäärin 

nousu ei suoraan motivoinut kenenkään heidän sivistys-kirjoituksiaan. Kolmanneksi 

kahteen edelliseen kohtaan liittyen kristillisen lähimmäisenrakkauden näkeminen ih-

misten välisen yhteyden ja yhteisöllisyyden perustaksi ei yksinkertaisesti näyttäytynyt 

näiden kirjoittajien mielissä ongelmallisena, samaan tapaan kuin ei se näyttäydy myös-

kään nykyisille Raamatun tekstiä Jumalan sanana pitäville kristityille piireille. Julkisen 

sfäärin nousu ei muuttanut heidän käsitystään yhteisöllisyydestä, vaan he jäsensivät 

sitä tulkitsemalla kristillistä lähimmäisenrakkautta uudelleen. 

Kirjoittajien teksteistä ilmenevien ihmisten välisen yhteyden ja yhteisöllisyyden 

käsittämisen välisten erojen ymmärtämiseksi on taas käännyttävä heidän ihmiskäsi-

tystä koskevan kulttuurisen metatekstinsä Svebiliuksen katekismuksen ääreen. Siinä 

tuotiin esille ihmisten välisen yhteyden tai yhteisöllisyyden kaksi eri muotoa. Ensin-

näkin katekismuksessa puhutaan ”pyhäin ihmisten yhteydestä”, jonka Svebilius selit-

tää olevan kaikkien kristittyjen välistä yhteyttä. Oleellista on, että tämä yhteys ei ollut 

suoraan ihmisten välistä, vaan kulki Jumalan ja hänen henkensä kautta. Tähän yhtei-
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söön kuuluneet ihmiset olivat Svebiliuksen mukaan osallisia Jumalan armollisista lu-

pauksista ja heillä oli yhteinen usko, toivo ja rakkaus.1135 Toinen katekismuksessa 

mainittu yhteisöllisyyden muoto oli lähimmäisyys. Svebiliuksen mukaan lähimmäisiä 

olivat ”kaikki ihmiset sekä ystävät että vihamiehet, tutut ja tuntemattomat, köyhät ja 

rikkaat”. Kriteerinä Svebiliukselle oli vain se, että lähimmäisiä olivat ihmiset, jotka 

tarvitsivat neuvoja ja apua.1136 ”Pyhäin ihmisten yhteys” oli siis uskossa olevien kris-

tittyjen välistä hengellistä yhteyttä ja lähimmäisyys puolestaan yhteyttä niiden ihmis-

ten kanssa, joita ihminen kohtasi jokapäiväisessä elämässä.  

Tärkeää on huomata, että 1600-luvulla kirjoitetussa katekismuksessa ei puhuttu 

lainkaan tietyssä ajassa eläneitä ihmisiä toisiinsa ylipaikallisesti ja kasvokkaisen vuo-

rovaikutuksen yli yhdistävästä yhteydestä. Se puolestaan oli juuri sitä, mitä Bäckvall 

hahmotteli ihmisiä ylipaikallisesti yhdistävällä ”keskinäisyydellä” tai Manninen käsi-

tyksellään siitä, kuinka kirjallinen tieto liitti ihmisen osaksi ihmiskuntaa ja koko inhi-

millistä kulttuuritraditiota tai Taipale sanomalehtien ihmistä kansakuntaan ja maail-

maan yhdistävällä vaikutuksella. Tämä aikalaisten välinen ylipaikallinen yhteys oli 

myös sitä, mitä Klami yritti hahmotella kirjoittaessaan suurten yksilöiden levittämästä 

”yhtyys-hengestä”, Riikonen yhdistäessään sivistymisen ja kansakunnan jäsenyyden 

tai Särkelä hahmotellessaan kansakuntaa mekanismina ja sivistyneitä ihmisiä tämän 

mekanismin osina.  Tämä uudenlainen ylipaikallinen yhteys oli suomenkielisessä kult-

tuurisessa sfäärissä uutta juuri suomenkielisen aktuaalisen julkisen tiedon nousun yh-

teydessä 1840-luvun puolivälistä 1860-luvun taitteeseen, jolloin kyseiset sivistys-kir-

joitukset ilmestyivät. 

Svebiliuksen katekismuksessa hahmotettu ihmisten välinen yhteys ja sitä kautta 

rakentunut yhteisöllisyys oli näiden kuuden ylipaikallista yhteyttä luonnostelleen kir-

joittajan käsityksiin verrattuna luonteeltaan varsin erilaista. Tämä tulee ilmi niistä ku-

vauksista, joilla Svebilius perusteli ”pyhäin ihmisten yhteyttä” tai lähimmäisyyttä. 

Svebiliuksen mukaan kaikki ihmisen kohtaamat neuvoja ja apuja kaipaavat ihmiset, 

(siis ei-kristillisetkin), olivat hänelle lähimmäisiä neljästä eri syystä. Ensinnäkin siksi, 

että kaikilla ihmisillä oli yksi ja sama Jumala. Toiseksi siksi, että kaikki ihmiset asuivat 

maan päällä. Kolmanneksi siksi, että he kaikki olivat Aatamista ja Eevasta lähtöisin. 
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Neljänneksi syy kaikkien ihmisten lähimmäisyyteen oli se, että kaikilla oli samanlai-

nen kohtalo, kaikkien oli poistuttava maan päältä kuolemalla.1137 Huomionarvoista 

on, että Svebilius perusteli näin ihmisten lähimmäisyyttä juuri luterilaisen kosmisen 

järjestyksen kautta, joka tuli esiin kirjoittajien käsityksissä ihmisten alkutilasta. Siinä 

keskiössä oli syntiinlankeemuksen jälkeinen syntisen luonnon tai maailman ja hyvän 

Jumalan dualismi, jossa ihminen oli lähtökohtaisesti syntisen luonnon kategoriassa.  

Sama koski Svebiliuksen esittämää kuvausta kaikkien kristittyjen ihmisten väli-

sestä ”pyhäin ihmisten yhteydestä”. Hänen mukaansa kaikki pyhät ihmiset, eli tuon-

puoleiseen elämään pelastumiseen kelvanneet uskossa olevat kristityt olivat ”Chris-

tuksen hengellisen ruumiin oikiat jäsenet, jotka Jumala yksinänsä näkee ja tuntee.”1138 

Näiden ihmisten välinen yhteys perustui siis Jumalan pyhään henkeen, joka oli saanut 

heidät osaksi dualismin toista osapuolta, hyvää henkeä. Svebiliuksen katekismuksessa 

ei esiinny modernia ajatusta, jonka mukaan samaan aikaan elävät aikalaiset muodos-

taisivat jonkinlaisen, juuri tässä ajassa olevan yhteisön, kuten suomalaiset tai euroop-

palaiset, vaan pikemminkin yhteisöllisyys ja sen perustelut kiinnittyivät Jumalan luo-

maan kosmiseen järjestykseen. Ihmiset eivät Svebiliuksen katekismuksesta artikuloi-

tuvan ajattelun mukaan siis olleet toisilleen lähimmäisiä siksi, että sattuivat elämään 

maan päällä samaan aikaan, vaan siksi, että kuuluivat Jumalan suureen järjestykseen. 

Katekismuksessa kuvattu pyhäin ihmisten yhteyteen ja lähimmäisenrakkauteen 

perustunut yhteisöllisyyden malli kelpasi sellaisenaan sivistys-kirjoittajista kuudelle 

uskonnollisimmalle: Majanderille, Sereniukselle, Murmanille, Carlssonille, Hänniselle 

ja Hytöselle. Heidän ei tarvinnut sivistys-käsityksessään määritellä yhteisöllisyyttä uu-

destaan, koska he katsoivat ihmisten välisen yhteyden kulkevan Jumalan ja Raama-

tussa sekä katekismuksessa esitetyn yhteisen kosmisen järjestyksen kautta. Sen sijaan 

kirjoittajista Carlssonille, Manniselle, Klamille, Riikoselle, Särkelälle ja Taipaleelle tä-

mänkaltainen käsitys yhteisöllisyydestä ei enää ollut toimiva. He olivat kokeneet vah-

vemmin nousevan kirjallisen julkisuuden kautta tapahtuneen uudenlaisen kokemuk-

sen yhteisöllisyydestä, joka ei perustunut enää Jumalan kautta tapahtuneeseen ihmis-

ten väliseen yhteyteen, vaan ihmisten väliseen suoraan ylipaikalliseen yhteyteen, joka 

oli mahdollista kirjallisen kulttuurin ja tietoyhteiskunnan varhaisen nousun kautta. 

Kosminen järjestys oli heillä myös tältä osin murtunut, toisin kuin vielä kristillisiin 
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oppeihin sivistys-käsityksensä perustavilla kirjoittajilla, jotka luottivat vanhaan kris-

tilliseen käsitykseen lähimmäisenrakkaudesta. 

Ihmisten välisen yhteyden ja yhteisöllisyyden uudenlainen ymmärtäminen, joka 

ilmeni Bäckvallin, Mannisen, Klamin, Riikosen, Taipaleen ja Särkelän teksteistä, on 

liitoksissa ajallisen samanaikaisuuden käsityksen muutokseen. Benedict Anderson on 

Blochiin, Auerbachiin ja Benjaminiin viitaten kirjoittanut, kuinka vielä esimodernin 

ajan länsimaiset ihmiset eivät ymmärtäneet historiaa moderniin tapaan päättymättö-

mäksi syiden ja seurausten ketjuksi, eivätkä menneisyyttä ja nykyisyyttä toisistaan ra-

dikaalisti erillisiksi. Tämä johtui muun muassa siitä, että ihmiset ajattelivat maailman-

lopun olevan lähellä ja Jeesuksen toisen tulemisen tapahtuvan milloin tahansa. Esi-

modernien aikojen ihmisillä ei ollut nykyisen kaltaista modernia tulevaisuudenper-

spektiiviä, joka oli suunnattu ihmissivilisaation pitkään tulevaisuuteen.1139  

Tästä johtuen esimodernina aikana ei ollut vierasta ajatella, että kahdella ajallisesti 

kaukaisella asialla tai tapahtumalla oli kiinteä yhteys toisiinsa. Auerbach on kuvannut 

tällaista ajattelua siten, että esimerkiksi Vanhassa testamentissa kuvatun Iisakin uh-

raamisen on voitu ajatella olleen Uudessa testamentissa kuvatun Kristuksen uhrin 

julistamisena ja lupauksena. Itse Kristuksen uhri puolestaan oli Iisakin uhraamisen 

täyttymys. Modernille kausaalisuudelle ja ajallisuuden ymmärtämiselle vieras ajattelu-

tapa oli Auerbachin mukaan aikaisemmin ihmisille luonteenomainen.1140 Tämä joh-

tuu Andersonin mukaan siitä, että aikaisemmassa lähinnä kasvokkaiseen vuorovai-

kutukseen perustuvassa elämässä ajallinen samanaikaisuus käsitettiin erilailla. Sitä ei 

ymmärretty ajallisesti horisontaaliseksi samanaikaisuudeksi, jota kuvaa fraasi ”sillä 

välin toisaalla”, vaan ikään kuin ajallisesti vertikaaliseksi samanaikaisuudeksi, eli men-

neisyyden ja tulevaisuuden välittömäksi samanaikaisuudeksi nykyhetkessä. Tästä poi-

keten modernissa käsityksessä ajallisuus on horisontaalista tai poikkiaikaista. Siinä 

keskeisessä osassa on juuri ajallinen yhteensattuma eikä vertikaalisessa ajassa liikkuva 

ennustus ja sen täyttymys.1141 

Sivistys-kirjoittajien piirissä ilmenneet ihmisten välisen yhteyden ja yhteisöllisyy-

den käsittämisen erot on ymmärrettävä tämänkaltaisen ajallisuuden ymmärtämisen ja 

sen muutoksen kautta. Benedict Andersonin mukaan esimodernia vertikaalista ajal-

lisuuden ymmärtämistä leimasi ”käsitys ajallisuudesta, jossa kosmologia ja historia 
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olivat toisistaan erottamattomat sekä maailman ja ihmisen alkuperä olemukseltaan 

identtiset”.1142 Tämä kuvaa tarkasti luterilaista käsitystä merkityksellisestä kosmisesta 

järjestyksestä, joka 1800-luvun alkupuoliskon suomenkieliselle ihmiselle tuotiin eteen 

Svebiliuksen katekismuksen kautta. Siinä kosmos koostui alun perin Jumalan luo-

masta maailmasta ja kuvakseen tekemästä ihmisestä, joka syntiinlankeemuksen jäl-

keen joutui syntisen ja pahan maailman tai luonnon kategoriaan, kaiken hyvän jää-

dessä Jumalan armon varaan.  

Kaikkien kirjoittajien etenkin subjektin alkutilaa koskevassa pohdinnassaan arti-

kuloimassa luterilaisessa ajattelussa kosmologia ja historia olivat toisistaan erottamat-

tomia, jonka vuoksi syntiinlankeemuksen voitiin nähdä vaikuttavan aikojen yli aina 

uudestaan ja uudestaan sekä ihmiskunnan yhteisen synnin virtaavan luonnon kate-

goriana jatkuvasti tämänpuoleisessa elävän ihmisen lävitse. Näin syntiinlankeemus ei 

näyttäytynyt minään menneisyyden kaukaisena tapahtumana, vaan asiana, joka oli ih-

miselle kosmisen järjestyksen kautta ikään kuin koko ajan läsnä. Tämän vuoksi tässä 

esimodernissa ajattelussa käsitys yhteisöllisyydestä ei ollut horisontaalinen tai poikki-

aikainen eli sillä välin toisaalla tapahtuva. Yhteisöllisyys oli osa merkityksellistä kos-

mista järjestystä, jossa ihmisiä yhdisti toisiinsa sama syntiinlankeemuksen jälkeinen 

kohtalo, jossa kaikki hyvä, kuten myös vanhurskautettujen ihmisten välinen yhteys, 

virtasi ihmiseen Jumalalta. Ihmisten ajattelua määrittänyt yliajallinen kosminen jär-

jestys oli kiteytettynä Svebiliuksen katekismukseen, jossa sanottiin, että ihmisiä yh-

disti toisiinsa juuri maailman synnyssä luotu kosmologia, eli se että he olivat Jumalan 

luomia ja elivät maan päällä keskenään. Toisaalta heitä yhdisti syntisyys, jonka he 

saivat ollessaan Aatamin ja Eevan perillisiä ja vielä yhteinen kohtalo, joka pakotti 

tämän kaiken seurauksena kaikkien ihmisten kokemaan kuoleman.1143 Tässä käsityk-

sessä yhteisöllisyys määriteltiin ajallisuuden tavoin juuri Andersonin sanoin osana 

kosmologiaa, joka ei ollut erillinen historiasta.1144 

Nykyisessä modernissa ajallisuuden ja samalla yhteisöllisyyden käsityksessä koko 

kosminen järjestys ymmärretään toisella lailla. Jos nykyihmiseltä kysyttäisiin, minkä-

lainen on hänen ymmärtämänsä kosminen järjestys, hän todennäköisesti piirtäisi 

eräänlaisen pysäytyskuvan kaikesta samanaikaisesti universumista tapahtuvasta. Se 
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voisi olla eräänlainen kartta, jossa olisi maapallo ja taivaankappaleet, ihmisiä saman-

aikaisesti eri puolilla maailmaa menossa töihin tai olemassa kotonaan. Kyseessä olisi 

ajallisesti horisontaalinen tai poikkiaikainen pysäytyskuva. Jos 1800-luvun alkupuo-

lella Suomessa syntyneeltä suomenkielisen kansan edustajalta olisi pyydetty saman-

kaltaista kuvaa kosmisesta järjestyksestä, hän olisi piirtänyt erilaisen ”historiallisen” 

pysäytyskuvan, jossa ajallinen samanaikaisuus ja samalla yhteisöllisyys olisi vertikaa-

lista. Todennäköisesti hän olisi Svebiliuksen tavoin kuvannut maailman luomista ja 

syntiinlankeemusta sekä sen vaikutusta ihmisen asemaan maailmassa. 

Kyse onkin siitä, että kuudella sivistys-kirjoittajalla, jotka pyrkivät määrittelemään 

yhteisöllisyyttä uudestaan, käsitys kosmisesta järjestyksestä ja siihen liittyvästä ajalli-

sen samanaikaisuuden ja yhteisöllisyyden ymmärtämisestä oli oleellisella tavalla mur-

tunut. Heille oli muotoutumassa moderni horisontaalinen käsitys ajallisesta samanai-

kaisuudesta, joka liittyi käsitykseen uudenlaisesta Benedict Andersonin kuvaamasta 

käsityksestä kuvitellusta yhteisöstä. Anderson näkee modernisaation iskeneen ”terä-

vän kiilan kosmologian ja historian väliin”, joka mullisti ihmisten ajattelutapoja ja sai 

”etsimään uutta tapaa yhdistää veljeys, valta ja aika merkityksellisesti toisiinsa”. Tämä 

uusi tapa oli Andersonin mukaan uudenlainen kuviteltu yhteisöllisyys. Anderson pi-

tää juuri samanaikaisuuden käsityksen suunnan muuttumista vertikaalisesta horison-

taaliseen keskeisenä tekijänä kansakunnan muodostaman kuvitellun yhteisön syn-

nyssä.1145  

Ajattelutavan muutoksen juuret olivat Andersonin mukaan kirjapainotaidon ja -

kapitalismin sekä länsimaisen tieteellisen ajattelun synnyssä 1500–1600-luvulla, mutta 

selvimmin ne tulivat esille 1700-luvulta lähtien modernin romaanin ja sanomalehdis-

tön läpilyönnin kautta. Andersonin mukaan moderni romaani on esimerkki nykyi-

sestä länsimaisesta horisontaalisesta ajallisuudesta. Sen rakenne perustuu ”sillä välin 

toisaalla” -ajatukseen, jossa asioiden ja ihmisten välinen yhteys perustuu vain heidän 

sijoittumiseensa tunnistettavaan yhteiskuntaan ja kaikkitietävän kertojan kautta luki-

jan mielessä syntyvään kaikkitietävään yhteyteen. Aikaisemmassa kertomusmuo-

dossa näin ei ollut.1146  

Vielä selvemmin ja voimakkaammin muutosta ajallisuuden käsitystä muutti sano-

malehtien perustaminen. Kuten aiemmin on jo mainittu, kirja oli ensimmäinen mo-

derni massatuotantotavara ja 1700-luvulta lähtien sanomalehti sen äärimmäinen 
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muoto, koska siitä otettiin entistä enemmän kopioita ja se oli hyödykkeenä ajankoh-

tainen vain lyhyen ajan.1147  

Sanomalehdet vertautuvat moderniin romaaniin myös siinä, että niihin painettiin 

toisistaan erillisiä ja riippumattomia asioita, kuten uutisia eri puolilta maailmaa. Näi-

den asioiden välinen yhteys tai rinnastuminen syntyi modernin romaanin rakenteen 

tavoin ihmisen mielessä. Ja tämä ihmisen mielessä syntyvä asioiden välinen yhteys 

perustui samanaikaisuuteen horisontaalisessa tai poikkinaisessa ajassa. Samalla sano-

malehdessä ollut päiväys loi ihmisten mieliin kuvan tasaisesti eteenpäin menevästä 

ajasta. Vaikka jotakin maailman kolkkaa koskeva uutinen hävisi joksikin aikaa lehtien 

sivuilta, niin poikkiaikaisen samanaikaisuuden käsityksen myötä ihmisten mielissä ke-

hitys sen suhteen jatkoi kulkuaan eteenpäin.1148 

Nopean vanhentumisensa ansiosta sanomalehti loi erikoisen joukkoseremonian: 

se kulutettiin, luettiin ja sen sisällön väliset yhteydet kuviteltiin lähes täysin samanai-

kaisesti tiettyinä tunninlyöminä ympäri ylipaikallista yhteisöä. Tähän joukkoseremo-

niaan osallistuva yksilö tiesi, että samaan seremoniaan osallistui samanaikaisesti tu-

hansia tai miljoonia ihmisiä, joita hän ei tuntenut, mutta joiden olemassaoloon hän 

saattoi luottaa. Lisäksi tämä seremonia toistui säännöllisesti ympäri vuoden. Sano-

malehtien eri ainesten välisten suhteiden kuvittelu konkretisoitui vielä ihmisten joka-

päiväisen elämän kokemuksellisuuden kautta. Andersonin mukaan ”Sanomalehden 

lukijalle, joka havaitsee ihmisten lukevan oman lehtensä täsmällisiä kopioita met-

rossa, parturissa tai naapurustossaan, vakuutellaan samaan aikaan yhä uudelleen sitä, 

että kuvitellun maailman juuret ovat näkyvästi jokapäiväisessä elämässä.” Näin An-

dersonin mukaan tämä horisontaalisten ajallisen samanaikaisuuden yhteyksien kuvit-

telu ”suodattuu hiljaa ja jatkuvasti todellisuuteen ja luo samalla modernien kansakun-

tien tunnusmerkkinä toimivan erityisen luottamuksen anonyymiin yhteisöllisyyteen”. 

1149  

Tämä on mekanismi, jolla Anderson kuvaa tunnetussa teoriassaan kuviteltujen 

yhteisöjen muotoutumista. Se jäsentää osuvasti myös sitä, mitä tapahtui niille kuu-

delle sivistys-kirjoittajalle, joille ihmisen sivistymisen lisäksi myös yhteydestä toisiin 

ihmisiin muodostui määritettävä ongelma, johon he eivät enää saaneet toisten kir-
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joittajien tavoin vastauksia vain luterilaisesta kosmisesta järjestyksestä. He olivat elä-

neet suomenkielisen julkisuuden ensimmäistä nousukautta ja osallistuneet siihen itse 

aktiivisesti. Tämä oli saanut heidät käsittämään ihmisten välisen yhteyden ja samalla 

yhteisöllisyyden uudella tavalla. Heillä se ei enää perustunut pelkästään teoriassa Ju-

malan kautta tapahtuvaan yhteyteen tai käytännössä kasvokkaisessa vuorovaikutuk-

sessa suoritettuun kommunikaatioon, vaan siihen, että heidän kirjallistumisensa ja 

samanaikaisen varhaisen tietoyhteiskunnan kehityksen myötä heille oli kehittynyt uu-

denlainen ylipaikallinen kuva ihmisten välisestä yhteydestä ja yhteisöllisyydestä. Tämä 

kuva perustui entisestä vertikaalisesta yhteydestä poiketen horisontaaliseen ajalliseen 

samanaikaisuuteen. He alkoivat ymmärtää yhteisökseen jokapäiväisissä kasvokkai-

sissa vuorovaikutustilanteissa kohtaamiensa ihmisten lisäksi ihmisiä pitkien matkojen 

takaa, joiden kanssa tämä yhteisöllisyys täytyi kuvitella. 

Länsimaisen subjektikäsityksen historian kannalta katsoen tilanne muistuttaa sitä, 

miten yhteisöllisyydestä tuli länsimaisessa ajattelussa ongelma Descartesin subjektia 

koskevien käsitysten ja tieteellisen ajattelun murtaessa vanhoja käsityksiä 1600-lu-

vulla. Taylorin mukaan ennen tätä 1600-luvun eurooppalaista subjektiajattelua koh-

dannutta murrosta yhteisöllisyyden olemassaolo oli otettu oikeusteorioissa itsestään 

selvyytenä. Samoissa teorioissa alkoi kuitenkin juuri 1600-luvulta lähtien olemaan 

keskiössä kysymys ”miten yhteisö muodostuu?” Näin yhteisön jäsenyydestä tuli asia, 

joka oli selitettävä lähtien yksilöstä itsestään käsin.1150  

Taylorin mukaan tämän atomistisen sopimusteorian kehityksen taustalla on näh-

tävissä uuden individualismin kaksi näkökulmaa. Irtoaminen kosmisesta järjestyk-

sestä tarkoitti, että ihmisagenttia ei enää ymmärretty suuremman ja merkityksellisen 

järjestyksen elementtinä, vaan hän oli nyt omillaan. Ihmisen paradigmaattiset tarkoi-

tuksensa löydettiin nyt hänestä itsestään. Se mitä kosmiselle järjestykselle tapahtui, 

sovellettiin lopulta myös poliittiseen yhteiskuntaan. Taylorin mukaan tämä piirsi ku-

van suvereenista yksilöstä, joka on ”luonnostaan” riippumaton auktoriteeteistä. Auk-

toriteetin alla olemisen tilasta tuli nyt jotain sellaista, joka oli uudestaan luotava, jonka 

vuoksi koko yhteiskunnan ja subjektin suhde oli ymmärrettävä ja teoretisoitava uu-

della tavalla.1151 Samalla tapaa osa subjektikäsityksensä vanhasta kosmisesta järjestyk-

sestä ja sen ajallisuuden käsityksestä irrottaneista sivistys-kirjoittajista joutui määrit-

telemään subjektinsa lisäksi myös uuden käsityksen yhteisöllisyydestä. 

