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Esipuhe 

Olen usein miettinyt, miten ihminen niin antaumuksella uppou-
tuu tutkimusaiheeseen, johon hän on törmännyt sattumalta tai 
saanut ainakin osittain annettuna. Minut ohjasi järjestäytymisen 
tutkimuksen pariin Henrik Stenius ja työskentely "Kansalaisten 
järjestäytyminen Suomessa" -tutkimushankkeessa 1980-luvulla. 
Tuon ajan opetukset loivat tutkimukseni perustan ja antoivat 
lähtökohdan myös myöhemmille omille poluilleni. Työn painot-
tuminen fennomaniaan ja politiikkaan lienee perua vieläkin var-
haisemmista vaiheista, kesätöistä "Suomen työväenliikkeen histo-
ria" -projektissa Helsingin yliopiston poliittisen historian laitok-
sella sekä Pauli Mannisen kanssa harrastamastani Raoul Palm-
grenin työn ja tuotannon tutkimuksesta. "Suuri linja" kangastelee 
tämänkin tutkimuksen taustalla. Työni etenemiselle on ollut 
ratkaisevan tärkeää, että olen saanut työskennellä kahdessa tie-
teellisesti innostavassa ja toverillisen rennossa tutkimusyksikössä: 
Helsingin yliopiston muinaisella Historiantutkimus- ja dokumen-
taatiolaitoksella ja Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitok-
sella. 

Väitöskirjani esitarkastajina ovat toimineet professorit Risto Ala-
puro ja Antero Heikkinen. Käsikirjoitusta tai sen osia ovat lisäksi 
kommentoineet Pauli Kettunen, Pauli Manninen, Henrik Stenius 
ja Ilkka Turunen. Heitä kiitän hyvistä neuvoista. Kiitän myös kaik-
kia työtovereitani, jotka ovat vuosien varrella jakaneet kanssani 
tutkimustyön ilot ja ahdistukset. Ahkerimmin lienen pohtinut tie-
teenteon syvintä olemusta yhdessä Martti Ahdin kanssa. Hänen 
kykynsä katsella tutkimustyötä vuoroin vakavasti ja itseironisesti 
on tuonut helpotusta sekä työinnon hiipumiseen että ylikuumene-
miseen. 

Työskentelyäni rahoitti lisensiaattivaiheeseen asti Suomen Aka-
temia ja siitä pitäen Joensuun yliopisto. Eri vaiheissa minua auttoi-
vat monet kirjastojen ja arkistojen virkailijat sekä Joensuun yliopis-
ton työntekijät. Satu Federley täydensi ja tallensi kokoamani yhdis-
tysaineiston atk-tiedostoiksi. Tuula Nylander ja Lea Kervinen avus-
tivat käsikirjoituksen painokuntoon saattamisessa. Roy Goldblatt 



käänsi tutkimuksen englanninkielisen yhteenvedon. Loppurytä-
kässä tukenani olivat Hannu Itkonen ja Ilkka Pyy. Rauno Enden 
Suomen Historiallisesta Seurasta hoiti joustavasti tutkimuksen jul-
kaisemisen. Kiitän kaikkia tutkimukseni valmistumisessa auttanei-
ta. Erityisesti tahdon muistaa perhettäni, vaimoani Anneli Kokkoa 
ja tyttäriäni Tarua, Taikaa ja Helmiä. Te toitte iloa päättymättö-
mältä tuntuneeseen työhön. 

Pielisjoen linnassa tammikuun viimeisenä yönä 1995 

Ilkka Liikanen 
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I Kumousuhkaus? 





I Kumousuhkaus? 

"Kysymys jo on, kenenkä pitää tässä maassa vallitseman, tokko 
vähäisen vähemmistön, jonka asema on vanhojen yhteiskunnallis-
ten epäkohtien nojassa, taikkapa kansan enemmistön", kirjoitti 
nimimerkki Y.K. Kirjallisessa Kuukauslehdessä kesällä 1869.' 

Nimimerkki oli pienelle suomenkielistä lehdistöä seuraavalle 
yleisölle tuttu. Kirjainlyhenteen takaa tunnistettiin helposti 38-
vuotias yleisen historian professori Georg Zakarias Forsman, joka 
oli 1860-luvulla osallistunut näkyvästi poliittiseen keskusteluun 
suomenkielisellä kirjoittajanimellä Yrjö Koskinen. Koskinen tun-
nettiin räväkkänä sanankäyttäjänä ja oppositiomiehenä, ' jungfen-
nomaanien" keulahahmona, mutta tällä kertaa hän ylitti totutun 
yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun rajat. Ajan johtava päi-
välehti, Helsingfors Dagblad, vihjaisi tuoreeltaan, että Koskinen 
oli esittänyt Suomen kansan nimissä kumousuhkauksen.2  

Yrjö Koskisen kirjoitus "Kysymys Normali-koulun suomenkieli-
sestä osastosta" kätkikin kankean ja viattoman otsikkonsa taakse 
poikkeuksellisen radikaaleja poliittisia kannanottoja. Yksin epä-
määräinen vaatimus, että kansan enemmistön piti maassa vallitse-
man, herätti varmasti hämmästystä ja ärtymystä sekä lehden ystä-
vien että poliittisten vastustajien parissa. Epäilemättä se jätti mo-
net miettimään, mitä tarkoitti väite yhteiskunnallisille epäkohdille 
perustuvasta vähemmistövallasta ja mitä Koskisen mielestä oli teh-
tävä, jotta kansan enemmistö olisi maassa vallinnut. Mutta kysymys 
ei ollut vain yksittäisestä lauseesta. Koko kirjoitusta leimasi poliit-
tisesti tulenarka ajatus kansasta politiikan voimatekijänä, jonka 

1 YK, Kysymys Normali-koulun suomenkielisesta osastosta. — KK 1869 s. 141-
142. 

2 Helsingfors Dagblad 27.7.1869. Dagblad viittasi kumousuhkaukseen varovai-
sin sanakäänteinen mutta asiallisesti yksiselitteisesti. Lehti totesi, ettå Koski-
sen kirjoitukseen sisältyi "vihjaus kumousten mahdollisuuteen" (antydning 
om möjligheten av omstörtningar), ja paheksui erityisesti, etta Y.K. esitti 
"varoituksensa ja uhkauksensa" (sin varning och sitt hot) Suomen kansan 
nimissä. 
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tahtoa maan hallituksen oli ennemmin tai myöhemmin nouda-
tettava. 

Silti Dagbladin vihjaus kumousuhkauksesta oli poikkeuksellisen 
jyrkkä reaktio maassa, jossa autonomian ajan kuuden ensimmäi-
sen vuosikymmenen ajan oli vallinnut lähes rikkumaton yhteis-
kunnallinen ja poliittinen rauha. Jälkeenpäin tarkasteltunakin 
ajatus kumouksella uhkailusta on vaikeasti yhdistettävissä myö-
hempään senaattoriin ja vapaaherraan, joka aateloituna on jäänyt 
historiaan Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen nimellä. Jälkipolville hän on 
symboloinut kielitaistelua, myöntyvyyspolitiikkaa ja Suomalaisen 
puolueen kääntymistä konservatiiviseen suuntaan. Voidaanko 
Yrjö Koskisen poliittisessa urassa kenties erottaa 1870-luvulle tul-
taessa "kumouksellinen" radikaalivaihe, ja voidaanko fennomaa-
nisen sivistyneistön vetoaminen kansaan käsittää merkiksi ajattelu-
ja toimintatavasta, joka oli ristiriidassa aikaisemman poliittisen 
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	käytännön ja vallitsevan lainsäädännön kanssa? Mikä sai liberaali- 
na oppositiolehtenä tunnetun Helsingfors Dagbladin esittämään 
näin raskauttavan todistuksen? 

Suomenkielinen historiankirjoitus on kiinnittänyt vähän huo-
miota Dagbladin vihjaukseen fennomaanien politiikan radikali-
soitumisesta 1860-luvun lopulla. Koskisen elämäkerrassa Rafael 
Koskimies tulkitsee vuoden 1869 kirjoituksen ja sitä seuranneet 
kiistat liberaalin ruotsinkielisen lehdistön kanssa osoitukseksi 
kielipoliittisen vastakkainasettelun kärjistymisestä. Tästä näkö-
kulmasta Koskisen kannanotot kyllä saavat suorastaan käänteen-
tekevän merkityksen: ne kuvataan jäähyväisiksi 1860-luvun liberaa-
lien uudistusten ja aloitteiden kaudelle ja alkusoitoksi 1870-luvun 
kielitaistelun ajalle.;  

Rafael Koskimiehen tulkinta painottaa Yrjö Koskisen artikkelin 
välitöntä kielipoliittista lähtökohtaa ja tarkastelee sitä yksinkertai-
sesti vastalauseena ehdotukselle siirtää Helsingin ainoa suomen-
kielinen oppikoulu Hämeenlinnaan. Yleisempää merkitystä hän 
näkee lähinnä Koskisen toteamuksella, että oppositioryhmänä 

3 Rafael Koskimies, Nuijamieheksi luotu. Y. S. Yrjö-Koskisen elämä II. Keuruu 
1974. s. 134, 144-150, 187. 1860-luvun määrittely "vapaamielisyyden ajaksi" ja 
1870-luvun nimeäminen "kielitaistelun ajaksi" on ollut yksi keskeisiä 1800-
luvun Suomen historian periodisointeja. Yleisen mielipiteen muutoksen 
tämänsuuntaisesta tulkinnasta, ks. L. A. Puntila, Ruotsalaisuus Suomessa. 
Aatesuunnan synty. Helsinki 1944. erit. s. 281, 303-304; puoluetoiminnan 
periodisoinnista samoin kriteerein, ks. Pirkko Rommi, Puolueet ja valtiopäi-
vätoiminta. — Suomen kansanedustuslaitoksen historia IV. Helsinki 1974. s. 
380-382. 



esiintyneet liberaalit olivat kielikysymyksessä liittoutumassa maan 
"hallituskunnan" kanssa ja syntymäisillään oli uusi "Ruotsinkiih-
koinen puolue"4. "Kielipuolueiden" kiinteytymistä korostava tul-
kinta sivuuttaa Koskisen kirjoituksen poliittisen sisällön ja jättää 
erittelemättä perustelut, jotka Helsingfors Dagblad esitti kumous-
uhkaussyytökselleen. Näin menetellen Dagbladin raju vastahyök-
käys, jonka ytimenä oli kiinnittää huomio Koskisen kannanottojen 
taustalla olevaan politiikkakäsitykseen, näyttäytyy ikään kuin vah-
vistuksena teesille "kielitaistelun" kiihtymisestä ja "ruotsinkiihkoi-
sen puolueen" aktivoitumisesta.' 

Yrjö Koskisen kirjoituksen lähtökohtana oli koulukysymys ja se 
sisälsi kärkeviä kielipoliittisia kannanottoja, mutta kielikysymys ei 
ollut artikkelin ainoa eikä välttämättä tärkein teema. Mikäli irral-
listen lauseiden sijasta tarkastellaan Koskisen tekstiä kokonaisuu-
tena, on lievästikin arvioiden ongelmallista tulkita, että uutta ja 
oleellista hänen näkemyksissään olisi ollut jyrkentynyt kielikanta 	15 
ja kielikysymyksen asettaminen muiden — poliittisten — kiistakysy-
mysten yläpuolelle. Päinvastoin Koskisen kirjoitusta voidaan hyvin 
perustein lukea esimerkkinä uudenlaisen politiikkakäsityksen lä-
pimurrosta ja oireena laajemmasta politiikan kielen ja kentän 
murroksesta. 

Toisin kuin myöhemmät kielitaistelun historioitsijat Koskinen 
itse tarkasteli koulukysymystä poliittisena ongelmana. Jopa enna-
koidessaan "ruotsinkiihkoisen puolueen" muodostumista Yrjö 
Koskinen korosti harvennuksella uuden puolueen syntyä sen sijaan, 
että olisi painottanut "ruotsinkiihkon" voimistumista. Kirjoituksen 
kokonaisuuden pohjalta on selvää, että hän asetti painotuksensa 
täysin tietoisesti. Koskisen johtava teema oli arvioida kielipoliittis-
ta rintamajakoa hallitus- ja valtapolitiikan kannalta. Koulu- ja kieli-
kysymyksestä kirjoitus laajeni poliittisen kentän uudelleen määrit-
telyksi ja koko poliittisen järjestelmän kriittiseksi analyysiksi. 

Koulukysymyksen poliittisen puolen tärkeyttä osoittaa myös se, 
että Yrjö Koskisen kirpeimmän arvostelun sai osakseen Helsing-
fors Dagblad, joka suomalaisen normaalikoulun asiassa oli edusta-
nut välittävää tai jopa fennomaaneja myötäilevää kantaa. Kritiikin 
perusteena olikin ennen muuta liberaalien hallituspolitiikka. Kos-
kisen mukaan Dagblad oli luopumassa aikaisemmasta oppositio-
asenteestaan ja ryhtymässä pönkittämään senaatin valta-asemaa. 

4 Korostus Koskisen. 
5 Koskimies 1974 II s. 147-148. 



Koulukysymyksen yhteydessä lehti oli esittänyt käsityksiä, joiden 
esikuvana oli "vanhan Venetian ylimysvalta". Suomen oloissa poik-
keuksellisella suorasukaisuudella Koskinen vei keskustelun perim-
mäisiin poliittisiin kysymyksiin vihjaamalla liberaalien tukeman 
senaatin edustavan vähemmistövaltaa ja julistamalla, että kaikissa 
nykyajan perustuslaillisissa maissa oli oikeastaan vain kaksi "perus-
tusvaltaa": kansa ja hallitsija. 

Oli luonnollista, että Helsingfors Dagblad puuttui Koskisen 
kannanottoihin, jotka koskettivat suoraan sekä liberaalien pyhim-
piä periaatteita että päivänkohtaisia poliittisia ratkaisuja. Dagbla-
din tarttuminen kirjoituksen poliittiseen sisältöön ei siis ollut tak-
tinen yritys ohjata keskustelu kielikysymyksestä sivuraiteelle, vaan 
vastaus Koskisen ilmeisen tietoisesti esittämään taisteluhaastee-
seen. Dagbladin vastahyökkäys oli raju. Vihjaus kumousuhkauk-
sesta oli järeimpiä aseita, mitä ajan poliittisessa keskustelussa saa- 
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	tettiin käyttää. Syytöksen voi nähdä esimerkkinä ylilyönneistä, joi- 
hin julkiseen poliittiseen väittelyyn totutteleva lehdistö saattoi sor-
tua. Enemmän Dagbladin jyrkkä reaktio kuitenkin kertoo siitä, 
kuinka tärkeää liberaaleille oli torjua syytös vähemmistövallan 
pönkittämisestä ja lopettaa lyhyeen fennomaanien yritys esiintyä 
kansan tahdon edustajina. Lehti oli valmis käyttämään äärimmäi-
siä keinoja käydessään aatteelliseen taisteluun siitä, kenellä oli 
oikeus esiintyä "Suomen kansan" nimissä ja kuka edusti "kansan 
tahtoa". 

Syntyneessä polemiikissa poliittista järjestelmää ja puolueiden 
roolia arvioitiin yhtä aikaa periaatteellisella vakavuudella ja päi-
vänkohtaisella kiivaudella. Argumenttien painavuus ja äänensävyn 
kiihkeys antavat aihetta pohtia, missä määrin Koskisen suorittama 
poliittisen kentän uudelleen määrittely todella ansaitsee sen kal-
taisen käänteentekevän merkityksen kuin varhaisempi suomen-
kielinen historiankirjoitus on sille antanut, joskin toisin perustein. 
Koskisen ja Dagbladin väittelyssä heitetyt syytökset vähemmistöval-
lasta ja kumousuhkauksesta voidaan nähdä merkkinä suomalaisen 
poliittisen kulttuurin murroksesta, politiikan kielen ja kentän 
radikaalista uudelleen määrittelystä. Samalla väittely tarjoaa oival-
lisen mahdollisuuden havainnollistaa tämän tutkimuksen perus-
kysymyksiä. 

Helsingfors Dagblad nojautui pitkälti Yrjö Koskisen omiin sa-
noihin perustellessaan vihjausta kumousuhkauksesta. Dagbladin 
laskuissa Koskisen syntilista jakautui kolmeen osaan. Ensinnäkin 
korostaessaan hallitsijan asemaa "perustusvaltana" hän sivuutti 
maan perustuslailliset elimet ja oli lähtemässä "Pietarin teille". 



Toiseksi samalla, kun Koskinen kohotti "kansan" toiseksi "perus-
tusvallaksi", hän otti omin luvin oikeudekseen esittää poliittisia 
vaatimuksia "Suomen kansan" nimissä. Kolmanneksi Koskinen 
viittasi avoimesti kumouksen mahdollisuuteen siinä tapauksessa, 
ettei fennomaanien vaatimuksiin suostuttu. 

Syytöksiä ei käynyt suoralta kädeltä sivuuttaminen, vaikka niistä 
raskauttavin, viittaus Koskisen kannanottoihin sisältyvään uhkauk-
seen, olikin tulkinnanvarainen. Kirjoituksensa alussa Yrjö Koski-
nen oli pohtinut yleisellä tasolla kumouksen mahdollisuutta. 
Uusien aatteiden voitto, teoretisoi Koskinen, voi tapahtua "paran-
nustyönä tai kumouksena, reformina tai revolutionina". Kumouk-
siin johtavaa kehitystä hän kuvasi seuraavasti: "Jos kansat ovat 
veltostuneet, niin etteivät tarpeellisella voimalla ja vakavuudella 
kannata sitä aatetta, jonka voittoa kaipaavat, on seuraus, että van-
hat epäkohdat ja niiden miehet niin kauan pysyvät vallassa, kun-
nes tila tulee kansalle liian tuskalliseksi ja vihdoin viimein hurjuu-
den puhti seuraa laimean velttouden perästä." Kumousmietteensä 
Koskinen päätti varoitukseen: "Nämä yleiset mietteet historiallis-
ten tapausten menosta maailmassa saattavat olla hyvät muistaa, 
kun meidänkin kansa kerran on ruvennut historiaa tekemään." 

Vaikka Yrjö Koskisen mietteissä vallankumouksen aave kummit-
telikin pienen Suomen yllä, varsin vaikea olisi ollut kirjaimellisesti 
osoittaa, että ne oli tarkoitettu uhkaukseksi. Vastatessaan Dagbla-
din syytöksiin Koskisella olikin varaa ironisoida, että lehti oli "ver-
rattomalla hyväntahtoisuudella" sommitellut kokoon "pienen 
näpsän valtiorikoskanteen" ja syyttää Dagbladia "denunciationis-
ta", ilmiannosta. Koskinen kiisti jyrkästi kumousaikeet ja selitti, 
ettei suinkaan ollut tarkoittanut kumousmietteitään uhkaukseksi 
vaan varoitukseksi; "se oli kehoitus kansalle tekemään uutteraa ja 
valpasta parannustyötä, jotta kaikki väkinäiset puuskat niin muo-
doin vältettäisiin".6  

Koskinen torjui siis suhteellisen helposti ajatuksen, että hän 
olisi tieten tahtoen agitoinut kansaa barrikadeille. Paljon työlääm-
pää hänen olisi ollut puhdistautua "Pietarin tie" -syytöksestä tai 
väitetystä esiintymisestä "Suomen kansan nimissä". Eikä Koskinen 
tarkemmin katsottuna sitä edes yrittänyt. "Pietarin tietä", käänty-
mistä anomuksin hallitsijan puoleen ohi senaatin ja valtiopäivien, 
hän puolusti perustuslakiin vedoten. Kansan nimissä esiintymistä- 

6 	Y.K., "Helsingfors Dagblad" ja suomenkielen asia. — KK 1869 s. 205-214. 
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kään hän ei kiistänyt mutta pyrki vähättelemään asiaa toteamalla 
kansan tahdon kielikysymyksessä olevan niin selvän, "että ken 
hyvänsä olisi voinut sitä lausua mistä kansasta hyvänsä minkä vieraan 
kielen suhteen hyvänsä". 

Asian palauttaminen kielikysymykseen vastasi toki ensimmäisen 
kirjoituksen painottumista Helsingin suomenkielisen oppikoulun 
puolustukseen, mutta oli läpinäkyvä väistöliike periaatteellisessa 
keskustelussa, jonka Koskinen itse oli pohjustanut. Useammassa 
kohdassa kirjoitustaan Koskinen oli vedonnut "kansan tahtoon" ja 
kohottanut ainakin epäsuorasti "Suomen kansan" yhteiskunnalli-
seksi ja poliittiseksi voimatekijäksi, joka historian oikeutuksella oli 
lopulta vievä tahtonsa perille. Epämääräisyys, jolla hän puhui 
"kansan tahdosta" suhteessa säätyjen edustukseen valtiopäivillä tai 
lehdistön ilmentämään yleiseen mielipiteeseen, jätti avoimeksi 
kysymyksen, mikä oli sen merkitys suhteessa vallitsevaan yhteis- 
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	kunnalliseen ja poliittiseen järjestelmään. Dagbladin syytöksistä 
kenties vähäpätöisimmältä näyttänyt, esiintyminen Suomen kan-
san nimissä, avasikin keskustelu-uoman, josta purkautuivat peri-
aatteellisesti laajakantoisimmat ja fennomanian tulevan politiikan 
kannalta kiinnostavimmat kiistakysymykset. 

Fennomaanien aikaisempiin poliittisiin oppeihin nähden ve-
toaminen "kansan tahtoon" merkitsi radikaalia muutosta politii-
kan perusteluissa. J. V. Snellmanin teoreettisessa oppirakennel-
massa, jota fennomaaninen sivistyneistö oli pitänyt politiikkansa 
perustana, poliittisen toiminnan perimmäisenä lähtökohtana oli 
ollut "kansallishengen vaatimusten" toteuttaminen. Tältä pohjalta 
lähtiessään fennomania ei välttämättä ollut ajautunut periaatteel-
lise en ristiriitaan vallitsevan poliittisen järjestelmän kanssa. "Kan-
sallishengen vaatimuksia" ei määritellyt "kansa" vaan filosofit ja 
oppineet, jotka saattoivat toimia perustuslakien rajaaman järjestel-
män puitteissa. 