                                                   

 

1150 Taylor 1989, 193. 

1151 Taylor 1989, 193–194. 
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Toiset kuusi sivistyskirjoittajaa eivät kuitenkaan nähneet tarvetta ihmisten välisen 

yhteyden uudelleenmäärittelyyn. Tämän voi nähdä johtuvan paitsi näiden kirjoittajien 

henkilökohtaisista taustoista, vahvasta kristillisestä vakaumuksesta ja sitä kautta kiin-

teästä sitoutumisesta luterilaiseen kosmiseen järjestykseen, niin myös siitä, että tällai-

selle suhtautumiselle oli suomenkielisen väestönosan elämässä vahva kulttuurinen 

perusta. Vanha kuva ajallisesti vertikaalisesta samanaikaisuudesta sopi hyvin vanhaan 

suomenkieliseen agraarikulttuuriin, johon kirjoittajat olivat alun perin sosiaalistuneet. 

Sen piirissä elettiin paikallista ja kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perustuvaa elä-

mää, jossa tieto kulki sukupolvelta toiselle vertikaalisesti. Sen kautta edelliset suku-

polvet ikään kuin elivät jatkuvasti nykyhetkessä. Tämä koski sekä suullista kansanru-

noutta että aina edellisen sukupolven opettamia elinkeinon vaatimia käytännön tie-

toja ja taitoja. Ihmisten välinen ylipaikallinen tieto oli tärkeänä tekijänä myös näillä 

kuudella vakaumukseltaan vahvasti kristillisellä kirjoittajalla. Heidän ratkaisunsa oli 

kuitenkin liittää ylipaikallisen tiedon hankkiminen vanhaan luterilaiseen kosmiseen 

järjestykseen. Tämän vuoksi esimerkiksi Roseniuksen ajattelusta innoittuneet sivis-

tys-kirjoittajat korostivat sivistyksen ja vanhurskauttamisen yhteyttä ja sitä kuinka 

vasta Jumalalle kelpaamiseksi tulemisen ja synnin voittamisen kautta ihminen muut-

tui inhimilliselle ja maalliselle horisontaaliselle tiedolle soveliaaksi. 

Yhteisöllisyyden uuteen määrittelyyn pyrkineet sivistys-kirjoittajat puolestaan ko-

kivat horisontaalisen ylipaikallisen tiedon murroksen niin vahvana, että vanhat yhtei-

söllisyyden selitysmallit eivät enää kelvanneet. Heidän käsityksissään sekä ajallisuus, 

tieto että yhteisöllisyys muuttivat suuntaa vertikaalisesta horisontaaliseen. Tämä oli 

merkittävä murros ihmisille, jotka ensin olivat lapsuudessaan sosiaalistuneet aivan eri 

suuntaan kulkeviin ajattelun perusrakenteisiin.  

Omalla tavallaan koko näiden kirjoittajien ajattelun suunta muuttui. Tämä selittää, 

miksi he pitivät sivistymisen vaikutusta niin merkittävänä ihmisen elämän suunnan-

muutoksena. Näyttää siltä, että näiden suomenkielisten kirjoittajien parissa modernin 

subjektikäsityksen ilmaantuminen oli liitoksissa uusisuuntaisen tiedon ja yhteisölli-

syyden leviämisen kanssa ja tämän uuden suunnan määritti vertikaalisesta horison-

taaliseksi muuttunut käsitys ajallisesta samanaikaisuudesta. Uudeksi yliajallisesta kos-

misesta järjestyksestä irrottautuneen yksilön yhteisöllisyyttä määrittäväksi tekijäksi 

nousi näin ylipaikallinen ja aktuaalinen horisontaalinen tieto. Bäckvallin, Mannisen, 

Klamin, Riikosen, Taipaleen ja Särkelän artikuloima ajattelu tuo esille sen, kuinka 

moderni yksilöllisyys ja yhteisöllisyys olivat lopulta saman kolikon eri puolia. 
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5. Esimoderni ja moderni subjektikäsitys kosmisissa järjestyksissään 

Asetin ensimmäiseksi tutkimukseni päätehtäväksi selvittää, minkälainen kulttuuri-

sesti ja yhteiskunnallisesti määrittynyt ihmiskäsitys suomenkielisen kansanosan kult-

tuurissa oli 1800-luvun puolivälissä ja miten tämä ihmiskäsitys muuttui modernisaa-

tion myötä. Tässä työn kolmannessa osassa tekemäni kirjoittajien subjektikäsityksien 

analyysin tulosten kautta on mahdollista vastata tähän kysymykseen hahmottelemalla 

ihmiskäsitystä suomenkielisessä kulttuurissa 1800-luvun puolivälissä. Tämän voi 

tehdä, koska työn aineisto luo poikkileikkauksen koko suomenkielisestä julkisesta 

kirjallisesta kulttuurista 1800-luvun puolivälissä. Niinpä voidaan olettaa, että sivistys-

kirjoittajien ajattelun piirteillä on yleistettävyyttä koko aikakauden suomenkielisen 

kansanosan ihmistä koskeviin kulttuurisiin jäsennyksiin.1152 

Tässä työssä esittämäni argumentin mukaan kaksitoista sivistys-kirjoittajaa olivat 

henkilöitä, joiden elämien kohdalle osui selkeä murroskohta, jota voidaan luonnehtia 

esimodernin ja modernin rajaksi. Sivistys-kirjoittajat olivat alun perin primaarisosiaa-

listuneet lapsuudessaan maailmaan, jossa elettiin omavaraistaloudessa ja kasvokkai-

sessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa. Heidän elämänsä oli kuitenkin vienyt 

heidät aikuisiällä aivan toisenlaiseen maailmaan. Sivistys-kirjoittajat saivat elämänsä 

aikana todistaa monien laajentuvan modernisaation piirteiden ujuttautumista heitä 

ympäröivään todellisuuteen. Itse he siirtyivät ensimmäisessä polvessa luontaistalou-

desta rahavaihdannan alaiseen ammatinharjoittamiseen ja oppivat hyvät kirjalliset tai-

dot. Erityisesti kirjoittajia yhdisti eläminen aikakaudella, jolloin tapahtui suomenkie-

lisen aktuaalisen tiedon sfäärin ensimmäinen nousu. Tämä kaikki muutti heidän kult-

tuurisesti jaettuja käsityksiään ihmisen ominaislaadusta. 

Kirjoittaessaan ihmisen alkutilasta sivistys-kirjoittajat kuvasivat käsityksiään hei-

dän omaa sivistymistään edeltäneestä alkutilasta, jossa he olivat olleet eläessään lap-

suutensa agraarikulttuurin piirissä ja jonka he samaistivat tilaan, jossa he näkivät suo-

menkielisen väestön enemmistön yhä 1800-luvun puolivälissä olevan. Kirjoittaessaan 

sivistysprosessin ja sivistyneen ideaalitilan luonteesta he puolestaan kirjoittivat käsi-

                                                   

 

1152 Kyse on tietenkin 2010-luvun tutkijan omista lähtökohdistaan ja aikalaisten kulttuuristen kategori-
sointien pohjalta tekemästä tulkinnasta, jolla 1800-luvun puolivälin ihmisten ajattelutapoja tehdään 
ymmärrettäväksi nykyajassa. 1800-luvun puolivälissä eläneiden ihmisten käsitys ihmisestä on rakentu-
nut ajan kulttuuristen kategorisointien ja rajanvetojen varaan. 
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tyksiään siitä, kuinka he itse mielestään olivat sivistyneeseen tilaan päässeet ja minkä-

lainen tämä tila oli. Asetelman vuoksi sivistys-kirjoituksien voi nähdä kuvastavan 

sekä suomenkielisessä kirjallisessa kulttuurissa artikuloitua vanhaa että tästä selvästi 

poikennutta uutta subjektikäsitystä. Kirjoituksia keskenään vertaamalla voidaan ra-

kentaa nykyajan käsittein kuva näistä kahdesta: esimodernista ja modernista subjek-

tikäsityksestä sekä niiden ympärillä olevista kosmisista järjestyksistä.  

Sivistys-kirjoituksista hahmottuvassa esimodernissa subjektikäsityksessä subjekti 

oli erottamaton osa koko universumin kosmista järjestystä, joka perustui kristilliseen 

käsitykseen maailman ja ihmisen syntyhistoriasta. Tämä kosminen järjestys perustui 

puolestaan Raamatun luterilaiseen tulkintaan. Sen mukaan ihminen luotiin ensin ja-

loksi Jumalan kuvaksi, mutta syntiinlankeemuksen jälkeen ihminen turmeltui. Syn-

tiinlankeemuksen seurauksena koko universumi jakautui kahteen kulttuurisesti kes-

keiseen kategoriaan, josta syntyi hengen ja luonnon dualismi. Ihminen ja koko tä-

mänpuoleinen maailma kuului lähtökohtaisesti syntisen ja pahan luonnon kategori-

aan. Hengen kategoriaan kuului Jumala ja kaikki hyvä.  

Kuviossa 32. on hahmoteltu sitä, kuinka esimoderni subjekti oli erottamaton osa 

tätä hengen ja luonnon dualismin muodostamaa kosmista järjestystä.  

Kuvio 32.  Esimoderni subjekti 

SYNTI / LUONTO / LIHA  

HENKI 

AUKI OLEVA RAJA 

LUONTO 

RUUMIS  

HENKI 

SIELUNVOIMAT 

Sielun ja ruu-

miin raja 
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Kuviossa on tuotu esiin katkoviivan avulla, kuinka esimodernin subjektin rajat eivät 

olleet selkeät tai eheät suhteessa sitä ympäröivään luontoon. Tämänpuoleisessa maail-

massa ollut syntinen luonto ikään kuin virtasi jatkuvasti subjektin lävitse. Samalla ih-

misen henkeä ja ruumista ei ajateltu nykyisen tavoin dualistisesti.  

Ihmisen läpi virtaava luonto teki esimodernissa subjektikäsityksessä hengen ja ruu-

miin rajasta vaikeasti paikannettavan. Ihminen saattoi, jos Jumala näin halusi, päästä 

parempaan tilaan vain jatkuvan syntisyyden tunnistamiseen perustuneen itsereflektion 

kautta tapahtuneen jumalyhteytensä kautta. Pyhän hengen tai jumalyhteyden kautta 

mahdollistunut parempi tila ei kuitenkaan ollut pysyvä, vaan riippuvainen ihmisen 

jokapäiväisestä oman syntisyytensä tuntemisesta. Tämän vuoksi ihmisen sielunvoimien ja 

ruumiin välille ei piirtynyt eheää ja selkeästi paikannettavissa ollutta rajaviivaa edes 

armontilassaan eli kristityn ihmisen maallisessa ideaalitilassa. Tässä esimodernin sub-

jektikäsityksen dualismissa hyvän tai moraalin lähde paikantui yksin Jumalaan ja ih-

minen oli jatkuvasti riippuvainen hänen armostaan. Myös inhimillinen tieto ja sitä 

käyttänyt ihmisen järki ymmärrettiin kuuluvan tämänpuoleisen syntisen luonnon ka-

tegoriaan, eikä se paikantunut siten yksinomaan subjektin sisäiseksi ominaisuudeksi. 

Sen sijaan niin ikään sivistys-kirjoituksista esille tulevassa modernissa subjektikä-

sityksessä, jota on hahmotettu kuviossa 33, subjektin rajalinjat kiinteytyivät ja ehey-

tyivät. 
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Kuvio 33.  Moderni subjekti  

Ensinnäkin modernissa subjektikäsityksessä ihmisen ja ulkoisen luonnon välille muo-

dostui selkeä raja. Kuviossa vaaleammalla harmaalla kuvatusta ulkoisesta luonnosta tai 

maailmasta muodostui ihmisen toiminnan alusta, objekti, jota määrittivät tietynlaiset 

lainalaisuudet ja johon voitiin ottaa välineellinen asenne. Se neutralisoitui samalla 

myös irti tummemmalla harmaalla kuvatusta synnistä, joka paikallistettiin nyt entistä 

selvemmin ihmisen ruumiiseen. Näin synti ei enää esiintynyt koko tämänpuoleista 

luontoa ja maailmaa peittävänä kategoriana, vaan siitä tuli aikaisempaa selvemmällä 

tavalla ruumiillista. Toisekseen ihmisen sielun ja ruumiin välille muodostui nyt selke-

ästi paikallistettavissa oleva eheä rajalinja, koska synnin kategorian ei ajateltu enää 

jatkuvasti uhkaavan ihmistä ja virtaavan hänen lävitseen piittaamatta näistä rajalin-

joista. Tämä oli mahdollista, koska uuden ajattelutavan mukaan ihminen ei enää ollut 

moraalinsa puolesta joka hetki riippuvainen jatkuvasta jumalyhteydestään, vaan hy-

vän lähde sijaitsi ihmisessä itsessään, hänen sisäisyydessään. Näin hyvä sisäistyi ja 

stabilisoi subjektikäsitystä. Tällä tavalla syntyi modernin länsimaisen ajattelun yhtenä 

tunnuspiirteenä oleva sielun ja ruumiin dualismi. Se korvasi aikaisemman syntisen luon-

non ja hyvän hengen dualismin.  

SYNTI / IHMISEN LUONTO / LIHA  

HENKI 

LUONTO 

RUUMIS – SYNTI 

TIETO ULKOINEN LUONTO 

KIINNI OLEVA RAJA 

Sielun ja ruumiin raja 

AUKI OLEVA RAJA 

TIETO 

HENKI 



 

417 

Samalla syntyi myös uusia nykyajalle tuttuja keskeisiä kulttuurisia kategorisointeja. 

Inhimillisestä tiedosta tuli nyt olennainen osa subjektikäsitystä. Se sisäistyi ihmisen 

hengenominaisuudeksi yhdessä Jumalalta saadun hengen kanssa. Yhdessä ulkoisen 

luonnon kanssa tämä ihmisen uudenlainen sisäinen ja maallinen henki muodosti toi-

sen länsimaiselle ajattelulle keskeisen, luonnon ja kulttuurin välisen dualismin.  

Uusien kulttuuristen kategorisointien myötä subjekti irtosi vanhasta luterilaisuu-

den määrittämästä kosmisesta järjestyksestä uuteen järjestykseen, jonka keskeisinä 

määrittäjinä ovat juuri sielun ja ruumiin sekä luonnon ja kulttuurin väliset dualismit. 

Uuteen länsimaiseen moderniin subjektikäsitykseen ja sen kulttuurisiin kategorisoin-

teihin sopeutuivat niin luterilainen uskonnollinen kuin erityisesti Descartesin ja va-

listuksen perinnöstä vaikutteensa saanut maallisempi ajattelu. 

Vaikka tutkimuksen aineisto ei mahdollista tarkempaa sukupuolen (gender) käsit-

tämisen analyysia, on selvää, että subjektikäsityksen murroksella on ollut vaikutuk-

sensa myös siihen. Näin on, koska subjektikäsityksen muutos määritteli niin ihmisen 

ulkoiset kuin sisäiset ruumiin ja hengen rajat uudelleen. Se puolestaan ei voinut olla 

vaikuttamatta siihen, miten sukupuoli ymmärrettiin kulttuurisesti ja yhteiskunnalli-

sesti. Yleisluontoisena hypoteesinani on, että kun syntisyys paikantui aikaisempaa 

enemmän ruumiiseen, ruumiista ja sen toiminnoista sekä seksuaalisuudesta tuli lute-

rilaisessa hengessä samalla myös aikaisempaa selvemmin itsetarkkailun kohde, mikä 

puolestaan nosti aikaisempaa selvemmin esille myös miehen ja naisen ruumiilliset 

erot. Yleisemmin voidaan ajatella, että subjektin irrottautuessa sitä ympäröivästä 

kaikkeudesta sukupuoli ei näyttäytynyt enää niin itsestään selvältä asialta, vaan siitä 

tuli selvemmin yksilöille ongelma ja suomenkielisen tietoyhteiskunnan laajenemisen 

myötä myös laajenevassa määrin yhteiskunnallinen kysymys. Niinpä myös sukupuoli 

kulttuurisena kategoriana piti määrittää uudelleen ja sitä tehtiinkin etenkin 1800-lu-

vun lopulla naisliikkeen nousun myötä.1153 

Jo uudenlaisella yksilöllisyyden korostumisella itsessään, joka modernissa subjek-

tikäsityksessä oli verrattuna esimoderniin, oli selvät vaikutuksensa sukupuolen käsit-

tämiseen. Asiaa englantilaisessa kulttuurissa 1700-luvun lopulla tutkineen Dror 

                                                   

 

1153 Tätä modernin subjektikäsityksen ja genderin yhteyttä olisi syytä tutkia tulevaisuudessa tarkemmin. 
Sukupuolikäsityksistä ja sukupuolijärjestelmästä Suomessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun vaihteen 
kansalaisyhteiskunnan murroksessa: Sulkunen 1987, 157–172; Markkola 1994, 126–130, 152–192, 
232–233, passim. Markkola 2002, 279–357; Markkola 2000. Ks. myös Sulkunen 1989, passim. & Sul-
kunen 1995, 33–37; Harjula 2008. Maatalousyhteisössä ja sen työn käytännöissä sekä työnjaossa: Öst-
man 2000, 119–162.  
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Wahrmanin mukaan modernin subjektikäsityksen murros sai aikaan sen, että naiseu-

den ja mieheyden kulttuurisia kategorioita alettiin määrittää uudella tavalla kaikesta 

irrallisesta yksilöstä käsin. Esimoderneissa ajattelutavoissa ei näin ollut, vaan katego-

risointi perustui kollektiiviseen määrittelyyn – naiset ja miehet olivat sukupuolia ryh-

minä, eivät yksilöinä. Tämä oli Wahrmanin mukaan syy, miksi yksittäisten ihmisten 

oli esimodernien käsitysten aikoina helpompi ylittää sukupuolten välisiä rajalinjoja. 

Kollektiivisesti määriteltyjen kategoriointien aikana sukupuolten käsitteellinen eheys 

ei kyseenalaistunut niiden rajaa ylittäneistä yksittäisistä ihmisistä.1154 Näyttää siis siltä, 

että yksilöllisemmän modernin subjektikäsityksen myötä myös sukupuolten välinen 

aikaisemmin häilyväisempi raja muuttui entistä kiinteämmäksi ja läpipääsemättö-

mämmäksi. Tämä englantilaisesta kulttuurista analysoitu muutos saattaa hyvinkin pä-

teä myös suomenkielisen kulttuurin kohdalla, jossa naiseus ja mieheys määriteltiin 

esimodernina aikana itsestään selvästi luomis- ja syntiinlankeemuskertomusten aset-

tamien kollektiivisten kategorioiden kautta.  

Kirjoittajien subjektia koskevista käsityksistä ilmenee myös laajempi koko inhi-

millistä olemista ja kaikkeutta koskevan kosmisen järjestyksen ymmärtämistä kos-

keva muutos, joka oli yhteydessä ajallisuuden, tiedon ja yhteisöllisyyden suunnan 

muuttumiseen ihmisten ajattelussa. Näiden asemaa vanhassa esimodernissa kosmi-

sessa järjestyksessä voidaan hahmottaa kuvion 34. avulla. 

  

                                                   

 

1154 Wahrman 2004, 184–185. 
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Kuvio 34.  Esimoderni kosminen järjestys  

Kuviossa on valkoisella ja harmaalla värillä kuvattu syntisen luonnon ja hyvän hengen vä-

linen dualismi, joka syntiinlankeemuksen jälkeen oli määrittänyt kosmista järjestystä.  

Hengen kategoriassa oli lähtökohtaisesti Jumala, Kristus ja ihminen vielä luomisen ti-

lassaan. Koko tämänpuoleinen maailma, jota on havainnollisettu kuviossa harmaalla 

suorakaiteella, oli lähtökohtaisesti syntisen luonnon kategoriaa.  

Esimodernin kosmisen järjestyksen maailmassa ajallisuus ymmärrettiin erisuun-

taisesti kuin modernissa maailmassa. Esimodernissa ajattelussa menneellä ja nyky-

hetkellä ei ollut ratkaisevaa eroa, jonka vuoksi kosmisen järjestyksen ydinkohdat luo-

misen, syntiinlankeemuksen ja valkoisella katkoviivalla kuvatun Kristuksen pelastustyön saa-

tettiin ajatella olevan ikään kuin koko ajan läsnä yli aikojen. Tämän vuoksi osa sivis-

tys-kirjoittajista saattoi ajatella ihmisen voivan palata luomisen jaloon alkutilaansa. 
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Samasta syystä voitiin kaikkien kirjoittajien tavoin Lutherin oppiin pohjaten ajatella, 

että syntiinlankeemus oli ikään kuin koko ajan läsnä ihmisolemuksessa, kuten myös 

Kristuksen sovintotyön potentiaali. 

Esimodernissa ajattelussa ajallinen samanaikaisuus oli vertikaalista, aikojen ylitse 

olevaa, kun nykykäsityksessä samanaikaisuus on horisontaalista, samaan aikaan toi-

saalla tapahtuvaa.1155 Tätä ajallisen samanaikaisuuden käsitystä tukivat agraarikulttuu-

rin olosuhteet, joissa elämäntavan ja selviämisen kannalta olennainen tieto ja tiedon-

kulku juuri olivat luonteelta vertikaalista. Tätä on kuvattu kuviossa katkoviivaisilla 

ympyröillä, jotka kuvaavat sukupolvia. Kukin niistä sai paikalliseen elämäntapaan tar-

vitsemansa tiedon aina edelliseltä sukupolvelta ja välitti tiedon seuraavalle polvelle. 

Tästä syystä tiedonkulku oli agraarikulttuurissa paikallista ja sen suunta oli ajallisesti 

vertikaalinen. Aiemmat sukupolvet olivat ikään kuin läsnä nykyhetkessä juuri tämän 

vertikaalisen tiedon kautta. 

Niinpä esimodernissa ajattelussa myös yhteisöllisyys ymmärrettiin vertikaalisesti. 

Agraarikulttuurissa yhteisö merkitsi jokapäiväisen kasvokkaisen vuorovaikutuksen 

paikallista yhteisöä, joka oli juuri tiedon kautta ”auki” aikaisempiin sukupolviin. Koska 

ajallisuus ja tieto ymmärrettiin vertikaalisesti ja menneet sukupolvet olivat läsnä tiedossa 

sen välityksen kautta, niin jo kuolleet ihmiset saatettiin myös ymmärtää eri tavalla 

osaksi yhteisöä kuin nykypäivänä. Tähän vaikutti myös se, että luterilaisuudessa kas-

vokkaista vuorovaikutusta laajempi yhteisöllisyyden malli ei ollut horisontaalinen, ih-

misten samanaikaista läsnäoloa maan eri kolkilla korostava, vaan vertikaalinen, jossa 

jokainen ihmisyksilö yhdistyi toisiinsa Jumalan kautta. Ihmisten välinen yhteys ei siis 

kulkenut maanpintaa pitkin, vaan aina taivaan ja Jumalan kautta. Tämä luterilaisuu-

den kuvitteellinen yhteisö ei perustunut ajallisesti horisontaaliseen aktuaaliseen tie-

toon toisten ihmisten olemassaolosta, vaan käsitykseen kaikkien ihmisten jakamasta 

kosmisesta järjestyksestä, jota Jumala sääteli.1156 

Sen sijaan modernissa subjektikäsityksessä ajallisuuden, tiedon ja yhteisöllisyyden 

suunta muuttui. Tätä esimodernista käsityksestä eroavaa modernia kosmista järjes-

tystä on hahmoteltu kuviossa 35. 