Suometar oli aikaisemminkin 1860-luvulla tehostanut kielipo-
liittisia vaatimuksiaan vetoamalla "kansan tahtoon" ja pohtimalla 
"kansan" mahdollisia reaktioita siinä tapauksessa, ettei kielikysy-
mystä nopeasti ratkaistu.' Vuonna 1865 Koskinen oli tuomittu 
jopa sakkoihin "valtiorikoksesta", kun hän arvostellessaan senaa-
tin toimia kielikysymyksessä oli viitannut mahdollisiin seurauksiin, 

7 Ks. esim. Henrik Stenius, Spräkfrägan i de första massorganisationerna. 
— Max Engman & Henrik Stenius (red.), Svenskt i Finland 1. Helsingfors 
1983. (Stenius 1983b) s. 132-133. 



jotka viivyttely saattoi "Suomen muutoin niin leppyisåssä kansassa" 
synnyttää." Periaatteellisissa kannanotoissa tällaista uhma-asennet-
ta ei kuitenkaan ollut aikaisemmin esiintynyt. Esimerkiksi Yrjö 
Koskisen vuonna 1863 hahmottelema "suomikiihkon" ohjelma 
korosti otsikkoa myöten, että fennomania "valtiollisena puoluee-
na" toimi vallitsevan valtiollisen järjestelmän sisällä, eikä pyrkinyt 
esiintymään valtiopäivien ulkopuolisen kansalaismielipiteen, 
"kansan tahdon", tulkkina." 

Maan etummaisena modernin poliittisen teorian harrastajana 
Helsingfors Dagblad saattoi helposti tunnistaa Koskisen uusien 
kannanottojen radikaalin pohjavireen. Aatehistoriallisesti "kan-
san" nimeäminen "perustusvallaksi" ja vetoaminen "kansan tah-
toon" oli yhdistettävissä perintöön, jonka Ranskan vallankumous 
oli vuoden 1791 perustuslaeissa ja kuuluisassa vuoden 1795 ihmis-
oikeuksien julistuksessa jättänyt. Loogisesti vetoaminen "kansan 
tahtoon" asetti kyseenalaiseksi poliittisen järjestelmän perinteisen 
legitimaation, vanhan esivaltauskon ja viime kädessä keisarin 
absoluuttisen vallan. Tässä mielessä Dagbladilla oli siis ilmeisen 
hyviä perusteita pohtia valtio-oikeudellisena ongelmana, oli-
vatko Koskisen kannanotot sopusoinnussa maan perustuslakien 
kanssa.10  

Koskisen kirjoituksen synnyttämässä polemiikissa teoreettiset 
valtio-oikeudelliset kysymykset eivät kuitenkaan olleet päällimmäi-
sinä. Aikalaisille oli selvää, ettei Yrjö Koskisen harrastuksena ollut 
vain filosofinen pohdiskelu vallan legitimiteetistä. Vuoden 1869 
tietämillä hänet miellettiin sekä suomenmielisissä piireissä että 
poliittisten vastustajien taholla yhä yleisemmin kiinteytyvän Suo- 

8 Koskimies 1974 II s. 62-66. 
9 Yrjö Koskinen, Suomikiihko valtiollisena puolueena. — Helsingin Uutiset 

19.21863; julkaistu myös teoksessa YrjöKoskinen, Kansallisia ja yhteiskunnal-
lisia kirjoituksia II. Helsinki 1905. s. 50-58. 

10 Koskinen tosin tukeutui kirjoituksessaan samanaikaisesti sekä hallitsijan val-
taan etta kansan tahtoon, eikä ollut siis markkinoimassa puhdasta kansan 
suvereniteetti -oppia. Menettely lievensi kirjoituksen radikaalia henkeä, mut-
ta kätki samalla periaatteellisen ristiriidan, joka oli valtioteorian kannalta 
ilmeinen: keisari edusti absoluuttista valtaa, jonka vahvistuksen varassa olivat 
myös Suomen perustuslait; perustuslakien rajaamassa poliittisessa järjestel-
mässä Koskisen toisella "perustusvallalla", kansalla, ei ollut oikeudellisesti 
tunnustettua poliittista statusta. On mielenkiintoista, ettei Helsingfors Dag-
blad käyttänyt tätä raskainta periaatteellista argumenttia. Haluttomuutta 
tarttua asiaan voisi selittää se, että tämänkaltainen valtio-oikeudellinen todis-
telu olisi korostanut keisarin absoluuttista valtaa yli Suomen perustuslakien 
ja ollut siten ristiriidassa liberaalien omien pyrkimysten kanssa. 
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malaisen puolueen johtajaksi. J. V. Snellman oli edellisenä vuon-
na painostettu eroamaan senaatista, ja suomenmielisten vaikutus-
mahdollisuudet hallitustasolla olivat romahtaneet. Koskisen 
kannanottoja luettiin konkreettisena ohjelmana Suomalaisen 
puolueen oppositiopolitiikalle. 

Ja tässä oli Yrjö Koskisen kirjoitukseen kohdistuneen poliittisen 
mielenkiinnon ydin. Vuonna 1869 fennomanian luonne poliitti-
sena puolueena tai liikkeenä oli pitkälti avoin kysymys. 1860-luvul-
la liikkeestä tai puolueesta voitiin tuskin vielä puhuakaan. Organi-
satorisesti "Suomalainen puolue" oli väljä pääkaupungin sivisty-
neistön mielipideryhmä, jonka toimintakenttä rajautui lähinnä 
lehdistön ja yliopistomaailman ympärille. Kaksilla 1860-luvun 
ensimmäisillä valtiopäivillä fennomaaninen sivistyneistö oli saa-
vuttanut tiettyä auktoriteettiasemaa talonpoikaissäädyn edustajien 
keskuudessa, mutta mitään kiinteämpää sivistyneistön ja "kansan" 
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	yhdistävää puolueryhmitystä ei ollut syntynyt sen paremmin valtio- 
päivillä kuin niiden ulkopuolellakaan. 

Tukeutuminen "kansan tahtoon" oli suomalaisessa politiikassa 
askel tuntemattomaan. Sen sijaan kansainvälisiä esimerkkejä siitä, 
kuinka pitkälle nationalistinen sivistyneistö oli ollut kansan nimis-
sä valmis menemään, ei puuttunut. Euroopan "hullu vuosi", 1848, 
oli kahden vuosikymmenen takana, mutta sen kansalliset ja demo-
kraattiset ihanteet elivät, näkyvimmin Länsi-Euroopassa ja tukah-
dutettuina idempänäkin. Venäjän valtakuntaa suoraan kosketta-
neesta Puolan kapinasta oli kulunut vain kuusi vuotta, ja paraikaa 
Venäjällä nostattivat yhteiskunnallista levottomuutta narodnikit, 
jotka parhaansa mukaan vannoivat kansan tahdon ja toiveiden 
nimeen." 

Oli luonnollista, että nämä uhkakuvat nousivat vastustajien ja 
vallanpitäjien mieliin Yrjö Koskisen varoittaessa kumouksen mah-
dollisuudesta, mikäli "kansan tahtoon" ei taivuttu. Suomen oloja 
tuntevat tuskin pitivät aseellista vallankumousta ajankohtaisena 
huolenaiheena, mutta saattoivat erottaa toisenlaisia merkkejä sii-
tä, ettei Koskisen kumousvaroittelun retorinen huipennus, "kun 
meidänkin kansa kerran on ruvennut historiaa tekemään", välttä-
mättä kuvannut kovin kaukaista tulevaisuutta. 

11 Kiinnostava erillistutkimuksen aihe olisi, missä määrin fennomaaninen sivis-
tyneistö sai suoria vaikutteita venäläisestä narodnikkikirjallisuudesta. Tähän 
mahdollisuuteen viittaavat kirjallisuuden tutkimuksen valottamat tiiviit suo-
malais-venäläiset yhteydet 1800-luvun lopulla. Ks. Annamari Sarajas. Tunnus-
kuvia. Suomen ja Venäjän kirjallisen realismin kosketuskohtia. Porvoo 1968. 



Fennomaanien oppositiolinjan määrittely tapahtui keskellä sy-
vältä käyvää yhteiskunnallista murrosta. 1850-luvulla alkanut ta-
louden vapauttaminen oli murentanut vanhan sääty yhteiskunnan 
perustuksia ja luonut edellytyksiä uudenlaiselle säätyrajat ylittäväl-
le kansalaisten yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle. 1860-luvulla 
tapahtunut joukkojärjestäytymisperiaatteen läpimurto oli muutta-
nut dramaattisesti poliittisen toiminnan yhteiskunnallisia edelly-
tyksiä. Vanhojen korporaatioiden rinnalle oli syntynyt uusia va-
paaehtoisen järjestäytymisen muotoja, seuroja ja yhdistyksiä, jotka 
vaativat itselleen oikeutta puhua ja toimia jäsentensä nimissä.'" 

1870-luvulle tultaessa vetoaminen "kansaan" ja nojautuminen 
"kansan tahtoon" ei siis merkinnyt vain aatteellista kansakunnan 
rakentamista, vanhoille fennomaaneille tunnusomaista samaistu-
mista ihannoituun kansaan, sen kieleen ja kulttuuriin. Poliittiset 
vastustajat näkivät herkästi Koskisen esiintymisen yhteydessä nii-
hin konkreettisiin "kansan tahdon" ilmauksiin, joita yhdistykset, 
seurat ja kansankokoukset edustivat — tai kenties pikemminkin 
kauhukuviin siitä, millaisia fennomaanisia vaatimusliikkeitä nämä 
uudet järjestäytymismuodot saattaisivat synnyttää. 

Lehdistökiistojen taustalla väikkyi kysymys siitä, kuinka pitkälle 
Suomalainen puolue tulisi käytännössä tukeutumaan näihin 
uusiin "kansan tahdon" organisoituneisiin ilmentymiin. Täydelli-
nen sitoutuminen niihin olisi merkinnyt asettumista vallitsevan 
poliittisen järjestelmän ulkopuolelle, kumousuhkausta. Mutta 
osittainenkin poliittisen linjan perustaminen valtiollisen järjestel-
man ulkopuolisille "kansan tahdon" ilmauksille merkitsi pitkää 
askelta väljästä "kansallista sivistystä" vaalineesta pääkaupungin 
sivistyneistöryhmästä kohti modernia poliittista puoluetta. 

Jälkeenpäin tarkasteltuna tapa, jolla Yrjö Koskinen vetosi "kan-
san tahtoon" koulukysymyksessä, voidaan siis todella nähdä en-
teenä yhdelle Suomen poliittisen historian käännekohdista. Se 
viitoitti Suomalainen puolueen etenemistä sille laajenevan valtio-
koneiston ja muotoutuvan kansalaisyhteiskunnan väliselle kentäl-
le, jota on pidetty modernin politiikan ydinalueena. Poliittisen 
järjestelmän kannalta Koskinen avasi kumouksellisen näköalan. 
Politiikka ei enää palautunut yksiselitteisesti valtiollisten instituu- 

12 	Henrik Stenius, Frivilligt, jämlikt, samfällt. Föreningsväsendets utveckling i 
Finland fram till 1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisa-
tionsprincipens genombrott. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i 
Finland nr 545. Helsingfors 1987. s. 212-293. 
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tioiden toimintaan, hallitsijan, senaatin ja säätyvaltiopäivien pää-
töksiin. Poliittinen keskustelu ei merkinnyt vain liberaalin käsityk-
sen mukaista viranomaisten toiminnan alistamista valistuneen 
kansalaismielipiteen punnittavaksi. Politiikan olennaiseksi puo-
leksi tuli kansan hyväksyntä ja julkisuudessa ja kansalaisyhteiskun-
nan tasolla käyty ideologinen taistelu "kansan tahdon" edustami-
sesta. Mikäli Koskisen kirjoitus tulkitaan kapeasti vain "kielitaiste-
lun" ohjelmajulistukseksi, kadotetaan hänen ajatustensa kauas-
kantoisin ja vertailevasta näkökulmasta kiehtovin tulkintamahdol-
lisuus, se että Koskinen koulukysymyksestä kirjoittaessaan lausui 
modernin politiikan syntysanoja Suomessa. 

Vuonna 1869 kysymystä fennomanian oppositiopolitiikasta rat-
kottiin vasta paperilla. Seuraavalla vuosikymmenellä johtavat fen-
nomaanit ryhtyivät käytännössä rakentamaan yhteyttä "kansaan" 
ja arvailut fennomaanien kumouksellisista aikeista, joita johtavat 

22 	byrokraatit ja ruotsinkielinen lehdistö viljelivät, saivat uusia sytyk- 
keitä. Määritellessään 1870-luvulla suhdettaan uusiin kansalaisten 
järjestäytymisen muotoihin Yrjö Koskinen ja fennomaaninen sivis-
tyneistö määrittelivät samalla uudelleen myös oman asemansa 
suhteessa vallitsevaan poliittiseen järjestelmään, valtiopäiviin, se-
naattiin ja keisariin, viime kädessä sen, mitä Suomalainen puolue 
oli. Kuinka "kumoukselliseksi" fennomanian ja "kansan" suhde 
1870-luvulla muodostui, missä määrin fennomaanisen sivistyneis-
tön aloitteellisuus ja osallisuus kansalaisten järjestäytymisessä mer-
kitsi modernin politiikan läpimurtoa Suomessa, on tämän tutki-
muksen aihe. 

TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Pelkistäen tutkimustehtäväni voidaan jakaa kahteen osaan. Ensim-
mäinen tavoitteeni on valottaa, mikä merkitys kansalaisten järjes-
täytymisellä oli johtavien fennomaanien poliittisessa ajattelussa. 
Toiseksi pyrin selvittämään, millainen oli käytännössä fennomaa-
nisen sivistyneistön suhde maaseudun seura- ja kokoustoimintaan 
1870-luvulla. Tästä lähtökohdasta hahmottelen yleisempää tulkin-
taa siitä, miten suomalainen poliittinen kulttuuri, politiikan kent-
tä ja kieli muotoutuivat 1880-luvulle tultaessa. 



Tutkimuksen ensimmäinen taso on aatehistoriallinen ja teksti-
kriittinen. Tarkastelen erilaisia tapoja, joilla fennomanian johto-
miesten kirjoituksissa viitattiin "kansaan" ja tulkittiin "kansan tah-
toa". Pyrin selvittämään, millaista konkreettista sisältöä näille kä-
sitteille annettiin, ennen kaikkea, miten määriteltiin yhteiskun-
nallisesti hyväksyttävät ja poliittisesti käyttökelpoiset muodot, joil-
la "kansan tahtoa" voitiin ilmentää — ja pyrkiä toteuttamaan. Sa-
nalla sanoen kiinnostuksen kohteeni on johtavien fennomaanien 
suhtautuminen järjestäytymiseen. 

Järjestäytymistä koskevien kannanottojen pohjalta pyrin valotta-
maan laajempaa kysymystä fennomaanisen sivistyneistön yhteis-
kunta- ja politiikkakäsityksestä. Yrjö Koskisen edellä käsitellyn 
kirjoituksen kaltaiset kannanotot, joissa "kansa" kohotetaan yh-
teiskunnalliseksi ja poliittiseksi voimatekijäksi ja "kansan tahto" — 
ainakin epäsuorasti — vallan legitimiteetin perustaksi, asettuivat 
periaatteessa jyrkästi perinteisiä yhteiskunnallisia ja poliittisia käsi- 	23 
tyksiä vastaan. Loogisesti ne edellyttivät ja usein myös peitellysti 
kätkivät sisäänsä kannanoton sekä yhteiskunnallisiin valtasuh-
teisiin, "kansan" ja "herrojen" suhteeseen, että poliittiseen järjes-
telmään, "kansan" ja "esivallan" suhteeseen. Tekstikriittisen tar-
kastelun avulla pyrin valaisemaan tätä fennomaanien ohjelmien 
julkilausumatonta puolta. 

Tavoitteena on selvittää, missä määrin johtavien fennomaanien 
kirjoituksissa alkaa 1870-luvulle tultaessa esiintyä modernille po-
liittiselle kulttuurille ominaista käsitystä "kansasta" vallan legiti-
maation lähteenä ja — enemmän tai vähemmän tietoista — pyrki-
mystä käydä ideologista ja symbolista taistelua oikeudesta edustaa 
"kansan tahtoa". 

Julkisiin lähteisiin pitäytyvä tekstikriittinen tarkastelu joutuu otta-
maan lähtökohdakseen sen, miten aikalaiset itse toimintansa mää-
rittelivät — tai kenties pikemminkin, miten he halusivat ulkopuolis-
ten toimintansa käsittävän. Suomalaisen puolueen johtomiehet va-
kuuttelivat usein kirjoituksissaan uskollisuuttaan keisarille ja lailli-
selle yhteiskuntajärjestykselle. He varoivat ilmeisen tietoisesti mää-
rittelemästä tarkemmin, mikä oli "kansan" oikeutettu asema suh-
teessa yhteiskunnan jäykkään kahtiajakoon säätyläistöön ja rahvaa-
seen ja mikä oli "kansan tahdon" poliittinen status suhteessa senaat-
tiin, valtiopäiviin tai hallitsijaan. Mutta määritellessään käytännössä 
suhdettaan uusiin vapaaehtoisen järjestäytymisen muotoihin he ot-
tivat epäsuorasti kantaa myös näihin kysymyksiin. 

Tästä lähtökohdasta aukeaa tutkimukseni toinen tarkastelutaso. 
Tavoitteeni on katsoa politiikan kielen taakse ja selvittää, millaista 



suhdetta olemassa oleviin yhteiskunnallisiin ja valtiollisiin insti-
tuutioihin edusti se tapa, jolla johtavat fennomaanit käytännössä 
pyrkivät rakentamaan suhdettaan "kansaan". Tarkastelemalla fen-
nomaanisen sivistyneistön aloitteellisuutta ja osallistumista kansa-
laisten järjestäytymiseen 1870-luvulla pyrin valaisemaan, miten 
fennomaaninen liike haki paikkaansa heräävän kansalaisyhteis-
kunnan ja modernisoituvan valtion välisellä kentällä. Tavoitteena 
on tulkita, miten fennomaanit käytännön toiminnallaan muovasi-
vat ja määrittelivät uudelleen poliittisen järjestelmän rajoja 

Jotta Suomalaisen puolueen politiikka asettuisi historialliseen 
yhteyteensä on kysyttävä, kuinka pitkälle kansalaisyhteiskunnan 
tason järjestäytyminen oli edennyt ja kuinka tietoisesti johtavat 
fennomaanit siihen politiikassaan reagoivat. Tutkimukseni laajin 
osa pyrkii valottamaan ajan yhteiskunnallista ja poliittista murros-
ta kartoittamalla paikallistasolla uusien säätyrajat ylittävien kanssa- 
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	käymisen muotojen läpimurtoa. Erityisesti keskityn maaseudun 
yhdistys- ja kokoustoimintaan ja siihen kansanosaan, talonpoikais-
toon, jonka yhteiskunnallisen ja poliittisen vaikutusvallan kasvulle 
fennomaaninen sivistyneistö politiikkansa rakensi. Pyrin vastaa-
maan kysymyksiin, mitkä olivat 1870-luvun maaseudun ensimmäi-
sen järjestäytymisaallon julkilausutut tavoitteet ja tunnukset, mil-
laisia organisatorisia muotoja se sai ja miten se kytkeytyi muutok-
siin suomalaisen maaseutuyhteisön sosiaalisissa suhteissa. Tulkin-
taani hahmottelen karkean alueellisen vertailun avulla, ja keskityn 
selvittämään, mitkä olivat järjestäytymispyrkimysten alueelliset eri-
tyispiirteet ja missä määrin ne voidaan tulkita osoituksiksi omalei-
maisten poliittisten ilmastoalueiden muotoutumisesta.'s 

1870-luvun seura- ja kokoustoimintaan osallistuneiden tarkaste-
lussa keskityn organisoinnin avainryhmiin. Politiikan kentän laaje-
nemisen kannalta kiinnostavia ovat välittävässä asemassa olleet 
paikalliset eliittiryhmät ja niiden ajattelu- ja toimintatavoissa ta-
pahtuneet muutokset. Tutkimukseni yhtenä tavoitteena on selvit-
tää, missä määrin maaseudun järjestäytymiseen liittyi pysyvämpää 

13 Järjestäytymisen muotoja, tunnuksia ja poliittisia tavoitteita tutkittaessa pai-
nopiste on lääni- ja maakuntatason alueellisessa vertailussa. Paikallistason 
aineistoa ja kuvauksia on käytetty lähinnä havainnollistamaan valtakunnallis-
ta tai alueellista kehitystä. Järjestäytymisen merkitystä yksittäisen paikallisyh-
teisön historiassa on voitu eritellä tarkemmin vain niissä tapauksissa, joissa 
paikallishistorioiden kirjoittajat ovat käsitelleet aihetta laajemmin. Poliittis-
ten alueiden syntyproblematiikasta ks. esim. Eino Jutikkala, Poliittisia ilmas-
toja ja ilmaston vaihteluita. — Suomalainen Suomi 1955. 



paikallisten poliittisten eliittien muodostumista ja missä määrin 
valtakunnallisesti voidaan puhua uudenlaisen "poliittisen luokan" 
synnystä.'4  

Paikallistason tarkastelu antaa periaatteessa mahdollisuuden 
selvittää myös, miten väestön enemmistö, suomenkielinen maa-
laisrahvas, suhtautui uusiin järjestäytymisen muotoihin ja millaisia 
kansanomaisen vastahangan muotoja niiden levittäminen mah-
dollisesti kohtasi.'' Varhaisesta seura- ja kokoustoiminnasta kerto-
va lähdeaineisto välittää kuitenkin lähinnä toimintaa organisoi-
neen sivistyneistön näkökulman. Se ei kuvaa luotettavasti tilai-
suuksiin houkutellun rahvaan tuntoja, ja on oletettavasti taipuvai-
nen peittämään mahdolliset ristiriidat eri väestöryhmien välillä. 
Jonkin verran on kuitenkin säilynyt kuvauksia säätyläisten ja rah-
vaan erimielisyyksistä, ja merkkejä kahden kulttuurin välisestä yh-
teentörmäyksestä on luettavissa myös monista kokouskuvausten 
arkisista yksityiskohdista. Tutkimuksessani pyrin valottamaan 
myös tätä vaikeasti lähestyttävää sosiaalisten ja kulttuuristen jän-
nitteiden kenttää, mutta kokonaisuutena se jää käyttämieni lähtei-
den tavoittamattomiin ja tutkimukseni ulkopuolelle. 