                                                   

 

1155 Anderson 2007, 60; Bloch 1961, 84–86; Benjamin 1989, 186–189. 

1156 Vrt. Taylor 1975, 4–6. Taylor 1989, 111–142. Anderson 2007, 75. Esimoderni subjektikäsityksen 
ja kosmisen järjestyksen voi nähdä eläneen ja elävän osittain yhä jossain muodossaan suomalaisessa 
kulttuurissa mystiikan perintönä. Suomalaisesta mystiikasta pitkäkestoisena mielenrakenteena ks. Sul-
kunen 1999, 111–133. 
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Kuvio 35.  Moderni kosminen järjestys 

Kuviossa esitetään, kuinka modernissa ajattelussa samanaikaisuutta ei enää ymmär-

retty yli aikojen olevaksi, menneisyyden ja nykyisyyden vertikaaliseksi yhteydeksi, 

vaan uudenlaiseksi ylipaikalliseksi ajallisesti horisontaaliseksi samanaikaisuudeksi, 

lin
ea

ar
in

en
 a

ik
a 


 
ny

ky
he

tk
i 

lu
om

in
en

 ul
ko

in
en

 lu
on

to
 / 

m
aa

ilm
a 

yh
te

ys
 ih

m
is

ku
nn

an
 ti

et
ov

ar
an

to
on

 

SYNTI / IHMISEN LUONTO / LIHA  HENKI 

TIETO 

ULKOINEN LUONTO 

KIINNI OLEVA RAJA SUBJEKTI KULTTUURI 



 

422 

jota voidaan kuvailla fraasilla ”samaan aikaan toisaalla”. Siinä selvärajaiset modernit 

subjektit olivat toisilleen ylipaikallisesti ja aktuaalisesti uudella tavalla läsnä. Tämä tuli 

mahdolliseksi kirjapainokapitalismin leviämisen myötä ja erityisesti lehdistön kautta 

tapahtuneen aktuaalisen julkisuuden synnyn myötä. Muutos teki kirjallisesta kulttuu-

rista aikaisempaa enemmän tässä hetkessä läsnä olevaa. Tämän kautta oli mahdollista 

kuvitella uudella tavalla joka hetki jatkuva samanaikaisuus maantieteellisesti toisistaan 

kaukaisissakin paikoissa.1157 Luku- ja kirjoitustaito toimivat tässä teknologiana, jonka 

kautta uuteen aktuaalisen tiedon verkkoon oli mahdollista päästä käsiksi. (vrt. kuvio 

34.) 

Ajattelutavan muutos oli mahdollinen, koska subjekti ymmärrettiin nyt selkeä-

rajaiseksi ja autonomiseksi yksiköksi eikä enää elimelliseksi osaksi luterilaista kos-

mista järjestystä. Subjekti ei ollut enää jatkuvassa riippuvuudessa henkeen hänestä ul-

koisena moraalin lähteenä, vaan tämä hyvä oli sisäistynyt osaksi subjektia. Subjekti oli 

myös irti luonnosta, josta oli tullut kausaalilakien alainen subjektien inhimillisen toi-

minnan alusta. Näin subjekteja ei yhdistänyt toisiinsa enää vertikaalinen yliajallinen 

syntisyys tai yhteinen riippuvuus jumalyhteydestä, vaan tässä ajassa kulkeva horison-

taalinen tieto ja siitä kummunnut uusi kasvokkaisen vuorovaikutuksen ylittänyt kuvi-

teltu yhteisöllisyys.  

Modernin subjektikäsityksen omaksumisen myötä ihmisten ajatteluun tuli ikään 

kuin uusi syvyysulottuvuus, jota on kuvattu kuvion kolmiulotteisuudella. Tätä uutta 

käsitystä alkoi entistä selvemmin määrittää kuviossa asteikolla kuvattu lineaariseksi kä-

sitetty historiallinen aika. Kun todellisuus alettiin ymmärtää kausaalisesti syinä ja seu-

rauksina, ajatus yliajallisesta vertikaalisesta samanaikaisuudesta alkoi tuntua vieraalta. 

Tämän seurauksena kulttuurisesti tärkeät tapahtumat, kuten luominen, syntiinlankee-

mus ja Kristuksen sovitustyö alettiin ymmärtää entistä selvemmin menneisyyteen si-

joittuneina tapahtumina, eikä enää joka hetki yliajallisesti läsnä olevina. Menneisyys 

ja nykyisyys ymmärrettiin nyt toisistaan erillisinä asioina samaan aikaan, kun ajattelua 

alkoi määritellä uudenlainen horisontaalinen tieto ja yhteisöllisyys. Kosminen järjestys 

tai inhimillisen toiminnan alusta muuttui näin tilana ymmärrettynä uudella tavalla 

kolmiulotteiseksi, kun sitä määrittivät toisistaan irralliset ja vertikaalisella akselilla ol-

leet menneisyys sekä nykyisyys ja uusi horisontaalinen tieto ja kuviteltu yhteisöllisyys. 

Samalla kun ajallisuus alettiin ymmärtää lineaarisella asteikolla, alkoi myös muo-

toutua kuviossa pilkkukuviolla hahmotettu moderni käsitys inhimillisestä kulttuurista 

                                                   

 

1157 Ks. Anderson 2007, 59–75. 
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tai kulttuuritraditiosta ihmiskunnan yhteisenä tietovarantona. Kirjalliseen kulttuuriin 

siirtyneelle modernille subjektille tästä kirjalliseen muotoon saatetusta tiedosta tuli ak-

tuaalisen ja horisontaalisen julkisuuden rinnalle uusi tiedollisesti vertikaalinen ja 

yliaikojen kurottava ulottuvuus, johon ihminen saattoi olla yhteydessä oman sisäisen 

järkensä avulla. Jos luonnosta muodostui modernissa subjektikäsityksessä eräänlaisen 

inhimillisen toiminnan perusalusta, niin kulttuurista puolestaan muotoutui laajasti kä-

sitettynä inhimillisen tiedon yliaikainen varanto, jonka ymmärrettiin eroavan luon-

nosta juuri siinä, että se oli inhimillisen toiminnan tulos. Samalla luontoa koskeva kau-

saaliajattelu siirtyi kulttuurin sisälle muodossa, jossa syytä ja seurausta vastaavana 

dualistisena kategorisointina pidetään kielellistä subjekti-objekti -jaottelua.1158 

Moderni subjekti siirtyi näin kosmiseen järjestykseen, josta se oli irrallinen ja au-

tonominen, mutta kuitenkin tietonsa kautta sen osa. Vertikaalisella tasolla lineaari-

sesti käsitetyn ajan, kirjallisen ilmaisun ja ylipaikallisen samanaikaisuuden leikkaus-

pisteessä syntyi se, mitä me vielä nykyäänkin ymmärrämme kulttuuriksi tai ihmiskun-

nan kulttuuritraditioksi. Horisontaalisessa tasossa puolestaan syntyi ylipaikallisen tie-

dollisen samanaikaisuuden käsittämisen ja kuvitellun yhteisöllisyyden myötä se, mitä 

ymmärretään modernina yhteiskuntana tai kansallisvaltiona. Samalla se oli ylipaikal-

liseksi käsitetyn kansalaisyhteiskunnan alkusiemen. (Ks. kuvio 1.) 

Esimodernin ja modernin subjektikäsityksen leikkauspiste, joka kirjoittajien elä-

mässä on näkyvissä, liittyi näin myös ihmisten sosiaalista todellisuutta koskevaan 

merkittävään muutokseen. Ajallisuus, tieto ja yhteisöllisyys saivat uuden horisontaa-

lisen suunnan, joka teki modernien autonomisten subjektien ajattelusta uudella ta-

valla moniulotteista. Ihmisiä alkoi yhdistää toisiinsa ylipaikallinen ja aktuaalinen tieto, 

joka alkoi muovata uusia kuviteltuja yhteisöjä. Toisaalta samalla syntynyt käsitys kir-

jallisesta kulttuurista ihmiskunnan yhteisenä tietovarantona liitti ihmisiä uudella ta-

valla osaksi mahdollisimman laajaa kuviteltua yhteisöä, koko siihen asti elänyttä ih-

miskuntaa. Esimodernin subjektikäsityksen jatkuvan jumalyhteyden vaatimus vaihtui 

näin modernissa käsityksessä vaatimukseen ihmisten välisestä, inhimilliseen tietoon 

perustuvasta, jatkuvasta ylipaikallisesta ja kuvitellusta ajalliselta samanaikaisuudeltaan 

horisontaalisesta yhteydestä. 

Muutoksen yhteydessä myös kristillisyyden asema muuttui. Modernissa subjekti-

käsityksessä se ei enää ollut kaiken olevan kattava selityshorisontti, vaan siitä tuli yksi 

                                                   

 

1158 vrt. Taylor 1989, 187–189. 
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inhimillisen elämän kategorioista tai sektoreista toisten vahvojen kategorioiden, ku-

ten luonnon tai kulttuurin rinnalle. Aikaisemmin kristillisyys oli ollut selittävä tekijä 

koko inhimillisessä kosmisessa järjestyksessä ja näin osa kaikkea olevaa. Nyt siitä tuli 

entistä enemmän ihmisen sisäinen, hänen henkilökohtaiseen uskoonsa perustuva 

asia. Näin modernisaatiokehitys vei ikään kuin loppuun jo reformaatiossa aloitetun 

yksilöllisyyskehityksen, jonka seurauksena kristillisyys menetti asemansa teoreetti-

sena tietona inhimillisestä todellisuudesta ja siitä tuli jokaisen ihmisen omakohtaiseen 

ja sisäiseen uskoon perustuva uskonto. Jumalasta tuli modernissa ajattelussa kaiken 

takana oleva, mutta ei enää esimoderniin tapaan kaikessa läsnä oleva.1159 

Kosmisen järjestyksen murros koski mitä todennäköisimmin myös käsitystä su-

kupuolesta. Enää sekään ei määrittynyt osana luterilaista kosmista järjestystä, eikä sen 

yksiselitteinen selitys löytynyt enää Raamatun luomiskertomuksesta ja syntiinlankee-

muskertomuksesta. Saattaa hyvinkin olla, että juuri tämän vuoksi 1800-luvun loppu-

puolen Suomessa sukupuoliroolit eivät näyttäytyneet enää niin itsestään selviltä ja 

ulkoapäin asetetulta, jonka myötä niitä oli mahdollista käsitteellistää ja muokata uu-

della tavalla. 

Bergerin ja Luckmannin yhteiskuntarakennetta analysoivan tiedonsosiologisen 

teorian kannalta katsottuna sivistys-kirjoittajien käsityksistä artikuloituva esimoderni 

ja moderni subjektikäsitys olivat eräänlaisia ihmiskäsityksen ääneen lausumattomia 

teoreettisia perustoja, joita ajan ihmisten ei tarvinnut hallita, vaan se riitti, että niiden 

logiikan hallitseminen oli mahdollista.1160 Ne olivat yhteiskunnallisesti jaettuja iden-

titeettiteorioita, joilla tuotettiin ihmisten varsinaisten, jatkuvassa dialektisessa proses-

sissa muotoutuvien identiteettien ja maailman välinen teoreettinen sidos. Sivistys-

kirjoittajien ihmisen alkutilaa koskevista käsityksistä artikuloitunut esimoderni sub-

jektikäsitys ja kosminen järjestys, johon se liittyi, oli vielä 1800-luvun puolivälissä 

yleisesti hyväksytty todellisuuden objektiivinen tulkinta. Kirjoittajien sivistynyttä tilaa 

koskevista käsityksistä artikuloitunut moderni subjektikäsitys ja uusi kosminen jär-

jestys, johon se liittyi, puolestaan oli vasta hahmottumassa ja vakiintumassa oleva 

identiteettiteoria. Se syntyi, kun sivistys-kirjoittajat yrittivät kirjoituksillaan saada 

kiinni yhteiskuntarakenteen ja yksilön dialektisessa suhteessa ja omissa tosiasiallisissa 

                                                   

 

1159 Ks. Latour 2006, 60–63. 

1160 Berger & Luckmann 2005, 115–116. Bergerin ja Luckmannin mukaan identiteettiteoria edellyttää 
aina kosmologiaa. Berger & Luckmann 2005, 197, 115–116. Tässä luvussa kuvatut kosmiset järjestyk-
set ovat tällaisia identiteettiteorioihin liittyviä kosmologioita tai laajempia symboliuniversumeja. 
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identiteeteissään tapahtuneista muutoksista, jotka oli aiheuttanut laaja yhteiskuntara-

kenteen muutosprosessi, jota kutsutaan modernisaatioksi.  

Kirjoittajien kirjoituksissa artikuloitui sekä esimoderni että moderni subjektikäsi-

tys, koska he olivat ihmisiä kahden eri maailman, traditionaalisen agraarikulttuurin ja 

modernin yhteiskunnan rajapinnalta. Heitä seuranneet sukupolvet saattoivat omak-

sua uuden subjektikäsityksen ja yhteisöllisyyskäsityksen sekä niihin liittyneen kosmi-

sen järjestyksen sosialisaationsa kautta kielen kautta välittyneenä objektiivisena todel-

lisuutena, jolloin se ei enää näyttäytynyt heille sellaisena ongelmana kuin näille mo-

dernisaation pioneereille.  

Tämä perustuu subjektikäsitysten kaltaisten identiteettiteorioiden erityisen tehok-

kaaseen kykyyn tuottaa todellisuutta. Kuten jo tutkimuksen teoreettista viitekehystä 

käsiteltäessä todettiin, Bergerin ja Luckmannin mukaan identiteettiteoriat kytkeytyvät 

”suoraan niihin tunteilla ladattuihin prosesseihin, joissa yksilön identiteetti muotou-

tuu”. Identiteettiteoria sukeltaa ihmisen sisäiseen todellisuuteen, jonka vuoksi tällai-

sen teorian sisäistämistä seuraa usein samaistuminen, jolloin yksilö toteuttaa sen itse 

sisäistämisaktinsa kautta. Bergerin ja Luckmannin mukaan kyse on kehästä, jossa 

”psykologiset teoriat tuottavat todellisuuden, joka puolestaan toimii niiden todenta-

misperustana”. Tämän vuoksi psykologiset teoriat ovat itsessään todellisuutta muo-

dostavia. Bergerin ja Luckmannin mukaan itsessään todellisuutta luovan ominaisuu-

tensa vuoksi yleisesti hyväksytty identiteettiä koskeva psykologia tai identiteettiteoria 

on taipuvainen vakiintumaan yhteiskunnallisesti. Tällainen teoria voidaan hyväksyä 

yleisesti, jos se kuvaa yhteiskuntarakenteen ja yksilön suhdetta empiirisesti tyydyttä-

västi.1161  

Selvää on, että kulttuurisen subjektikäsityksen muutos suomenkielisessä kulttuu-

rissa oli pitkä, vuosikymmeniä kestänyt prosessi. Varmaa on myös se, että muutos 

tapahtui eriaikaisesti ja -tahtisesti eri yhteiskuntakerroksissa ja eri yhteiskunnan osa-

alueilla. Vanhat ihmisen käsittämisen mallit elivät vielä pitkään ja jokapäiväisestä pu-

heenparresta niistä on yhä löydettävissä jälkiä. Kirjoittajien ensi kertaa suomeksi ar-

tikuloiman modernin subjektikäsityksen ja siihen liittyvien kulttuuristen kategori-

sointien yhteiskunnallista ja kulttuurista vakiintumista todistaa kuitenkin niiden myö-

hempi menestys – se, että me 2000-luvun ihmiset hahmotamme yhä ihmistä ja maa-

ilmaa pääosin näiden jäsennysten kautta.1162 

                                                   

 

1161 Ks. Berger & Luckmann 2005, 195–202. 

1162 Ks. Latour 2006, 27–30. 
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IV  KUVITELTU MINUUS  

Aloitin väitöskirjatyöni tarkastelemalla vallitsevaa länsimaista modernia ihmiskäsi-

tystä. Toin esille sen, kuinka 2010-luvun ihmisen lähtökohtainen tapa ymmärtää ih-

minen on jakaa hänet ruumiiseen ja sieluun sekä laajemmin ei-inhimilliseen luontoon 

ja inhimilliseen kulttuuriin tai yhteiskuntaan. Tutkimuksen tavoitteena on ollut sel-

vittää, miten tämä länsimainen moderni subjektikäsitys ja siihen liittyvät kulttuuriset 

kategorisoinnit omaksuttiin suomenkielisen kansanosan kulttuuriin ja minkälaiset 

aiemmat käsitykset ne korvasivat. 

Lähestyin tehtävää tutkimalla ihmisiä, jotka pohtivat ihmiskäsitystä suomenkieli-

sessä julkisuudessa. 1800-luvun puolivälissä. Työn osassa I esittelin kaikki kaksitoista 

ihmistä, jotka määrittelivät suomenkielisessä julkisuudessa vuosina 1845–1873 sivis-

tys-käsitettä. Tämä käsite kuvasi ihmisen universaaliksi ajateltua muotoutumista uu-

denalaiseen ihmisenä olemisen tilaan. Tavoitteenani oli ymmärtää kokemuksia, joista 

heidän käsityksensä kumpusivat. Lähdin työn osassa I tarkastelemaan näitä ihmisiä 

ja heidän ajatteluaan makrotasolta käsin.   

Hahmotin laajoja yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka yhdistivät näitä 

ihmisiä toisiinsa. Kävi selville, että näitä tekijöitä oli kahdenlaisia. Ensinnäkin kirjoit-

tajien välillä oli yhteneväisyyksiä, jotka liittyivät heidän henkilökohtaisiin ja paikalli-

siin elämänpiireihinsä. He kaikki olivat lähtöisin suomenkielisistä agraarikodeista. 

Kaikki kirjoittajat olivat myös kokeneet sosiaalista nousua ja tämä nousu liittyi kaik-

kien kohdalla siihen, että he olivat saaneet tavalla tai toisella oppia ja kirjallistuneet. 

Nämä yhteiset tekijät eivät kuitenkaan itsessään olleet sellaisia, jotka olisivat yhdistä-

neet kirjoittajia yhteiskunnallisella tasolla 1800-luvun puolivälissä, vaan ne liittyivät 

ennemminkin yksittäisten ihmisten satunnaisiin elämänkulkuihin.  

Toiseksi kirjoittajien välillä oli myös heitä yhteiskunnallisesti yhdistänyt tekijä. 

Kaikkien kirjoittajien elämiin vaikutti heidän elinaikanaan tapahtunut liikenne- ja tie-

toliikenneolojen kehitykseen liittynyt varhaisen suomenkielisen tietoyhteiskunnan 

nousu, joka mahdollisti suomenkielisen ylipaikallisen kommunikaation ja joka oli yh-

teydessä suomen kielen kehittymiseen sujuvaksi kirjallisen ilmaisun välineeksi. Tämä 

1800-luvun puolivälissä tapahtunut murros vaikutti yhteiskunnassa poikkileikkaus-

maisesti äidinkieleltään suomenkielisten kirjoittajien ajatteluun ja laajemmin koko 

suomenkielisen väestönosan kulttuuriin. 
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Osassa II siirsin tarkastelun makrotasolta mikrotasolle keskittymällä yksittäisiin 

sivistys-kirjoittajiin ja heidän käsityksiinsä sivistymisestä. Tavoitteenani oli selvittää, 

minkälaisia kokemuksia sivistys-määrittelyjen taustalla oli. Kävi selville, että sivistys-

kirjoitusten taustalla olivat kirjoittajien erilaiset henkilökohtaiset ja paikalliset koke-

mukset. Laajasti ottaen voidaan kuitenkin summata, että näiden yksittäisten koke-

musten taustalla olivat alkaneen modernisaatiokehityksen aiheuttamat muutokset, 

jotka vaikuttivat kirjoittajien henkilökohtaisiin elämiin ja paikallisiin todellisuuksiin. 

Esille tuli myös, että sivistys-kirjoituksissa jäsennettiin kirjoittajien kokemaa henkilö-

kohtaista sosiaalista nousua. Kirjoittajat tarjosivat tämän kokemuksensa jäsennyksen 

julkisuuden kautta malliksi yleisölleen, jonka se näki olleen modernisaation aiheutta-

mien muutosten kourissa. 

Vertaillessani sivistys-kirjoittajien yksittäisiä kokemuksia keskenään selvisi, että 

näiden paikallisten ja henkilökohtaisten kokemusten taustalla oli myös laajempi kir-

joittajien jakama kokemus, jonka taustalla oli työn osassa I kuvatuttu suomenkielisen 

varhaisen tietoyhteiskunnan ja erityisesti suomenkielisen julkisen sfäärin muotoutu-

minen, jonka aktiivisia jäseniä kaikista kirjoittajista tuli. Julkisen sfäärin kautta kirjoit-

tajien henkilökohtaisista ja paikallisista kokemuksista saattoi rakentua laajempi ylipai-

kallinen yhteiskunnallinen kokemus. Tämä kokemus liittyi moderniin tapaan ymmär-

tää yhteiskunnan olemassaolo ylipaikallisena ajalliselta samanaikaisuudelta horison-

taalisena kokonaisuutena.  

Tämä yhteiskunnallinen kokemus muutti kirjoittajien ihmiskäsitystä, koska var-

haisen tietoyhteiskunnan nousu sai aikaan muutoksen inhimillisen elämän kannalta 

keskeisessä ulottuvuudessa, ihmisten välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Muutoksen aiheutti aktuaalisen julkisen sfäärin mahdollistama suomenkielisen ylipai-

kallisen kommunikaation sfäärin muotoutuminen, jonka ansiosta suomenkielisestä 

sosiaalisesta vuorovaikutuksesta tuli kasvokkaisen ohella ylikasvokkaista. Tämä sosi-

aalisen vuorovaikutuksen laajentuminen sai kirjoittajien ihmiskäsityksen murrokseen.  

Sivistys-kirjoittajat jäsensivät tätä murrosta kirjoituksissaan omakohtaisten elä-

mänkokemuksiensa kautta, joihin kuuluivat sosiaalinen nousu ja kasvokkaiseen kom-

munikaatioon ja tiedonsaantiin perustuneesta agraarikulttuurista irtoaminen. Tär-

keänä apuna tässä oli myös varhaisen suomenkielisen tietoyhteiskunnan muotoutu-

misen kautta tapahtunut aktuaalisen tiedonsaamisen laajentuminen, joka toi koko in-

himillisen kirjallisen tietovarannon uudella tavalla osaksi suomenkielistä kulttuuria. 

Osassa III siirsin tarkastelun takaisin makrotasolle. Tavoitteenani oli löytää kult-

tuurinen rakenne sivistys-kirjoittajien teksteistä artikuloituvien subjektikäsitysten 

taustalta. Pyrkimyksenäni oli vastata tutkimustehtäväni ensimmäiseen pääkysymyk-

seeni siitä, minkälainen jaettu käsitys ihmisestä oli suomenkielisessä kulttuurissa 
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1800-luvun puolivälissä ja minkälaiseksi se muuttui modernisaation myötä. Tehtävän 

ratkaisemiseksi analysoin kirjoittajien sivistys-kirjoituksissa esittämä subjektia koske-

via käsityksiä ja vertailin niitä keskenään sekä asetin ne kirjallisiin konteksteihinsa 

sekä suomenkielisen kulttuurin että länsimaisen kulttuurin sfääreissä.  

Analyysin perusteella hahmotin kirjoittajien ihmiskäsityksistä esimoderniksi ja 

moderniksi nimeämäni yhteiset subjektikäsitysten muodot. Kirjoittajien artikuloi-

massa esimodernissa subjektikäsityksessä, jonka he yhdistivät sekä 1800-luvun suo-

menkieliseen lukevan yleisön enemmistön että omaan tilaansa lapsuutensa agraari-

kulttuurissa, subjekti oli osa Jumalan luomaa ja hallitsemaa kosmista järjestystä, jonka 

keskeisenä kulttuurisena kategoriointina oli kaiken kattava hyvän hengen ja syntisen 

luonnon tai maailman dualismi. Tässä käsityksessä ajallinen samanaikaisuus ymmär-

rettiin yliaikaisena vertikaalisena samanaikaisuutena, jossa menneisyydellä, tällä het-

kellä ja tulevalla ei ollut oleellista eroa.  

Esimodernin subjektikäsityksen ohella kirjoittajien ajattelusta tuli esille myös van-

han ihmiskäsityksen korvannut moderni subjektikäsitys, jossa kaiken kattava Jumalan 

hengen ja syntisen maailman dualismi oli vaihtunut sarjaan nykypäivästäkin tuttuja 

moderneja dualismeja, kuten luonto-kulttuuri, objekti-subjekti ja ruumis-sielu. Mo-

dernissa käsityksessä subjekti oli irrallinen sitä ympäröivästä kosmisesta järjestyksestä 

etenkin, koska moraalisuuden lähde oli siinä siirretty Jumalalta ihmisen sisäisyyden 

osaksi. Jumala puolestaan oli irrotettu todellisuutta kategorisoivista dualismeista tä-

mänpuoleisesta maailmasta irralliseksi, mutta silti kaiken takana olleeksi entiteetiksi.  