Tutkimukseni päätteeksi hahmottelen tulkintaa siitä, mikä oli 
alkavan poliittisen puoluemuodostuksen ja paikallisen järjestäyty-
misen suhde. Pyrin tiivistämään, missä määrin fennomaanisen 
sivistyneistön toiminnan aktivoitumiseen ja kiinteytymiseen liittyi 
modernille poliittiselle kulttuurille tunnusomaisia ajattelu- ja toi-
mintatapoja sekä missä määrin maaseudun ensimmäinen yhdistys-
ja kokoustoiminnan aalto loi modernille kansalaisyhteiskunnalle 
tunnusomaisia rakenteita ja käytäntöjä. Yhdistämällä näiden kah-
den tarkastelutason tulokset pyrin arvioimaan, missä määrin kiin-
teytyvä puoluemuodostus ja samanaikainen järjestäytymisaloittei-
den ulottuminen uusiin väestöryhmiin muovasi uudelleen poliitti-
sen järjestelmän rajoja. Kysymys voidaan pelkistää muotoon, missä 
määrin uudet ajattelu- ja toimintatavat, joilla fennomanian ja 

14 Poliittinen luokka -käsitteen avulla on Lynn Hunt tuonut kiinnostavaa lisäva 
laistusta Ranskan vallankumouksen "poliittiseen maantieteeseen", ks. Lynn 
Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution. London 1984. s. 
123-212. 

15 

	

	Kulttuurin tutkimuksessa ja ns. mentaliteettien historian tutkimuksessa on 
yleistynyt tutkimusote, joka on paikallistanut kansanelämän arkisten yksityis-
kohtien kuvauksista ja täysin toisiin tarkoituksiin luoduista viranomaisaineis-
toista merkkejä hyvinkin tietoisesta kansanomaisesta vastarinnasta ja kehitty-
neistä vastarinnan strategioista. Esim. James C. Scott, Domination and the 
Arts of Resistance. The Hidden Transcripts. Ann Arbour, Michigan 1990. 
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"kansan" suhdetta 1870-luvulla määriteltiin ja rakennettiin, olivat 
alku modernin poliittisen järjestelmän muotoutumiselle. 

Näkökulma antaa mahdollisuuden valottaa laajemminkin joita-
kin 1800-luvun lopun poliittisen kehityksen suomalaisia erityispiir-
teitä. Järjestäytymismuodot ilmentävät suoraan yhtäältä eliitin ja 
eri väestöryhmien suhdetta ja toisaalta kansalaisten asemaa suh-
teessa valtiokoneistoon. Tässä mielessä fennomanian omaksuma 
järjestäytymisstrategia saattaa kertoa enemmän kansallisen liikeh-
dinnän "poliittisesta" luonteesta kuin aatteelliset perinteet ja nii-
den kansainväliset esikuvat. Toisaalta uudet järjestäytymisen muo-
dot kuvastavat suoraan myös muutoksia väestöryhmien keskinäi-
sessä sosiaalisessa kanssakäymisessä, ja niiden läpimurtoa voidaan 
siksi pitää jopa konkreettisempana sosiaalisten suhteiden indi-
kaattorina kuin elinkeinorakenteen ja talouden mittareita, joiden 
käyttöön aina liittyy tietty reduktionismin vaara. Järjestäytymis- 
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	muotojen kartoitus antaa myös tilastoja paremmat edellytykset 
tavoittaa politiikan subjektit. Se yhdistää kansallisen liikkeen kehi-
tyksen laajempiin rakenteellisiin muutoksiin, modernin valtion, 
kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän muotoutu-
miseen. 

Tästä avautuu näköala Suomen kansallisen liikkeen tarkaste-
luun suhteessa uudemman vertailevan tutkimuksen tulkintoihin. 
Tutkimukseni lopuksi pyrin lyhyesti täsmentämään vertailevan 
tutkimusotteen avulla tulkintaa fennomanian luonteesta kansalli-
sena, yhteiskunnallisena ja poliittisena liikkeenä. Fennomaanisen 
sivistyneistön tapa rakentaa suhdetta kansaan valoi suomalaisen 
poliittisen kulttuurin perusrakenteita; sen tarkastelu vertailevasta 
näkökulmasta saattaa valottaa uusia juonteita kansakunnan syn-
nyn suomalaisista erityispiirteistä. 

VERTAILEVA TUTKIMUSOTE 

Tässä tutkimuksessa Suomalaista puoluetta ja järjestäytymistä pyri-
tään tulkitsemaan tavalla, joka mahdollistaa Suomen kansallisen 
liikkeen erityispiirteiden hahmottamisen vertailevasta näkökul-
masta. Vertaileva tutkimusote voidaan pelkistäen määritellä sellai-
seksi kansallisen historian tarkasteluksi, joka rinnastaa käsittele-
mänsä ilmiöt kehitykseen muualla Euroopassa tai maailmassa. 



Voidaan esimerkiksi pohtia, missä määrin fennomania edusti Län-
si-Euroopalle ja missä määrin Itä-Euroopalle tunnusomaista kan-
sallisen liikkeen muotoa, tai — mikäli ajankohtainen rinnastus 
sallitaan — mitä yhdistäviä ja erottavia piirteitä suomalaisella natio-
nalismilla on Baltian ja entisten sosialististen maiden nykyisten 
kansallismielisten liikkeiden kanssa.1e 

Ongelmana tämänkaltaisissa pohdinnoissa on usein, että vertai-
lussa ei pyritä irrottautumaan kansallisen historiankirjoituksen ja 
vallitsevan poliittisen kulttuurin kielestä ja käsitteistöstä — ja tutki-
mus latistuu ulkokohtaisiksi ja yhteismitattomiksi rinnastuksiksi. 
Jos pyritään latteista rinnastuksista tulkintoihin, jotka tekevät 
oikeutta vertailun kohteina olevien maiden historialliselle perin-
teelle, tutkimus joutuu sovittelemaan yhteen kahta osin ristiin 
käyvää vaatimusta. Ensimmäinen on, että tutkimuksen näkökulma 
ja käsitteistö määritellään yhdenmukaisesti siten, että eri maiden 
kehitystä hahmotetaan yhtenäisen käsitteistön avulla osana laa-
jempia, kansalliset rajat ylittäviä, historiallisia muutosprosesseja. 
Toinen vaatimus on, että tutkimuksen käyttämät käsitteet ovat 
samanaikaisesti "herkkiä" kunkin maan kansallisen historian läh-
teille: niiden tulisi ottaa vakavasti ja jäsentää uudelleen aikalaisten 
käsitykset omasta toiminnastaan. Vaikeasti saavutettavana tavoit-
teena on siis yhtäältä vapautua aikalais- ja jälkikäteistulkintojen 
ideologisesta painolastista ja samalla välttää istuttamasta tutkimus-
kohteen ulkopuolelta tulevia kysymyksenasetteluja vieraaseen 
historialliseen maaperään." 

Näin asetettuna vertailevan tutkimusotteen merkittävin anti ei 
välttämättä liity vain laajojen, kansalliset rajat ylittävien historiallis- 

16 Hyvän vertailukohteen tarjoavat esim. yhteispohjoismaisen tutkimusprojek-
tin "Från association till massorganisation" tutkijoiden teokset: Niels Clem-
mensen, Associationer og foreningsdannelse i Danmark 1780-1880. Bergen 
1987; Torkel Jansson, Samhällsförändring och sammanslutningsformer. 
Studia Historica Upsaliensia 124. Uppsala 1982; Torkel Jansson, Aderton-
hundratalets associationer. Studia Historica Upsaliensia 139. Uppsala 1985; 
Hans Try, Assosiasjonsänd og föreningsvekst i Norge. Bergen 1985; Ingrid 
Aberg, Förening och politik. Folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 
1800-talet. Studia Historica Upsaliensia 69. Stockholm 1975. Projektin lop-
puraportti on julkaistu teemanumerona Scandinavian Journal of History 
13 (1988). 

17 Vertailevan historiallisen sosiologian metodisia lähtökohtia on eri teoksis-
saan hahmottanut Charles Tilly. Ks. esim. Charles Tilly, As Sociology meets 
History. Orlando, Fla. 1981.; Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, 
Huge Comparisons. New York, NY. 1984. 
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ten prosessien hahmottamiseen. Parhaimmillaan vertaileva tut-
kimus tarjoaa uusia välineitä myös kansallisen historian tutkimuk-
selle, näkökulmia ja käsitteistöä, jotka vallitseva tieteellinen ja 
poliittinen kulttuuri on torjunut. Sen avulla voidaan eritellä ja 
purkaa yhtä hyvin legitimoivia selityksiä, joita aikalaiset ovat an-
taneet omalle toiminnalleen, kuin myyttisiä projektioita, joita 
myöhempi historiankirjoitus on kansallisen kehityksen ympärille 
luonut. 

Kansakunnan muodostuksen ongelmat ovat olleet kansainväli-
sen vertailevan tutkimuksen ydinaluetta. Eri näkökulmista on 
asetettu kyseenalaiseksi kansallisvaltioiden nousukaudella vakiin-
tunut käsitys, jonka mukaan kansakunnan muodostuksessa on 
ensisijassa kysymys kansallisuus- ja kieliryhmien heräämisestä 
tietoisuuteen itsestään. Viime vuosikymmenten kriittinen tutki-
muskirjallisuus voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Eräänlaisen pää- 
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	linjan muodostaa tutkimus, jonka keskeinen kohde on ollut valtio 
ja valtionmuodostus. Ns. Statemaking- tai Nationbuilding-tutki-
mus on tarkastellut kansallista liikehdintää ja kansallista ideolo-
giaa ensisijassa osana määrätietoista valtion ja kansakunnan ra-
kentamista. Tämän tradition liepeiltä voidaan erottaa suuntaus, 
joka on korostanut kansallisuusliikkeiden ja kansallisuusaatteen 
yhteyttä modernin kansalaisyhteiskunnan muotoutumiseen ja 
uudenlaisten joukkotoiminnan muotojen läpimurtoon. Uusimpa-
na kerrostumana voidaan mainita tutkimukset, jotka ovat tarkas-
telleet nationalismia ensisijassa poliittisena ilmiönä ja korostaneet 
kansallisuusliikkeiden yhteyttä modernin politiikan läpimurtoon. 
Seuraavassa hahmottelen joitakin päälinjoja viime vuosikymmen-
ten tutkimuskeskustelusta. Kirjallisuuden ryhmittely sen mukaan, 
onko tulkintojen painopiste valtion, kansalaisyhteiskunnan vai 
politiikan tasolla, ei välttämättä tee oikeutta yksittäisten tutkijoi-
den työn kaikille ulottuvuuksille, mutta perustelee toivoakseni 
tämän tutkimuksen näkökulmaa Suomen kansallisuusliikkeen 
historiaan. 

Nationalismi ja kansakunnan rakentaminen 

Ns. Statemaking-tutkimuksen keskeinen lähtökohta on ollut tar-
kastella kansallisvaltioiden muodostumista osana kansainvälisen 
valtiojärjestelmän kehitystä. Suuntauksen pääansiot ovat epäile-
mättä valtionmuodostuksen ulkoisten riippuvuussuhteiden hah-
mottamisessa. Samalla se on kuitenkin määritellyt vertailevasta 
näkökulmasta tutkimusongelmia ja käsitteistöä, jotka mahdollista- 



vat kunkin valtion sisäisen kehityksen erityispiirteiden hahmotta-
misen.'s  

Suuntauksen viime vuosikymmenten kärkinimiä on ollut yh-
dysvaltalainen Charles Tilly.'99  Hänen päätutkimuskohteitaan on 
Eurooppalaisen valtiojärjestelmän muodostumisen ohella ollut 
kansalaisten järjestäytyminen, tyytymättömyyden ilmaukset ja pro-
testitoiminta. Juuri näiden kahden tutkimusteeman yhdistäminen 
ja niiden keskinäissuhteen valottaminen on ollut hänen työnsä 
tärkeintä antia. Tämän tutkimuksen kannalta oleellinen on hä-
nen esittämänsä periaate, että kansakunnan syntyyn liittyvien so-
siaalisten ja poliittisten ristiriitojen hahmottamiseksi on kehitystä 
tarkasteltava eriytyneesti yhtäältä valtion ja uusien valtarakentei-
den muodostumisena ja toisaalta väestön mobilisaationa ja uusien 
valtion ja kansalaisten välisten vuorovaikutuksen muotojen keh-
keytymisenä. 2̀" 

Näkökulma asettaa kyseenalaiseksi nationalistisen historiankir-
joituksen tavan kuvata kansakunnan syntyä orgaanisena ja ristirii-
dattomana kasvutapahtumana. Toisaalta se problematisoi myös 
yksiulotteiset marxilaiset valtio- ja kansallisuuskäsitykset. Tilly on 
erityisesti kritisoinut taipumusta tarkastella ongelmattomasti kapi-
talistista valtiota "porvariston diktatuurina", ja kehitellyt tutkimuk-
sissaan eriytyneempiä tulkintoja hallitsevien luokkien ja ryhmien 
koostumuksesta ja osallisuudesta valtaan.`'' 

Tutkiessaan uusien yhteiskuntaryhmien mobilisoitumista Tilly 
on keskittynyt ensisijassa protestitoiminnan, lakkojen, mielenosoi-
tusten ja mellakoiden tarkasteluun."' Tätä painotusta voidaan pi-
tää ongelmallisena, jos ajatellaan Suomen kaltaista maata, jossa 
kansakunnan muodostus 1800-luvulla tapahtui lähes rikkumatto- 

18 	K. W. Deutsch & W. J. Foltz (eds), Nation-Building. New york 1963; S. Rok-
kan, K. Seelen &,J. Warmbrunn, Nation-Building. The Hague 1973. 

19 Charles Tilly (ed.), The Formation of National States in Western Europe. 
Princeton 1975; Charles Tilly, Coercion, Capital and European States, AD 
990-1990. Padstow 1990. 

20 	Charles Tilly. Reflections on the History of European State-making. — Char-
les Tilly (ed.), The Formation of National States in Western Europe. Prince-
ton, N.J. 1975. s. 27-30. 

21 Charles Tilly, Western State-making and Theories of Political Transforma-
tion. — Charles Tilly (ed.), The Formation of National States in Western 
Europe. Princeton, N. J. 1975. s. 625-626. 

22 Ks. esim. Charles Tilh', From Mobilization to Revolution. Reading, Mass. 
1978; Charles Tilly, The Contentious French. Cambridge, Mass. 1986; Char-
les Tilly, Louise Tilly & Richard Tilly, The Rebellious Century 1830-1930. 
Cambridge, Mass. 1975. 
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man yhteiskunnallisen rauhan vallitessa. Tässä suhteessa voidaan 
pitää osuvana kritiikkiä, jota Mark Harrison on kohdistanut sellai-
seen kollektiivisen toiminnan tutkimukseen, joka on keskittynyt 
yksin protestitoimintaan ja mellakoihin. Harrisonin mukaan täl-
löin on sivuutettu vähintään yhtä laaja ja merkittävä tutkimus-
kohde: rauhanomainen, vallitsevaa järjestelmää tukeva, joukko-
toiminta.`'` 

Tätä puolta kansallisvaltioiden muodostumisessa on painotta-
nut se ns. Nationbuilding-tutkimuksen haara, joka on syventynyt 
tutkimaan kansallisvaltioiden ideologista oikeuttamista ja joukko-
kannatuksen luomista. Tutkimussuuntauksen kriittinen lähtökoh-
ta on usein pelkistetty Ernest Gellnerin perinteiseen nationalismi-
tutkimukseen kohdistamaan poleemiseen huomautukseen, ettei 
nationalismissa ole kyse kansakuntien heräämisestä tietoisuuteen 
itsestään, vaan nationalismi luo kansakuntia siellä, missä niitä ei 

30 	aikaisemmin ole ollut." 
Gellner ravisteli 1960-luvulla totunnaisia ajattelutapoja julista-

malla, että nationalismi on valtaryhmien kansallisvaltioiden nou-
sukaudella luoma oppi, jonka avulla kansakuntia on synnytetty 
tietoisesti ylhäältäpäin. Sittemmin hänen ajatuksensa ovat innoit 
taneet tutkijoita eri maissa tarkastelemaan uudella tavalla kansalli-
sen liikkeen aatteellista perintöä ja symbolimaailmaa. 1970- ja 
1980-luvun kansainvälistä tutkimuskeskustelua suorastaan hallitsi 
näkemys nationalismista oppina, jonka tehtävä oli legitimoida 
modernin kansallisvaltion rajat ja vallitsevat valtasuhteet. 

Gellner liitti nationalismitulkintansa myös taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten rakenteiden muutokseen. Vaikka hän esiintyi 
ankarana valmiiden maailmanselitysten kriitikkona, hänen omien 
ajatustensa taustalla väikkyy 1960-luvulle tunnusomainen käsitys 
taloudellisen kasvun vääjäämättömästä jatkuvuudesta. Tässä visios-
sa kansallisvaltioiden synty ja nationalismin läpimurto selittyivät 
melko yksioikoisesti modernin teollisen yhteiskunnan funktionaa-
lisilla tarpeella. Jopa Gellnerin klassinen kiteytys nationalismista 

23 Tillyn ohella Harrisonin kritiikin kohteena ovat erityisesti englantilaisen 
protestiliikehdinnän tutkimuksen klassikot Eric Hobshawm, George Rude ja 
E. P. Thompson. Ks. Mark Harrison, Crowds and History. Mass Phenomena 
in English Towns, 1790-1835. Cambridge 1988. s. 9-31. 
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	"Nationalism is not the awakening of nations to self consciousness: it invents 
nations where they do not exist ..." Ernest Gellner, Thought and Change. 
Bristol 1964. s. 168. 



kansakuntien luomisen välineenä päättyi ajatukseen, että viime 
kädessä nationalismin lähteenä oli taloudellisen kasvun tarve.' 

Uudemmassa tuotannossaan Gellner on edustanut entistäkin 
avoimemmin näkemystä, että kansallisvaltioiden johtavat yh-
teiskuntaryhmät levittivät nationalismia täyttääkseen teollistuvan 
yhteiskunnan vaatimukset." Tässä suhteessa Gellnerin funktiona-
listinen politiikkakäsitys on kapeampi kuin Tillyn, joka on korosta-
nut ylhäältä ja alhaalta tulevien paineiden ristiriitaisuutta ja vuoro-
vaikutusta." 

Gellnerin viitoittamaa tarkastelutapaa seuraa pitkälle myös Be-
nedict Andersonin esittämä näkemys nationalismista "kuviteltujen 
yhteisöjen" luomisena. Andersoninkin lähtökohtana on, että na-
tionalismi ei kumpua hamasta menneisyydestä vaan syntyy 1700- ja 
1800-luvulla kansallisvaltioiden muodostumiskaudella. Hän ei 
kuitenkaan tulkitse nationalismia ensisijassa yläluokan luomana 
poliittisen legitimaation välineenä, vaan osana laajempaa kulttuu-
rista murrosta.`";  

Andersonin mukaan kansakunta, "kuviteltuna yhteisönä", antoi 
uuden muodon yhteisöjä koossapitävälle veljeyden tunteelle ja 
uhrivalmiudelle. Se syrjäytti kulttuurijärjestelmät, jotka olivat tun-
nusomaisia valtiolliset rajat ylittäville uskonnollisille yhteisöille ja 
perinteisille dynastisille valtioille. 7̀9  Vaikka Andersoninkin ajatus-
ten taustalla tuntuisi väikkyvän antropologis-funktionalistinen nä-
kemys kulttuurijärjestelmistä yhteiskunnan kiinteyden ylläpitä-
jinä, hän ei jaa Gellnerin modernisaationäkemystä, joka on taipu- 

25 "It is the need for growth which generates nationalism not vice versa." 
Gellner 1964 s. 168. 

26 Gellnerin funktionalistinen nationalismitulkinta nojaa koko lailla suoravii-
vaiseen modernisaatiomalliin. Hän painottaa rakenteellisia tekijöitä tavalla, 
joka jättää niukasti edellytyksiä hahmottaa kansallisen liikehdinnän subjektii-
vista puolta, siihen osallistuneiden yhteiskuntaryhmien ja yksilöiden intresse-
jä ja motiiveja. Gellner tavallaan johtaa kehityksen lopputuloksesta, moder-
nin teollisen yhteiskunnan vaatimuksista, deterministisen kehityskulun, joka 
ylittää historiallisten toimijoiden pyrkimykset ja motiivit. Ks. esim. Ernest 
Gellner, Nations and Nationalism. Worcester 1983. s. 1-5, 33-35, 51-52, 
124-125. 

27 Varhaisemmassa tukinnassaan Gellner korosti talouden rinnalla koulutuk- 
sen merkitystä kansallisen erottautumisen vahvistajana. Sen rooli oli kuiten-
kin alisteinen. Talouden kehitys edellytti koulutusta, ja koulutus tiettyä kieltä 
ja kulttuuria. Gellner 1964 s. 172. 

28 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism. Thetford 1983. s. 13-16. 

29 Anderson 1983 s. 19-25. 
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vainen selittämään kehitystä sen lopputuloksesta käsin, teollistu-
misen vääjäämättömällä logiikalla. 

Anderson ottaa ensinnäkin vakavasti perustelut, joita aikalaiset 
toiminnalleen esittivät ja erittelee ja tulkitsee niitä laajemman 
kulttuurisen järjestelmän osana. Toiseksi Anderson ei sido natio-
nalismia yhtä vahvasti taloudellisen kehityksen luomiin edellytyk-
siin vaan korostaa, että kansakunta, "kuviteltuna yhteisönä", muo-
dosti kulttuurisen mallin, joka voitiin siirtää mitä erilaisimpiin 
sosiaalisiin ympäristöihin ja poliittisiin oloihin. Keskeinen natio-
nalismin edellytys oli myös hänen mukaansa kapitalistisen tuotan-
totavan läpimurto, mutta sen rinnalle hän nostaa esimerkiksi 
muutokset hallitsemistavassa ja kirjapainotaidon, joka loi kansan-
kielisen kirjallisuuden markkinat.30  

Tästä lähtökohdasta Anderson määrittelee Gellneriä eriyty-
neemmin ne yhteiskunnalliset ryhmät, jotka olivat avainasemassa 
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	uuden kansakuntakäsityksen läpimurrossa. Gellner korosti erityi- 
sesti intellektuellien roolia. Heille valtiollinen itsenäisyys merkitsi 
valtavaa välitöntä etua, "virkoja ja todella hyviä virkoja". Luomalla 
kansallisen yksikön intellektuellit loivat Gellnerin mukaan itsel-
leen mahtavan virkamonopolin.n  Myös Anderson korostaa, että 
nationalismi vetosi absoluuttisten valtioiden kasvavaan virkakun-
taan. Han liittää itsenäisyyshaaveiden avaamaan uusien virkojen 
perspektiiviin kuitenkin vahvan emansipatorisen ulottuvuuden. 
Nationalismi perusteli hänen mukaansa valtiokoneistojen instru-
mentaalista rationaalisuutta ja valtioedun irrottamista hallitsijan 
ja aatelin erityisintresseistä. Aatelittomat säädyt ja erityisesti oppi-
sivistyneistö omaksuivat hanakasti uudet ajatukset, koska ne tuki-
vat vaatimusta, että virkamiesten värväyksen ja virkauralla etene-
misen perustana tuli olla kyvykkyys eikä syntyperä. Toiseksi uuden 
kansakuntakäsityksen esitaistelijaryhmäksi Anderson nimeää kir-
janpainajat ja lehtimiehet. Heidän asemansa oli sidoksissa kansan-
kielisen julkisuuden laajenemiseen, ja siksi he tietoisesti loivat 
sellaista käsitystä kansakunnasta, joka puhutteli yhteiskunnan laa-
jenevia keskiryhmiä.32  

30 Anderson 1983 s. 49,77-78,102-104. 
31 	Gellner 1964 s. 169. 
32 Anderson 1983 s. 55-74. Sivistyneistön rooli kansakunnan muodostuksessa 

on viime aikoina ollut runsaan huomion kohteena myös saksalaisessa tutki-
muksessa, ks. esim. Kocka, Jörgen (Hrsg.), Bildungsburgertum im 19. Jahr-
hundert. Teil IV. Politischer Einfluss und gesellschaftliche Formation. Stutt-
gart 1989. 



Monessa suhteessa voidaan pitää fennomaniankin kannalta 
osuvana tapaa, jolla Anderson pyrkii määrittelemään nationalis-
min läpimurron historiallisia subjekteja ja erittelemään heidän 
ideologiaansa. Toisaalta voidaan sanoa, että se historiallisten 
toimijoiden joukko, joka loi kansakunnan "kuviteltuna yhteisö-
nä", on hänenkin tulkinnassaan äärimmäisen kapea. Virkakun-
nan, kirjanpainajien ja lehtimiesten toiminta saattoi olla ratkaise-
va nationalismin läpimurron ensimmäisessä vaiheessa, uudenlai-
sen kansakuntakäsityksen synnyssä ja tämän "mallin" leviämisessä 
maasta toiseen. Mutta se kykenee tuskin selittämään nationalis-
min saavuttamaa joukkokannatusta; tässä suhteessa tulkinta pi-
kemminkin lähestyy myyttiä "kansallisista herättäjistä" problemati-
soimatta nationalismin joukkokannatuksen muotoja ja perusteita. 

Andersonin tutkimusotteen ongelmia voidaan havainnollistaa 
Miroslav Hrochin esittämällä jaottelulla nationalististen liikkeiden 
kolmesta vaiheesta. Hrochin mukaan nationalismi merkitsi en-
simmäisessä vaiheessaan kulttuurista, kielellistä ja kansatieteel-
listä kiinnostusta vailla poliittisia ja yhteiskunnallisia tarkoitus-
periä. Toisessa vaiheessa kansallisuusliikkeen esitaistelijat aloit-
tivat poliittisen kampanjan kansallisuusaatteen puolesta, ja kol-
mannessa vaiheessa nationalistiset ohjelmat saavuttivat joukko-
kannatusta.n  Eric Hobsbawmin tavoin voidaan korostaa, että rat-
kaiseva hetki kansallisten liikkeiden kehityksessä on siirtyminen 
toisesta vaiheesta kolmanteen eli se, miten kansallisuusaatteen 
esitaistelijat kykenevät saamaan politiikalleen joukkokannatusta. 4  
Ja juuri tässä kriittisessä kohdassa Gellnerin ja Andersonin tekstit 
ohentuvat historiallisista tulkinnoista funktionalistisiksi selityk-
siksi. 

Kansallinen liike ja kansalaisyhteiskunta 

Eric Hobsbawm on omissa tutkimuksissaan tarkastellut Gellnerin 
tavoin nationalismia ylhäältäpäin luotuna traditiona, modernin 
kansallisvaltion "kansalaisuskontona".s' Toisaalta hän on uudem- 

33 Miroslav Hroch, Die Vorkåmpfer der nationalers Bewegung bei den kleinen 
Völkern Europas. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 24. 
Prague 1968. s. 16-17, 32-33. 

34 Eric Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, 
reality. Melksham 1990. (Hobsbawm 1990b) s. 11-12. 

35 Ks. erit. Eric Hobsbawm, Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914. 
- Eric Hobsbawm & Terrence Ranger (eds.), The Invention of Tradition. 
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missa nationalismia käsittelevissä tulkinnoissaan korostanut, ettei 
nationalismia voida ymmärtää tarkastelematta kansakunnan syn-
tyä myös alhaalta pain suhteessa "tavallisen kansan" uskomuksiin, 
toiveisiin ja tarpeisiin. Tässä mielessä Hobsbawm näkee merkitystä 
myös perinteisen nationalistisen historiankirjoituksen hellimillä 
tekijöillä, yhteisellä kielellä, etnisellä alkuperällä, uskonnolla ja 
kul ttuuri tradi tioilla.;` 

Hobsbawm säilyttää kuitenkin selvän etäisyyden perinteiseen 
nationalismitulkintaan, jonka mukaan kansallinen solidaarisuus 
perustuu suoraan esimoderniin etniseen tai kielelliseen yhteen-
kuuluvuuteen. Hän korostaa, ettei kansallisen ajattelun voimistu-
mista voida erottaa muiden sosiaalisen ja poliittisen tietoisuuden 
muotojen omaksumisesta.' Huomautus ei pohjusta paluuta Gell-
nerille ja Andersonille tunnusomaiseen funktionalistiseen tulkin-
taan vaan pikemminkin vaatimusta konkreettisesta tutkimisesta, 

34 	joka tarkastelisi kansakunnan muodostusta "alhaalta pain". 
Tässä kohdin Hobsbawm lähestyy englantilaisen sosiaalihisto-

rian "kansan historia" -suuntausta, joka on keskittänyt huomion 
"tavallisten ihmisten" arkipäivään, kokemuksiin ja katsomuksiin. 
Hobsbawm pyrkii välttämään sosiologisen funktionalismin ja ta-
loudellisen reduktionismin ja ikäänkuin täydentämään yhteis-
kunnallisista intresseistä nousevaa subjektiviteettia ihmisten arki-
kokemuksiin ja keskinäiseen kanssakäymiseen perustuvilla iden-
titeeteillä. Tältä osin hänen tulkintansa kuitenkin kaventuu 
melko irralliseksi politiikan ja ideologian tason tarkasteluksi. 
Hobsbawmin tapa tulkita nationalismia "alhaalta päin" onkin altis 
samantapaiselle kritiikille, jota on kohdistettu koko "kansan histo-
ria" -traditioon. "Ongelmaksi jää ihmisten kokemusten ja subjekti-
viteetin suhde niistä jossain mielessä todellisesti erillisiin, vaikka 
samalla vain ihmisten toimin toteutuviin yhteiskunnan rakentei-
siin, prosesseihin ja  

London 1983. s. 263-307; Eric Hobsbawm, Some Reflections on National-
ism. — T. J. Nossiter, A. H. Hanson & Stein Rokkan (eds.), Imagination and 
Precision in the Social Sciences. London 1972. s. 385-406. 

36 Hobsbawm 1990h s. 10-11, 80-91. Samaa problematiikkaa käsittelee laajem-
min Anthony D. Smith, The ethnic origins of nations. Oxford 1986. 

37 Hobsbawm 19906 s. 124-125, 130. 
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	Pauli Kettunen, Poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus. Tutkimus so- 
sialidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. Histo-
riallisia tutkimuksia 138. Jyväskylä 1986. s. 29-30. 



Toisenlaista tapaa välttää sosiologista funktionalismia ja talou-
dellista reduktionismia kansallisuusliikkeiden tulkinnassa edustaa 
tutkimussuuntaus, jonka näkökulmana on ollut modernin kansa-
laisyhteiskunnan järjestäytyminen. Tutkimalla kansallisten liikkei-
den järjestäytymismuotoja se on pureutunut "tavallisten ihmisten" 
toimintaan ja tapaan hahmottaa ympäristöään, mutta sitonut 
nationalismin joukkokannatuksen samalla osaksi yhteiskunnan 
rakenteellista muutosta.t9  

"Yhteiskunnallinen liike voi kehittyä poliittiseksi voimaksi vain 
muodostamalla organisaatioita. Nationalismin luonteen ja kehi-
tyksen tärkeimpiä indikaattoreita ovat siten kansallisen liikkeen 
järjestäytymisen muodot."40  Tämä Otto Dannin kiteytys valottaa 
iskevästi saksalaisen järjestäytymisen tutkimuksen tapaa tarkastella 
kansallista liikettä osana uudenlaisten yhteiskunnallisten käytän-
töjen kehkeytymistä ja modernin kansalaisyhteiskunnan muotou-
tumista. 

Dannin näkökulma laajentaa kansakunnan synnyn problematii-
kan kansallisen tietoisuuden leviämisestä yhteiskuntarakenteiden 
murrokseen: kansakunnan muodostus ei ole riippuvainen vain 
kansallisuustunteen voimistumisesta vaan ennen kaikkea sellais-
ten yhteiskunnallisten käytäntöjen muotoutumisesta, jotka kiin-
teyttivät kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja siten myös kansa-
kuntaa. 

Dann perustelee näkökulmaansa ns. modernisaatioteorian kri-
tiikillä. Kansallisen liikkeen konkreettisia järjestäytymismuotoja 
tutkimalla historiantutkimus voi Dannin mukaan irrottautua epä- 

39 	Erityisesti saksalainen tutkija Otto Dann on useissa tutkimuksissaan ja toimit- 
tamissaan antologioissa tarkastellut kansalaisten järjestäytymistä ja modernin 
kansalaisyhteiskunnan muotoutumista. Ks. esim. Otto Dann, Gleichheit and 
Gleichberechtigung. Das Gleichheitspostulat in der alteuropäischen Tradi-
tion and in Deutschland bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert. Berlin 1980; 
Otto Dann (Hrsg.), Lesegesellschaften and burgerliche Emanzipation. 
Munchen 1981; Otto Dann (Hrsg.), Vereinwesen and burgerliche Gesell-
schaft in Deutschland. Historische Zeitschrift Beihefte 9. Munchen 1984. 
Anglosaksisessa tutkimuksessa järjestäytymisen merkitystä työväenluokan 
muodostumisessa on painottanut Edward Thompson, The Making of the 
English Working Class. Harmondsworth 1972. Uudempaa kansainvälistä 
kansalaisyhteiskuntakeskustelua kartoittaa esim. John Keane (ed.), Civil so-
ciety and the state. Guildford 1988. 

40 Lainaus Otto Dann, Nationalismus and sozialer Wandel in Deutschland 
1806-1850. — Otto Dann (Hrsg.), Nationalismus and sozialer Wandel. Ham-
burg 1978. s. 95. Ks. myös Otto Dann (Hrsg.), Nationalismus in Vorindustri-
eller Zeit. Munich 1986; Otto Dann & John Dinwiddy (eds.), Nationalism in 
the Age of French Revolution. Worchester 1988. 
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historiallisista modernisaatiomalleista. Saksalaisessa historiantut-
kimuksessa paljon sovelletun modernisaatioteorian näkökulmaa 
Dann luonnehtii teleologiseksi ja myöhempää kehitystä legitimoi-
vaksi ja katsoo sen sivuuttavan reaaliset historialliset subjektit, 
yhteiskuntaluokat ja -kerrokset." 

Ns. modernisaatioteoriaa kehittyneempienkin porvarillisen yh-
teiskunnan konstituutioteorioiden soveltaminen historiantutki-
mukseen ja erityisesti Suomen kaltaisiin maatalousvaltaisiin mai-
hin on monessa suhteessa problemaattista. Ongelmana on ennen 
muuta se, että näin luodaan helposti teleologisia ideaalityypin-
omaisia kehitysmalleja, jotka "mittaavat" historiaa toteutuneen 
länsimaisen yhteiskunta- ja kulttuurikehityksen perusteella.'" 

Ääritapauksessa kansalaisyhteiskunnasta ja kansanliikkeistä tu-
lee valtiosta ja taloudesta täysin riippumattomia demokratian ja 
kansalaisvapauksien kehtoja. Tämänkaltaista idealisointia on näh- 

41 Saksalaisessa perinteessä Dannin tutkimusote voidaan nähdä kriittisessä suh-
teessa osittain myös uudempaan saksalaiseen sosiaalihistoriallisesti suuntau-
tuneeseen tutkimukseen. 1960-luvulta lähtien nousseen "revisionistisen" 
koulukunnan keskeiset edustajat (esim. Jörgen Kocka ja Hans-Ulrich Weh-
ler) ovat paljolti keskittyneet selvittämään poliittisen kehityksen rakenteelli-
sia reunaehtoja, erityisesti talouden ja politiikan keskinäissuhdetta keisari-
kunnan ja Weimarin ajan Saksassa. Koulukunnan yksi keskeinen teesi on 
ollut, että Saksan vaillinainen "modernisaatio" muodosti poliittista kehitystä 
rasittavan rakenteellisen heikkouden, joka paljolti selittää Saksan historian 
erityispiirteet (der deutsche Sonderweg) aina kansallissosialistien valtaan-
nousuun saakka. Viime vuosina tämänkaltaista modernisaatioteorian sovelta-
mista on kritisoitu siitä, että vertailukohtana on ollut historiallisesti kestämä-
tön kuva yhteiskuntakehityksen harmonisuudesta muissa länsimaissa, ja että 
keskittymällä saksalaisen yhteiskunnan feodaalisiin piirteisiin Sonderweg-
tulkinta on sivuuttanut modernin kansalaisyhteiskunnan muotoutumisen 
tarkastelun. Dann 1978 s. 78-80; David Blackbourn, Populists and Patricians. 
Essays in Modern German History. Guildford and Kings Lynn 1987. s. 5-25. 
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	Ongelmallinen on tässä suhteessa esimerkiksi Jörgen Habermasin lanseeraa- 
ma käsite "porvarillinen julkisuus". Käsite viittaa valtiollisesta esivallasta ja 
tuotannosta riippumattomaan yksityiseen sfääriin, jonka muodostavat ylei-
söksi kokoontuneet yksityiset kansalaiset. Habermas huomauttaa itsekin, et-
tei tämä porvarillisessa yhteiskuntafilosofiassa esiintyvä julkisen keskustelun 
ja rationaalisen harkinnan sfääri ole täydellisesti toteutunut kapitalististen 
vaihto- ja tuotantosuhteiden vallitessa. Kiistämättä Habermasin jaottelun pä-
tevyyttä porvarillisten yhteiskuntakonseptioiden erittelyssä voidaan sanoa, 
että suhteessa reaalihistoriaan se jää eräänlaiseksi ideaalityypiksi. Korostu-
neen ongelmallinen kysymys porvarillisen julkisuuden toteutumisesta on 
Suomen kaltaisten maatalousvaltaisten yhteiskuntien kohdalla. Porvarillisen 
julkisuuden käsitteen soveltuvuutta maaseudun järjestäytymisen tutkimiseen 
on problematisoitu esim. uudemmassa tanskalaisessa tutkimuksessa. Jörgen 
Habermas, Strukturwandel der Offentlichkeit. Uatersuchungen zu einer 

Kategorie der burgerlichen Gesellschaft. Ulm 1965. Vrt. Clemmensen 1987 
s. 12-14, 73-76. 
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ty esim. Ruotsissa 1970-luvulla toteutetussa suuressa kansanliike-
projektissa." Vaihtoehtona ruotsalaistutkijoiden taaksepäin kään-
tyneelle modernisaationäkökulmalle Henrik Stenius on esittänyt, 
että järjestäytymisen tutkimuksen lähtökohtana tulee olla aikai-
semmat yhteiskunnallisen kanssakäymisen muodot. Tutkimalla 
niiden kehitystä ja hajoamista, kuoleentumista ja uudelleenmuo-
toutumista vältetään teleologinen "voittajien historia". Steniuksen 
mukaan uudet järjestäytymisperiaatteet, vapaaehtoinen jäsenyys, 
säätyjen välinen tasa-arvoinen kanssakäyminen ja esivaltaisesta 
hallintokäytännöstä riippumaton itsehallinto, eivät ole historialli-
sesti merkittäviä siksi, että ne ennakoivat myöhemmin toteutunut-
ta yhteiskuntakehitystä. Uudet järjestäytymisen muodot saavat 
merkityksensä ensisijassa siitä, että ne loivat omassa ajassaan uu-
denlaisia yhteiskunnallisia käytäntöjä, mursivat sääty-yhteiskun-
nan kansalaisten yhteistoiminnalle asettamat rajat ja avasivat ovet 
valtiollisten instituutioiden ulkopuoliselle poliittiselle toiminnalle 	37 
ja mielipiteen muodostukselle." 

Kansallinen politiikka ja poliittinen kansakunta 

Uusimpana nationalismista käydyn kansainvälisen tutkimus-
keskustelun kerrostumana voidaan pitää kansallisten liikkeiden 
tarkastelua modernin politiikan synnyn näkökulmasta. Tämä nä-
kökulma on korostunut erityisesti Ranskan vallankumouksen 200-
vuotisjuhlien innoittamassa tutkimuskirjallisuudessa. 5  

Jo Ernest Gellnerin ja Eric Hobsbawmin tulkinnoissa nationalis-
mi määriteltiin ensisijassa poliittiseksi opiksi, poliittisen vallan le-
gitimaation välineeksi.46  Heille nationalismin poliittisuus merkitsi 

43 Ruotsalaisen kansanliike-projektin eräänlainen yhteenveto on Sven Lund-
kvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920. Studia Historica 
Upsaliensia 85. Uppsala 1977. Hankkeen kritiikistä ks. Seppo Hentilä, Kan-
sanliikettä luokkayhteiskunnassa. — Sosiologia 1978 s. 241-247. 

44 Stenius 1987 s. 41-55. Steniuksen lähestymistavan kriittistä suhdetta ruotsa-
laisen kansanliike-tutkimuksen metodisiin lähtökohtiin on syytä korostaa, 
koska ne on samaistettu jopa aihepiirin väitöskirjatutkimuksissa. Vrt. Eeva-
I.iisa Lehtonen, Säätyläishuveista kansanhuveiksi, kansanhuveista kansalais-
huveiksi. Maaseudun yleishyödyllincn huvitoiminta 1800-luvun alusta 1870-
luvun loppuun. Historiallisia tutkimuksia 184. Vammala 1994. s. 20-21. 

45 Ks. esim. Francois Furet & Mona Ozouf (eds.), The Transformation of 
political Culture 1789-1848. The French Revolution and the Creation of 
Modern political Culture vol. 3. Aylesbury 1989; Dann & Dinwiddy 1988. 
Modernin politiikan läpimurrosta Saksassa, ks. Otto Dann, Nation und 
Nationalismus in Deutschland 1770-1990. München 1993. erit. s. 11-23. 