Modernissa subjektikäsityksessä oleellista oli myös ajallisen samanaikaisuuden 

ymmärtäminen uudella tavalla horisontaaliseksi. Ajallinen samanaikaisuus ymmärret-

tiin nyt – sillä aikaa toisaalla – tapahtuvaksi, mikä mahdollisti uudenlaisen yhteiskun-

nallisen kokemisen ja toiminnan. Tällä tavalla sivistys-kirjoittajat artikuloivat kirjoi-

tuksissaan länsimaisen modernin subjektikäsityksen omaksumista suomenkieliseen 

kulttuuriin. Koska sivistys-kirjoittajien ihmiskäsitystä koskevat artikulaatiot olivat kir-

jallisia ja julkisia, saattoivat ne levitä kulttuurisina jäsennyksinä samankaltaisten on-

gelmien kanssa painineille kanssaihmisille ja kielen kautta myös heitä seuraaville su-

kupolville. 

Jäljellä tässä työni päättävässä osassa IV on näin enää tutkimustehtäväni toinen 

osa, joka koskee sitä, mikä lopulta sai kirjoittajien ihmiskäsityksen ja samalla heidän 

artikuloimansa suomenkielisen kulttuurisesti jaetun subjektikäsityksen muuttumaan. 

Osittainen vastaus tähän kysymykseen tuli esille jo työn osassa II, jossa kävi ilmi, että 

kirjoittajien ihmiskäsityksen murros oli yhteydessä laajenevaan suomenkielisen julki-

suuden nousun mahdollistamaan uudenlaiseen ajallisesti horisontaaliseen tiedon-
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saantiin ja etenkin suomalaisen aktuaalisen tiedon sfäärin mahdollistamaan uudenlai-

seen ylipaikalliseen kommunikaation muotoon, joka muutti suomenkielistä sosiaa-

lista vuorovaikutusta. 

Tarkemmin eriteltynä kyse oli lopulta siitä, kirjoittajat olivat alun perin kasvaneet 

agraarikulttuurissa, jossa miltei kaikki kommunikaatio oli käyty paikallisesti, suulli-

sesti ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen välityksellä. Varhaisen tietoyhteiskunnan 

nousun ja kirjallistumisen myötä kirjoittajat siirtyivät tämän kasvokkaisen ohella yli-

paikalliseen ja ylikasvokkaiseen kommunikaation muotoon. Tämä oli mahdollista 

suomenkielisen varhaisen lehdistön erityislaadun vuoksi, joka teki siitä monella tapaa 

kaksisuuntaisen ja vuorovaikutteisen median. Kirjoittajista tuli aktiivisen lukemisen 

ja kirjoittamisen kautta kommunikoijia tässä ylipaikallisessa julkisuuden sfäärissä. Sen 

myötä heidän henkilökohtainen sosiaalinen vuorovaikutuksensa laajeni kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen piiristä tähän uuteen ylipaikallisen ja ylikasvokkaisen kommuni-

kaation verkkoon. 

Kommunikaation uuden muodon omaksuminen vaikutti kirjoittajien käsityksiin 

itsestään ja sitä kautta käsityksiin ihmissubjektin luonteesta, rajoista ja kuulumisesta 

maailmankaikkeuteen. Suomenkielisestä suulliseen ja kasvokkaiseen vuorovaikutuk-

seen perustuneesta vanhasta agraarikulttuurista ja sen piirissä vallinneesta subjektikä-

sityksestä tiedetään, että siinä subjektiksi ei ymmärretty yksittäistä yksilöä, vaan ko-

konainen ruokakunta. Tämä tarkoitti, että yksittäisten henkilöiden rajat toisiinsa ruo-

kakunnan sisällä olivat epäselviä ja aukinaisia.1163 Tässä agraarikulttuurissa näitä ih-

misten rajoja ja suhdetta toisiin määriteltiin, kehitettiin ja ylläpidettiin jokapäiväisessä 

sanallisessa ja sanattomassa kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tällöin ihmisten kä-

sitys minuudestaan perustui identiteettiin, joka rakentui jatkuvassa suhteessa toisilta 

ihmisiltä välittömästi saatuun sanalliseen ja sanattomaan palautteeseen, kuten suulli-

seen kieleen, ilmeisiin, eleisiin ja tekoihin.  Näissä oloissa ihmisen minuutta ei tarvin-

nut ymmärtää selvärajaisena eheänä tai toisista ihmisistä ja maailmasta irrallisena. Sen 

sijaan se oli jatkuvasti liikkeessä ja rajoiltaan epävakaa, mikä myös näkyi kirjoittajien 

käsityksissä subjektin epävakaasta alkutilasta. Tässä kulttuurissa ja sille ominaisessa 

kommunikaation muodossa ihmisillä ei ollut tarvetta vaivata päätään syvällisillä poh-

dinnoilla – mitä muut minusta ajattelevat – koska tämä palaute tuli jatkuvasti välittö-

mänä osana kasvokkaista sosiaalista vuorovaikutusta. Tämän vuoksi myöskään itse 

                                                   

 

1163 Stark 2006a, 157, 451–453; Stark 2002, 241–243. 
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välittömän palautteen antajat eivät välttämättä näyttäytyneet selvästi ihmisen minuu-

den ulkopuolella olevina irrallisina subjekteina. 

Sen sijaan opittuaan lukemaan ja kirjoittamaan hyvin sekä päästyään aktuaalisen 

julkisuuden äärelle sen lukijaksi ja kirjoittajaksi, suomenkielinen ihminen pääsi 1800-

luvun puolivälissä aivan uudenlaisen ylipaikallisen kommunikaation piiriin. Lukies-

saan sanomalehdestä eri paikkakuntien ajankohtaisia asioita käsitelleitä maaseutukir-

jeitä ja kirjoittaessaan niitä omista pitäjistään, agraarikulttuurissa kasvanut ihminen 

alkoi kommunikoida ensimmäistä kertaa ylipaikallisessa ja ylikasvokkaisessa sosiaali-

sen vuorovaikutuksen sfäärissä. Tämä tarkoitti, että hän ei enää saanut tottumaansa 

tapaan enää vain välitöntä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa välitettyä palautetta 

omista teoistaan, eleistään, ilmeistään tai sanoistaan.   

Asetelma alkoi rakentaa uudenlaista etäisyyttä ihmisen identiteetin ja välittömän 

kommunikaation välille. Aktuaalisen tiedon sfäärissä kommunikoinut kirjoittaja ei 

enää voinut välittömästi tietää kanssakommunikoijiensa mielipidettä hänen sanois-

taan ja hänestä kirjoittajana, vaan hänen oli erilaisten kommunikaatiossa esiintynei-

den vihjeiden ja itsereflektion avulla alettava kuvitella se itse. Tällöin ihminen alkoi 

ottaa etäisyyttä omaan minuuteensa ja kohtelemaan sitä uudella tavalla hänestä irral-

liseksi käsitettynä objektina, joka ei enää määritetty, muutettu tai pidetty yllä pelkäs-

tään jokapäiväisessä kasvotusten suoritetussa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.1164  

Ihmisen sisäistä muotoutumista sivistys-käsitteen kautta käsittelevien tekstien 

taustalla näyttää siis olleen niiden kirjoittajien elämään ilmaantunut kommunikaation 

ja sosiaalisen vuorovaikutuksen uusi ulottuvuus, jonka seurauksena kirjoittajien mi-

nuuksista tuli helposti ongelmallisia, sellaisia joita oli jäsennettävä ja määriteltävä. 

Kun tämä määrittely ei enää perustunut reflektoimattomaan jokapäiväiseen kasvok-

kaiseen vuorovaikutukseen, vaan uudenlaiseen minuutta irrallisena objektina pitä-

vään itsereflektioon, ihmisten käsitykset minuudesta alkoivat vakaantua. Tällöin ih-

misten mielissä alkoivat piirtyä subjektia jäsentäneet selkeämmät rajalinjat. He alkoi-

vat kuvitella subjektin irralliseksi yksilöksi, jolla oli selkeät rajalinjat suhteessa toisiin 

ihmisiin, luontoon ympäristönä ja ulkoisiin voimiin, kuten Jumalaan. Subjektin sisällä 

vastaavasti hengenvoimiin kohdistuneen itsereflektion kautta sielun ja ruumiin raja-

linja alkoi kiinteytyä paikalleen. Samoin tiedon alettiin uudella tavalla ymmärtää pai-

kantuvan ihmisen sisään yksilöllisenä järkenä.  

                                                   

 

1164 Kokemusta itsestä etääntyvästä ja erillisen objektin kaltaisesta minuudesta lisäsi se, että ajan tavan 
mukaan 1800-luvun julkisuuteen kirjoittanut henkilö saattoi kirjoittaa kirjoituksensa nimimerkin tai 
salanimen suojassa. Ks. liite. 
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Se, miksi sivistys-kirjoittajien käsitys minuudestaan muodostui tässä prosessissa 

työn osassa III kuvatunlaiseksi länsimaiseksi moderniksi subjektikäsitykseksi, liittyi 

samaan aikaan sosiaalisen vuorovaikutuksen muutoksen kanssa tapahtuneeseen ak-

tuaalisen tiedon sfäärin laajenemiseen, joka toi länsimaisen kulttuurin tietovarannot 

lähemmäksi suomenkielistä ihmistä. Sen kautta länsimaisen kulttuurin niin ihmistä 

kuin koko muuta todellisuutta koskeneet vahvat dualistiset kulttuuriset kategorisoin-

nit saattoivat levitä uudella tavalla osaksi suomenkielistä kirjallista kulttuuria ja sitä 

myöten osaksi ihmisten ajattelutapoja. Länsimaisen kulttuurin kielellisissä jäsennyk-

sissä moderni subjektikäsitys oli jo aikaisemmin lyönyt lävitse, minkä vuoksi sen 

kautta tulleet vaikutteet sopivat suomenkielisen murroksessa olleen uudella tavalla 

kuvitellun kulttuurisen minuuden rakennusaineiksi. Näin suomenkielinen kansan-

osan kulttuuri siirtyi lähemmäksi länsimaista kulttuuria omaksuen sen vahvat kult-

tuuriset kategorisoinnit, joita voidaan käsitteellistää sanalla moderni.1165 

Itsereflektion kautta käsitetty moderni minuus oli kuviteltua samassa mielessä 

kuin kuvitellut yhteisöt, joiden rakentumista Benedict Anderson on tunnetussa tut-

kimuksessaan kuvaillut. Nämä modernit kuvitellut yhteisöt, joista nationalismi on 

tärkein esimerkki, perustuivat jokapäiväisen kasvokkaisen vuorovaikutuksen ylittä-

neeseen käsitykseen yhteisöllisyydestä, joka näin ollen oli kuviteltava ihmisten mie-

lissä. Samalla tavalla kirjoittajien ajattelussa artikuloitunut moderni minuus oli kuvi-

teltava, koska sitä ei enää rakennettu ja ylläpidetty pelkästään kasvotusten suorite-

tussa vuorovaikutuksessa.  

Sivistys-kirjoittajat alkoivat rakentaa identiteettiään sellaisten ihmisten kautta, 

jotka asuivat pitkien etäisyyksien takana, mutta joihin heidät yhdisti uusi aktuaalisen 

julkisuuden sfääri ja sen luoma ajallisesti horisontaalisen samanaikaisuuden käsitys. 

Suomessa sanomalehtiin lähetetyt maaseutukirjeet olivat hyvä esimerkki tämän käsi-

tyksen läpilyönnistä ja sen aikaan saamasta suomenkielisen ajattelun uudesta kulttuu-

risesta ajalliselta samanaikaisuudeltaan horisontaalisesta syvyysulottuvuudesta.1166  

Näyttääkin siltä, että modernin subjektikäsityksen synnyllä ja ajallisuuden hori-

sontaaliseen samanaikaisuuden käsittämiseen perustuvalla kuvitellulla yhteisöllisyy-

dellä on ainakin Suomen kontekstissa selvä yhteys. Tätä tukee sekin, että niin 1800-

luvun suomalaiset sivistys-kirjoittajat kuin länsimaisen modernin subjektikäsityksen 

                                                   

 

1165 Modernin käsitteestä ks. Latour 2006, 27–30. 

1166 Ks. Anderson 2007, 59–75. 
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ensimmäiset määrittäjät 1500–1600-luvuilla olivat omilla tavoillaan kuvitellun yhtei-

sön pioneereja. Siinä missä sivistys-kirjoittajille tämä liittyi suomenkielisen painetun 

julkisuuden ensimmäiseen nousuun, niin tieteellisen vallankumouksen tunnetuilla 

ajattelijoilla, kuten esimerkiksi Descartesilla, Lockella ja Hobbesilla sama liittyi epäi-

lemättä osaltaan kirjapainokapitalismin ensimmäiseen nousuun Euroopassa ja paino-

tuotteiden synnyttämään uudenlaiseen ajallisesti horisontaaliseen samanaikaisuuden 

käsittämiseen.1167 

Kirjoittajien ihmiskäsitys muuttui siis mekanismin avulla, jota nimitän ”kuvitel-

luksi minuudeksi”. Sen sai aikaan yhteiskuntarakenteen murros, jonka aiheutti suo-

menkielisen tietoyhteiskunnan nousu sekä aktuaalisen tiedon sekä kommunikaation 

sfäärin syntyminen, joka sai sivistys-kirjoittajat tuntemaan identiteettinsä ongelmalli-

siksi. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa hahmotettu esimoderni subjektikäsitys ja 

sen kosminen järjestys eivät enää näyttäneet uskottavilta ajallisesti horisontaalisen, 

aktuaalisen ja ylipaikallisen tiedon sfäärin kokeneille kirjoittajille. Ihmiskäsityksen 

murros sai kirjoittajat kirjoittamaan tekstinsä, joissa artikuloitiin siirtymää vanhasta 

esimodernista käsityksestä moderniin, jossa ihminen nähtiin entistä irrallisempana, 

riippumattomampana ja selvärajaisempana subjektina.  

Bergerin ja Luckmannin tiedonsosiologisen teorian kannalta kyse on siitä, miksi 

yhteiskunnallisesti jaettu identiteettiteoria saattaa korvata toisen. Radikaalit muutok-

set yhteiskuntarakenteessa saavat ihmisten identiteetin ongelmalliseksi, minkä vuoksi 

on kehitettävä uusia identiteettiteorioita, jotka selittävät uudenlaiset empiiriset ilmiöt 

vanhoja teorioita paremmin.1168 Kirjoittajien artikuloima moderni subjektikäsitys oli 

juuri tämänkaltainen uusi, vakiintumassa ollut identiteettiteoria tai kulttuurinen ih-

miskäsitys, joka perustui minuuden uudenlaiseen ylipaikalliseen kuvitteluun, joka 

puolestaan teki siitä entistä eheämmän ja yksilöllisemmän. 

Esittelemäni kuvitellun minuuden malli muistuttaa osin Michel Foucaultin ha-

vaintoja länsimaisen modernin subjektikäsityksen muodosta ja mekanismista, joita 

hän on havainnollistanut tunnetun Panopticon -vankila-arkkitehtuuria kuvaavan esi-

merkinsä avulla. Panopticonissa vangille luodaan mielikuva siitä, että häntä tarkkail-

laan, mutta ei anneta tietoa siitä, milloin tämä tapahtuu. Tämän ansiosta Panopticon 

                                                   

 

1167 Anderson 2007, 79–80. Kirjapainokapitalismin noususta laajemmin Anderson 2007, 77–88. Mo-
dernin kirjapainoteknologian, -kapitalismin sekä länsimaisen modernin minuuden synnyn yhteyttä 
1500–1600-luvilla olisi tulevaisuudessa syytä tutkia tarkemmin. 

1168 Berger & Luckmann 2005, 202. 
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-malli ei tarvitse toimiakseen vanginvartijan jatkuvaa läsnäoloa, vaan ainoastaan van-

gin tiedostaman tilanteen, jossa hän on koko ajan tarkkailun alla.1169 Foucault on se-

littänyt tätä mekanismia sillä, että tällä tavalla tarkkailluksi tullut ja sen tiedostava ih-

minen omaksuu vallan pakotteet ja antaa alitajuisesti niiden kohdistua itseensä. Tämä 

johtaa siihen, että yksilö alkaa vahtia subjektiuttaan kuuliaisesti. Foucault puhuu val-

lasta, joka pyrkii yksilöiden sisäiseen normaalistamiseen. Normaalistaminen johtaa 

myös siihen, että ihmisen on pakko tuottaa omaa subjektifikaationsa ja asettaa mi-

nänsä objektiiviseen maailmaan.1170 Näin säätelyvalta tuottaa valvomansa subjektit 

työkaluikseen tuottamaan säänteleviä normeja itse itselleen.1171  

Sivistys-kirjoittajien käsityksistä ilmenevä kuvitellun minuuden malli muistuttaa 

Panopticon-esimerkkiä siinä, että uudenlainen, osittain ylikasvokkaisessa vuorovai-

kutuksessa kuvitellun modernin minuuden ylläpitäminen muuttui entistä enemmän 

yksilön omalla vastuulla olevaksi asiaksi. Minuuden rakentamisesta ja ylläpitämisestä 

tuli itsereflektiota ja itsekuria vaativa projekti, koska sen määrittely ei enää perustunut 

pelkästään jokapäiväiseen kasvokkaiseen vuorovaikutukseen ja siitä saatavaan välit-

tömään palautteeseen. Subjektin määrittelyvallasta siirtyi näin olennainen osa lähiyh-

teisöltä itse yksilölle. Aikaisempien kasvokkaisen vuorovaikutuksen yhteisön sijasta 

ihmisestä itsestään tuli oman minuutensa vartija. Näin ihmiselle tuli aikaisempaa tär-

keämmäksi olla uskottava itselleen omissa silmissään, jonka vuoksi minuus oli kuvi-

teltava eheäksi, selvärajaiseksi ja irralliseksi muista ihmisistä ja ympäröivästä todelli-

suudesta. 

Foucault on pitänyt työtään yhteiskunnan kurinpidon historiasta modernin sielun 

syntykertomuksena tai -kertomuksen osana ja selittänyt myös sitä, miten tämä käsitys 

saattoi levitä laajoihin kansankerroksiin. Hänen mukaansa kurinpitovallan mukana 

ihmisen ruumiiseen liitettiin aikaisemmasta kristillisestä käsityksestä poikkeava sielu, 

johon vallan vaikutukset kytkeytyivät.1172 Foucaultin mukaan apuna uuden sielun 

muotoutumisessa olivat humanistiset tieteet ja erityisesti tieteellinen psykologia, 

jonka on katsottu syntyneen 1800-luvun puolenvälin tienoilla samaan aikaan kuin 

pakkolaitosjärjestelmä yleistyi ja kuvaan astuivat kurinpidon, alistamisen ja normaa-

listamisen ammattilaiset. Foucaultin mukaan kyse oli siitä, että sielun parantaminen 

                                                   

 

1169 Foucault 2000, 274–275. 

1170 Foucault 2000, 140–143, 186–189, 273–279. 

1171 Foucault 2000, 273–279. 

1172 Foucault 2000, 44–45, 335–337, 474. 
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korvasi kovat ruumiinrangaistukset rankaisumetodina.1173 Hänen mukaansa keskei-

nen subjektin muovaaja on valta, joka ei niinkään ole kenenkään yksittäisen ihmisen 

hallussa, vaan joka on vallitsevana valtarakenteena ja valtasuhteena läsnä kaikissa so-

siaalisissa ja kulttuurisissa kentissä kuten esimerkiksi talouden prosesseissa ja suku-

puolisuhteissa. Valta on Foucaultille ihmiseen vaikuttavia tarttumapintoja, joita eri-

laiset valtasuhteet toisistaan löytävät ja tämä valta tuottaa myös modernin subjektin 

ja hänen sielunsa.1174 

Käsillä olevan tutkimuksen tulokset osoittavat, että ainakaan Suomessa modernia 

subjektia yksilöiden tasolla eivät tuottaneet modernit tieteet tai kurinpitovalta si-

nänsä, vaan kirjapaino- ja viestintäteknologian muutosten aiheuttama murros, joka 

sai aikaan muutoksen koko inhimillisen elämän perustassa, sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa. Länsimaisella tieteellisellä ajattelulla tai modernilla kurinpitovallalla epäile-

mättä oli omat vaikutuksensa siihen, minkälaiseksi länsimainen moderni subjektikä-

sitys Suomessa ja muualla muodostui, mutta ne eivät sellaisinaan tai vain itsessään 

olleet ainakaan Suomessa ihmiskäsityksen murrokseen saattaneen kokemuksen taus-

talla.  

Foucaultia mukaillen voidaan silti sanoa, että kuvitellusta minuudesta tuli kuiten-

kin kurinpitovallan kaltainen osa yhteiskunnan subjektia määrittävää valtarakennetta. 

Tämä tapahtui sosialisaation kautta. Sivistys-kirjoitusten ja epäilemättä myös muiden 

subjektikäsityksen muutosta heijastelevien julkisten tekstien kautta minuuden uuden-

laisen kuvittelun kautta syntyneestä modernista subjektikäsityksestä tuli osa kirjallista 

kulttuuria, jonka seuraava sukupolvi saattoi omaksua sosialisaatioprosessissaan. Ak-

tuaalisen tiedon sfääri oli olemassa jo heidän syntyessään ja niinpä he omaksuivat sen 

synnyn inhimilliseen ajatteluun aikaansaamat muutokset osana objektiivista todelli-

suutta. Tätä kautta kuviteltu minuus saattoi objektivoitui ja mennä näin ikään kuin 

piiloon yhteiskunnan rakenteeseen. Kun modernista subjektikäsityksestä tuli objek-

tiivisen todellisuuden osa, eli yleisesti hyväksytty jaettu identiteettiteoria, sivistys-kir-

joittajia seurannut sukupolvi ei enää tavoittanut sen syntymekanismia omasta sisäi-

syydestään.1175  

                                                   

 

1173 Foucault 2000, 405–406, 309–312. 

1174 Foucault 2000, 40–41, 240, 249, 262–265. 

1175 Berger & Luckmann 2005, 200–201. 
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Näin suomen kieleen artikuloidusta modernista subjektikäsityksestä saattoi tulla 

kulttuurinen itsestäänselvyys tai foucaultilaisittain sanottuna siitä tuli osa vallan ra-

kennetta. Samalla kuviteltu minuus sen syntymekanismina piiloutui tämän rakenteen 

taakse. Bergerin ja Luckmannin dialektiikkaan viitaten kyse oli siitä, että sosiaalisen 

vuorovaikutuksen sfäärin aiheuttama yhteiskuntarakenteen muutos loi uudenlaisen 

yhteiskunnallisen käsityksen sekä yksilöstä että yhteisöllisyydestä, jotka objekti-

voiduttaan ja tullessaan sisäistetyksi alkoivat yksilöiden toiminnan kautta puolestaan 

muokata yhteiskuntarakennetta.1176 ”Kuvitellun minuuden” tai modernin yksilölli-

syyden piiloutumista rakenteeseen edesauttoi myös se, että vaikka sen muotoutumi-

nen oli yhtä ja samaa prosessia modernin yhteisöllisyyden kanssa, niin länsimaisessa 

kulttuurisessa kategorisoinnissa nämä kaksi on mielletty ja mielletään yhä usein eril-

lisiksi ja vastakkaisiksi asioiksi.  

Suomen esimerkin kautta ilmenevä ”kuvitellun minuuden” malli näyttää tukevan 

sellaisia länsimaista modernin subjektikäsityksen läpimurtoa koskevia tulkintoja, 

jotka ovat korostaneet kirjapainoteknologian ja sen synnyttämän kirjapainokapitalis-

min sekä väestön kirjallistumiskehityksen merkitystä. Jürgen Habermasin tavoin voi-

daan sanoa, että kansalaisyhteiskunnan muotoutumisen taustalla oli poliittinen julki-

suus, joka edellytti kirjapainoteknologian myötä syntynyttä kirjalista julkisuutta, joka 

synnytti modernin yksilöllisen ja reflektiivisen minuuden.1177  Suomenkielisen kult-

tuurin ja siinä ilmenneen ”kuvitellun minuuden” malli tuo esille, että näiden yhdessä 

kansalaisyhteiskunnan muodostavien julkisuuden osa-alueita ei pidä välttämättä 

nähdä erillisinä modernin subjektin muotoutumisessa. Päinvastoin ”kuvitellun mi-

nuuden” kautta tarkasteltuna myös Habermasin tarkoittama poliittinen julkisuus oli 

tärkeässä osassa itsereflektiivisen ja yksilöllisen minuuden muodostamisessa. Näyttää 

siltä, että ainakin suomenkielisessä kulttuurissa modernin minuuden malli syntyi Ha-

bermasin kategorisointien kautta katsottuna sekä kirjallisen että poliittisen julkisuu-

den vuorovaikutuksessa.1178 Tämä tarkoittaa, että ”kuvitellulla minuudella” oli samaa 

aikaan sekä yksityinen ja yksilöllinen että maanlaajuinen, yhteisöllinen ulottuvuu-

tensa. Modernin julkisuuden syntyminen oli keskeisessä asemassa molemmissa, 

                                                   

 

1176 Berger & Luckmann 2005, 195–196, 74, 146–148 

1177 Habermas 2004, 80–95. 

1178 Tämä puolestaan kyseenalaistaa tämänkaltaisen kategorisoinnin mielekkyyden ainakin subjektia 
koskevassa keskustelussa. 
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minkä vuoksi sitä on tarpeetonta pilkkoa kirjalliseen ja poliittiseen. Hedelmällisem-

pää on nähdä ne yhdessä. 