46 Gellner 1983 s. 1-3; Hobsbawm 1990b s. 9, 96. 



kuitenkin lähinnä tapaa, jolla sitä käytettiin legitimoimaan valtioi-
den historiallista oikeutusta ja valtaapitävien asemaa. Hobsbawm 
korostaa myös sen seikan merkitystä, että vallankumouksellisen 
Ranskan nationalismin perustana oli uusi oppi kansan suvereni-
teetista, joka asetti kyseenalaiseksi perinteiset tavat määritellä po-
liittisen vallan oikeutus. Huomautuksellaan hän ei kuitenkaan 
viittaa nationalismin emansipatorisiin ulottuvuuksiin vaan pyrkii 
lähinnä todistamaan, että vallankumouksellisissakin olosuhteissa 
nationalismin tehtävänä oli valtiollisen vallan legitimaatio.47  

Benedict Anderson menee tulkinnassaan askelta pidemmälle ja 
korostaa, että oppi kansan suvereniteetista oli keskeinen innosta-
va elementti uudessa kansakuntakäsityksessä, joka Amerikan itse-
näisyysliikkeiden ja Ranskan vallankumouksen vanavedessä levisi 
kansanjoukkojen keskuuteen.4S  Hänen mukaansa "virallinen val-
tionationalismi" kehitettiin ikään kuin vastamyrkyksi alunperin 
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	vallankumouksellisille kansallisille joukkoliikkeille. Nationalismin 
"valtion kansalaisuskontona" loivat hallitsevat ryhmät, joita uhkasi 
aseman menetys uuden kansakuntakäsityksen mukaisissa "kuvitel-
luissa yhteisöissä". Andersonin tulkinnassa radikaali kansakunta-
käsitys ja virallinen nationalismi muodostavat ikäänkuin kilpaile-
vat mallit. Uusissa kansallisvaltioissa ne sekoittuivat hänen mu-
kaansa toisiinsa siten, että valtion muodostukseen liittyi sekä aitoa 
kansanomaista innostusta että systemaattista ylhäältäpäin suoritet-
tua kansallisen ideologian juurruttamista.49  

Erityisen näkyvästi ajatus nationalismin ja modernin politiikan 
yhteenkietoutumisesta on ollut esillä keskustelussa, jota on viime 
vuosina käyty Francois Furet'n Ranskan vallankumouksesta esittä-
mistä tulkinnoista. Tutkijat ovat intohimoisesti kommentoineet, 
puolesta ja vastaan, Furet'n teesiä, että vallankumous merkitsi 
ennen kaikkea uuden poliittisen kulttuurin syntyä.5°  

Francois Furet tuli alunperin tunnetuksi ankarasta hyökkäykses-
tään vallankumouksen sosiaalihistoriallista tulkintaa vastaa. Furet 
kuohutti tunteita ranskalaisessa tiedeyhteisössä todistelemalla, 
että vallankumouksen oleellinen sisältö ei ollut sosiaalinen vastak-
kainasettelu vaan ideologian ylivalta. Vallankumouksen tärkeim- 

47 Hobsbawm 1990b s. 87-90. 
48 Anderson 1983 s. 78. 
49 Anderson 1983 s. 83, 102-104. 
50 

	

	Ks. esim. esitelmät ja kommentit Ranskan vallankumousta ja modernia poliit- 
tista kulttuuria käsittelevässä konferenssissa Pariisissa syyskuussa 1988. Furet 
& Ozouf 1989. 



mät muutokset tapahtuivat hänen mukaansa poliittisen kulttuurin 
tasolla. Ensinnäkin muuttui politiikan kieli. Kun "kansa" julistet-
tiin kuninkaan sijaan ylimmäksi vallanhaltijaksi, valta muuttui 
symboliseksi ja "kuviteltu" tuli osaksi politiikkaa. Furet'n mukaan 
vaatimus "kansan tahdon" toteuttamisesta oli vallankumouksen 
tärkein katalysaattori ja modernin politiikan perustava käyttö-
voima. 

Vielä kauaskantoisempi merkitys oli Furet'n mukaan rakenteel-
lisella muutoksella, joka seurasi "kansan tahdon" nimeämistä val-
lan lähteeksi. Julkisuudessa ja kansalaisyhteiskunnan organisaa-
tioissa alkoi kiihkeä ideologinen ja symbolinen taistelu oikeudesta 
edustaa "kansaa". Tämä taistelu määritteli politiikan kentän radi-
kaalisti uudella tavalla. Politiikan painopiste siirtyi institutionaali-
sista valtarakenteista kansalaisyhteiskuntaan ja julkisuuteen 

Furet'n Ranskan vallankumouksesta esittämiä tulkintoja on kri-
tisoitu ideologian ja symbolisen vallan ylikorostamisesta sekä po-
liittisten ja yhteiskunnallisten valtarakenteiden merkityksen si-
vuuttamisesta.52  Vaikka tätä kritiikkiä voidaan pitää osin perustel-
tuna, se on sisältänyt runsaasti myös ohi- ja ylilyöntejä." Voidaan 
esimerkiksi todeta Eric Hobsbawmin tavoin, ettei Furet'n tulkinta 
uuden poliittisen kulttuurin synnystä sinällään riitä kumoamaan 
teesiä taloudellisten ja sosiaalisten muutosten merkittävyydestä. 
Mutta johdonmukaisuuden vuoksi olisi tällöin myönnettävä, ettei 
vakuuttavakaan sosiaalisten ristiriitojen merkityksen osoittaminen 
kumoa tulkintaa, jonka mukaan vallankumous merkitsi myös mo-
dernin poliittisen kulttuurin läpimurtoa, politiikan kielen ja ken-
tän radikaalia uudelleen määrittelyä. 

51 	Furet'n kiitetyin ja kiistellyin artikkeli on julkaistu englanninkielisenä kään-
nöksenä nimellä "The Revolution is over" kokoelmassa Francois Furet, hnter-
preting the French Revolution. Malta 1981. s. 1-79. Tähän keskusteluun 
suuntasi huomioni alunperin Jan Ifversen, Opfindelsen af moderne politik. 
Paper i den 22. nordiske fagkonference i historisk metodelaere, Laugarvatn 
Island, 17.-21. august 1991. 

52 Yksi painavimmista vastahyökkäyksistä on Eric Hobsbawm, Echoes of the 
Marseillaise. Two Centuries Look Back on the French Revolution. London 
1990. (Hobsbawm 1990h) erit. s. 1-31. 

53 	Tiettyä ristiriitaisuutta voidaan havaita Furet'n tavassa määritellä ja käyttää 
keskeisiä käsitteitään. Määritellessään uuden poliittisen kulttuurin synnyn 
vallankumouksen keskeiseksi sisällöksi hän kiinnittää huomiota paitsi politii-
kan kielen uudistumiseen myös politiikan kentän muutokseen, modernin 
kansalaisyhteiskunnan ja uuden julkisuuden syntymiseen. Tulkitessaan val-
lankumouksen ajautumista terroriin hän sen sijaan hylkää kaikki "ulkoisiin 
olosuhteisiin" viittaavat selitykset ja operoi puhtaasti vallankumouksellisen 
ideologian sisäisillä ristiriitaisuuksilla ja jännitteillå. Furet 1981 s. 53-72. 
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Furet'n vallankumoustulkinta on joka tapauksessa osoittautu-
nut hedelmälliseksi uusien näkökulmien ja tutkimusteemojen läh-
teeksi ja houkutellut tutkijoita pohtimaan uudella tavalla nationa-
lismin ja modernin politiikan keskinäistä suhdetta. Furet'n tavoin 
on tärkeäksi nähty vallankumouksen synnyttämä uusi kansakunta-
käsitys, jonka ytimenä oli oppi kansan suvereniteetista. Uudessa 
keskustelussa on kuitenkin korostunut voimakkaammin poliittis-
ten rakenteiden merkitys. Etualalle ovat nousseet järjestäytymisen 
muodot ja julkisen keskustelun kanavat sekä esimerkiksi vallanku-
mouksen luomat joukkotapahtumat ja propagandamuodot, jotka 
ruokkivat tehokkaasti poliittista taistelua "kansan tahdon" edusta-
misesta.'' 

Erityisen kiinnostava on vallankumouksellista joukkotoimintaa 
ja symbolimaailmaa tutkineen Lynn Huntin tulkinta vallanku-
mouksellisen Ranskan nationalismista. Huntin mukaan nationa- 
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	lismi ei palaudu ideologiseksi "kuviteltujen yhteisöjen" luomisek- 
si tai legitimoivaksi valtion "kansalaisuskonnoksi". Hän näkee 
uuden kansakuntakäsityksen leviämisen ja levittämisen ennen 
muuta yhteydessä modernin politiikan läpimurtoon. Eikä kyse ole 
vain yhteisestä aatteellisesta juuresta kansansuvereniteetti-ajatte-
lussa. Modernin politiikan synty voidaan nähdä yhtä merkittävänä 
rakenteellisena murroksena, kuin julkisuuden ja kansalaisyhteis-
kunnan alueen muotoutuminen. Sen ytimenä ja edellytyksenä oli 
julkisuudessa ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa alkanut 
taistelu oikeudesta edustaa "kansaa" ja "kansan tahtoa", joka loi 
uuden poliittisen toiminnan alueen. Furet'n ajatuksia edelleen 
kehitellen Hunt korostaa, että Ranskan vallankumous merkitsi 
ennen muuta uuden poliittisen kulttuurin syntyä, uudenlaisen 
poliittisen toiminnan kentän muotoutumista modernisoituvan 
valtion ja heräävän kansalaisyhteiskunnan välille." 

Näkemys tarjoaa haasteen vertailevalle valtion ja kansakunnan 
muodostuksen tutkimukselle. On helppo nähdä yleisempääkin 
kantavuutta ajatuksella, että järjestäytyessään kansalliset liikkeet 

54 Keith Michael Baker, Inventing the French Revolution. Cambridge 1990; 
Liah Greenfeld, Nationalism. Five Roads to Modernity. Cambridge, Mass. 
1993. 

55 Hunt 1984. Poliittisen kulttuurin tarkastelu valtiokoneiston ja kansalais-
yhteiskunnan välityksenä on 1990-luvulla yleistynyt kansainvälisessä tutkimus-
keskustelussa. Suomessa näkökulmaa on johdonmukaisimmin soveltanut 
Pauli Kettunen. Ks. Pauli Kettunen, Politiikan menneisyys ja poliittinen his-
toria. - Pekka Ahtiainen ym. (toim.), Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta 
historiantutkimuksesta. Juva 1990. s. 163-207; Kettunen 1986 s. 36-43. 



linnoittautuvat tälle valtion ja kansalaisyhteiskunnan väliin muo-
toutuvalle modernin politiikan kentälle. Kansainvälisessä tutki-
muskeskustelussa ajatus on levinnyt nopeasti yli kielirajojen. Tun-
tuu perustellulta olettaa, että kun lähivuosina pyritään tarkenta-
maan vertailevasta näkökulmasta kuvaa kansallisten liikkeiden eri-
tyispiirteistä, yhä keskeisemmäksi nousee kysymys kansallisen lii-
kehdinnän suhteesta modernin politiikan syntyyn: missä määrin 
eri maiden kansalliset liikkeet olivat luomassa uutta politiikan 
kieltä nostamalla tunnuksekseen vaatimuksen "kansan tahdon" 
toteuttamisesta ja missä määrin ne olivat järjestäytymällä luomassa 
uudenlaista poliittisen toiminnan kenttää, areenaa, jolla lunastet-
tiin "kansan" hyväksyntä valtiolliselle vallankäytölle ja samalla käy-
tiin ankaraa ideologista ja symbolista taistelua oikeudesta edustaa 
"kansan tahtoa". 

AIKAISEMPI TUTKIMUS 

Järjestäytyminen ja kansallisen historian avainkäsitteet 

Historiallisessa kirjallisuudessa ja koulujen oppikirjoissa, kenties 
laajemminkin kansallisessa tietoisuudessa, 1800-luvun lopun suur-
ta yhteiskunnallista murrosta on jäsentänyt ennen muita kolme 
käsitettä: "kansallinen herääminen", "sääty-yhteiskunnan hajoami-
nen" ja "suomalaisen kansanvallan kehitys". Nämä käsitteet ovat 
muovanneet perustuvalla tavalla mielikuviamme kansakunnan 
synnystä. Ne kuuluvat Suomen historian avainkäsitteisiin ja ovat 
pitkään rajanneet myös näkökulmat, joista kansalaisten järjestäyty-
mistä on totuttu tarkastelemaan. 

Mieli- ja kielikuvina käsitteistä vanhimmat ja vakiintuneimmat, 
"kansallinen herääminen" ja "sääty-yhteiskunnan hajoaminen", 
korostavat ensisijassa historiallista katkosta, havahtumista "epä-
kansallisesta" horroksesta ja vapautumista sääty yhteiskunnan kah-
leista. Katkosten yli kulkee kuitenkin selvä jatkuvuus. "Kansallinen 
herääminen" luo mielikuvan ikiaikaisen, välillä torkahtaneen, 
kansallistunnon virkoamisesta. Myös "sääty-yhteiskunnan hajoami-
sessa" historiallisen katkoksen olennaisena sisältönä on historian 
varhaisempien kerrostumien herääminen uuteen eloon: sääty- 
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vallan kahleiden kirvotessa palaa historian näyttämölle vapaa ta-
lonpoika ja ikivanha pohjoismainen vapaus. Tässä suhteessa käsit-
teet ovat olleet luomassa historiallista oikeutusta kansalliselle, sää-
ty-yhteiskunnan eriarvoisuudesta vapaalle kehitykselle. 

Molemmat metaforat hakevat perustelunsa kaukaisesta mennei-
syydestä, ikäänkuin alkuperäisestä tilasta, joka edelsi "epäkansallis-
ta" sääty-yhteiskunnan aikaa. Samalla negaatioille perustuva mää-
rittely kuitenkin sivuuttaa pitkälti 1800-luvun lopun murroskau-
den yhteiskunnallisen ja poliittisen sisällön. Esimerkiksi kansalais-
ten järjestäytyminen saa merkityksensä osoituksena kansan itsetie-
toisuuden vahvistumisesta tai noususta vierasta säätyvaltaa vastaan. 
Yhteiskunnallisesti se nähdään perinteisten yhteistoiminnan muo-
tojen jatkeena. Näkökentän ulkopuolelle jää, millaisia uudenlaisia 
yhteiskunnallisia ja poliittisia ristiriitoja yhdistystoiminnan viriä-
miseen ja kansanliikkeiden nousuun liittyi. 
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	Karkeasti jaotellen voidaan sanoa, että "kansallinen heräämi- 
nen" edustaa aatehistoriallista näkökulmaa ja "sääty-yhteiskunnan 
hajoaminen" sosiaalihistoriallista näkökulmaa Suomen histori-
aan. Toisen maailmansodan jälkeen näiden kansallisen historian-
kirjoituksen aate- ja sosiaalihistoriallisten avainkäsitteiden rinnal-
le nousi uusi, poliittista historiaa korostava käsite, "suomalaisen 
kansanvallan kehitys".'' Kun "kansallinen herääminen" ja "sääty-
yhteiskunnan hajoaminen" korostivat historiallista katkosta ja 
ikäänkuin siirsivät historiaan 1800-luvun lopulla päättyneen kehi-
tysvaiheen, "suomalaisen kansanvallan kehitys" nosti tarkastelun 
keskiöön samaisesta murroskaudesta alkaneen ajanjakson. Tietys-
sä mielessä se voidaan mieltää yleiskäsitteeksi, joka antaa yhteis-
kunnallisen ja poliittisen sisällön kehitykselle, joka seurasi "kansal-
lista heräämistä" ja "sääty-yhteiskunnan hajoamista". 

"Suomalaisen kansanvallan kehityksen" tulkinnoissa järjestäyty-
misellä on ollut tärkeä merkitys. Aikaisempien aate- ja sosiaalihis- 

56 Käsite luotiin palvelemaan sota-ajan kansallista eheyttämistä. Sen lanseerauk-
sessa 1950-luvulla oli mukana maan nimekkäin historioitsijakaarti, ja sen 
vaikutus tutkimuksessa ja opetuksessa oli kiistaton aina siihen asti, kun nuo-
rempi tutkijapolvi alkoi 1960-luvun lopulla asettaa kyseenalaiseksi kansalli-
sen historiankirjoituksen vakiintuneet avainkäsitteet. Ks. Pentti Renvall 
(toim.), Suomalaisen kansanvallan kehitys. Historian Aitta XIII. Porvoo 
1956, toinen muuttamaton painos Porvoo 1965. Renvallin ohella teoksen 
kirjoittajina olivat silloisista tai tulevista historian professoreista mm. Aimo 
Halila, Eino Jutikkala, Arvi Korhonen, L. A. Puntila ja Martti Ruutu sekä 
lisäksi oikeustieteilijä Veli Merikoski ja sosiaalipolitiikan professori Heikki 
Waris. 



toriallisten avainkäsitteiden perinne jatkuu kuitenkin sikäli, ettei 
vapaaehtoisen järjestäytymisen läpimurtoa kytketä historiallisesti 
osaksi oman aikansa sosiaalisten suhteiden ja poliittisten valtara-
kenteiden murrosta. Järjestäytymistä tarkastellaan pikemminkin 
osana kansallisen, Suomelle ominaisen demokratiakäsityksen ja 
-mallin voittokulkua. Tässä suhteessa käsitteen rajaama näkökul-
ma on teleologinen. Menneisyyttä lähestytään lähtien historialli-
sen kehityksen lopputuloksesta, josta avautuu tirkistysaukko taak-
sepäin suomalaisen (tai pohjoismaisen) yhteiskunnan historialli-
siin juuriin. Toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa "suoma-
laisen kansanvallan" -käsitteellä oli selkeä ajankohtainen poliitti-
nen merkitys "vieraiden" kansanvallan muotojen torjunnassa; se 
oli sidoksissa paitsi valtiollisen itsenäisyyden myös vuoden 1918 
jälkeen syntyneen yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestelmän 
puolustukseen."  

Nämä kansallisen historian avainkäsitteet vaikuttavat yhä vah-
vasti kansakunnan historiatietoisuudessa, mutta tieteellisessä tut-
kimuksessa niiden kantavuus on 1960- luvulta lähtien kaventunut. 
Toisen maailmansodan jälkeen historiantutkijoiden keskuudessa 
alkoi yleistyä käsitys, jonka mukaan filosofiset oppirakennelmat ja 
yhteiskuntatieteelliset käsitejärjestelmät muodostivat ideologisen 
uhan ajattelun objektiivisuudelle. 1950-luvulta lähtien akateemi-
sen historiankirjoituksen valtavirta alkoi irrottautua kansallisen 
historiankirjoituksen "myyttisistä" aineksista ja korostaa uuspositi-
vistisessa hengessä tarkkaa lähdetyöskentelyä ammattitaitonsa pe-
rustana. Perinteiset näkemykset saivat vieläkin jyrkemmän hyl-
käystuomion, kun nuorempi tutkijapolvi omaksui 1960-luvulla 
uusia näkökulmia ja käsitteitä. Seurauksena oli, ettei tutkimukses-
sa 1970-luvulta lähtien voida enää erottaa yhtä johdonmukaisena 
kansallisen historiankirjoituksen vakiintuneiden avainkäsitteiden 
vaikutusta. Yksittäisten tutkijoiden tulkinnoissa "kansallinen 
herääminen", "sääty-yhteiskunnan hajoaminen" ja "suomalaisen 
kansanvallan kehitys" olivat luonnollisesti jo aikaisemminkin saa-
neet yksilöllisiä painotuksia. 

57 Kuvaava on Arvi Korhosen johdantoartikkelissaan "Suomalaisen kansanval-
Ian kehitys" -teokseen esittämä toteamus, että vuoden 1906 eduskuntauudis-
tuksessa kansanvalta oli saavuttanut "muodollisen huippunsa", jota pitem-
mälle "ei tarvitse eikä voida mennä". Arvi Korhonen, Suomalaisen kansanval-
lan juuret. — Pentti Renvall (toim.), Suomalaisen kansanvallan kehitys. Por-
voo 1956. s. 14. Korhosen kansanvaltanäkemyksestä lähemmin ks. Kettunen 
1986 s. 231-233. 

43 



Historiografisesti tarkasteltuna akateemisen historiantutkimuk-
sen luoma kuva "kansallisesta heräämisestä" osoittautuu käsitteen 
välitöntä merkityssisältöä monipuolisemmaksi. Suomen historian 
yleisesitykset ovat useimmiten käsitelleet "kansallisten herättäjien" 
toiminnan ohella moninaisia "kansan" yhteiskunnallisen, poliitti-
sen ja kulttuurisen aktivoitumisen muotoja. Tulkintojen pääjuon-
teena on kuitenkin säilynyt — ns. kansallisen historiankirjoituksen 
koulukunnan välittämänä — fennomaanisen sivistyneistön aikalais-
käsitys toimintansa luonteesta. Yhtä hyvin Suomalaisen puolueen 
toiminta kuin kansalaisyhteiskunnan järjestäytyminen saavat mer-
kityksensä — ja oikeutuksensa — osana laajempaa kollektiivista kan-
sallisen tietoisuuden vahvistumista. Taustalla väikkyy Snellmanilta 
periytyvä näkemys siitä, kuinka kansakunta herää tietoisuuteen 
olemassaolostaan ja alkaa toteuttaa itseään." 

Käsityksillä sivistyneistön kansallisen herätystyön aktivoitumises- 
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	ta 1870-luvulla ja kansallisen tietoisuuden asteittaisesta vahvistu- 
misesta on epäilemättä reaalihistoriallinen perusta. Silti perintei-
nen tulkinta kansakunnan synnystä voidaan asettaa kyseenalaisek-
si. "Kansallinen herääminen" luo mielikuvan henkisestä kasvupro-
sessista, jonka kuluessa kansakunta — valmiina orgaanisena koko-
naisuutena — herää tietoisuuteen itsestään. Tässä suhteessa käsite 
hämärtää ilmiön historiallisuuden ja uusintaa fennomaanien he-
geliläisperäistä käsitystä kansakunnan synnystä ennalta määrätty-
nä ja luonnonvoimaisena kasvutapahtumana. Se sivuuttaa kysy-
myksen, miten kansallisen solidaarisuuden vahvistuminen kytkey-
tyi samanaikaiseen sosiaalisten suhteiden murrokseen, sivistyneis-
tön pyrkimyksiin valtiollisten valtarakenteiden vahvistamiseksi ja 
alkavaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen järjestäytymiseen. 