Suomen esimerkki kyseenalaistaa myös sellaisia tulkintoja länsimaista modernin 

subjektikäsityksen läpimurrosta, joissa kirjapainoteknologian leviämisen ja väestön 

kirjallistumisen katsotaan edesauttaneen länsimaisen ihmisen yksilöllistymisprosessia 

eristämällä tätä yksinäisyyteen. Marshall McLuhanin mukaan teollinen kirjapainokult-

tuuri muutti ihmisten vanhaa yhteisöllisyyteen perustunutta kommunikaation muo-

toa tuomalla ihmisten välisen jokapäiväisen kommunikaation ohelle uuden tilanteen, 

jossa yksilöt saattoivat vetäytyä yksinään lukemaan painotuotteisiin painettuja vies-

tejä. Kirja uutena kommunikaation välineenä edellytti McLuhanin mukaan ihmiseltä 

yksinäisyyttä, hiljaisuutta ja reflektiivisyyttä. Samoin yksittäisten tekijöiden kirjoitta-

mien kirjojen myötä ihmisten jakama kollektiivinen kulttuuri tuli McLuhanin mukaan 

kirjapainokulttuurin leviämisen myötä aikaisempaa riippuvaisemmaksi yksittäisten 

ihmisten yksilöllisten ilmaisujen muodoista.1179 Walter J. Ong puolestaan on koros-

tanut kirjoitustaidon vastaavaa ihmisiä muista ja lopulta omasta itsestään eristävää ja 

irrottavaa vaikutusta, joka vaikutti aikaisempaa yksilöllisemmän minäkuvan kehityk-

seen.1180  

On helppo yhtyä Mcluhanin ja Ongin käsitykseen kirjapainoteknologian ja kirjal-

listumisen keskeisestä asemasta modernin subjektin muotoutumisessa. Suomenkieli-

sen kulttuurin esimerkin kautta katsottuna on kuitenkin vaikea nähdä niiden yksilöä 

toisistaan eristävää vaikutusta keskeisenä tekijänä modernin subjektiviteetin muotou-

tumisessa. ”Kuvitellun minuuden” näkökulmasta katsottuna tärkeämpi tekijä näyttää 

olleen kirjapainotaidon, kirjallistumisen ja julkisuuden kautta kehittynyt moderni yh-

teisöllisyys, jonka toinen puoli ylipaikalliseen vuorovaikutuksen ulottuvuuteen nojan-

nut moderni yksilöllisyys ainakin suomenkielisessä kulttuurissa oli.  

Suomenkielisessä kulttuurisessa kontekstissa ilmenevä ”kuvitellun minuuden” -

malli tuo esille myös, että etenkin Max Weberin kapitalismin henkeä koskeneen työn 

kautta tunnetuksi tullut käsitys oleellisesti reformaation kautta muotoutuneesta mo-

dernista yksilöllisyydestä ei nimittäin Suomen esimerkin kautta katsottuna näytä pi-

tävän paikkansa.1181 Reformaatio ei ainakaan Suomessa 1800-luvun puoliväliin men-

                                                   

 

1179 McLuhan 1962, 158. Ks. myös McLuhan 1984, 195–204. 

1180 Ong 1986, 36–45, passim; Ong 2002, 77–114; 5–10.  

1181 Weber 1990, 70–79. Ks. myös Taylor 1989, 20, 213–215. 
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nessä kehittyneessä luterilaisessa muodossaan näytä olleen mikään modernin yksilöl-

lisyyden tae. Tämä johtui luterilaisuuden suomenkieliseen kulttuuriin vakiintuneesta 

kulttuurisesta kategorisoinnista, joka korosti kaiken tämänpuoleisen toisarvoisuutta 

ja jopa syntisyyttä. Tämän voi nähdä johtuvan siitä, että Martin Lutherin ajattelu poh-

jautui pääosin esimoderni-moderni kategorisoinnissa esimoderneiksi luokiteltavissa 

oleviin lähteisiin eikä hänen omana aikanaan versonneeseen moderniin ajattelutapaan 

ja sen kulttuurisiin kategorisointeihin. Reformaatiolla oli kuitenkin epäilemättä epä-

suoria vaikutuksia niin länsimaisessa modernisaatio- ja yksilöllistymiskehityksessä 

kuin siihen liittyvässä suomalaisessa historiallisessa kontekstissa. 

Suomen historian tulkintojen kannalta tutkimuksen tulokset tuovat esille uusia 

näkökulmia joihinkin tulkintoihin kollektiivisten liikkeiden synnystä ja luonteesta. 

Suomenkielisen julkisuuden nousu näyttää olevan aikaisempia arvioita merkittä-

vämpi yhteiskunnallinen murtumapinta osana laajaa modernisaation murrosta, joka 

koettiin Suomessa juuri 1800-luvun puolivälistä lähtien. Ylipaikallisena ja poikkiai-

kaisena ilmiönä se oli ensimmäisiä modernisaation tekijöitä, joka alkoivat murtaa suo-

menkielisen väestönosan vanhan traditionalistisen agraarikulttuurin paikallisia muo-

toja. Tällaisenaan se oli vuosisatoja jatkuneen luterilaisen kirkollisen kansanopetuk-

sen jälkeen yksi ensimmäisistä ylipaikallisesti suomenkielistä väestöä eri puolilla 

maata yhdistäneistä asioista. Tutkimukseni tulosten mukaan moderni subjektikäsitys 

näyttää suomenkielisen kansanosan kulttuurissa syntyneen lähellä yhteiskunnan ruo-

honjuuritasoa reaktiona sosiaalisen vuorovaikutuksen laajentumiseen paikallisesta 

ylipaikalliseksi. Se näyttää myös olevan läheisessä yhteydessä modernin kuvitellun 

yhteisöllisyyden kanssa. 

Verrattaessa tämän työn tuloksia modernin subjektin muotoutumiseen suomalai-

sen oppineiston ajattelussa 1800-luvulla tutkineen Marja Jalavan tuloksiin, esille tulee 

se, kuinka kaukana länsimaisessa ajattelutraditiossa kiinni olleen oppineiston ihmistä 

koskeva ajattelu oli vielä 1800-luvun puolivälissä kielellisesti eristyksissä olevan ja 

pääosin luterilaisiin juuriin nojanneesta suomenkielisen kansanosan ajattelusta. Jala-

van tutkimuksessa tulee kautta linjan esiin, kuinka ajan ruotsinkielinen tai kaksikieli-

nen oppineisto jäsensi omaa modernia subjektiuttaan ajan ylikansallisten länsimais-

ten teorioiden, aatteiden ja ideologioiden kautta.1182 Vertailusta esille myös tuleva 

suomenkielisen ja ruotsinkielisen kulttuurisen sfäärin ja sitä myötä myös niiden sisäl-

tämien ajattelutapojen erillisyys kyseenalaistaa kuvaa suomalaisesta nationalismista 

                                                   

 

1182 Jalava 2005, 428–435, passim. 
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pääosin ylhäältä alas rakennettuna poliittisena projektina.1183 Näyttää siltä, että mo-

dernisaatio tuotti nationalismin kaltaista uudenlaista modernia yhteisöllisyyttä myös 

alatasolta käsin. Tämä alhaalta ylöspäin suuntautunut rakennustyö oli vallitsevissa 

yhteiskunnallisissa oloissa pääosin kielellistä ja kulttuurista. Se rakensi omista lähtö-

kohdistaan ihmisten ajattelutapoihin vaikuttaneita kielellisiä kategorisointeja yksilön 

ja yhteisön suhteesta, jonka kautta uusien modernien ajattelutapojen leviäminen laa-

jemmille kansanosille oli mahdollista. 

Suomalaisessa historiantutkimuksessa maan kansalaisyhteiskunnan synnyn perus-

tana on nähty 1880-luvulla syntyneet kansanliikkeet, joissa alempiin yhteiskuntaryh-

miin kuuluneet ihmiset ottivat aloitteen omiin käsiinsä.1184 Tätä on katsottu edeltä-

neen modernin politiikan mukaisten ajattelu- ja toimintatapojen läpimurto 1870-lu-

vulla.1185 Yhteistä näille tulkinnoille on ollut käsitys, jonka mukaan tämä kansalaisyh-

teiskunnan nousu rakentui alkuvaiheessaan, ennen kansanliikevaihetta, pääosin yh-

teiskunnan eliitin nationalististen aatteiden kautta ylhäältä alaspäin.1186 Tässä työssä 

esittämäni tulkinta on, että yhteisen suomenkielisen aktuaalisen tiedon sfäärin raken-

tuminen jo aikaisemmin 1800-luvun puolivälistä lähtien oli keskeinen osatekijä tässä 

kansalaisyhteiskunnan nousussa. Se vaikutti ihmisten kokemusten kautta kieleen ja 

kulttuuriin mahdollistaen näin yhteiskunnan 1800-luvun loppua kohti kiihtyvän 

muutoksen jäsentämisen. Siinä missä 1870-luvun oppineistovetoinen fennomaani-

nen järjestäytyminen ja 1880-luvun vanhasta yhdistystoiminnan perinteestä ammen-

tanut kansanliikkeiden nousu rakentuivat alkuvaiheessaan pitkälti ylhäältä alaspäin, 

suomenkielisen aktuaalisen tiedon sfäärin synnyssä suunta oli toinen. Avainasemassa 

siinä olivat ruohonjuuritason yksittäiset ihmiset, jotka alkoivat ymmärtää itsensä 

1800-luvun puolivälissä samaan aikaan sekä yhä enemmän kaikesta irralliseksi yksi-

löksi että osaksi aikalaistensa muodostamaa kuviteltua ylipaikallista yhteisöä. Näin 

kielen ja kulttuurin tasolla modernisaatio tapahtui aikaisemmin kuin yhteiskunnalli-

sen joukkojärjestäytymisen piirissä.1187 

                                                   

 

1183 Ks. esim. Alapuro 1997, 17–24; Alasuutari 1998, 153–156; Alapuro & Stenius 1987, 12–18; Liika-
nen 2005. Liikanen 1995, 321–332; Siltala 1999, 117–160; Virtanen 2002. 

1184 Alapuro & Stenius 1987, 35–39. 

1185 Liikanen 1995, 279–332; erit. 329. 

1186 Alapuro & Stenius 1987, 20–39; Sulkunen 1986, 47–94; Sulkunen & Alapuro 1987, 144–148; Haa-
pala 1986, 176–205; Stenius 1987, 145–151, 272–318; Liikanen 1995, 177–179, 271–278. 

1187 Habermasin luokittelua mukaillen voidaan sanoa, että 1800-luvun loppupuolen joukkojärjestäyty-
minen ja kansalaisyhteiskunnan synty poliittisena julkisuutena ei olisi ollut mahdollista ilman uudenlai-
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Tutkimustulokset tuovat myös uusia piirteitä 1800-luvun puoliväliä edeltäneen 

ajan suomalaiseen historiakuvaan. Tutkimus osoittaa, että suomenkielisessä agraari-

kulttuurissa eläneen esimodernin ajan ihmisen käsitys ihmisestä, koko hänen ympä-

rillään olevasta todellisuudesta ja ajallisuudesta erosi radikaalisti tavasta, jolla moderni 

ihminen ajattelee näistä asioista. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia ymmärtää esimo-

dernin ajan suomenkielisten ihmisten ajattelua, mikä muuten on rajallista, koska esi-

modernin ajan suomenkieliseen väestönosaan kuuluneet ihmiset eivät juuri ole jättä-

neet jälkeensä itse tuottamiaan kirjallisia lähteitä, joista heidän ajatteluaan voisi ana-

lysoida. Esiin nouseekin kysymyksiä siitä, miten tässä tutkimuksessa esitetyt esimo-

derneja ajattelutapoja kuvaavat tulokset selittävät aikaisempina vuosisatoina suomen-

kielisessä agraarikulttuurissa eläneiden ihmisten toimintaa. Tätä on mahdollista sel-

vittää jatkotutkimuksessa, jossa yhdistetään tässä tutkimuksessa esille nostetut ajatte-

lutapoja kuvaavat tulokset olemassa olevaan esimodernin ajan kansanihmisen toi-

mintaa kuvaavaan runsaampaan lähdeaineistoon. 

Kansainvälinen länsimaisen modernin subjektikäsityksen muotoutumisen kan-

nalta tutkimuksen tulokset tuovat esille, että modernin länsimaisen minuuden ja ajal-

lisesti samanaikaisen horisontaalisen tiedon, kommunikaation sekä yhteisöllisyyden 

synnyn välillä on selkeä tunnistettava yhteys. Ainakin Suomen olosuhteissa ne näyt-

tävät olevan osa samaa prosessia. Nämä tulokset nostavat esiin kysymyksen, onko 

tällä havainnolla laajempaa pohjaa länsimaisessa kulttuurissa. 

Laajemmin voidaan nähdä, että juuri kuviteltu minuus alkoi tuottaa sitä länsimai-

sen ajattelun jatkuvaa ongelmallista paradoksia, joka on edelleen läsnä ajattelus-

samme ja uusien digitaalisten tietoverkkojen synnyn myötä aina vain selvemmin. Sen 

mukaan länsimaisen ihmisen sankarityyppi on muista irrallinen ja riippumaton yksilö, 

vaikka selvää on, että ihminen kasvaa ihmiseksi ja hänen identiteettinsä muotoutuu 

                                                   

 

sen minuuden tai kuvitellun identiteetin syntyä, joka syntyi 1800-luvun puolivälissä rakentuneen suo-
menkielisen kirjallisen julkisuuden kautta. Habermas 2004, 80–95. Vrt. Nieminen 2006, 125. Hannu 
Niemisen mukaan ”suomenkieliseltä väestön enemmistöltä puuttui oma talonpoikainen, sen arkielä-
män kokemuksia vastaava kirjallinen julkisuus ja sitä vastaava subjektiviteetin muodostumisen pro-
sessi.” Niemisen mukaan lehdistö ei pystynyt rakentamaan tätä, koska se oli syntynyt kaupunkilaisen 
keskiluokan tarpeisiin. Tämä tutkimus osoittaa, että tämä ei ole oikeaan osuva tulkinta varhaisen suo-
menkielisen julkisuuden noususta ja sen mahdollisuuksista vaikuttaa suomenkielisen kulttuurin kautta 
suomenkielisen väestön subjektiviteetin muotoutumisen prosessiin. Ks. työn osa I. 
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jatkuvasti kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, joka on riippuvainen muista ihmi-

sistä.1188 On syytä epäillä, että tämän ihmisen sankariarkkityypin ilmaantuminen län-

simaiseen kulttuuriin liittyy kiinteästi juuri ylikasvokkaisen vuorovaikutuksen lisään-

tymiseen, jossa minuus on kuviteltava itsereflektiivisesti muiden kautta pohtien, miltä 

minä näytän muiden silmissä, eikä muodostettava jatkuvassa kasvokkaisessa vuoro-

vaikutuksessa, jossa ihmisen identiteetilleen saama palaute on välitöntä. 

Kaikki tutkimus on omalla tavallaan oman hetkensä vanki. Niin tämäkin työ, 

jonka kysymyksenasettelu ja näkökulmat reflektoivat sekä tietoisesti että tiedosta-

matta sen tekijän näkemystä 2010-luvun todellisuudesta. Tässä ajassa ihmisten elä-

mäntapaa muuttaa nopeasti kehittyvä informaatio- ja kommunikaatioteknologian 

murros, jonka jäljet näkyvät tämän työn teemoissa. Se ajallisesti horisontaalinen sa-

manaikaisuuden käsitys – ”sillä välin toisaalla” – jonka murros näkyi sivistys-kirjoit-

tajien ajattelussa, on muuttunut omana elinaikanani koko ajan aktuaalisemmaksi. 

Omassa lapsuudessani 1980-luvulla lankapuhelin oli käytännössä ainoa väline, jonka 

avulla toisen ihmisen kanssa saattoi kommunikoida ylipaikallisesti ilman viivettä. Ny-

kyään uusien digitaalisten tietoverkkojen aikana ajallisesti horisontaalinen samanai-

kaisuus on täysin reaaliaikaista ympäri maailmaa.  

Tiedonvälityksen nopeutumisen lisäksi tämä merkitsee, että ihmisten identiteet-

tejä rakennetaan yhä enemmän näissä ihmisten elämissä jatkuvasti läsnä olevissa di-

gitaalisissa sosiaalisissa verkostoissa ja medioissa. Uuden teknologian ansioista myös-

kään yhteiskuntarakenne, jonka kanssa vuorovaikutuksessa ihmiset rakentavat iden-

titeettejään ei enää rajoitu kirjapainotaidon luomiin kansalliskieliin tai kansallisvalti-

oiden muodostamiin yhteiskuntiin, vaan informaatioteknologian murroksen myötä 

tästä rakenteesta on muotoutumassa entistä globaalimpi. 

Kysymys on lopulta siitä, että sosiaalinen vuorovaikutus, joka kasvokkaisessa 

muodossaan on jokaisen ihmisyksilön minuuden muotoutumisen lähtökohta varhai-

sessa lapsuudessa, on siirtynyt yhä enemmän kehittyneen teknologian mahdollista-

miin tietoverkkoihin. Tämä tarkoittaa, että siitä on tulossa yhä enemmän länsimaisten 

modernien kulttuuristen kategoriointien kannalta katsottuna luonnon ja kulttuurin 

tai ei-inhimillisen ja inhimillisen hybridi.  Ihmisten minuus on toisaalta ihmisen mie-

lessä, toisaalta sitä määrittävät yhä vahvemmin sähköisten tietoverkkojen sosiaaliset 

mediat ja niiden yli-kasvokkainen vuorovaikutus. Ilmiö ei sinänsä ole uusi, sillä näin 

                                                   

 

1188 Taylor 1989, 39–40; Berger & Luckmann 2005, 59–65. 



 

441 

tapahtui pienemmässä mittakaavassa jo tämän tutkimuksen päähenkilöille 1800-lu-

vun puolivälissä. Heidän vastauksensa tähän oli muodostaa käsitys kaikesta erillisestä 

ja irrallisesta kuvitellusta minuudesta, joka paikantui ihmiseen itseensä. Heidän oli 

tehtävä se, koska uuden teknologian aiheuttamat muutokset sosiaaliseen vuorovai-

kutukseen veivät heidän vanhan ihmistä ja koko kosmista järjestystä koskevan ajat-

telunsa umpikujaan. 

2000-luvun digitalisoituvassa maailmassa vanha moderni subjektikäsitys ja siihen 

liittyvä kosminen järjestys lukuisine dualismeineen ei näytä enää toimivan. Minuuden 

on yhä vaikeampaa nähdä paikantuvan moderniin tapaan ihmiseen tai nähdä se kai-

kesta olevasta irrallisena. Samaan aikaan kuitenkin rakennetaan yhä monimutkaisem-

pia koneita, joiden kohdalla puhutaan niiden sisään ohjelmoidusta tekoälystä. Tämän 

binaariseen nollan ja ykkösen dikotomiaan perustuvan älyn juuret ovat länsimaalai-

sen modernin ajattelun dualismeissa, jotka murtautuivat esiin uuden ajan alussa ja 

josta tässä ajassa ollaan tultu yhä selvemmin tietoisiksi. Länsimaissa siis kehitellään 

koneita, joilla on moderni äly ja mieli samaan aikaan, kun länsimainen ihminen itse 

on irtoamassa modernista.  

Minuus onkin vain yksi monista eteemme piirtyvistä asioista, jonka näemme mei-

hin piintyneen modernin luokitusjärjestelmän kautta. Samaa sarjaa ovat muuttumat-

tomiksi ajatellut, mutta kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti rakentuneet luonnonlait, 

joiden luokitusten välimuotoja tai hybridejä tiede löytää aina uudelleen ja uudelleen. 

Moderniin luokitusjärjestelmään törmää myös arkipäivässä päätään nostaneessa ra-

sismissa ja poliittisessa populismissa, jotka vievät modernin ihmisen olemuksellista-

misen ja kulttuuriset dualismit äärimmäisyyksiinsä. Olisi välttämätöntä ymmärtää, 

että juuri olemuksellistamisen ja binaarisen kategorisointitavan vuoksi moderniin län-

simaiseen kulttuuriin on sisäänrakennettu näiden lieveilmiöiden siemen.  

Mitä voisi olla 2000-luvun sivistys? 1800-luvun suomenkielisille kirjoittajille se oli 

murtautumista uudenlaiseen käsitysjärjestelmään. Sen taustalla oli teknologisen mur-

roksen aikaansaama sosiaalisen vuorovaikutuksen laajentuminen, joka muutti heidän 

käsityksiään ihmisestä ja hahmotti heidän silmiensä eteen kuvan yhteiskunnasta. His-

toriantutkimuksen näkökulmasta katsoen 2000-luvun sivistys voisi perustua siihen, 

että pyristeltäisiin irti piintyneistä moderneista kulttuurisista kategorisoinneista, jotka 

eivät vastaa empiiristä todellisuutta. Olisi tiedostettava ja myönnettävä silmien edessä 

oleva todellisuuden perustavaa laatua oleva hybridisyys tai verkostomaisuus ja sitä 

jäsentävien kaiken ei-inhimilliseen luontoon ja inhimilliseen kulttuuriin jakavien län-

simaalaisten kulttuuristen kategorisointien konstruktiivisuus ja ei-olemuksellisuus.  

Subjektikäsityksen uudelleenmäärittely olisi tässä muutoksessa tärkeä, koska mi-

nuus on kokemus, joka on jokaiselle ihmiselle jatkuvasti tavalla tai toisella läsnä ja 
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siten modernin luokitusjärjestelmän kantava voima. Subjektikäsityksen uudelleen-

määrittely veisi väistämättä myös käsityksemme yhteisöllisyydestä ja yhteiskunnasta 

modernin jälkeiseen aikaan. Niin se tekisi kaikille inhimillisille kulttuurisille kategori-

soinneille, minkä vuoksi minuudesta olisi hyvä aloittaa.  

Minuus olisi siis kuviteltava uudestaan ja rakennettava uusi käsitysjärjestelmä, joka 

sopisi tämän ajan todellisuuteen. Tämän 2000-luvun sivistyksen muotoilussa riittäisi 

työsarkaa kaikille tieteenaloille eikä vähiten humanisteille ja yhteiskuntatieteilijöille. 
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LIITE: KIRJOITUKSET JA NIIDEN KIRJOITTAJIEN 
IDENTIFIOINTI 

Suurin osa vuosina 1845–1873 ilmestyneistä ihmisen sivistymistä käsittelevistä teks-

teistä ilmestyi lehtien sivuilla. Näiden tekstien identifioiminen ei ole aina helppoa, 

koska suomenkieliseen sanomalehtiin kirjoitettiin 1800-luvun puolivälissä usein ni-

mimerkin, salanimen tai nimettömyyden suojissa. Moni kirjoittajista yritti myös peit-

tää henkilöllisyyttään vaihtelemalla nimimerkkiä ja käyttämällä peitenimiä.1189 Jotta 

lehdistössä ilmestyneiden tekstien kirjoittajien henkilöllisyydestä saataisiin riittävä 

varmuus, päättelyn tueksi on käytettävä kaikkia mahdollisia johtolankoja ja lähteitä. 

Useimmiten tämä vaatii myös kirjoitustyylien vertailua. Tähän liitteeseen on koottu 

selvitykset siitä, kuinka tämän tutkimuksen kohdehenkilöt on tunnistettu kirjoitus-

tensa tekijöiksi.  