Yksittäisissä "kansallinen heräämisen" tulkinnoissa on toki kos-
keteltu myös yhteiskunnallisia ja poliittisia ristiriitoja, vaikkeivät 
ne tradition ydinalueeseen kuulukaan. Useimmiten poliittiset vas-
takohtaisuudet on kuitenkin tavattu pelkistää kielitaisteluun, joka 

58 Ks. esim. Eino Jutikkala & Kauko Pirinen, Suomen historia. Helsinki 1966; 
L. A. Puntila, Suomen poliittinen historia 1809-1966. Helsinki 1971. Hie-
man päälinjasta poikkeavaa painotusta edustaa Mikko Juva, Kansallinen he-
rääminen. Suomen kansan historia IV. Keuruu 1966. Vaikka teos jo nimensä 
puolesta liittyy ns. kansallisen historiankirjoituksen traditioon, se ei korosta 
kansakunnan syntyä kansan henkisenä kasvuprosessina, vaan tarkastelee laa-
jasti myös kansalaisten järjestäytymisen kehitystä. Viime kädessä esimerkiksi 
yhdistystoimintaa tulkitaan kuitenkin "kansallisen heräämisen" osana, ja sen 
muut yhteiskunnalliset ja poliittiset ulottuvuudet jäävät taka-alalle. 



puolestaan on vaihtelevassa määrin nähty yhteydessä sosiaaliseen 
vastakkainasetteluun, suomenkielisen "kansan" taisteluun ruotsin-
kielistä "yläluokkaa" vastaan. Tässä rajatussa kielitaistelun merki-
tyksessä itsenäisyyden ensi vuosikymmenten historiankirjoitus 
näki 1800-luvun lopun vastakkainasettelujen jatkuvan. "Kansalli-
nen herääminen" sai ajankohtaista merkitystä osana yhä jatkuvaa 
suomalaisuustaistelun historiaa.59  

Suomalaisuustaistelun historia ei kuitenkaan edustanut valtavir-
taa sotien välisen ajan historiallisessa kirjallisuudessa. Tärkeämpi 
painopiste oli vapaussodan historia, joka suuntasi myös laajemmin 
tutkimusta uudelleen. Tuolloin vahvistui mm. keskiajan tutkimus, 
jonka on sanottu Jalmari Jaakkolan johdolla syventyneen etsimään 
sen kansan juuria, "joka oli vapaussodalla taistellut Suomen itse-
näiseksi"."" Huomattavasti vaisummin poliittisen historian tutki-
mus pyrki liittämään yhteen vapaussotanäkökulman ja "kansalli-
sen heräämisen" tulkinnat. Suomalaisen puolueen Yrjö Koskisen 
johdolla noudattama myöntyvyyspolitiikka ei niveltynyt ongelmit-
ta osaksi itsenäisyystaistelun esihistoriaa, ja suomenkieliset histo-
riantutkijat mieluimmin sivuuttivat jälkikäteen kiusalliseksi muo-
dostuneen myöntyvyyspolitiikan "välivaiheen". Vapaussodan tä-
hystysaukosta taaksepäin katsoessaan suomenkielinenkin histo-
riankirjoitus alkoi painottaa enemmän "oikeustaistelun" kuin 
"kielitaistelun" historiaa.61  

Painopisteen siirtymistä "kansan" historiasta valtion historian 
suuntaan kuvaa Danielson-Kalmarin nousu Yrjö Koskisen jälkeen 

59 Tämän tradition vaikutusta voidaan nähdä uusimmassakin kansallisuusliik-
keen historiaan paneutuvassa kokoomateoksessa, "Herää Suomi" -antologias-
sa. Teoksen tutkielmat eivät sinällään edusta ahdasta suomalaisuustaistelun 
näkökulmaa, vaan kysymys on enemmänkin rakenteellisista ratkaisuista ja 
aihevalinnoista. 1800-luvun kansallisuusliikkeen laaja-alaisen kuvauksen jäl-
keen teoksesta jäävät sivuun suuret kansanliikkeet, raittius- nuorisoseura- ja 
työväenliike, sekä niiden edustama "kansallinen" järjestäytyminen. Kansalli-
suusliikkeen jatkuvuutta itsenäisyyden ajalla valotetaan tutkielmilla aitosuo-
malaisuudesta — ja lopulta Suomalaisuuden liiton historiasta. Ks. Päiviö Tom-
mila (toim.), Herää Suomi. Suomalaisuusliikkeen historia. Kuopio 1989. 

60 Kettunen 1990 s. 172. 
61 Hyvä esimerkki on A. R. Cederberg, Suomen uusinta historiaa. Porvoo 1943. 

Sen aikarajaus, 1898-1942, sulkee kokonaan tarkastelun ulkopuolelle "kan-
sallisen heräämisen" vaiheen. Ammattihistorioitsijoiden väistellessä kipeitä 
aiheita nuorempi akateeminen polvi ei tuntenut samanlaisia tieteellisiä tun-
nontuskia hahmottaessaan johdonmukaista kansallisen historian linjaa. 
AKS:n johtomiesten kirjoituksissa kansallisen liikkeenkin pontimeksi esitet-
tiin suoraviivaisesti kansan sielussa ikuisesti elänyt "ryssänviha". Matti Klinge, 
Vihan veljistä valtiososialismiin. Juva 1983. s. 57-112. 
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suomenkielisen historiankirjoituksen johtavaksi nimeksi ja perin-
teen välittäjäksi. Valtiollista kehitystä painottavan näkökulman 
voimistuminen kavensi entisestään kiinnostusta kansalaisten jär-
jestäytymistä kohtaan. Samalla vahvistui taipumus samastaa poli-
tiikka valtiollisten instituutioiden sisäiseksi tai väliseksi toiminnak-
si.ti1  

Historiantutkimuksen painopisteiden ja näkökulmien uudistu-
minen ei silti horjuttanut tai syrjäyttänyt perinteisiä "kansallisen 
heräämisen" tulkintoja — pikemminkin päinvastoin. Koska histo-
riantutkimus ei tarttunut sellaisiin kansallisuusliikkeen poliittisiin 
ulottuvuuksiin, jotka olisivat nostaneet esiin vielä tuoreita por-
varillista leiriä repineitä ristiriitoja,"3  aikaisemmat käsitykset fen-
nomanian luonteesta saattoivat rauhassa elää pitkälle toisen 
maailmansodan jälkeiseen aikaan. Erityisesti suomenkielinen his-
toriankirjoitus vältti tulkitsemasta fennomaniaa yhteiskunnallise- 
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	na ja poliittisena liikkeenä ja tarkasteli sitä ensisijassa kieli- ja 
kulttuuriliikkeenä vielä kauan sen jälkeen, kun "kansallisen herää-
misen" käsitteen taustalla oleva hegeliläinen maailmankuva oli 
menettänyt kannatuksensa akateemisessa maailmassa.' 

62 Jukka Tervonen on huomauttanut, että vaikka Danielson-Kalmarista tuli 
historiankirjoituksen uuden valtiollisen painotuksen keulakuva, hän ei itse 
siihen ohjelmallisesti tähdännyt. Suuntautuessaan valtiolliseen historiaan 
Danielson-Kalmari jatkoi Tervosen mukaan yrjökoskislaista kansan historian 
traditiota painokkaammin kuin monet hänen oppilaansa ja aikalaisensa ym-
märsivät tai halusivat nähdä. Jukka Tervonen, J. R. Danielson-Kalmari. Histo-
riantutkija ja opettaja. Historiallisia tutkimuksia 163. Jyväskylä 1991. s. 187-
193, 256-258. 

63 Valmiutta ylittää "vapaussodan historian" lyhyen tähtäyksen näkökulma alkoi 
löytyä vasta 1930-luvun loppupuolella. Vuonna 1937 asetettiin erityinen Val-
tion itsenäisvvshistorialautakunta, jonka merkityksen Pauli Kettunen on 
pelkistänyt toteamukseen, että joulukuun 6. päivän tähystysaukko syrjäytti 
toukokuun 16. päivän, vapaussodan voiton päivän, tähystysaukon. Kettunen 
1990 s. 173-174. 

64 Ne harvat tutkijat, jotka pyrkivät 1920- ja 1930-luvulla tulkitsemaan 1800-
luvun historiaa politiikan ja poliittisten rakenteiden näkökulmasta, tulivat 
useimmiten suomenkielisen historioitsijapiirin ulkopuolelta (Esim. Lolo 
Krusius-Ahrenberg ja Sven Lindman). Toisaalta olisi liioiteltua puhua vaihto-
ehtoisesta 1800-luvun poliittisen historian tulkintatraditiosta. Ruotsinkieliset 
historioitsijat, jotka olivat sidoksissa perustuslailliseen perinteeseen ja vierok-
suivat fennomaanista "kansallisen heräämisen" -tulkintaa, olivat pikemmin-
kin taipuvaisia aloittamaan itsenäisyyskehityksen historian oikeustaistelusta 
ja jääkäriliikkeestä. Ks. Max Engman, Valtakunnallinen, suomalainen vai 
suomenruotsalainen näkökulma? Ruotsinkielisestä historiantutkimuksesta 
Suomessa. — Pekka Ahtiainen ym. (toim.), Historia nyt. Näkemyksiä suoma-
laisesta historiantutkimuksesta. Juva 1990. s. 49-51. 



Jos "kansallista heräämistä" voidaan pitää yhtenä ns. kansallisen 
historiankirjoituksen koulukunnan avainkäsitteistä, "sääty-yhteis-
kunnan hajoaminen" voidaan vastaavasti liittää toiseen 1900-lu-
vun alkupuolen suomenkielisen historiankirjoituksen pääjuontee-
seen, ns. "suolahtelaiseen" sosiaalihistorialliseen koulukuntaan ja 
sen uudistumiseen toisen maailmansodan jälkeen. 

Kovin jyrkkää vastakkainasettelua "kansallisen" ja "sosiaalihisto-
riallisen" koulukunnan kesken ei ole syytä tehdä, mutta näiden 
kahden tutkimusperinteen välillä voidaan havaita selviä eroja tut-
kimusaiheiden valinnassa ja tarkastelun painopisteissä. Gunnar 
Suolahti ja hänen oppilaansa tutkivat etupäässä sääty-yhteiskun-
nan eri kerroksia, papistoa ja talonpoikaistoa sekä koulutuksen 
luomaa säätykiertoa (Suolahti, Esko Aaltonen, Eino Jutikkala, 
Heikki Waris). Vanhasuomalaisen sosiaalireformistisen perinteen 
mukaisesti he kiinnittivät huomiota myös teollistumisen yhteis-
kunnallisiin seurauksiin, osin jopa työväenluokan syntyyn ja ase-
maan (Väinö Voionmaa, Waris). Koulukunnan edustama käsitys 
"industrialismin ajasta" tunnisti ja tunnusti kaupunkien kehityk-
seen ja moderniin palkkatyöhön liittyvät yhteiskunnalliset ristirii-
dat, "työväenkysymyksen" olemassaolon, mutta tutkimuksen pai-
nopiste oli maaseudun ja talonpoikaiston tutkimuksessa. Maail-
mansotien välisenä aikana maaseudun tarkastelussa hallitsevana 
oli kansatieteellinen tutkimusote, joka korosti kansan perinnäis-
ten tapojen ja talonpoikaisen kulttuurin jatkuvuutta (erit. Aalto-
nen). Tältä osin Suolahden koulukunta jatkoi poliittisesta ulottu-
vuudesta riisuttuna "sosiaalihistoriana" koskislaista perinnettä, 
joka oli kollektiivisella "kansan historialla" luonut oikeutusta Suo-
men valtiolliselle olemassaololle. 55  

Toisen maailmansodan jälkeen maaseutuyhteisön tarkasteluun 
liitettiin enemmän myös yhteiskuntarakenteen näkökulma. Erityi-
sesti Eino Jutikkala on käsitellyt useissa tutkimuksissaan "sääty- 

65 	Uusin tutkimus on korostanut, että Suolahti ja sosiaalihistoriallinen koulu- 
kunta laajemminkin jatkoivat modifioiden opettajansa Danielson-Kalmarin 
edustamaa kansallisen historiantutkimuksen perinnettä. Pekka Ahtiainen, 
Kulttuuri, yhteisö, yksilö. Gunnar Suolahti historiantutkijana. Helsinki 1991. 
s. 113, 173, 183; Pekka Ahtiainen & Jukka Tervonen, Historiatiede oman 
aikansa tulkkina. Katsaus suomalaisen historiankirjoituksen vaiheisiin viimei-
sen sadan vuoden ajalta. — Pekka Ahtiainen ym. (toim.), Historia nyt. Näke-
myksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Juva 1990. s. 15-20. Kuvaava 
esimerkki on, että suolahtelaisen koulukunnan magnum opuksen Suomen 
kulttuurihistorian toiseen osaan, "Industrialismin ja kansallisen nousun 
aika", sisältyy Aarne Anttilan hyvinkin puhdaspiirteistä kansallisen heräämi-
sen tulkintaa edustava tutkielma "Kansallinen herääminen ja kielitaistelu". 
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yhteiskunnan hajoamista". Jo vuonna 1942 ilmestyneessä "Suo-
men talonpojan historiassa" sääty-yhteiskunnan hajoaminen kul-
kee selkeänä temaattisena linjana, ja myöhemmin se esiintyy usein 
otsikkona hänen kirjoissaan. Eri yhteyksissä Jutikkala on selvittä-
nyt perusteellisesti yhtäältä aateliston ja muiden säätyryhmien la-
kisääteisten etuoikeuksien kumoutumista ja toisaalta aateliston 
osuuden kaventumista maanomistuksessa, valtion hallinnossa, po-
litiikassa ja sivistyselämässä. Hän pohjaa esityksensä lähinnä juridi-
siin muutoksiin ja tilastollisiin havaintoihin. Vaikka Jutikkalan 
näkökulmana on rakenteellinen murros, sääty-yhteiskunnan ha-
joaminen, vähemmälle huomiolle hänen teksteissään jää, millai-
siksi muovautuivat valtarakenteet ja väestöryhmien sosiaaliset suh-
teet säätyrajoituksista vapautuvassa yhteiskunnassa.'N' 

Jutikkalan kuva maaseutuyhteisön murroksesta ennen torppari-
kysymyksen kärjistymistä onkin varsin ristiriidaton. Sääty-yhteis- 
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	kunnan aikana papisto, ylin porvaristo ja ritarihuoneeseen kuulu- 
mattomat virkamiehet muodostivat yhdessä aateliston kanssa 
"eheän sosiaaliryhmän, jonka elintavat ja käyttäytymiskaavat olivat 
yhtäläiset".'" Hieman kärjistäen Jutikkalan tulkinnoissa sääty-
yhteiskunnan hajoamisen keskeiseksi sisällöksi pelkistyy, että sää-
tyrajat hämärtyivät ja yhteiskunnan sosiaalinen liikkuvuus kiihtyi, 
kun talonpoikaisto alkoi kouluttaa jälkeläisiään korkeampiin teh-
täviin. Tältä osin Jutikkalan tulkinta voidaan luontevasti liittää 
"suolahtelaiseen" koulukuntaan, joka näki säätykierron ja koulu-
tuksen luoman sosiaalisen mobiliteetin keskeisenä yhteiskunnalli-
sena muutosprosessina ja tutkimuskohteena.'"8  

Toisaalta Jutikkala edustaa myös suolahtelaisen tradition mur-
rosta ja uusiutumista. Hän ei tarkastele talonpojan historiaa vain 
kollektiivisena isiltä perityn yhteisöllisyyden ja kulttuurin historia-
na, joka loi edellytykset Suomen valtiolliselle itsenäistymiselle. 
"Sääty-yhteiskunnan hajoaminen" korostaa myös vapaan talonpoi-
kaisen itsehallinnon perinnettä ja sen kypsymistä vanhoista yhtei- 

66 Eino Jutikkala, Ståndssamhällets upplösning i Finland. — Turun historialli-
nen arkisto XII. Liite: Ståndssamhällets upplösning i Norden. Turku 1954. s. 
113-143; Eino Jutikkala, Sääty-yhteiskunnan hajoaminen. — Eino Jutikkala 
(toim.), Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehityslinjoja. Porvoo 1968; Eino 
Jutikkala, Pohjoismaisen yhteiskunnan historiallisia juuria. Porvoo 1965. s. 
176-185. 

67 Jutikkala 1965 s. 178. 
68 Matti Peltonen, Metsä, kasvu, kriisi. Taloushistoria toisen maailmansodan 

jälkeen. — Pekka Ahtiainen ym. (toim.), Historia nyt. Näkemyksiä suomalai-
sesta historiantutkimuksesta. Juva 1990. s. 119-140. 



sösidoksista vapaaksi yksilöllisyydeksi. Jutikkalan talonpoika ei ole 
vain kansalliseen tietoisuuteen herännyt "Suomen kansan" jäsen, 
vaan myös yksilöllisesti toimiva "pohjoismaisen yhteiskunnan" 
kansalainen.`'" 

Vaikka Jutikkalan eräässä varhaisessa tulkinnassa "sääty-yhteis-
kunnan hajoaminen" näyttäisi koskislaisittain selittyvän kollektiivi-
sesta "kansallisesta heräämisestä",i0  hänen myöhemmille tulkin-
noilleen on ominaista pikemminkin se, että nämä ilmiöt on eris-
tetty toisistaan ja niiden käsittely jaettu eri otsikoiden alle. Jaotte-
lun taustalla voi nähdä häivähdyksen yhteiskunnallista subjektivi-
teettia koskevasta ristiriidasta: vanhan fennomaanisen perinteen 
mukaisesti kansallisen kehityksen moottori oli kollektiivisesti 
toimiva Suomen kansa; "pohjoismainen yhteiskunta" taas sai his-
torialliset juurensa (ja oikeutuksensa) vapaan kansalaisen, ennen 
muuta vapaan talonpojan, yksilöllisestä toimeliaisuudesta. 

Kokoavasti voidaan sanoa, että kansallisen historiankirjoituksen 
avainkäsitteet, kansallinen herääminen ja sääty-yhteiskunnan 
hajoaminen, sivuuttivat pitkälti kansallisuusliikkeen suhteen 
uudentyyppiseen yhteiskunnalliseen järjestäytymiseen, modernin 
kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen kulttuurin syntyyn. Vastaavasti 
varhaisempi järjestäytymisen tutkimus ei problematisoinut suh-
dettaan "kansallisen heräämisen" tulkintoihin tai rakenteellisiin 
yhteiskunnallisiin ja poliittisiin muutoksiin. 

Maailmansotien välisenä aikana järjestäytymistutkimuksen pää-
linja oli, että vapaaehtoinen yhdistystoiminta muodosti suoran 
jatkon talonpoikaisyhteisön vanhalle seura- ja talkooperinteelle. 

69 Suolahtelaisen perinteen murros voidaan nähdä yhteydessä yleisempään teh-
tävänmäärittclyn eriytymiseen, joka tapahtui suomalaisessa historiankirjoi-
tuksessa toisen maailmansodan jälkeen. Kansallisen valtiollisen olemassa-
olon oikeuttamisen rinnalla tärkeäksi tuli etsiä historiallisia juuria vuoden 
1918 jälkeen muotoutuneelle poliittiselle järjestelmälle. Uudeksi avainkäsit-
teeksi nousi "suomalainen kansanvalta", joka näyttäytyi, kuten Pauli Ket-
tunen on Pentti Renvallin historiankäsitystä kommentoidessaan todennut, 
vapautumisella partikulaarisesta yhteisö-, ryhmä- ja luokkasidonnaisuudesta. 
Kettusen mukaan "tässä vastakkaisuudessa traditionaalinen yhteisösidos ja 
moderni intressiperusteinen kollektiivisuus eivät erottuneet toisistaan." Ket-
tunen 1990 s. 176-181, lainaus s. 181. 

70 Tulkitessaan vuonna 1954 sääty-yhteiskunnan hajoamista Jutikkala toteaa 
koulutuksen kiihdyttämåstä säätykierrosta, ettei ilmiö ollut ensisijassa yhtey-
dessä taloudellisiin tekijöihin. "Den drivande kraften var den finsknationella 
väckelsen: den tidens bildade klass talade svenska, och trots att en del av den 
antog finskan som modersmål var disproportionen ännu så skriande, att 
t.o.m. folkets breda lager kände behovet att skapa en finskspråkig bildad 
klass."Jutikkala 1954 s. 141. 

49 



Moderni järjestäytyminen edusti kulttuurista jatkuvuutta, jonka 
varassa maan valtiollinen olemassaolo lepäsi ja ikäänkuin täydensi 
Suomen kansan kasvun valtiolliseen täysi-ikäisyyteen. Poikkeuksen 
ajan valtavirrasta muodostavat eräät Väinö Voionmaan tutkielmat, 
joissa jatkuvuuden ohella kiinnitetään huomiota katkoksiin ja 
murroksiin, joita yhdistymisvapauden valtiollinen sääntely aiheut-
ti. Erityisesti työväenliikkeestä kirjoittaessaan Voionmaa rikkoo 
hallitsevan jatkuvuusteesin ja tarkastelee työväen järjestäytymis-
muotojen kehitystä ajan yhteiskunnallisten ja poliittisten ristiriito-
jen näkökulmasta.'' 

Henrik Stenius on kiinnittänyt huomiota mainioon esimerkkiin 
jatkuvuusteesin valta-asemasta sotien välisessä järjestäytymisen tut-
kimuksessa. Kun Historian ystäväin liitto vuonna 1939 omisti 70 
vuotta täyttävälle Väinö Voionmaalle juhlakirjan nimeltä "Yhteis-
kunnallisen järjestäytymisen historia", yksikään teoksen kirjoitta- 
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	jista ei hyödyntänyt Voionmaan soveltamaa katkosten ja murros- 
ten näkökulmaa. Vapaaehtoisen järjestäytymisen juuret nähtiin 
poikkeuksetta ikivanhassa, suomalaisessa talonpoikaisen vapau-
den hengessä. Tutkielmien painopiste oli esikapitalistisissa talon-
poikaisissa taloudellisen yhteistoiminnan ja paikallisen itsehallin-
non muodoissa. Moderneja järjestäytymismuotoja teoksessa edus-
tivat osuustoiminta ja oma-apukassat, jotka nekin nähdään aikai-
sempien järjestäytymismuotojen suorana jatkona. Voionmaalle lä-
heisiä kansanliikkeitä, raittius- ja työväenliikettä teoksessa ei käsi-
telty." 

Henrik Steniuksen mukaan myös ne harvat 1950- ja 1960-luku-
jen tutkijat, jotka ovat tarkastelleet järjestäytymistä ja kansanliik-
keitä kokonaisuutena, ovat paljolti olleet sidoksissa perinteiseen 
jatkuvuusteesiin.'i Järjestäytymisestä kiinnostuneiden tutkijoiden, 
kuten Aimo Halilan ja Jaakko Nummisen, tutkielmista voidaankin 
löytää tämänkaltaisia painotuksia. Toisaalta Halila ja Numminen 
kiinnittävät huomiota myös yhdistystoiminnan yhteiskunnalliseen 

71 	Voionmaa oli ensimmäisiä, joka syventyi yhteiskunnalliseen järjestäytymiseen 
erillistutkielmissa ja käsitteli yhdistystoiminnan muotoja kokonaisuutena. Ks. 
esim. Väinö Voionmaa, Seurat ja Yhdistykset. — Yhteiskunnallinen käsikirja. 
Helsinki 1910; Väinö Voionmaa, Yhdistyselämä. — Suomen kulttuurihistoria 
IV. Jyväskylä 1936. Myös hänen Tampereen kaupungin historiassaan työväen 
järjestötoiminnalla oli keskeinen sija, Väinö Voionmaa, Tampereen kaupun-
gin historia II—III. Tampere 1929-1932. 