Johan Bäckvall 

Johan Bäckvall on todennettavissa vuonna 1845 Maamiehen Ystävässä ilmestyneen 

Maamiehen Ystävän Lukioille1190 kirjoituksen tekijäksi siinä esiintyvän, hänen nimensä 

kirjaimiin viittaavan, nimimerkkinsä ”–kw–” kautta. Tieto on nimimerkkejä ja sala-

                                                   

 

1189 Tommila 1988b, 201. Salanimistä suomenkielisessä 1800-luvun julkisuudessa ks. Hirvonen 2002, 
437–438. 

1190 –kw– [Bäckvall, Johan]: Maamiehen Ystävän Lukioille. Maamiehen Ystävä no. 52, 27.12.1845.  
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nimiä listaavissa käsikirjoissa ja se vahvistettiin jo hänen elinaikanaan julkisuu-

dessa.1191 Vuosina 1858 ja 1860 Oulun Wiikko-sanomissa ilmestyneet Miksikä kristil-

lisyydestä maassamme on niin paljo valituksia?1192 ja Mitä sivistyksellä ymmärretään? 1193 Nämä 

kirjoitukset ilmestyivät nimettöminä, mutta ovat ajalta, jolloin Bäckvall vastasi lehden 

toimittamisesta.1194 Ne ovat sekä tyyliltään että sisällöltään Bäckvallin käsialaa. 

Antti Manninen 

Vuonna 1850 Suomettaressa ilmestyneessä Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista 

töistä1195 -kirjoituksessa ei mainita tekstin tekijää. Kirjoitus sisältää kuitenkin monia 

Antti Manniseen viittaavia vihjeitä. Tekstistä käy ilmi, että sen tekijä tuntee syvällisesti 

talonpoikaisen maalaiselämän käytännön arkea. Tämä näkyy siinä, että kirjoitus on 

suunnattu talonpoikaistolle ja sen aiheena ovat talonpoikien oman elinkeinon ulko-

puolisiin työt, joilla oli mahdollista ansaita rahaa. Näitä esitellään tekstissä laajasti ja 

yksityiskohtaisesti. Tämä vihjaa, että tekstin tekijällä itsellään on oltava agraarinen 

tausta. Näihin ehtoihin sopivia suomenkielisiä kirjoittajia ei vielä vuonna 1850 ollut 

                                                   

 

1191 Ks. A.M–n. [Manninen, Antti]: Muistelmia suomalaisista sanomalehdistä. Suometar no. 27, 
9.7.1858. Ks. myös Hirvonen 2000, 433; Kinnunen 1982, 71. 

1192 [Bäckvall, Johan]: Miksikä kristillisyydestä maassamme on niin paljo valituksia? Oulun Wiikko-
Sanomia no. 17, 24.4.1858, no. 18, 1.5.1858 & no. 21, 22.5.1858. 

1193 [Bäckvall, Johan]: Mitä sivistyksellä ymmärretään? Oulun Wiikko-Sanomia no. 39, 29.9.1860. Ks. 
myös tästä seurannut polemiikki Kuopion lukion latinan kielen lehtori H.G. Peranderin kanssa: H.G.P. 
[Perander, H.G.]: Sivistys. Suomen Julkisia Sanomia no. 85, 1.11.1860 & no. 87, 8.11.1860; H.G.P. 
[Perander, H.G.]: Mikä on kansallisen sivistyksen oikea mitta?. Suomen Julkisia Sanomia no. 88, 
12.11.1860, no. 90, 19.11.1860 & no. 91, 22.11.1860; Bäckvall, Johan: Ovatko muinaisaikain sivistyksen 
levittäjät ja muinaisaikain sivistys arvosteltavat sen jälkeen mitä nyt sivistyksellä mietitään. Oulun 
Wiikko-Sanomia no. 47, 24.11.1860 & no. 48, 1.12.1860; H.G.P. [Perander, H.G.]: Vähän vastinetta 
O.V.Sanomain toimitukselle. Suomen Julkisia Sanomia no. 98, 17.12.1860; H.G.P. [Perander, H.G.]: 
Vähän laveampi vastaus O.V. Sanomain toimitukselle. Suomen Julkisia Sanomia no. 99, 20.12.1860; 
Bäckvall, Johan: Vastauksia H.G.P:lle S.J.S:main 99n:rossa. Oulun Wiikko-Sanomia no. 52, 29.12.1860. 

1194 Tommila 1984, 56–59; Tommila 1988b, 170, 317. A.M–n. [Manninen, Antti]: Muistelmia suoma-
laisista sanomalehdistä. Suometar no. 20, 21.5.1858. 

1195 [Manninen, Antti]: Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä. Maamiehen Ystävä no. 20, 
18.5.1850; no. 21, 25.5.1850; no. 22, 1.6.1850 & no. 23, 8.6.1850.  
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monia, sillä suomenkielisiä lehtiä ilmestyi tuolloin vasta kaksi eikä myöhempi maa-

seutukirjeiden nousun aika ollut vielä alkanut.1196 Tämä viittaa Antti Manniseen, 

jonka tiedetään juuri 1850-luvun taitteessa aloittaneen kirjoittajan uransa.1197  

Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä -kirjoitus saattaa hyvinkin olla tuol-

loin alle 20-vuotiaan Antti Mannisen joko ensimmäinen tai yksi ensimmäisistä julki-

suuteen lähettämistä kirjoituksista. Oletusta Antti Mannisesta kirjoituksen takana 

vahvistavat useat Matin ja Pekan keskusteleminen väliaikaisista töistä -tekstin sisältöön 

liittyvät asiat.  Ensinnäkin kirjoituksessa toistuvat monet myöhemmät Antti Manni-

sen sivistystä koskeneelle ajattelulle tyypilliset teemat ja painotukset. Näitä olivat en-

sinnäkin luonnon hallinta -tematiikka, joka oli maanviljelystekniikoista kiinnostuneen 

Mannisen ajattelun kantava teema.1198 Toiseksi vuoden 1850 tekstissä myös koros-

tettiin Mannisen myöhemmille teksteille ominaisella tavalla talonpoikaisen säädyn 

roolia kaikkien muiden säätyjen edeltäjänä ja kasvattajana.1199 Kolmanneksi vuoden 

1850-tekstissä esiintyy samankaltaista pohdintaa tieto-, taito ja toimi-käsitteistä, joi-

den varaan Manninen rakensi vuonna 1854 kirjoittamansa ja 1856 ilmestyneen Taito 

ja toimi -kirjansa.1200 Lopulta neljänneksi myös tekstin kirjoitustyyli ja dialogimuoto 

                                                   

 

1196 Maaseutukirjeiden määrä alkoi kasvaa vuonna 1851 Suomettaren palstoilla. Tommila 1988b, 201, 
215. 

1197 Manninen näyttää alkaneen kirjoittaa Suomettareen nimimerkillä ”A.M.” tai ”A. M-n.” vuoden 
1851 aikana. Jo vuonna 1848 ja 1849 Suomettaressa ilmestyi ”A.M.” -nimimerkillä kirjoittaneen savo-
laisen talonpojan tekstejä, mutta nämä niiden sisältö ja se, että niiden kirjoittaja pitää itseään talonpoi-
kana sekä se, että Manninen olisi ollut näitä kirjoittaessaan vain 17-vuotias, viittaavat siihen, että ky-
seessä oli hänen hirvensalmelainen kaimansa, talonpoika Antti Manninen 1824–1887. Ks.  A. M. Ta-
lonpoika Länsi Savosta: Almanakan Loppu-lehdestä. Suometar no. 39, 29.9.1848.    Ks. A. M. Talon-
poika Länsi Savosta [Manninen, Antti]: Almanakan Loppu-lehdestä. Suometar no. 39, 29.9.1848 & A. 
M. Talonpoika Savosta: Viipurin Maanviljeliäin Seuralta annettavain "Lukemisen" toimitukselle. Suo-
metar no. 52, 28.12.1849. Hirvensalmelaisesta Antti Mannisensta ks. † Antti Manninen Uusi Suometar 
no. 195, 25.8.1887. 

1198 Ks. Manninen 1856, V. Ks. erit. Manninen, Antti: Puhe Leväsen maaviljelyskoulun avajaisissa 2 p. 
marrask. 1860. Kuopion Hippakunnan Sanomia no. 45, 10.11.1860. 

1199 Ks. A.M–n. [Manninen, Antti]: Maanviljelys ja muuta elatuskeinot. Suometar no. 19, 15.5.1857 & 
no. 20, 22.5.1857. Vrt. myös Manninen 1856, V. 

1200 Ks. Manninen 1856, V–VIII. Koko Mannisen Taito- ja toimi -kirjan dispositio oli jäsennetty näiden 
kahden käsitteen varaan. 
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muistuttaa monia Antti Mannisen myöhempiä tekstejä.1201 Näiden tekijöiden perus-

teella näyttää siltä, että tekstin kirjoittaja oli mikkeliläinen talonpojan poika Antti 

Manninen. 

Aineistossa olevat vuonna 1854 ilmestyneet Tietoja Mikkelin Pitäjästä1202 ja Mitkä 

ovat sanomalehdet1203 sekä vuonna 1856 ilmestynyt Mietteitä Suomen maaviljelyksen paran-

tamisen keinoista1204 -kirjoitukset, on julkaistu nimimerkillä ”A. M–n.”, jolla Manninen 

toimi aktiivisesti 1850–60-lukujen suomenkielisessä julkisuudessa.1205 Vuonna 1856 

julkaisemansa esikoisteoksensa Taito ja toimi. Lyhykäinen käsikirja talouden hoitajille, hän 

julkaisi omalla nimellään.1206 

Salomon Majander 

Vuonna 1854 Maamiehen ystävässä ilmestyneen Sivistymisestä -kirjoituksen tekijäksi 

on merkitty nimimerkki ”***”. Ihmistä nimimerkin takaa ei löydy hakuteoksissa, 

mutta kirjoituksen sisältö antaa vihjeitä tekijästä. Kirjoituksen kristillinen tematiikka 

muistuttaa vuotta aiemmin 1853 ilmestynyttä Johan Ephraim Ahlgrenin nimissä pai-

nettua kirjasta Raamatun, sekä vanhan että uuden Testamentin selityksiä, joka tosiasiallisesti 

oli käännös ruotsalaisen C.O. Roseniuksen teksteistä, vaikka tätä ei kirjassa mai-

nita.1207 Vuonna 1854 Maamiehen Ystävässä julkaistussa Sivistymisestä -kirjoituksen 

                                                   

 

1201 Ks. esim. A.M–n. [Manninen, Antti]: Kahden Savon talonpojan puhe suomalaisista sanomaleh-
distä. Suometar no. 5, 3.2.1852;  

1202 A.M–n. [Manninen, Antti]: Tietoja Mikkelin pitäjästä. Suometar. Kirjoitus ilmestyi seitsemässä 
osassa, vuoden 1854 Suomettaren numeroissa 2,4,5,6,7,8,9. 

1203 A.M–n. [Manninen, Antti]: Mitkä ovat sanomalehdet? Suometar no. 9, 4.3.1854 & no. 11, 
17.3.1854. 

1204 A.M–n. [Manninen, Antti]: Manninen, Antti: Mietteitä Suomen maaviljelyksen parantamisen kei-
noista. Suometar no. 37, 12.9.1856.  

1205 Manninen käytti ajoittain myös muotoa ”A.M.” Ks. Hirvonen 2000, 62. 

1206 Manninen, Antti 1856: Taito ja toimi. Lyhykäinen käsikirja talouden hoitajille. Suomen talonpoi-
kaisten maamiesten hyödyksi. P. Tikkanen, Helsinki. 

1207 Ahlgren J. E. (suom.) 1853: Raamatun, sekä Vanhan että Uuden testamentin selityksiä. 1. vihko. 
Hämeenlinna. Vaikka kirjassa ei mainita Roseniusta tekijänä, sen ensimmäinen luku ”Luominen ja ih-
minen” on selvästi suomennos Pietistenissä vuonna 1851 ilmestyneestä kirjoituksesta ” Skapelsen och 
människan” ja toinen ”Syntiin-lankeeminen ja sen seuraukset” samana vuonna ilmestyneestä tekstistä 
”Syndafallet och dess följder”. Samoin kolmas luku ”Lankeemisesta oijentaminen ja Ensimmäinen 
Evangeliumi” on vuoden 1851 vuosikerrassa nimellä ”Upprättelsen och det första evangelium”. Neljäs 
luku Leskivaimo Zarpathista, taikka : – ”Mitä minulta vielä puuttuu?” on vuoden 1853 vuosikerrassa 
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kristillisessä tematiikassa on monia yhtymäkohtia erityisesti tämän vuotta aikaisem-

min ilmestyneen kirjan ensimmäisen luvun kanssa.1208 Tämä viittaa siihen, että Sivis-

tymisestä -kirjoituksen kirjoittaja oli sanomalehtikirjoittaja, joka oli kiinnostunut Ro-

seniuksen opeista.  

Erään vihjeen kirjoittajasta antaa myös vuonna 1853, vuotta Sivistymistä -kirjoi-

tusta aikaisemmin, sen kanssa samassa sanomalehdessä ilmestynyt Se on myöhään -

kirjoitus. Kyseessä oli myös Roseniuksen kirjoitukseen perustunut suomennos, jossa 

Roseniusta ei kuitenkaan mainittu. Sen sijaan sen tekijäksi on merkitty nimimerkki -

n-r.1209 Kaksi vuotta Sivistymisestä -kirjoitusta myöhemmin, vuonna 1856, ilmestyi 

puolestaan viipurilaisessa Sanan-Lennättimessä kirjoitus Moitteita, jossa nimimerkki 

”–er.” kehui juuri Roseniuksen kirjoituksia ja kannusti maanmiehiään julkaisemaan 

lisää hänen tekstejään suomeksi. Samassa kirjoituksessa –er. myös toi esiin tunte-

vansa edellä mainitun J. E. Ahlgrenin suomentaman Roseniuksen teksteistä kootun 

kirjan ”Raamatun, sekä vanhan että uuden Testamentin selityksiä”, josta Sivistymi-

sestä- kirjoituksen kristillinen tematiikka oli saanut voimakkaita vaikutteita.1210 Nimi-

merkkien ”-n-r” ja ”–er” kirjaimet sopivat 1850-luvun alussa Valkjärvellä kappalaisen 

                                                   

 

nimellä "Änkan i Sarpat". Viides luku ”Ilo Taivassa syndisen kääntymisestä ja armoituksesta” on vuo-
den 1852 vuosikerrassa nimellä ” Glädje i himmelen, eller en syndares omvändelse och benådning”. 
Vrt. Ahlgren 1853;  Pietisten-lehden sisällysluettelo verkossa [http://www.pietisten.com/roseniustex-
ter.htm] luettu 28.4.2011. Ensimmäiset kolme tekstiä löytyvät myös samasta paikasta. Kirja julkaistiin 
suomentaja Ahlgrenin nimissä ilmeisesti sen vuoksi, koska samanaikaiset tiukat sensuuriasetukset suh-
tautuivat erityisen tiukasti ulkomaalaisen käännöskirjallisuuden suomentamiseen ja erityisen pannan 
alla olivat herätysliikkeiden kiistoja koskevat aiheet. Tommila 1980, 12–13. Ahlgrenin nimissä julkaistu 
kirja on jäänyt myös Rosenius-suomennoksia luetteloineen Keräsen huomioimatta Vrt. Keränen 1987, 
117; 19–30. Toisaalta myöskään evankelisen liikkeen historiankirjoittaja Lauri Takala ei noteeraa sitä J. 
E. Ahlgrenin teosten joukkoon. Ks. Takala 1948, 324–325. Kansalliskirjaston Fennica-tietokannassa 
teos on luettu Ahlgrenin suomentamaksi, mutta alkukielistä tekijää ei mainita. Fennica – Suomen kan-
sallisbibliografia. Verkossa: [https://fennica.linneanet.fi/]. Haettu 25.6.2014. 

1208 Ks. Ahlgren 1853 1–16, erit. 8–10.  

1209 -n-r. [Majander, Salomon]: Se on myöhään. Maamiehen Ystävä no. 39, 1.10.1853. Roseniusta ei 
mainita tekstissä. Teksti on ilmestynyt myöhemmin Roseniuksen tekstien käännöksiin keskittyneessä 
Evankelisessa Sanansaattajassa vuonna 1857. Vrt. Keränen 1987, 38, 58 – 59. Keränen ei mainitse 
Maamiehen Ystävässä ollutta suomennosta. Alkuperäinen teksti ks. Rosenius, C. O 1853: Pietisten, 42 
– 48. 

1210 -er. [Majander, Salomon]: Moitteita. Sanan-Lennätin no. 49, 6.12.1856. 
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apulaisena toimineen Salomon Majanderin nimeen, jonka myös tiedetään olleen kiin-

nostunut juuri C.O. Roseniuksen teksteistä sekä myös käänsi niitä suomeksi.1211 Tä-

män lisäksi Majanderin vielä tiedetään kirjoittaneen Maamiehen Ystävään juuri vuo-

sina 1844–1856 ja Sivistymisestä -kirjoitus ilmestyi vuonna 1854.1212 

Päätelmää Salomon Majanderista nimimerkki ”***”:n takana vahvistaa Sivistymi-

sestä -kirjoituksen kielenkäyttöä koskeva analyysi. Sivistymisestä -kirjoituksen kirjoittaja 

nimittäin käyttää tekstissään erikoista sanamuotoa ”havaitsemus” havainto-sanan ti-

lalla. Kansalliskirjaston Historiallisen sanomalehtikirjaston [http://digi.kansalliskirjasto.fi/] 

tekstihaun mukaan ”havaitsemus”-muoto esiintyy suomenkielisissä sanomalehdissä 

1860-luvun loppuun mennessä ainoastaan yhdeksässä eri lehtiartikkelissa. ”Havait-

semus” löytyy ensimmäisen kerran vuonna 1849 Suomettaresta, jossa sitä käyttää 

mitä ilmeisemmin lehden artikkelien kirjoittamisesta tuolloin pääasiallisesti vastannut 

Paavo Tikkanen.1213 1850-luvulla sana esiintyy ”Sivistymisestä” -artikkelin ohella 

kahdessa muussa Maamiehen Ystävässä nimettömänä julkaistussa sanomalehtiartik-

kelissa. Nämä kirjoitukset ilmestyivät juuri ennen ja jälkeen vuonna 1854 ilmestyneen 

”Sivistymisestä” -artikkelia, vuosina 1853 ja 1855.1214  

Kirjoitukset saattoivat hyvinkin olla Majanderin kynästä, koska ne käsittelivät las-

ten kristillistä kasvattamista ja vaivaishoitoa, jotka liittyivät papin tehtäviin läheisesti. 

Myös kirjoitusten kirjoitustyyli muistuttaa läheisesti Majanderin ”Sivistymisestä” -

kirjoitusta. 1860-luvun aikana sanamuoto ”havaitsemus” löytyy kuudesta eri artikke-

lista, joista yksi ilmestyi nimettömänä, yhden oli kirjoittanut nimimerkki ”–r”, yhden 

”Lemiläinen” ja kolmen tekijäksi on merkitty nimimerkki ”X”. Näistä nimimerkki ”–

                                                   

 

1211 Majanderista tiedetään, että hän tuli myöhemmin tunnetuksi juuri Roseniuksen tekstien suosijana 
ja suomentajana. Ruuth 1912, 42. Majander oli saattanut tutustua Roseniuksen ajatteluun jo vuonna 
1851 toimiessaan Porvoossa ensimmäisessä papintoimessaan. Tuolloin Porvoossa vaikutti hedbergi-
läisyydestä jossakin määrin erottautunut ns. porvoolainen liike, jonka parissa suosittiin Roseniuksen 
tekstejä. Takala II:2 1937, 473–480. 1870luvulla Majander myös kirjoitti tunnetun roseniolaisen Wil-
helm Carlssonin julkaisemaan Hengelliseen Kalenteriin. Ks. Majander, Salomon: Päivän mietteitä kir-
kolliselta alalta. Hengellinen Kalenteri 1873. 56 – 110; Majander, Salomon: Pappis-elämästä pastoraali 
Epistolain mukaan. Hengellinen Kalenteri 1876. 114 - 134. 

1212 - -s.: Kirjallisuutta. Uusi Suometar no. 110, 18.9.1871. 

1213 Louhivuori 1940, 248. 

1214 Lasten kristillisestä kasvattamisesta.  MY no. 44 5.11.1853 & MY no. 45, 12.11.1853. Ja Yhtä ja 
toista vaivais hoitoon kuuluvata. MY no. 17, 28.4.1855 MY no. 18, 5.5.1855, MY no. 19, 12.5.1855 ja 
MY no. 20, 19.05.1855. 
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r” sopii Majanderin nimen kirjaimiin. ”–r” :n kirjoitus myös käsitteli Majanderin sy-

däntä lähellä olevaa aihetta, kirkkolaulua.1215 Myös vuonna 1866 ”havaitsemus” -

muotoa käyttänyt nimimerkki ”Lemiläinen” viittaa Majanderiin, koska hänen kirjoi-

tuksensa oli Lemin pitäjästä lähetetty maaseutukirje.  Majander toimi Lemillä pappina 

vuodesta 1863 lähtien kuolemaansa asti.1216 Kolmessa eri tekstissään ”havaitsemuk-

sen” maininnut nimimerkki ”X” käytti sanaa ensin vuonna 1861 viipurilaisessa Ota-

wassa julkaisemassaan kirjoituksessa, joka käsitteli pappien järjestämiä sunnuntaikou-

luja.1217 Toisen kerran ”havaitsemus” oli käytössä X:n uskonnollisia ”villihenkiä” ja 

Raamatun lukemisen tärkeyttä käsitelleessä tekstissä, joka ilmestyi vuonna 1864 hen-

gellisessä Tähti -lehdessä.1218 Kolmannen kerran sana esiintyi X:n tekstissä vuonna 

1868 Kansan Lehdessä ilmestyneessä nimimerkki ”–r” :n tavoin kirkkolaulua käsitel-

leessä kirjoituksessa Mietteitä laulannosta.1219 Myös nimettömänä vuonna 1861 ilmes-

tynyt kirjoitus, jossa ”havaitsemus” muotoa käytettiin, sopi Majanderin tyyliin. Se 

käsitteli käräjäasioita ja sopi sinällään myös muissa kirjoituksissaan maaseutupaikka-

kuntien oloja käsitelleen Majanderin kirjoitusten aihepiiriin.1220 

Lopullisen vahvistuksen vuonna 1854 sivistyksestä kirjoittaneen nimimerkki 

”***”:n henkilöllisyydestä antaa eniten ”havaitsemus” -muotoa teksteissään viljelleen 

nimimerkki ”X”:n muut kirjoitukset. Nimimerkki ”X” näyttää nimittäin kirjoittaneen 

maaseutukirjeitä niiltä paikkakunnilta, joissa Majander kulloinkin toimi. Vuonna 

                                                   

 

1215 -r.: Lukkari ja laulu. Kansan lehti no. 43, 24.10.1868. Artikkeli ilmestyi Kansan lehden numeroissa 
37, 39, 40 ja 43. 12.9 – 24.10.1868. Majander suosi kirkkoherrana Lemillä kirkkolaulua. Talka 2009, 
361–362. 

1216 Lemiläinen: Lemiltä. Tähti no. 2, 12.1.1866. Majanderin työuran vaiheista: Yrjö Kotivuori, Yliop-
pilasmatrikkeli 1640–1852: Salomon Majander. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.helsinki.fi/yliop-
pilasmatrikkeli/henkilo.php?id=16641>. Luettu 4.1.2016. 

1217 X: Sunnuntaikouluista. Otawa 1861 no. 24, 27 & 29 22.6.1861–27.7.1861. 

1218 X: Sanasta sana itää. Tähti no. 36, 9. 9.1864.   

1219 x: Mietteitä laulannosta. Kansan Lehti no. 20, 16.05.1868 

1220 Käräjä-asioista. Otawa no. 41, 19.10.1861. 
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1857 hän kirjoitti viipurilaiseen Sanan-lennättimeen Valkjärveltä, jossa Majander toimi kap-

palaisen apulaisena vuoteen 1863 asti.1221 1870-luvulla ”X” puolestaan kirjoitti maaseutukirjei-

tään Lemiltä viipurilaiseen Suomenlehteen.1222 Näyttää siltä, että Majander saattoi olla suu-

rimman osan, jollei kaikkien, 1850–1860-luvuilla ilmestyneiden tekstien takana, joissa 

”havaitsemus” -muotoa käytettiin. Näyttää myös siltä, että Majanderilla oli tapana 

kirjoittaa julkisuuteen tekstejä nimettömänä ja vaihtelevilla nimimerkeillä. 

Sekä vuonna 1854 ilmestyneen nimimerkki ”***”:n kirjoittaman Sivistymisestä -kir-

joituksen sisällön tarkastelu että siinä esiintyvää kielenkäyttöä koskeva analyysi osoit-

tavat, että tekstin tekijä oli tuolloin Valkjärvellä kappalaisen apulaisena toiminut Sa-

lomon Majander. 

Johan Wilhelm Murman 

Vuosina 1856 ja 1858 Suomen Julkisiin Sanomissa sekä Sanomia Turusta -sanoma-

lehdessä ilmestyneet artikkelit Löytyykö totista sivistystä kristillisyydestä?1223 ja Mik-

sikä ei sisällinen sivistys edisty yhtä rintaa ulkonaisen sivistyksen kanssa1224, ovat tun-

nistettavissa J.W. Murmanin tekemiksi hänen nimikirjaimiinsa viittaavan nimimerkin 

”J.W.M.” kautta, jota hänen tiedetään yleisesti käyttäneen 1850–1860-luvuilla.1225 

Vuonna 1860 Murman julkaisi omalla nimellään kirjansa Setän opetuksia sielun vil-

jelyksestä, ajattelevalle kansalle luettavaksi.1226  

Vuonna 1857 Lasten Suomettaressa ilmestynyt Setän kirjeitä Ainalle, ilmestyi ni-

mettömänä. Lasten Suometar ilmaisi ainoastaan tekstin otsikon yhteydessä, että se 

                                                   

 

1221 X: Valkjärveltä. Sanan-lennätin no. 31, 1.8.1857. Samantapaisia maaseutukirjeitä tuli Valkjärveltä 
Sanan-lennättimeen saman vuoden aikana, mutta tällöin ne olivat nimettömiä. Ks. Esim. Valkjärveltä. 
Sanan-lennätin no. 21, 23.5.1857 & Valkjärveltä. Sanan-lennätin no. 46, 14.11.1857. Yrjö Kotivuori, 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Salomon Majander. Verkkojulkaisu 2005 <http://www.hel-
sinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=16641>. Luettu 4.1.2016. 

1222 Ks.  X: Klemiltä. Suomenlehti no. 45, 10.11.1874. X: Klemiltä. Suomenlehti no. 21, 26.05.1874.    

1223 J.W.M. [Murman, J. W.]: Löytyykö totista sivistystä kristillisyydestä? Suomen Julkisia Sanomia no. 
0, 10.11.1856. 

1224 J.W.M. [Murman, J. W.]: Miksikä ei sisällinen sivistys edisty yhtä rintaa ulkonaisen sivistyksen 
kanssa. Sanomia Turusta no. 31, 3.8.1858 & no. 33, 17.8.1858. 

1225 Hirvonen 2000, 335. 

1226 Murman, J. W. 1860: Setän opetuksia sielun viljelyksestä, ajattelevalle kansalle luettavaksi. Wider-
holm, Helsinki. 
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oli saatu muualta kuin toimituksen piiristä.1227 Itse tekstissä on löydettävissä monia 

tekijöitä, jotka viittaavat siihen, että tekijä oli J.W. Murman. Tekstissä sivistyksen pe-

rustaksi nähtiin rakkauden side Jumalan ja ihmisen välillä sekä ihmisten kesken sa-

malla tapaa kuin Murmanin vuotta tätä kirjoitusta ennen ja jälkeen ilmestyneissä si-

vistys-kirjoituksissa.1228 Tämän lisäksi kirjoituksen tyyli ja etenkin sen dialogimuoto 

täsmäävät siihen tapaan, joka Murmanilla oli, kun hän kirjoitti kansalle suuntaamiaan 

tekstejä. Hän oli vuotta aikaisemmin vuonna 1856 julkaissut teoksen Setän opetuksia 

sielu-tieteestä1229, jossa setä opetti lasta samaan tyyliin kuin vuonna 1857 setä kirjees-

sään ainalle. Sama tyyli jatkui myös Murmanin vuonna 1860-julkaisemassa kirjassa 

Setän opetuksia sielun viljelyksestä, ajattelevalle kansalle luettavaksi.1230 Näyttää siis siltä, että 

vuonna 1857 Lasten Suomettaressa ilmestynyt nimetön Setän kirjeitä Ainalle -kirjoitus, 

oli Murmanin käsialaa. 

Erik Klami 

Viipurilaisessa Sanan-Lennätin -sanomalehdessä vuosina 1857 ja 1858 ilmestyneet 

kirjoitukset Järjellisen pimeyden vaarallisuudesta1231 ja Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoi-

tuksesta1232 kirjoitti nimimerkki ”E. K-i”. Nimimerkkiä ei ole mainittu salanimiä ja 

nimimerkkejä listaavissa käsikirjoissa1233, mutta henkilö sen takana on tunnistetta-

vissa juuri viipurilaisiin sanomalehtiin 1850-luvun lopulla ja 1860-luvun alussa kir-

                                                   

 

1227 [Murman, J. W.]: Setän kirjeitä Ainalle. Lasten Suometar. Lukemista Nuorisolle. no. 21/1857, no. 
28/1857 & no. 30/1857. Kirjoitus julkaistiin nimettömänä, mutta on tyylillisesti epäilemättä Murmanin 
käsialaa. Myös kirjoituksen asetelma, jossa ”setä” opettaa, oli Murmanille tunnuksenomainen. 

1228 J.W.M. [Murman, J. W.]: Löytyykö totista sivistystä kristillisyydestä? Suomen Julkisia Sanomia no. 
0, 10.11.1856; J.W.M. [Murman, J. W.]: Miksikä ei sisällinen sivistys edisty yhtä rintaa ulkonaisen sivis-
tyksen kanssa. Sanomia Turusta no. 31, 3.8.1858 & no. 33, 17.8.1858. 

1229 Murman, J. W. 1856: Setän opetuksia sielu-tieteessä. Ajattelevalle kansalle luettavaksi Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

1230 Murman, J. W. 1860: Setän opetuksia sielun viljelyksestä, ajattelevalle kansalle luettavaksi. Wider-
holm, Helsinki. 

1231 E.K. [Klami, Erik]: Järjellisen pimeyden vaarallisuudesta. Sanan-Lennätin no. 7, 14.2.1857. 

1232 E. K–i. [Klami, Erik]: Mietteitä ihmis-elämän taistelus-kilvoituksesta. Sanan-Lennätin no. 17, 
30.4.1858. Klami käytti varsinaisesti itse sivistys-käsitettä vasta tässä vuonna 1858 julkaisemassaan kir-
joituksessa, mutta vuonna 1857 kirjoitettu teksti käsittelee eri käsittein samaa aihetta. 

1233 esim. Hirvonen 2000. 
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joittaneeksi virolahtelaiseksi talonpoikaislaivuri Erik Klamiksi. Klamin nimen kirjai-

miin sopiva nimimerkki ”E. K-i” kirjoitti viipurilaisiin Sanan-Lennättimeen ja Ota-

waan maaseutukirjeitä juuri Virolahdelta.1234 Eräässä hänen käymässään sanomalehti 

debatissa hänen kiistakumppaninsa osoitti nimimerkki ”E. K-i”: n kirjoitukseen an-

tamansa vastauksensa juuri Erik Klamille.1235 ”E. K-i” vastasi tähän kirjoitukseen 

eikä kieltänyt henkilöllisyyttään.1236 Järjellisen pimeyden vaarallisuudesta ja Mietteitä ihmis-

elämän taistelus-kilvoituksesta olivat siis Erik Kalmin käsialaa. 

Staffan Riikonen 

Vuoden 1858 keväällä Suomettaressa ilmestyneen kirjoituksen Talonpoikaisia mietteitä 

”sivistyksestä” tekijäksi on merkitty nimimerkki ”S. R-nen.” Kirjoituksen tekijästä an-

taa vihjeen sen otsikon alla oleva lause ”Karjalassa sommiteltuja” sekä se, että kirjoi-

tuksessa liikutaan rautaruukkien maailmassa.1237 Nämä tekijät vihjaavat, että kirjoit-

tajalla oli yhteys Tohmajärvellä sijanneeseen Wärtsilän Rautaruukkiin. Sieltä puoles-

taan lähetti 1850-luvulla sanomalehtiin tekstejään kirjoittaja, joka esiintyi nimimer-

killä ”S. R.” ja ”S. R-nen.”1238 Nimimerkeissä esiintyvät kirjaimet sekä yhteys Wärtsi-

län rautaruukkiin osoittavat tekstin tekijäksi Staffan Riikonen -nimisen henkilön, joka 

toimi Wärtsilän rautaruukin kirjurina ja konttoristina 1850-luvulla. Hänen tiedetään 

myös kirjoittaneen aktiivisesti sanomalehtiin.1239 

                                                   

 

1234 Ks. esim. E. K-i.: Virolahdesta. Sanan-Lennätin no. 3, 15.1.1858; E. K-i.: Virolahdesta. Otawa no. 
5, 28.7.1860. 

1235 –ba–.:Muuan sana vastaukseksi Sanan-Lennättimen 14 numeroon, Erik Klamille. Sanan-Lennätin 
no. 22, 30.5.1857;  

1236 E. K–i. [Klami, Erik]: Selitös sanan-Lennättimen 22 N:n –ba–lle. Sanan-Lennätin no. 25, 2.6.1857 
& Sanan-Lennätin no 26, 27.6.1857; E. K–i. [Klami, Erik]: Vielä muutama sana –ba–lle. Sanan-Len-
nätin no. 27, 4.7.1857. 

1237 S. R-nen. [Riikonen, Stafffan]: Talonpoikaisia mietteitä ”Sivistyksestä”. Suometar no. 17, 30.4.1858 
& no. 18, 7.5.1858. 

1238 S. R–nen. [Riikonen, Staffan]: Tohmajärveltä kesäkuun 30p:nä. Suometar no. 27, 9.7.1858. S. R. 
[Riikonen, Staffan]: Tohmajärveltä, Värtsilästä. Suometar no. 29, 20.7.1855. 

1239 Kuollut. Laatokka no. 66, 15.8.1896. Riikosen muista sanomalehtikirjoituksisa ks. esim. Ks. esim. 
S. R–nen. [Riikonen, Staffan]:Talonpoikaisia mietteitä kunnallisista asioista. Suometar no.19, 
20.5.1859; S. R–nen. [Riikonen, Staffan]: Muutama miete kansan sivistämisestä. Sanan-Lennätin no. 
40, 8.10.1858;  
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Anders Särkelä 

Vuonna 1859 Suomettaressa ilmestyi nimettömän tekijän kirjoitus, joka oli nimeltään 

Astioita ja tarviskaluja puunjuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja valtiove-

loista.1240 Suora vihje tekstin tekijään on sen otsikko, joka antaa ymmärtää, että teksti 

on lähetetty lehteen Lohtajalta, Keski-Pohjanmaan rannikkoseudulta. Myös kirjoi-

tuksen sisällöstä on mahdollista tehdä päätelmiä. Kirjoittaja osoittaa tekstissään me-

kaniikan tuntemusta puhumalla vipuvoimasta arvostavaan sävyyn. Kirjoittaja myös 

aloittaa tekstinsä kirjoittamalla ajasta, sen kulumisesta ja suhteesta vaurauteen. Nämä 

tekijät viittaavat kelloseppämestari Anders Särkelään, joka asui kirjoituksen julkaisua-

jankohtana Lohtajalla. Hän oli kellosepän työssään tekemisissä mekaniikan ja ajan 

mittauksen kanssa. Hän myös mitä ilmeisimmin kirjoitti sanomalehtiin muitakin kir-

joituksia. Tästä on osoituksena Lohtajalta vuonna 1857 Suomen Julkisiin Sanomiin 

lähetetty maaseutukirje.1241 

Särkelään viittaa myös Astioita ja tarviskaluja puunjuurista eli Lohtajalaisia mietteitä ra-

hanpuutteesta ja valtioveloista -kirjoituksessa lausuttu käsitys sivistyneen ihmisen omi-

naislaadusta. Tekstin kirjoittaja korostaa tekstissään ihmisen luontaisen lahjakkuuden 

merkitystä ja antaa arvostusta sellaiselle ihmiselle, joka osaa valmistaa halvoista luon-

nonaineista kalliilla myytäviä tavaroita. Nämä ominaisuudet ovat juuri niitä, joita 

Zacharias Topelius kuvaili Anders Särkelää tästä vuonna 1843 kirjoittamassaan hen-

kilökuvassa ”Chronometer-Makaren”. Topelius esitti Särkelän tekstissään poikkeuk-

sellisena luonnonlahjakkuutena. Hän myös mainitsi Särkelän erityisen kyvyn rakentaa 

kellojaan halvoista luonnonmateriaaleista.1242 Näyttää siltä, että Topeliuksen Särkelää 

koskeneista luonnehdinnoista vaikutteita saanut Astioita ja tarviskaluja puunjuurista eli 

Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja valtioveloista -kirjoitus on samaan aikaan Lohta-

jalla asuneen Anders Särkelän omaa käsialaa. 

                                                   

 

1240 Astioita ja tarviskaluja puujuurista eli Lohtajalaisia mietteitä rahanpuutteesta ja valtioveloista. Suo-
metar no. 15, 15.4.1859 & no. 16, 29.4.1859. 

1241 A.S. [Särkelä, Anders]: Lohtajasta. Suomen Julkisia Sanomia no. 59, 10.8.1857.  Nimimerkin kirjai-
met sopivat Anders Särkelään. Kirjoittaja myös kaipaa kaupungin perustamista asuinsijoilleen, joka 
sopii Särkelään siinä mielessä, että tämä oli aikaisemmin toiminut kelloseppänä Kokkolassa ja Vaasassa, 
kunnes oli sairastelun vuoksi muuttanut takaisin Lohtajan pitäjään. Ks. Antti Särkelä. Uuriseppä. Mai-
den ja merien takaa no. 12, 15.6.1865. 

1242 Topelius, Z: Chronometer-Makaren. Helsingfors Tidningar no. 95, 6.12.1843. 
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Tobias Serenius 

Vuonna 1860 ilmestyi kuopiolaisessa Ilmoitus-Lehdessä kirjoitus nimeltään Kerto-

muksia II, jossa pohdittiin ihmisen sivistymisen merkitystä.1243 Kirjoituksen alla ei ol-

lut nimeä, mutta se oli julkaistu palstalla, johon lehdessä yleensä sijoitettiin toimituk-

sen kirjoituksia päivänpolttavista aiheista. Tämän vuoksi kirjoituksen kirjoittajaksi on 

tunnistettavissa Ilmoitus-Lehden silloiseksi toimittajaksi Tobias Sereniukseksi.1244 

Erik Taipale 

Nimimerkki ”E.T–e.” kirjoitti 1850-luvun lopulla ja 1860-luvun alussa useita kirjoi-

tuksia, joissa hän pohti ihmisen sivistymisen merkitystä. Vuonna 1858 hän teki näin 

kahdessa Saarijärveltä kirjoittamassaan Suomen Julkisissa Sanomissa ilmestyneessä 

maaseutukirjeessä.1245 Vuonna 1860 hän kirjoitti sivistyksestä samassa lehdessä otsi-

kolla Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta.1246 Vuonna 1863 hän palasi aihee-

seen vielä Tapiossa julkaistussa kirjoituksessaan Mikä on se ”sivistys”, johon Suomen 

”maaviljelijäin” on pyrittävä?1247 

”E.T–e.” -nimimerkki on todennettavissa Saarijärveltä kotoisin olleeksi talonpo-

jan pojaksi Erik Taipaleeksi (myöh. Rutanen), sillä tiedetään, että samaan aikaan 

1850–1860-luvuilla Saarijärveltä aktiivisesti maaseutukirjeitä lähettänyt ”M.T–e.” oli 

Matti Taipale.1248 Saarijärven rippikirjoista selviää, että tällä oli Erik niminen veli, joka 

lähti vuonna 1860 Kuopiossa sijainneen Leväsen maaviljelyskoulun oppilaaksi.1249 

                                                   

 

1243 Serenius, Tobias: Kertomuksia II. Ilmoitus-Lehti no. 11, 17.3.1860. 

1244 Kinnunen 1982, 63; Ekman-Salokangas et al. a) 1988. 181.  

1245 E.T–e. [Taipale, Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no. 32, 29.4.1858. E.T–e. [Taipale, 
Erik]: Saarijärveltä. Suomen Julkisia Sanomia no.95, 16.12.1858. 

1246 E.T–e. [Taipale, Erik]: Kuulumisia Leväsen maaviljelyskoulusta Kuopiosta. Suomen Julkisia Sano-
mia no. 101, 27.12.1860. 

1247 E. T–e.: [Taipale, Erik]: Mikä on se ”sivistys”, johon Suomen ”maaviljelijäin” on pyrittävä? Tapio 
no. 9, 28.2.1863. 

1248 Hirvonen 2000, 525. 

1249 Saarijärvi rippikirja, 1860–1873. MKO50-65 [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/HisKi-digi-
arkisto.php?bid=1290&pnum=2]. Saarijärveläisen Erik Taipaleen nimi on mainittu koulun oppilaana 
kuopiolaisessa ilmoituslehdessä syksyllä 1860. Leväsen maaviljelyskoulu. Ilmoitus-Lehti no. 40, 
6.10.1860. 
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Yksi nimimerkki ”E.T–e.”:n sivistys-kirjoitus oli lähetetty juuri vuonna 1860 samai-

sesta oppilaitoksesta.  Erik ja Matti Taipale kirjoittivat sanomalehtiin tekstejä myös 

yhdessä. He käyttivät tällöin rinnakkain juuri nimimerkkejään ”E.T–e.” ja ”M.T–

e.”.1250  

August Hytönen 

Jyväskyläläisessä Kansan Lehdessä ilmestyi vuosien 1868 ja 1869 aikana kolme kir-

joitusta, jotka kirjoitustyyliltään ja argumentoinniltaan vaikuttavat saman tekijän te-

kemiltä. Niistä kaksi, syksyllä 1868 ja kesällä 1869 otsikolla ”Kirje Savosta” ilmesty-

nyttä tekstiä, oli kirjoittanut nimimerkit ”Suomen mies” ja ”Suomenmies”.1251 Ke-

väällä 1869 ilmestyneen Muuan sana kristillisestä sivistyksestä -kirjoituksen tekijäksi oli 

puolestaan merkitty nimimerkki ”A.H.”1252  

Nimimerkki ”A.H.”: n henkilöllisyydestä ja kotipaikasta antaa vihjeen Kansan 

Lehdessä muutamaa kuukautta aikaisemmin ollut toimituksen kirjoitus, jossa se il-

moitti saaneensa rautalampilaiselta ”A.H–nen” nimiseltä henkilöltä kirjeen, jossa 

tämä erikseen pyysi Muuan sana kristillisestä sivistyksestä -kirjoituksensa julkaisemista. 

Hän kertoi tarjonneensa kirjoitustaan useampaan sanomalehteen, mutta mikään 

niistä ei ollut sitä julkaissut.1253 ”A.H–nen” oli Kansan Lehden toimitukselle tuttu, 

sillä hän kävi 1860-luvun lopussa lehdessä kiivasta uskonnollista polemiikkia.1254 

                                                   

 

1250 Ks. esim. M. T–e. & E. T–e. [Matti Taipale & Erik Taipale]:Saarijärveltä. Suometar no. 4, 3.2.1860. 

1251 Suomen mies [Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 49, 5.12.1868 & Suomenmies 
[Hytönen, August]: Kirje Savosta. Kansan Lehti no. 23, 12.6.1869. 

1252 A.H. [Hytönen, August]: Muuan sana kristillisestä sivistyksestä. Kansan Lehti no. 13, 3.4.1869. 

1253 Rautalammilta. Kansan Lehti no. 49, 5.12.1868.  

1254 Ks. esim. debatti Kansan Lehdessä 1868–1869: Talonpoika: Kuva yksipuolisesta kristitystä. Kansan 
Lehti no 50, 12.12.1868 & Kansan Lehti no. 51, 19.12.1868; A.H–n. [Hytönen, August]: Vastinta Ta-
lonpojalle. Kansan Lehti no. 8, 20.2.1869, no. 9, 27.2.1869. no. 10, 6.3.1869; Talonpoika: Kirje veli 
A.H–lle R–lta. Kansan Lehti no. 19, 15.5.1869 & Kansan Lehti no. 20, 22.5.1869; H. A–n.: Yks-puo-
leisesta kristitystä. Kansan Lehti no. 26, 3.7.1869; A.H–n. [Hytönen, August]: Taas vastinta Talonpo-
jalle. Kansan Lehti no. 30, 31.7.1869, Kansan Lehti no. 31, 7.8.1869, Kansan Lehti no.  34, 28.8.1869 
& Kansan Lehti no. 35, 4.9.1869; Talonpojan puolustaja: Puolustus Talonpojalle. Kansan Lehti no. 36, 
1.9.1869; A.R.: Taas vastinta A.H:lle. Kansan Lehti no. 37, 18.9.1869. Kansan Lehti no. 38, 25.9.1869 
& Kansan Lehti no. 40, 9.10.1869. 
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Eräässä näistä hän kertoi kuuluvansa hedbergiläiseen eli evankeliseen herätysliikkee-

seen.1255 Tämä tieto vahvistaa nimimerkki ”A.H.”:n henkilöllisyyden, sillä evankeli-

sen liikkeen historiassa on tieto, jonka mukaan F.G. Hedbergin kanssa kirjeenvaih-

dossa oli juuri 1860-luvun lopulla August Hytönen -niminen kirjuri Rautalam-

milta.1256 

Rautalammilla asunut August Hytönen sopii myös ”Kirjeitä Savosta” -kirjoituk-

sen tekijäksi, sillä hänen kirjoitustyylinsä ja teksteissään jakama kristillinen oppi täs-

määvät. Syystä tai toisesta Hytönen näyttää kuitenkin kirjoittaneen Savon kirjeensä 

nimimerkillä ”Suomen mies” tai ”Suomenmies”. Tämä saattaa johtua siitä, että Kan-

san Lehden toimitus ei ollut vielä julkaissut hänen omalla nimellään lähettämäänsä 

sivistyksen merkitystä pohtivaa kirjoitustaan Muuan sana kristillisestä sivistyksestä.1257 

Hytöseen nimimerkin ”Suomenmies” takana viittaa sekin, että tämä suosi nimimer-

keissään mies-sanaa. Hytönen käytti myöhemmin 1870-luvulla käymissään evankeli-

sen liikkeen sisäisissä julkisissa debateissa nimimerkkiä ”Talonmies”.1258 Näyttää to-

dennäköiseltä, että August Hytönen oli kaikkien kolmen kirjoituksen takana. 

Wilhelm Carlsson 

Hengellinen Kalenteri -vuosijulkaisussa ilmestyi vuosien 1870 ja 1871 kirjoihin jaettu 

laaja tutkielma Sivistyksestä. Sen julkaisi omalla nimellään Jämijärven kappalainen Wil-

helm Carlsson, joka oli julkaisun alkuunpanija ja toimittaja.1259 

                                                   

 

1255 A. H–n: Vastinta Talonpojalle. Kansan Lehti no.8, 20.2.1869. 

1256 Takala 1948, 280. 

1257 Rautalammilta. Kansan Lehti no. 49, 5.12.1868.  

1258 Evankelisen liikkeen äänenkannattajan Kristillisten Sanomien päätoimittaja Wilhelm Carlsson pal-
jasti eräässä pitkään jatkuneessa uskonasioita koskeneessa debatissa, että nimimerkin ”Talonmies” 
taustalla oli A.H. Rautalammilta. Carlsson, Wilhelm: Kirjeenvaihtoa. Kristillisiä Sanomia no. 19, 
12.5.1874. Carlsson myös julkaisi Hytösestä tämän hänelle yksityiskirjeessään julkaisemaa elämäkerral-
lista tietoa. Ks. Carlsson, Wilhelm: Jälkimuistutus oppiin ”parannuksesta”. Kristillisiä Sanomia no. 35, 
2.9.1873. 

1259 Carlsson Wilhelm 1869: Sivistyksestä. Hengellinen Kalenteri 1870, 9–51 & Carlsson Wilhelm 1870: 
Sivistyksestä. Hengellinen Kalenteri 1871, 15–45. 
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Johan Hänninen 

Vuonna 1870 ilmestyi hyväskyläläisessä Kansan Lehdessä ihmisen sivistymistä käsit-

televä kirjoitus Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille!, jonka oli kirjoittanut nimimerkki ”J.H–

n.”.1260 Sama nimimerkki tarttui uudelleen aiheeseen vuonna 1873 viipurilaisessa 

Suomenlehdessä kirjoituksessaan Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä.1261 Nimimerk-

kien lisäksi näissä kirjoituksissa toistui samankaltainen käsitys sivistyksestä, josta voi-

daan päätellä, että kyseessä on yhden ja saman henkilön kirjoittamat tekstit. 