72 Yhteiskunnallisen järjestäytymisen historiaa. Historian Aitta IX. Jyväskylä 
1939. Vrt. Stenius 1987 s. 17. 

73 Stenius 1987 s. 15-17. 



ja poliittiseen merkitykseen, ja tässä suhteessa heidän voi katsoa 
paitsi jatkavan myös uudistavan suomalaisen järjestäytymisen tut-
kimuksen perinnettä. Kokonaisuus, jonka osana he järjestäytymis-
tä tarkastelevat, ei ole perinteinen fennomaaninen "kansallishen-
gen eteneminen" vaan sodan jälkeisen historiankirjoituksen uusi 
avainkäsite, "suomalaisen kansanvallan kehitys". 

Ensi silmäyksellä Halilan ja Nummisen näyttäisi erottavan aikai-
semmasta järjestäytymisen tutkimuksesta se, että he tarkastelevat 
moderneja kansanliikkeitä kokonaisuutena ja liittävät niihin tie-
tyn yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Tarkemmin katsoen järjestäy-
tyminen ei kuitenkaan ole heille osa yleisempää yhteiskunnallisis-
sa suhteissa tapahtunutta muutosta, modernin kansalaisyhteiskun-
nan syntyä tai väljemmin vanhojen yhteiskunnallisten ja poliittis-
ten valtarakenteiden murenemista. Kansanliikkeiden yhteiskun-
nallista luonnetta Halila ja Numminen tulkitsevat pääasiassa jär-
jestöjen toimintasektorien puitteissa, irrallisilla ongelmakentillä, 
jotka ovat jäsentyneet yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden ja 
poliittisen päätöksenteon kohteiksi: kansanliikkeet ovat ratkaisu-
yrityksiä "raittiuskysymykseen", "naiskysymykseen", "työväenkysy-
mykseen" jne.' 

Kokonaisuutta koossapitävät tekijät ovatkin Halilan ja Nummi-
sen tulkinnoissa ensisijassa poliittisia. Järjestäytymistä tarkastel-
laan lähtien historiallisen kehityksen lopputuloksesta, "suomalai-
sen kansanvallan" kypsymisestä, jonka puitteissa sen merkitystä 
punnitaan. Tässä katsannossa järjestäytymisellä on eräänlainen 
kaksoisluonne. Se liitetään yhtäältä kansallista eheyttä ylläpitäviin 
tekijöihin, modernisoitumiseen, yksilökeskeisten ajattelu- ja toi-
mintatapojen syntyyn sekä ennen kaikkea parlamentaarisen poliit-
tisen järjestelmän läpimurtoon. Toisaalta järjestäytyminen kuiten-
kin edustaa myös ryhmäkohtaisia erillisintressejä, jotka valloilleen 
päässeinä saattavat uhata kansallista kokonaisetua. 

Tendenssinä tähän näkökulmaan kätkeytyy pyrkimys puhdistaa 
järjestäytymisen historia destruktiivisiksi koetuista puolistaan. Esi-
merkiksi Numminen korostaa voimakkaasti vapaaehtoisen järjes-
täytymisen merkitystä kansanvallan esitaistelijana ja eräänlaisena 

74 Aimo Halila. Suomen järjestötoiminnan piirijaon synnyn pääpiirteet. HArk 
56 (1958); Aimo Halila, Suomalaisen järjestö- ja yhdistystoiminnan yleinen 
kehitys. — Tiedotusmiesten vuosikirja 1958 s. 43; jaakko Numminen, Yhdisty-
misvapaus ja aatteellinen järjestäytyminen. — Suomalaisen kansanvallan kehi-
tys. Porvoo 1956. s. 111-123; Jaakko, Numminen, Yhdistyselåmä. — Oma maa 
I. Porvoo 1958. s. 64-66. 
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poliittisen toiminnan kouluna. Yhdistystoiminnan ajankohtaisen 
poliittisen merkityksen hän liittää edustuksellista demokratiaa pal-
velevaan kasvattajan ja kouluttajan rooliin. Nummisen politiikka-
käsitys pitäytyy edustuksellisen demokratian rajoihin niin tarkasti, 
että hän esittää puolueiden historian puhtaasti vaaliorganisaatio-
na toimimisena. Positiivinen merkitys erillis- tai ryhmäintressejä 
edustavalla järjestäytymisellä on ainoastaan silloin, kun se mukau-
tuu toiminnassaan "suomalaisen kansanvallan" pelisääntöihin. 
Ammattiyhdistysliikkeen kohdalla Numminen viittaa suoraan jär-
jestöllisen "mahtavuuden" yhteiskunnallisesti kielteiseen merki-
tykseen." 

Halilan uudemmissa tutkielmissa tarkastelukulma on ollut vä-
hemmän poliittisesti latautunut. Niissä voidaan havaita jopa jon-
kinasteista rakenteellisen muutoksen näkökulmaa. Selittäessään 
yhdistystoiminnan läpimurtoa hän viit 	 aa sääty yhteiskunnan ha- 

52 	joamisen luomaan uudenlaisten yhteenliittymien tarpeeseen. 
Rakenteiden rinnalla hän painottaa kuitenkin myös "uusien aat-
teiden", nationalismin, liberalismin ja sosialismin vaikutusta.7ti Ha-
lilan tulkinnoissa voidaankin nähdä rinnakkain eri aikoina kehi-
tettyjä tulkintoja, joiden keskinäinen suhde jää osin problema-
tisoimatta. Toiset luonnehdinnat järjestäytymisen kansallisesta 
luonteesta viittaavat puhtaaseen "kansallisen heräämisen" tulkin-
taan; toisissa voidaan nähdä jopa eräänlaista valtion rakentamisen 
näkökulmaa. Esimerkiksi järjestäytymisen alueellisen laajene-
misen ja organisatorisen kiinteytymisen Halila selittää tarpeella 
vahvistaa kansakuntaa ns. sortovuosina. Osin Halila antaa yhdistys-
toiminnalle laajemman poliittisen merkityksen kuin puhtaan 
edustuksellisen demokratian täydentämisen, mutta tällöin hänen 
perustelunsa muistuttavat perinteisiä fennomaanisia kansa- ja po-
litiikkakäsityksiä. Halilan mukaan yhdistysten verkoston kautta 

75 Käsitys ammattiyhdistysliikkeen edustaman "järjestövallan" ja "suomalaisen 
kansanvallan" vastakkaisuudesta oli yleisempikin sodanjälkeisen historioitsi-
japolven keskuudessa. Samaisessa "Suomalaisen kansanvallan kehitys" -teok-
sessa, jossa Jaakko Numminen tarkastelee "aatteellista järjestäytymistä", Eino 
Jutikkala tulkitsee "taloudellisen organisaation muuttumista". Ammattiyhdis-
tysliikkeestä kirjoittaessaan Jutikkala toteaa joukkotyöehtosopimukset libera-
lismin ideologian vastaisiksi ja nimeää ne ensimmäisiksi oireiksi "järjestöval-
taisesta aikakaudesta", jonka hän rinnastaa painajaisuneen. Eino Jutikkala, 
Taloudellisen organisaation muuttuminen. —Pentti Renvall (toim.), Suoma-
laisen kansanvallan kehitys. Porvoo 1956. s. 135-136. 
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	Aimo Halila, Yhteiskunnallisia uudistuksia ja uusia aatteita. — Suomen histo- 
ria 5. Espoo 1986. s. 275. 



"pääsi osaltaan esiin kansan tahto, mikä alkoi vaikuttaa myös valta-
kunnalliseen päätöksen tekoon"." 

Yksityiskohtaisinta 1870-luvun järjestäytymispyrkimyksiin liitty-
vää aineistoa on aiemmin käyttänyt Pirkko Rommi. Tutkielmas-
saan "Fennomanian 'liikekannallepano' 1870-luvulla" hän on tar-
kastellut johtavien fennomaanien Helsingin suomalaisen alkeis-
opiston hyväksi organisoimaa keräystä ja tulkinnut fennomanian 
niiden yhteydessä "kansalta" saamaa tukea. Koulukeräyksen ja fen-
nomanian "liikekannallepanon" yhdistäminen on perusteltu ja 
kiinnostava avaus. Rommin lähdepohja ja kysymyksenasettelu va-
lottavat kuitenkin vain tiettyjä puolia ilmiöstä. Rommin aineisto 
kattaa vain pienen osan 1870-luvun järjestäytymispyrkimyksistä ja 
korostaa siten koulu- ja kielikysymyksen merkitystä muiden yhteis-
kunnallisten ja poliittisten ristiriitojen kustannuksella. Rommin 
tulkinta, jonka mukaan koulukeräyksestä alkanut fennomanian 
"liikekannallepano" kehittyi ruotsinkielisen yläluokan vastaiseksi 
"kansanliikkeeksi", tarttuu kyllä myös puoluemuodostuksen so-
siaaliseen taustaan. Se sivuuttaa kuitenkin kysymyksen tarkemman 
erittelyn palauttamalla sosiaaliset ristiriidat kielitaistelun rintama-
linjoihin: Rommille fennomaanit ovat yksiselitteisesti "kansan" ja 
sen vastustajat "yläluokan" etujen puolustajia. Rommi ei myöskään 
problematisoi fennomaanisen sivistyneistön ja paikalliseen liikeh-
dintään osallistuneiden ryhmien intressien mahdollista erilaisuut-
ta ja ristiriitaisuutta. Aineistonsa ja lähestymistapansa pohjalta 
Rommi piirtää kuvan yhtenäisestä liikkeestä, jonka yhteiskunnalli-
set ja poliittiset tavoitteet olivat kaikilla tasoilla samat ja yhteisesti 
hyväksytyt.' Halilan tavoin myös Rommi on myöhemmissä tutkiel-
missaan ottanut etäisyyttä perinteiseen "kansallisen heräämisen" 
tulkintaan, ja hänen teksteissään voi erottaa päällekkäisinä kerros-
tumina käsitteitä ja tulkintoja, jotka perustuvat eri aikoina muo-
dostuneille tulkin tatraditioille.'9  

Kansallisen historiankirjoituksen luomat käsitteet ja tulkinnat 
ovat viime vuosiin saakka hallinneet myös runsainta järjestäytymi- 

77 Aimo Halila, Vapaan kansalaistoiminnan alkuvaiheet. - Suomen kulttuuri-
historia II. Porvoo 1980. s. 294-295. 

78 Pirkko Rommi, Fennomanian "liikekannallepano" 1870-luvulla. - Turun 
historiallinen arkisto 28. Turku 1973. s. 253-289. 

79 Kiinnostavia uusia painotuksia, joihin palaan jäljempänä, sisältyy esim. tut-
kielmaan Pirkko Rommi & Marita Pohls, Poliittisen fennomanian synty ja 
nousu. - Päiviö Tommila (toim.), Herää Suomi. Suomalaisuusliikkeen histo-
ria. Jyväskylä 1989. s. 69-118. 
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sen läpimurtoa sivuavaa kirjallisuutta, paikallishistoriallista tutki-
musta varhaisimmasta yhdistys- ja kokoustoiminnasta. Vanhem-
missa paikallishistorioissa kansallisuusliikkeen ja yhteiskunnalli-
sen järjestäytymisen suhde on useimmiten mielletty "kansallisen 
heräämisen" -tradition hengessä suoraviivaisesti siten, että edelli-
nen selittää jälkimmäisen. Poliittista ulottuvuutta tulkintoihin tuo 
vastakkainasettelu "ruotsalaisuuden" tai venäläistämispyrkimysten 
kanssa ja joissakin uudemmissa esityksissä myös väljä modernisoi-
tumisen tai demokratisoitumisen perspektiivi. Varhaisen järjestäy-
tymisen kytkeytyminen yhteiskunnallisten rakenteiden ja poliitti-
sen järjestelmän muutoksiin sen sijaan näyttää 1970-luvulle saakka 
askarruttaneet tutkijoita ja paikallishistorian kirjoittajia vain poik-
keustapauksissa.8°  

54 	Kansallisuus ja historiankirjoituksen uudet 
näkökulmat 

Yhteiskuntarakenteiden ja poliittisen järjestelmän jääminen taka-
alalle kansakunnan synnyn tulkinnoissa voidaan nähdä yhteydessä 
yleisempään suomalaisen yhteiskuntatieteen ja historiantutki-
muksen teoreettiseen suuntautumiseen. Hegeliläisen filosofian ja 
siihen nojaavan kansakuntakäsityksen vanhimmat ja vahvimmat 
haastajat, liberaali politiikan teoria ja marxilainen tai väljemmin 
sosiologinen tai materialistinen yhteiskuntateoria, eivät saaneet 
jalansijaa suomalaisessa tiedemaailmassa ennen toista maailman-
sotaa, eikä niiden edustama kritiikki päässyt merkittävästi vaikutta-
maan kansallisen historian tulkintoihin ennen 1960-lukua.' 

80 Tutkimusta varten on käyty mahdollisimman kattavasti lävitse ennen vuotta 
1993 julkaistun paikallishistoriallisen kirjallisuuden järjestäytymistä koskevat 
jaksot. 
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	Sodan jälkeinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus tosin irrottautui selkeästi 
kansallisen historiankirjoituksen perinteestä. Samalla se kuitenkin paljolti 
luopui pitkän ajanjakson historiallisten muutosprosessien tarkastelusta. So-
taa seuranneina vuosikymmeninä Suomessa ei vakiintunut kansallisen histo-
riankirjoituksen kanssa kilpailevaa yhteiskuntatieteelliseen teoriakeskuste-
luun nojaavaa historiantulkintaa. Yhteiskuntatieteiden suuntautumisesta so-
dan jälkeen ks. Erik Allardt, Positivismi sosiologiassa ja yhteiskuntatieteissä. — 
Risto Alapuro, Matti Alestalo & Elina Haavio-Mannila (toim.), Suomalaisen 
sosiologian historia. Juva 1992. s.230-240.1970-luvulle asti yhteiskuntatietei-
lijät, jotka työskentelivät historiallisten aihepiirien parissa, pikemminkin siir-
sivät kansallisen historiankirjoituksen perinteisen näkökulman yhteiskunta-
tieteelliseen tutkimukseen, ks. esim. Erkki Salonen, Suomalaisen kulttuurin 
järjestelmä. Sosiologinen tutkimus. Helsinki 1970. s. 174-187,219-239. 



Länsi-Euroopan vanhoissa kansallisvaltioissa historiankirjoitus 
ei ollut yhtä vahvasti sidoksissa kansakunnan lujittamistehtävään ja 
kansallisen historian tulkintojen paajuonteeksi vakiintui usein jo 
maailmansodan välisenä aikana poliittisen vapauden ja demokra-
tian asteittainen vahvistuminen. Tämä väljästi 1800-luvun englan-
tilaiseen utilitarismiin nojaava tulkintaperinne kritisoi hegeliläis-
peräisiä kansallisen historian tulkintoja poliittisten prosessien 
mystifioinnista ja demokratian vastaisesta hengestä, totalitarismis-
ta. Maissa, joissa työväenliike oli integroitunut ja tunnustettu osa 
yhteiskunnallista ja poliittista järjestelmää, historiankirjoitus sai 
vaikutteita myös marxilaisesta teoriasta tai modernista sosiologias-
ta. Muissa Pohjoismaissa akateemisenkin historiantutkimuksen 
piirissä kehittyi tutkimusperinnettä, joka korosti rakenteellisten 
muutosten merkitystä ja eritteli materialistiselta pohjalta kansan-
liikkeiden yhteiskunnallista luonnetta."" 

Suomenkielisessä historiankirjoituksessa ei ennen 1960-lukua 
voida erottaa kansallisen historian laajempia tulkintayrityksiä, jot-
ka olisivat suoraan kytkeytyneet näihin nationalistisen historian-
kirjoituksen kanssa kilpaileviin teoriaperinteisiin. Angloamerikka-
laisen politiikan teorian vaikutus ulottui suomalaiseen tiedemaail-
maan vasta toisen maailmansodan jälkeen, ja tuolloinkin se rajoit-
tui lähinnä yhteiskuntatieteisiin, sosiologiaan ja valtio-oppiin. 
Eräiden valtio-oppineiden (Sven Lindman, Jussi Teljo ja osin Yrjö 
Ruutu) tutkimuksissa voidaan jo maailmansotien välisenä aikana 
nähdä nationalistisesta kansakuntakäsityksestä poikkeavia ele-
menttejä, mutta ne esiintyivät lähinnä teoreettisessa muodossa, 
eivät kilpailevina historian tulkintoina. Ruotsinkieliset historian-
tutkijat esittivät jo tätäkin varhemmin fennomaanien hegeliläises-
tä kansakuntakäsityksestä poikkeavia tulkintoja, mutta niiden läh-
tökohtana ei ollut yksiselitteisesti liberaali politiikanteoria vaan 
usein hyvinkin konservatiivinen kulttuuri- ja laillisuuskäsitys" 

Marxilaisen teoriaperinteen vaikutus suomalaisiin kansakun-
nan synnyn tulkintoihin on ollut — jos mahdollista — vieläkin 

82 Katsaus sosiaalihistoriallisen tutkimuksen kehityslinjoihin ks. Pertti Haapala, 
Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen. Suomen historiallinen seura. Käsi-
kirjoja 12. Helsinki 1989. s. 106-111. 

83 Max Engmanin mukaan ruotsinkielisessä historiankirjoituksessa vaikuttivat 
ennen muuta painotukset, jotka olivat tunnusomaisia vuosisadan vaihteen 
"kulttuuriruotsalaisuudelle". Poliittisen historian tulkinnoissa annettiin suu-
ri merkitys Ruotsin vallan ajalta periytyville laeille ja "länsimaista kulttuuri-
yhteyttä" edustavalle ruotsinkieliselle kulttuurille. Engman 1990. 
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vähäisempää. Akateemisessa maailmassa se oli aina 1960-luvulle 
saakka lähes olematonta, eikä väljemminkään tieteelliset kriteerit 
täyttävästä tutkimuksesta ole löydettävissä kuin yksi vakavasti otet-
tava esimerkki, Raoul Palmgrenin esseekokoelma "Suuri linja" 
vuodelta 1948.}  Palmgrenin tulkinnat 1800-luvun kansallisista 
suurmiehistä tekee ainutlaatuisiksi, paitsi kriittinen suhde akatee-
misen historiantutkimuksen perinteeseen, myös omintakeinen 
poikkeaminen ajan työväenliikkeessä vallinneesta tavasta tarkas-
tella kansallisuuskysymystä. 

Palmgrenin kritiikin kohteena ovat "kansallisen heräämisen" 
tulkinnat, jotka esittävät kansakunnan synnyn jatkuvana, asteittai-
sena kansallisen tietoisuuden laajenemisena. Hän lähtee liikkeelle 
yhteiskunnallisen muutoksen näkökulmasta ja tarkastelee kansal-
lisen liikkeen johtomiesten ajattelua suhteessa kapitalismin läpi-
murtoon ja sen synnyttämiin sosiaalisiin ristiriitoihin. Huolimatta 
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	varsin pelkistetysti hahmotellusta tulkintakehikostaan Palmgren 
ei edusta ajan marxilaiselle teoretisoinnille tunnusomaista talou-
dellista determinismiä, joka reduktionistisesti palautti tarkastele-
mansa ilmiöt niiden sosiaaliseen taustaan. Hän ei myöskään tyydy 
ajan kommunistisen taistelukirjallisuuden tavoin todistelemaan 
kansallisuusajattelun ja -liikkeen "porvarillista" luokkaluonnetta. 
Oleellisempi kuin kansallisen liikkeen taloudellinen perusta tai 
luokkaluonne Palmgrenille on yhteiskunnallisen, poliittisen ja si-
vistyksellisen edistyksen perspektiivi, "suuri linja", jota vasten hän 
arvioi kansallisten suurmiesten ajattelua ja toimintaa. 

Nykypäivän historian metodikeskustelujen näkökulmasta Palm-
grenin historiantulkinta, sen ilmentämä suoranainen edistysusko, 
saattaa vaikuttaa juuri sen kaltaisten "suurten kertomusten" arkki-
tyypiltä, joiden kuolemaa postmodernismin teoreetikot ovat julis-
taneet. Myös tapa, jolla Palmgrenin teksti on sidoksissa oman 
aikansa poliittiseen taisteluun, voi luoda vaikutelman vanhakan-
taisesta ideologisesta tehtävänasettelusta. Esseistin vapaudella piir-
rettyjen tulkintalinjojen ja journalistisen terävien poliittisten isku-
jen taustalla voidaan kuitenkin nähdä kysymyksenasettelu, joka 
nimenomaisesti rikkoo yksitasoisen lineaarisen historiankäsityk-
sen ja perinteiset ideologiset historiallisten ilmiöiden luokittelut. 

Vaikka Palmgrenin "suuren linjan" taustalla on varsin pelkistet-
ty kuva yhteiskunnallisesta kehityksestä, se ei edusta reduktionis- 

84 Raoul Palmgren, Suuri linja. Kansallisia tutkielmia. Helsinki 1948. 



tista yhden "perimmäisen selityksen" rakentamista kansallisen po-
litiikan ja kulttuurin kehitykselle. Päinvastoin, se tarkastelee poli-
tiikkaa ja kulttuuria itsenäisinä todellisuuden tasoina, jotka eivät 
palaudu muotoutumisprosessinsa taloudelliseen perustaan tai 
luokkaluonteeseen. Palmgrenin poliittinen pääteesi kansallisen 
liikkeen perinnön siirtymisestä työväenliikkeen kannettavaksi pe-
rustuu nimenomaan ajatukselle, että 1800-luvun "edistykselliset" 
poliittiset ja aatteelliset traditiot ovat irrotettavissa "porvarillisesta" 
syntytaustastaan; muuttuvissa yhteiskunnallisissa ja poliittisissa ti-
lanteissa kansallisten suurmiesten ajatukset saavat uusia merkityk-
siä, ja enemmänkin, niitä voidaan jopa aktiivisesti käyttää murta-
maan yhteiskunnallisia rakenteita, jotka ne synnyttivät.' 