Nimimerkin jäljille on mahdollista päästä sen takana olleen henkilön runsaan kir-

joitustoiminnan ansiosta. Nimimerkki ”J.H–n.” oli aktiivinen maaseutukirjeiden kir-

joittaja. Hän kirjoitti Rautalammin asioita koskevan maaseutukirjeen nimimerkillä 

”J.H–n.” ensimmäistä kertaa juuri Kansan Lehdessä samana vuonna 1870 sivisty-

mistä käsitelleen artikkelinsa kanssa.1262 Pian tämän jälkeen nimimerkin maaseutukir-

jeitä alkoi tulla samaiseen lehtiin Mikkelistä. Eräät niistä käsittelivät Mikkelissä sijain-

neen Suonsaaren työlaitosmuotoisen vaivaistalon toimintaa.1263 Kirkonkirjoista sel-

viää, että Suonsaaren laitoksen työnjohtajana oli vuonna 1868 aloittanut Johan Hän-

ninen -niminen henkilö, joka oli muuttanut Mikkeliin Rautalammilta.1264 Nimimerkki 

”J.H–n.” vahvistuu Johan Hänniseksi, kun tämä nimimerkki alkaa vuonna 1875 lä-

hettää maaseutukirjeitään Pieksämäeltä ja vuonna 1885 Kerimäeltä.1265 Kirkonkir-

joista on mahdollista havaita, että kyseessä on juuri sama Rautalammilta kotoisin ol-

                                                   

 

1260 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje Kansan Lehdelle ja veikoille! Kansan Lehti no. 2, 15.1.1870 & 
Kansan Lehti no. 3, 22.1.1870. 

1261 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kristillisestä valistuksesta ja sivistyksestä. Suomenlehti no. 38, 23.9.1873 
& no. 39, 30.9.1873. 

1262 J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kirje A.J:lle R:lta. Kansan Lehti no. 11, 19.3.1870. 

1263 J. H–n. [Hänninen, Johan]: Mikkelistä. Kansan Lehti no. 25, 25.6.1870 & no. 11, 19.3.1870; J. H–
n. [Hänninen, Johan]: Mikkelistä. Kansan Lehti no. 26, 2.7.1870. 

1264 MMA Mikkelin maaseurakunnan rippikirja II 1859–1869 (I Aa:28), sivu 724. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7886982]. 

1265 Ks. esim. J.H–n. [Hänninen, Johan]: Pieksämäeltä. Uusi Suometar no. 6, 15.1.1875; J.H–n. [Hän-
ninen, Johan]: Pieksämäen Porsaskoskelta. Uusi Suometar no. 40, 7.4.1875 & J.H–n. [Hänninen, Jo-
han]: Kerimäeltä. Savonlinna no 12. 19.3.1885; J.H–n. [Hänninen, Johan]: Kerimäeltä. Savonlinna no. 
51, 17.12.1885. 



 

458 

lut Johan Hänninen, joka muutti vuonna 1868 Mikkeliin vaivaistalon työnjohta-

jaksi1266, vuonna 1871 Pieksämäellä sijainneen rusthollin lampuodiksi1267 ja vuonna 

1885 Kerimäelle viljelemään yhdessä veljensä kanssa siellä sijainnutta tilaa.1268 1860–

1880-luvuilla aktiivinen sanomalehtien maaseutukirjeiden lähettäjä nimimerkki ”J.H–

n.” oli siis Johan Hänninen. 

  

                                                   

 

1266 MMA Mikkelin maaseurakunnan rippikirja II 1859–1869 (I Aa:28), sivu 724. 
[http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7886982]. 

1267 MMA Pieksämäen maaseurakunnan rippikirja 1869–1878, sivu 784. [http://www.sukuhisto-
ria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/pieksamaki/rippikirja_1869-1878_msrk_mko84-100/293.htm]. 

1268 MMA Pieksämäen maaseurakunnan muuttaneet 1883–1894, vuosi 1885, no. 53. [http://www.su-
kuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=7323&pnum=9]. MMA Kerimäen seurakunnan 
rippikirja 1882–1891, sivu 483. [http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/pai-
kat.php?bid=7253&pnum=472]. 
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 

1. Tekstikorpusaineisto 

Sähköiset arkistot ja tietokannat 

Kansalliskirjaston digitoidut aineistot [digi.kansalliskirjasto.fi] 

Sanomalehdet 

Aikakauslehdet 

Kotimaisten kielten keskus. Kaino - Kotuksen aineistopalvelu [http://kaino.kotus.fi/] 

Vanhan kirjasuomen korpus 

Varhaisnykysuomen korpus 

Lehdet 

Sanomalehdet: 

Aamurusko 1857–1859 

Helsingin Uutiset 1862–1863 

Hämäläinen 1858–1873 

Ilmarinen 1866–1872 

Ilmoituslehti 1859–1860 

Kanava 1845–1847 

Kansakunnan Lehti 1863–1864 
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Kansan Lehti 1867–1870 

Keski-Suomi 1871–1873 

Kuopion Hippakunnan Sanomia 1859–1860 

Kuopion Sanomat 1856–1857 
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Maamiehen Ystävä 1844–1855 
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Sanomia Tampereelta 1866 

Sanomia Turusta 1850–1873 

Satakunta 1873–1910 

Suomalainen 1846 

Suomen Julkisia Sanomia 1856–1865 

Suomenlehti 1872–1873 

Suometar 1847–1866 

Suomi 1847–1849 

Tampereen Sanomat 1866–1900 

Tapio 1861–1888 

Tieto-Sanomia Suomen Kansalle 1870–1872 

Tähti 1863–1867 
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Uusi Suometar 1869–1973 

 

Aikakausjulkaisut: 

Evankelinen sanansaattaja 1856–1857 

Hengellinen kalenteri 1869–1873 

Hengellinen Sanan-saattaja 1870 

Kirjallinen kuukausilehti 1866–1873 

Koitar: Savo-karjalaisen osakunnan albumi 1870–1873 

Koti ja koulu: sanomia lasten kasvattajille 1864–1866 

Kristillinen huwittaja 1851–1855 

Kristillisiä sanomia 1850–1873 

Kuukauslehti sunnuntaikouluille maaseurakunnissamme 1872 

Lasten Suometar 1856–1857 

Lasten ystävä 1862–1863 

Lukemisia kansalle 1855 

Lukemisia maamiehille 1849–1850 

Lukemista nuorisolle 1856 

Luonnotar 1862–1863 

Maanwiljelyslehti 1872–1873 

Maiden ja merien takaa 1863–1866 

Mehiläinen 1859–1863 

Nuorukainen 1865–1873 

Pääskynen 1870–1873 

Rauhan sanan-saattaja 1855–1856 
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Sunnuntai- ja pyhä-lehti 1855–1856 

Suomen huoneenhallituksen sanomia 1851–1853 

Suomen Kuvalehti 1872–1873 

Suomen lähetyssanomia 1859–1873 

Suomi 1841–1873 

Varpunen 1860–1861 

Weitikka 1871–1872 

Bibliografiat 
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2. Kontekstoiva aineisto  

Arkistolähteet 

Kansallisarkisto (KA): 

Kansakoulukomitean arkisto, Kansakoulukomitean mietintö. 

Tuomiokapitulien kouluarkisto   

Hämeenlinnan maakunta-arkisto (HMA): 

Hattulan seurakunnan pää- ja rippikirjat 1841–1854. 

Hämeenlinnan kaupunkiseurakunnan pää- ja rippikirjat 1844–1850. 

Joensuun maakunta-arkisto (JOMA): 

Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunnan pää- ja rippikirjat II 1848–1858. 

Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunnan pää- ja rippikirjat II 1859–1868. 

Rautalammin seurakunnan lastenkirja I 1838–1851 (I Ab:8). 

Rautalammin seurakunnan lastenkirja I 1852–1861 (I Ab:10). 

Rautalammin seurakunnan lastenkirja II 1852–1861 (I Ab:11). 

Rautalammin seurakunnan pää- ja rippikirjat 1872–1881. 

Rautalammin seurakunnan pää- ja rippikirjat I 1852–1861 (I Aa:21). 

Rautalammin seurakunnan pää- ja rippikirjat I 1862–1871 (I Aa:25). 

Rautalammin seurakunnan pää- ja rippikirjat II 1852–1861 (I Aa:22). 

Rautalammin seurakunnan pää- ja rippikirjat II 1862–1871 (I Aa:26). 

Rautalammin seurakunnan pää- ja rippikirjat III 1843–1851 (I Aa:20). 

Rautalammin seurakunnan pää- ja rippikirjat III 1862–1871 (I Aa:27). 

Rautalammin seurakunnan pää- ja rippikirjat IV 1852–1861 (I Aa:24). 
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Rautalammin seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelot 1826–1845 (I C:6) 

Rautalammin seurakunnan syntyneiden ja kastettujen luettelot 1862–1879. 

Rautalammin seurakunnan vihittyjen luettelot 1832–1879 (I Eba:6). 

Rautalammin seurakunnasta muuttaneet 1847–1858. 

Rautalammin seurakunnasta muuttaneiden luettelot 1859–1879 (I Bb:3), 

Rautalammin seurakuntaan muuttaneiden luettelot 1847–1867 (I Ba:2). 
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Parikkalan seurakunnan pää- ja rippikirjat 1881–1890. 
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Pieksämäen maaseurakunnan pää- ja rippikirjat 1877–1880. 
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Pieksämäen maaseurakunnan pää- ja rippikirjat 1880–1889. 
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ENGLISH SUMMARY: IMAGINED SELF – THE 
SELFHOOD ON THE INTERFACE BETWEEN PRE-
MODERN AND MODERN 

 

In this thesis I examine how the conception of self or the human subject changed in 

the culture of Finnish-speaking population residing in the Grand Duchy of Finland 

at the turning point of modernization in the mid-1800s. My research task is twofold. 

First of all I ask what kind of culturally and socially defined conception of self or 

subject there was in the Finnish-speaking people’s culture in the mid-1800s and how 

this perception changed with modernization. In a wider scope I expand the research 

angle to the level of Western culture. I use the culture of Finnish-speaking people as 

a case study in order to analyze the breakthrough of the modern western notion of 

self on the level of the linguistic part of the population and its culture. Therefore I 

secondly ask which reasons led to the change of the conception of self in Finnish-

speaking people’s culture and what this tells of the formation and spreading of the 

modern Western notion of self. 

I examine the notion of self in the culture of the Finnish-speaking population by 

doing a representative cross-section to the mid-1800s published Finnish written cul-

ture. That is possible because Finnish written culture was still quite narrow in the 

mid-1800s. At that time, the concept of “sivistys” appeared on the literary language 

of Finnish for the first time. Its meaning referring to the individual “sivistys” de-

scribed the internal self-formation of the human being. In this meaning, “sivistys” is 

close to the German word “Bildung” and Swedish word “bildning”. These words 

had also clearly influenced the development of the concept of the “sivistys”.  

My research material includes all the texts of Finnish published written culture in 

the era of 1845-1873 in which the concept of “sivistys” was defined in its meaning 

pointing to the individual. These texts were also the very first kind of published text 

where the concept of “sivistys” was defined in this sense. I carry out my study by 

using the reference frame of Peter L. Berger’s and Thomas Luckman’s sociology of 

knowledge. The essential theoretical background of my study is also Charles Taylor’s 
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work on the history of Western modern notion of self as well as Benedict Anderson's 

work on the sense of community. The main work method is the history of concepts 

which I understand to be primarily the research of the human experience and, in a 

broader sense, the social and cultural experience. 

In order to answer my study task, I make into my material a group of sub-ques-

tions to which I will answer in the first three parts of my work. In the first part of 

the work, I concentrate on the social and cultural structures which defined the lives 

of the writers of the texts where the ”sivistys” was articulated. In this section, my 

question is, who were the authors of these writings and of what kinds were the Finn-

ish social and cultural contexts from their point of view in the beginning of the 1800s 

and the mid-1800s? I answer this part of the task by identifying and by appointing 

twelve men who had produced the writings. They came from different regions of 

Finland and all of them had been born during the first part of the 1800s.  

These writers were socially and culturally connected to each other by three start-

ing points. First of all, all of them had been born into Finnish-speaking homes which 

made their living on farming in the Finnish countryside. That meant that all of these 

writers had experienced their socialisation in their childhood through the agrarian 

culture of Finnish-speaking people, the main features of which were almost self-

sufficient natural economy and communication that based on oral culture and face-

to-face interaction. Secondly they had all experienced a social rise that disentangled 

them from the Finnish traditional agrarian culture. Crucial to this social mobility was 

that the writers had acquired literal knowledge from schools or on their own. Due 

to their social mobility the writers had moved to the completely new world of distri-

bution of work and knowledge instead of adopting their ancestors’ inherited profes-

sion and their way of life. The important thing in the writers’ lives was that they 

learned good literal skills. Due to that, the writers became active users and actors of 

the public Finnish written culture within its sphere. At the same time, the writers got 

to the sphere of communication of the non-local literal culture which was wider than 

the face-to-face communication that they had been used to in their childhood. The 

third thing that connected the writers to each other was that they lived during the 

period when the first rise of the early information society which functioned with 

their native language took place. Thanks to that, the communication which was done 

in Finnish became non-local and nationwide for the first time. The formation of the 

standard Finnish language took shape as part of this process in the middle of the 

1800s and due to that it became the standardized tool of the communication which 

had the ability to combine society and culture. The texts where the “sivistys” were 



 

496 

defined and which were written by the main characters of this study were part of this 

process. 

In the second part of my study I concentrate on the writings and writers of the 

“sivistys” one by one. I do that in order to find out what kind of personal and local 

circumstances were behind each writing. I connect each writing to the wider context 

of the history of the “sivistys” concept in the Finnish language and try to find out 

experiences that were behind every single writing. I do that in order to find out social 

and cultural experiences that were common to every writer. Therefore I ask why the 

concept of “sivistys”, which plunges into the depths of the inner space of the human 

being, was adopted into Finnish social reality and literal language.  

I answer this question by introducing each “sivistys” writing and writers behind 

the texts and bring out what kinds of models of existing written culture the writers 

had used. I also present how the writings are connected to the personal and local 

lives of the writers. This brings out the fact that each “sivistys” writing had been 

created in their individual contexts. This means that every “sivistys” writing was 

above all based on every writer's own life history and on the experiences in their 

local communities. This means that the intertextual references are not in the main 

role in these texts. Instead of that the writers wrote about the experiences on how 

they had achieved their own self-formation (sivistys) during their lives. The reason 

why these writings appeared in the publicity at the mid-1800s is connected with the 

large scale social and cultural changes which the writers experienced in their local 

communities.  

The writers offered their texts to their publicity as models which described how 

human beings could adjust to the changes that the beginning of the modernization 

brought to their local milieus. Because of the rising sphere of the Finnish actual 

public information, these writers’ local experiences broaden to an experience of the 

wider translocal social change which crossed the borderlines of locality and has been 

later begun to be called the process of modernization. That meant that the writers 

began to grasp the existence of the society as a current of actual reality which was 

experienced at the same time in different regions of the country. The writings of the 

“sivistys” were written because due to their experience of the social change the writ-

ers’ idea of the subject or self was no longer similar to the idea of man that was 

commonly shared in Finnish culture. The writers of the ”sivistys” tried to define the 

new idea of self by writing their texts about the self-formation of the human being 

to a new kind of state of being. 

In the third part of my study, I change my point of view from the social level to 

a cultural one. I ask what kind of features of the subject or self could be found in 
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the writings of the “sivistys” and which of these features were culturally shared by 

all the writers. I also ask what the cultural roots of these common features were. By 

doing this I answer the first part of my main research question by constructing the 

commonly shared idea of self in the Finnish culture in the middle of the 1800s. I am 

doing that by analyzing the idea and borders of self in the thinking of each writer 

and I present these ideas in the figures which describe the dispositions of self. After 

this, I analyze the common features of the thinking of the writers by comparing their 

ideas of the initial state of man, the process of self-formation (sivistys), the ideal state 

of the achieved self-formation (sivistys) and the understanding of the sense of com-

munity. Based on these comparisons of the writers’ thoughts I perceive the ideas of 

the pre-modern and modern subject and the features of the cosmic orders which 

these ideas of self were part of and which manifest themselves in the texts of the 

writers.  

In the third part, I present that the writers’ ideas of the initial state of the man 

articulated the idea of the pre-modern self that had been dominant in the Finnish 

culture. In this conception of self, the human being was understood as part of the 

wider order created by God which was considered to have gotten its final form in 

the Fall that is described in the Bible. This idea of the pre-modern subject was based 

on Lutheran Christianity and especially on its most important cultural meta-text in 

Finnish, the Catechism, a Lutheran book which everybody had to read and to absorb 

in order to get a recognized position in their communities. 

The Lutheran doctrine which was presented in the Catechism emphasized the 

principal sinfulness and badness of a human being and the hither world. The oppo-

site of this was God and his spirit, which was understood to be the source of all 

good. This dualism was thought to be the one which was going through the whole 

universe and that was the reason why the human being and the nature could be seen 

as a part of one and the same category of the sin. According to the same dualistic 

idea, the human being was considered to be constantly dependent on the source of 

the moral which was God. The good was not thought to be a permanent internal 

property of the human being, which is why the internal borders of the human being 

appeared to be non-uniform and flickering ones. The soul/body division was not 

exact, as the dualism of all good God and of the sinful world was the hegemonic 

cultural categorization of the time. 

It was possible to understand the idea of the pre-modern subject and the cosmic 

order in this way because the temporal simultaneity was understood in a different 

manner than during the modern time. In pre-modern thinking, the simultaneity was 

conceived transverse, cross-time or vertically, which is why one may have thought 
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that the events of the past were not only past but also attending continuously in the 

present. In this mode of thought past and future had simultaneity in an instantaneous 

present. That is why the Fall, which was considered defining the essence of the hu-

man being and the whole cosmic order, was understood as if to be constantly present 

in the life of the human being. In the history of the Western thinking, this pre-mod-

ern idea of self was based on the idea of Augustinus which Martin Luther developed 

in its own direction. In Finland there appears to be a peculiar kind of interpretation 

of this tradition which was based on the specific circumstances in which the Finnish-

speaking people lived. 

In the third part of my study, I also present that there was a new kind of idea of 

self which was articulated in the writings of “sivistys”. It was based on the writers’ 

ideas of the process of self-formation and the ideal state of the achieved self-for-

mation which are both included in the meaning of the Finnish concept of “sivistys”. 

The modern idea of self also included a new kind of grasp of the cosmic order. The 

writers’ definitions of the “sivistys” contained a shift where the idea of pre-modern 

self was displaced and the new grasp of the modern self was breaking through. I 

suggest that this shift included the transition of the moral sources from outside of 

self to the inner feature of the human being. At the same time, there emerged a new 

horizontal or translocal understanding of the idea of temporal simultaneity which 

can be described by the word “meanwhile” which displaced the old transverse, cross-

time or vertically thought of simultaneity.  

Consequently the features that are typical of the modern Western thought like 

dualistic soul/body and subject/object divisions became part of the thinking of the 

Finnish-speaking people and were spread by written and printed culture. Likewise 

the nature was now begun to seen as the objective or neutral base of the human 

activity which causal laws determined. The change also brought about the modern 

idea of the human culture tradition which became the dualistic opposite of the na-

ture. In the center of this change was the new modern view of self as a more auton-

omous, clearly defined, disengaged and more individualistic than in the previous pre-

modern view.  

At the same time, the sense of community began to be seen as “imagined com-

munity” as Benedict Anderson has stated. It was based on the experience of the 

temporal horizontal simultaneity. Therefore there appears the new kind idea of trans-

local and actual “imagined community” which is the root of modern nationalism. To 

a part of the writers the displacement of the pre-modern subject and the break-

through of the modern idea of self were based on the tradition of the western scien-

tific thought which filtered through the influence of Swedish-speaking intelligentsia 
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and the existing printed Finnish literature which had had strong influence on the 

Enlightenment. To another part of the writers, the change was based on the revision 

of the Lutheran Christianity in which the good began to be seen as a more permanent 

property in the human being. After all, in the main role on this shift were the writers’ 

experiences of the social change that they analyzed with the new kind of Finnish 

actual and printed knowledge. 

In the fourth part of my study I move on from the ideas of self to analyze the 

reasons that were in the background of the breakthrough of the modern Western 

idea of self in the Finnish-speaking people’s culture. I am doing this by combining 

the micro and macro levels which I have gone through in previous parts of my work. 

By this way, I answer my second research question: which are the reasons that led to 

the change of the conception of self in Finnish-speaking people’s culture and what 

do these reasons tell about the formation and spreading of the modern Western 

notion of self on a wider scale? 

I answer this research task by arguing that the men who wrote about self-for-

mation (sivistys) lived on the interface between the pre-modern and modern. This 

means that many of the significant modern changes of the social structure appeared 

in their lifetime. They were born to the old agrarian culture whose main characteris-

tics were locality, self-sufficient economy and face-to-face interaction. Nevertheless 

they had disengaged themselves from it to the domain of monetary economics and 

acquired literacy which made possible a new kind of personal and translocal written 

communication. Before, all these men had during their lifetimes been in touch with 

the first rise of the early Finnish information society which changed the social and 

cultural structures. This process of change gave birth to the Finnish public sphere in 

which knowledge in Finnish began to spread in a new current, actual and translocal 

way which crossed the borderlines of old locality. 

The birth of the sphere of actual and current information in Finnish affected 

essentially the thought of the writers who had operated actively in this new public 

sphere. These writers had been socialized in their childhood in the world of pre-

modern information in which the essential knowledge was spread orally or by face-

to-face interaction from one generation to the next. This knowledge was by its di-

rection vertical and its simultaneity was conceived transverse or cross-time. With the 

first rise of the Finnish-speaking information society, the direction of the essential 

knowledge supply changed. The temporally horizontal knowledge now became cen-

tral and it spread through Finnish public written culture.  

At the same time, the rise of the Finnish publicity gave birth to the new sphere 

of the communication that crossed the borderlines of locality which made it possible 
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by literacy to be in contact with some unknown human being in another area of the 

country. This meant the new kind of social interaction which changed the process in 

which the writers of “sivistys” formed their personal identities. This was because 

these writers who wrote to the public sphere began to construct their own impres-

sion about their selves with the public sphere’s mediated communication and inter-

action which crossed the borderlines of localities. Due to that, these people's identi-

ties were no more based only on the idea of their selves which they had acquired in 

the face-to-face interaction but in addition to that on the idea which they got in the 

mediated translocal communication. In this sphere of communication, the writers 

didn’t gain the feedback about their identity and self as immediately as in the in the 

daily verbal and wordless face-to-face interaction.  

The self or the identity now had to be imagined or conceptualized in a new more 

outlined way in the mind of the human being. This was the way how these people 

acquired the modern “imagined self” which in the name of clarity had to be imagined 

both internally and externally clear and wholly formed. The writings of the self-for-

mation (sivistys) were articulations of this new idea about self which were created 

because in the written culture in Finnish there were as yet no articulations of this 

kind of modern identity. There were no literal models or models in everyday life in 

which the writers could have been identified themselves. These writings of “sivistys” 

were stored as a part of the Finnish written culture which made it possible that for 

the future generations these kind of cultural models existed. That is why they could 

acquire them along their socialization. Thus the next generations had no need to 

experience a change in their selves empirically.  

The results of this study which makes a representative cross-section of the Finn-

ish-speaking people’s culture in the mid-1800s prove that there is a connection be-

tween the birth of a modern self and temporal simultaneous horizontal information, 

communication and community. All of them seem to have gained ground through 

the modern development and spreading of a communication technology and the 

early information society. This is why I suggest that the new kind of conception of 

self – Imagined self – describes also more widely the adoption mechanism of modern 

Western self or subject, especially the mechanism in which the modern Western idea 

of self reached the masses and became the self-evident way of understand the self of 

the human being. 

To understand the way the idea of the modern subject was shaped is today espe-

cially important because the new digital networks and communication technologies 

are changing our life and existence in an unprecedented manner. Already now many 

people’s personal identity is formed and is to be located partly in the real life and 
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partly in the digital networks’ social media. It is possible and even probable that in 

the future the powerful cultural categories which have been formed in the modern 

age of print are no longer sufficient to describe the outline of the human being. The 

self then has to be imagined and conceptualized in a new way. In order to succeed 

in this more easily, one must know how it took place at the turning point of the early 

print-based information society. 
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