Viime vuosikymmenten suomalaisista historiantutkijoista on ta-
loudellis-yhteiskunnallista tarkastelutapaa kansallisuusliikkeeseen 
soveltanut määrätietoisimmin Heikki Ylikangas. Ylikangas on 
myös ahkerasti esiintynyt perinteisen kansallisen historiankirjoi-
tuksen kriitikkona ja arvostellut sen edustamaa "aatehistoriallista" 
lähestymistapaa. Tunnusomaisia Ylikankaan metodisille puheen-
vuoroille ovat jyrkkä joko tai -vastakkainasettelu "aatehistorialli-
sen" ja "rakenteellisen" selittämisen välillä.' Juurikaan kärjistä-
mättä voidaan sanoa, että hän edellyttää tutkimuksen tarkastele-
van inhimillistä toimintaa ehdottoman rationaalisena oman edun 
maksimointina, joka on kaikissa tilanteissa kausaalisesti selitettä-
vissä yksilöiden tai ryhmien taustasta, "heidän tahtonsa ja useim-
miten tietoisuutensakin ulkopuolelta, objektiivisista, kouriintun-
tuvista seikoista, laajasti ottaen ympäristöstä, samoista seikoista 
kuin luonnontieteellisessä tutkimuksessa".87  

Ylikankaan pureva kritiikki perinteisiä "kansallisen heräämisen" 
tulkintoja vastaan pelkistyy kysymyksiin: miksi säätyläispojat ryhtyi-
vät alhaisen kansan puhemiehiksi? mitä hyötyä heille saattoi siitä 
olla? Selittäviä tekijöitä hän löytää kaksi. Yhtäältä kysymys oli Yli-
kankaan mukaan taistelusta virkapaikoista, joihin keskiluokka pyr- 

85 Ilkka Liikanen & Pauli Manninen, Realisti vai utopisti? Raoul Palmgrenin 
kirjallisen tuotannon maailmankatsomuksellisista ja poliittisista linjoista. — 
Ilkka Liikanen & Kari Sallamaa (toim.), Palmgrenin työ. Oulun yliopiston 
kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 4. Oulu 1982. s. 7-22. 

86 Ylikangas kiistää uuspositivistisen tiedekäsityksen mukaisesti ns. ihmistietei-
den erityisluonteen ja edellyttää inhimillisen toiminnan tutkimukselta samo-
jen metodisten sääntöjen täyttämistä kuin luonnontieteellinen tutkimus. 
Heikki Ylikangas, Mennyt meissä. Suomalaisen kansanvallan historiallinen 
analyysi. Porvoo 1990. s. 312-313. 

87 Ylikangas 1990 s. 307 
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ki käsiksi vetoamalla alempiin kansanosiin, erityisesti talonpoikais-
toon. Toiseksi sivistyneistö oli kadottamassa "määräävän ja ohjaile-
van funktionsa yhteiskunnassa" ja sen ainoa mahdollisuus oli "teh-
dä itsensä tarpeelliseksi" nousevien ryhmien ehdoilla, siis asettu-
malla niiden puhetorveksi ja tarjoamalla niille palveluksia." 

Ylikangas kiinnittää päähuomionsa niihin henkilökohtaisiin ja 
ryhmäintresseihin, jotka viime kädessä selittävät fennomaanisen 
sivistyneistön toimintaa, mutta sivuuttaa ne muutokset poliittises-
sa järjestelmässä ja poliittisessa kulttuurissa, jotka liittoutuminen 
talonpoikaiston kanssa toi tullessaan. Politiikka palautuu hänen 
selitysmallissaan yhteiskuntaryhmien välittömien intressien edus-
tamiseksi, vallan ja valtapyrkimysten paljaaksi oikeuttamiseksi."9  

Painotus on yllättävän vahva, kun ottaa huomioon, että Ylikan-
gas kuuluu niiden harvojen tutkijoiden joukkoon, jotka ovat käsi-
telleet laajemmin kansanliikkeiden ja vapaaehtoisen järjestäytymi- 
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	sen yhteiskunnallista ja poliittista merkitystä. Ylikankaan tulkinnat 
herätysliikkeestä ja nuorisoseuraliikkeestä ovat kuitenkin niin joh-
donmukaisia sovellutuksia hänen "rakenteellisen selittämisen" 
mallistaan, ettei tällä kohdin ole kysymys mistään historiankuvan 
sisäisestä ristiriitaisuudesta. Ylikankaalle myös kansanliikkeet ovat 
lähinnä yksi taloudellisten etupyyteiden ilmentymä; ne ovat osoi-
tuksia markkinatalouden synnyttämästä yritteliäisyydestä, itsetie-
toisuudesta ja individualismista, talonpoikaiston ja työväestön he-
räämisestä puolustamaan etujaan. -̀'°  

Järjestäytymisen tulkinnan yhteydessä näkyykin selkeästi se pa-
radoksaalinen seikka, että Ylikankaan "rakenteellinen selittämi-
nen" käytännössä pitkälti sivuuttaa monet yhteiskunnan raken-
teet, kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen järjestelmän, ja keskittyy 
etsimään suoria kausaaliselityksiä taloudesta ja taloudellisista in-
tresseistä. 

Tämä piirre ilmenee pelkistettynä Ylikankaan loppusanoissa 
teokseen "Mennyt meissä", jonka alaotsikkona on "Suomalaisen 

88 	Heikki Ylikangas, Käännekohdat Suomen historiassa. Juva 1986. s. 125-130. 
89 Ks. esim. tulkinnat "nykyisen Suomen" 1800-luvun loppupuolella muotoutu-

ncesta "perustasta" ja Suomalaisen puolueen yksinomaan virkakoneistoon 
nojaavasta politiikasta tai suurlakosta annettu luonnehdinta ("Katu astui 
järjestäytynein muodoin toimivien orgaanien ohitse."). Näissä tulkinnoissa ei 
kansalaisyhteiskunnan järjeståytymisellä tai uusilla järjestäytyneen poliittisen 
toiminnan muodoilla ole sijaa. Ylikangas 1986 s. 120-121,132-134,140-146. 

90 Ylikangas 1986 s. 130-131; Ylikangas 1990 s. 207-215; Heikki Ylikangas, 
Murtuva såätvvalta. Porvoo 1984. s. 331-339. 



kansanvallan historiallinen analyysi". Kuvatessaan synkin värein 
suomalaisen demokratian tilaa, sen menneiltä vuosisadoilta pe-
riytyvää virka- ja presidenttivaltaisuutta, Ylikangas ei uhraa ajatus-
takaan kysymykselle, mikä merkitys kansalaisyhteiskunnan 
jestäytymisellä ja uusien poliittisen toiminnan muotojen kehityk-
sellä on ollut "kansanvallan" kannalta. Tässä suhteessa Ylikankaan 
ajattelu seuraa hänen ankarasti kritisoimansa kansallisen histo-
riankirjoituksen viitoittamaa latua. "Kansanvallan" julkilausumat 
tomana ideaalina näyttäisi olevan jollei aivan "kansan" jakamatto-
man tahdon toteutuminen fennomaanien ihannoimassa mielessä 
niin ainakin yhteiskuntaryhmien intressien välitön edustautu-
minen ilman, että kansalaisyhteiskunnan järjestäytymisen ja mo-
dernin politiikan synnyttämät "etujoukot" pääsevät niitä vääris-
tämään.91  

Ylikankaan tavoin on poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihis-
torian yhtymäkohtiin paneutunut tutkimuksissaan Hannu Soikka-
nen — joskin väljemmän teoriakehikon pohjalta. Soikkasen työ-
väenliikkeen historiaa käsittelevissä tutkimuksissa on tarkasteltu 
ylätason poliittisen johdon ratkaisujen ohella laajastikin ruohon-
juuritason toimintaa ja liikkeen kannatuksen alueellisia eroja. Tul-
kintatapa sivuaa mutta ei problematisoi poliittisen liikkeen suh-
detta kansalaisyhteiskunnan järjestäytymiseen. 

Väitöskirjassaan "Sosialismin tulo Suomeen" Soikkanen lä-
hestyy tutkimuskohdettaan karkeasti jaotellen kahdella tavalla: 
kartoittamalla työväenliikkeen ideologista maaperää ja selvit-
tämällä jäsen- ja kannattajakunnan koostumuksen perusteella 
sen "sosiaalista taustaa".92  Kysymyksenasettelu toi 1960-luvulla 
uuden ulottuvuuden aatehistoriallisesti painottuneeseen tutki-
musperinteeseen mutta on poliittisen historian näkökulmasta 
myös altis kritiikille. Voidaan kysyä, korvaako aatehistorian ja so-
siaalihistorian näkökulmien yhdistäminen politiikan tarkastelun 
omana itsenäisenä tutkimuskohteenaan. Ainakin piilevänä ten-
denssinä on, että poliittisen liikkeen käytännöstä irrotettu ideo-
logiatutkimus jää aate taustan kansainvälisten esikuvien nimeämi-
seksi ja "sosiaalisen taustan" tulkitseminen ohentuu kausalistiseksi 

91 Vrt. Ylikangas 1990 s. 342-345. 
92 Esim. Hannu Soikkasen klassisen "Sosialismin tulo Suomeen" tutkimuksen 

johdantoluku on jaettu tämän mallin mukaisesti kahteen osaan: "Yhteiskun-
nallinen maaperä" ja "Henkinen maaperä", ks. Hannu Soikkanen, Sosialis-
min tulo Suomeen. Porvoo 1961. s. 1-27. 
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poliittisen liikkeen "selittämiseksi" talouden ja kaupan mittarien 
avulla.93  

Myös kunnallisen itsehallinnon historiassaan Soikkanen kiinnit-
tää huomiota paikallishallinnon toimijoiden "sosiaaliseen taus-
taan", ja valottaa sen avulla uusia puolia yhteiskunnallisesta insti-
tuutiosta, joka on nähty yhdeksi keskeiseksi suomalaisen yhteis-
kunnan ja kansanvallan tukipylvääksi. Toisaalta kunnallisen itse-
hallinnon suhde poliittiseen järjestelmään jää ohueksi, esimerkik-
si kunnallismiesten poliittisten sidonnaisuuksien tilastointiin. 
Soikkasen tulkinnan taustalla väikkyy samankaltainen edustuksel-
liseen järjestelmään sidottu "kansanvalta"-käsitys, joka kiteytyi so-
danjälkeisen tutkijapolven "suomalaisen kansanvallan" käsittees-
sä. Kunnallishallinnon kehitystä tarkastellaan ensisijassa lopputu-
loksesta, edustuksellisen kansanvallan laajenemisesta lähtien, ja 
vain satunnaisesti yhteydessä — järjestäytymisen kuvastamiin — pai- 
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	kallisten sosiaalisten suhteiden ja valta-asemien muutoksiin. Tämä 
on sikäli vahinko, että juuri paikallispolitiikkaa tutkittaessa osa-
puolien määrittely johtavien kunnallismiesten puoluesidonnai-
suuksien perusteella saattaa helposti pikemminkin hämärtää 
kuin valottaa tosiasiallisia paikallisia rintamalinjoja ja ristiriitojen 
aiheita.94  

Taloudellisen ja sosiaalisen muutoksen merkitystä korostavan 
tutkimuksen rinnalla suomalaisen historiankirjoituksen uudistu-
miseen 1960-luvulta lähtien ovat vaikuttaneet erityisesti tutkimuk-
set, jotka ovat tarkastelleet uudella tavalla valtion ja kansakunnan 
muodostuksen ongelmia."' Valtion muodostuksen ongelmiin on 

93 1960-luvun "uutta sosiaalihistoriaa", jonka vaikutus näkyy myös Soikkasen 
tutkimuksissa, on myöhemmin arvosteltu korostamalla, että politiikka ei ole 
vain aatteiden ja intressien näyttämö vaan oma itsenäinen kenttänsä. Aatehis-
torian ja "sosiaalista taustan" sijaan keskeiseksi tutkimuskohteeksi on nostet-
tu poliittisten liikkeiden järjestäytymismuodot. 1960-luvun sosiaalihistorialli-
sesta tutkimuksesta ja sen kritiikistä, ks. esim. Haapala 1989 s. 21-25 

94 Hannu Soikkanen, Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta. Maalais-
kuutien itsehallinnon historia. Helsinki 1966. Ks. myös Hannu Soikkanen, 
Paikallisen itsehallinnon 1860- ja 1870-luvun uudistusten edellytykset ja yh-
teiskunnalliset seuraukset erityisesti maaseudulla. — HArk 75. Helsinki 1980. 
Vrt. Pauli Kettunen, Paikallinen yleisenä yhteiskunnallisessa. — Panu Pulma 
(toim.), Yhteiskuntahistorian vuosikirja. Historiallisen yhdistyksen julkaisuja 
4. Helsinki 1988. s. 44-53. 
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	Aihepiiri oli toki tuttu jo Os. oikeustaistelukirjallisuudesta, mutta 1960-luvun 
ulkopoliittinen keskustelu innoitti tutkijoita etsimään ja painottamaan uusia 
puolia Suomen valtiollisesta asemasta Venäjän yhteydessä. Tämän uuden 
tutkimuksen yksi tärkeimmistä peruskysymyksistä voidaan määritellä, kuten 
Keijo Korhonen väitöskirjassaan vuonna 1963, tehtiinkö Suomesta vv. 1808— 



viime vuosikymmeninä paneutunut erityisesti Osmo Jussila. Jussila 
on kritisoinut aiemman tutkimuksen käsitystä Suomen valtiosta 
valmiina, Porvoon valtiopäivillä (jollei jo aiemmin "Ruotsi-Suo-
men" osana) syntyneenä valtiollisena kokonaisuutena. Väitöskir-
jassaan hän asetti kyseenalaiseksi aikaisemmat tulkinnat Porvoon 
"valtioteon" luonteesta ja eritteli kriittisesti merkityksiä, jotka aika-
laiset "Suomen perustuslaeille" antoivat. Jussila hylkäsi näkemyk-
sen, että vuosisadan lopun "oikeustaistelu" oli ensisijassa seurausta 
venäläisten pyrkimyksistä kumota suuriruhtinaskunnan perustus-
lait. Valtio-oikeudelliset kiistat hän tulkitsi ennen muuta seurauk-
seksi Suomen johtavan kerroksen määrätietoisesta valtion raken-
tamisesta, pyrkimyksestä vahvistaa autonomista valtioyksikköä an-
tamalla perustuslakikäsitteelle aikaisempaa vahvempi, hallitus-
muotoon ja kirjoitettuun valtiosääntöön viittaava merkitys." 

Myöhemmässä tutkimuksessaan "Maakunnasta valtioksi" Jussila 
on tarkastellut oikeusopillisten tulkintojen rinnalla Suomen 
valtion luonteessa tapahtuneita konkreettisia muutoksia, valtio- 
koneiston kasvua ja uusia tehtäviä. Hän tulkitsee aikaisempaa mo-
nipuolisemmin myös suomalaisten virkamiesten ja poliitikkojen 
aktiivista roolia valtion rakentamistyössä. Pääpaino on kuitenkin 
edelleen suomalaisen poliittisen eliitin valtiokäsityksen kehitykses-
sä ja kiistoissa venäläisten oikeusoppineiden ja hallitusvallan edus-
tajien kanssa. Jussilalle "Suomen valtion synty" on ennen muuta 
"vähittäinen kirjoituspöydillä ja lukukammioissa tapahtunut aat-
teellinen prosessi"." Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuu, mikä 
rooli "kansalla", yhteiskunnallisilla ja poliittisilla liikkeillä, oli 
kansallisvaltion muodostuksessa. 

Jussila tosin sivuaa kysymystä tutkimuksessaan "Nationalismi ja 
vallankumous", joka painottuu 1900-luvun alkuvuosiin. Tutkimus 
erittelee puolueiden sisäpoliittisten ja Venäjän-poliittisten tavoit-
teiden suhdetta ja yhteenkietoutumista. Jussilan tavoitteena on 
ylittää aikaisemman historiankirjoituksen ideologisesti värittyneet 
"luokkasota- ja itsenäisyysprojektiot" ja asettaa ongelmana luokka-
perustaisen ja kansallisen politiikan suhde 9R 

1809 "valtio". Keijo Korhonen, Suomen asiain komitea. Suomen korkeim-
man hallinnon jårjestelyt ja toteuttaminen vuosina 1811-1826. Helsinki 
1963. s. 19. 

96 Osmo Jussila, Suomen perustuslait venålåisten ja suomalaisten tulkintojen 
mukaan 1808-1863. Historiallisia tutkimuksia 127. Helsinki 1969. s. 228-236. 

97 	Osmo Jussila. Maakunnasta valtioksi. Suomen valtion synty. Juva 1987. s. 11. 
98 	Osmo Jussila. Nationalismi ja vallankumous venålåis-suomalaisissa suhteissa 

1899-1914. Historiallisia tutkimuksia 110. Helsinki 1979. 
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Jussilan tavoite toteutuu kuitenkin vain rajatussa mielessä, lä-
hinnä valtiollisen ja poliittisen eliitin toiminnan osalta. Näkökul-
man rajallisuus liittyy Jussilan tapaan tarkastella politiikkaa. Han 
mieltää politiikan yhtäältä valtioelinten, erityisesti järjestysvalta-
koneiston, ja toisaalta "poliittisten" toimijoiden, puolueiden ja 
niiden johtomiesten, suhteena. Tällä tarkastelutasolla luokka-
perustainen ja kansallinen politiikka näyttäytyvät "työväenkysy-
myksenä" ja "Venäjän kysymyksenä", hallinnollisen päätöksente-
on, yhteiskunnallisen keskustelun ja puoluetaktikoinnin kohtei-
na. Tarkastelun ulkopuolelle jää, miten kansalaisyhteiskunnan 
tason järjestäytyminen yhtäältä loi edellytyksiä Suomen valtiollisen 
aseman vahvistumiselle ja kansalliselle politiikalle sekä toisaalta 
muovasi poliittista järjestelmää ja ehdollisti poliittisen johdon toi-
mintaa.99  

Matti Klinge on Jussilan tavoin ottanut tutkimuksissaan etäisyyt- 
62 

	

	ta kansallisen historiankirjoituksen ongelmattomaan käsitykseen 
kansakunnan synnystä. Hän on ohjelmallisesti torjunut näkemyk-
sen kansallistunteen viriämisestä orgaanisena kasvutapahtumana 
ja tarkastellut kansallisen solidaarisuuden vahvistumista osana val-
tion rakentamista ja yleisempää modernin kansalaismielipiteen 
syntyä. Tärkeä painopiste Klingen tutkimustyössä on ollut kansal-
listen myyttien ja symbolien kriittinen erittely: niiden synnyn ja 
merkityksen valottaminen lähtien valtiota rakentavan eliitin ase-
masta ja tarkoitusperistä." 

1960-luvun lopulla julkaistussa ylioppilaskunnan historiassaan 
Klinge nosti 1800-luvun poliittisen historian keskiöön kansalais-
yhteiskunnan tason järjestäytymisen ja mielipiteen muodostuksen 
— tutkimusalueen, jonka myyttinen käsitys sivistyneistön ja kansan 
orgaanisesta yhteydestä oli häivyttänyt näkymättömiin. Ylioppilas-
kunnan historiassa näkyvät monet Klingen myöhemmällekin 
tuotannolle tunnusomaiset painotukset: valtion rakentamiseen 

99 	Myös Jussilan uudempi kuvaus suomalaisuusliikkeestå vuosisadan vaihteessa 
keskittyy samalla tavoin valtioelinten ja puolueiden kannanottoihin kielikysy-
myksestä, ks. Osmo Jussila, Suomalaisuusliike Venäjän paineessa vuosina 
1890-1917. — Päiviö Tommila (toim), Herää Suomi. Jyväskylä 1989. s. 123-
173. 

100 Valtion ja kansakunnan rakentamista 1800-luvulla käsittelevät erityisesti tut-
kielmat kokoelmissa: Matti Klinge, Bernadotten ja Leninin välissä. Juva 1975; 
Matti Klinge, Suomen sinivalkoiset värit. Keuruu 1981; Matti Klinge, Senaa-
tintorin sanoma. Tutkielmia suuriruhtinaskunnan ajalta. Keuruu 1986. Ks. 
myös Matti Klinge, Poliittisen ja kulttuurisen Suomen muodostaminen. — 
Suomen kulttuurihistoria II. Juva 1980. s. 11-41. 



kytkeytyvien myyttien ja symbolien kriittinen vaaliminen sekä 
kansalaismielipiteen ja julkisen keskustelun merkityksen korosta-
minen. " 

Klingen keskeisinä tutkimuskohteina ovat olleet säätyläistö, vir-
kakunta, oppineet ja ylioppilaat. Hänen tutkimuksiensa välittämä 
kuva kansalaisyhteiskunnan järjestäytymisestä rajautuu paljolti ns. 
porvarilliseen julkisuuteen, poliittisesti tietoisen, lukevan ja kan-
taaottavan yleisön organisoitumiseen. Klinge on useissa yhteyksis-
sä korostanut, että poliittisiin kannanottoihin pyrkivä ja pystyvä 
yleisö saattoi Suomessa muodostua vain yliopiston ympärille. 
Muut yhteiskuntaryhmät, jotka olisivat saattaneet tulla kysymyk-
seen, olivat liian heikkoja ja hajanaisia.10" Perustelu on 1800-luvun 
alkupuolen osalta ilmeisen pitävä, ja korostaa pidemmälläkin täh-
täyksellä yhtä kansalaisyhteiskunnan kehityksen suomalaista eri-
tyispiirrettä: akateemisen yhteisön jäsenet muodostivat keskeisen 
poliittisen eliitin pitkälle tämän vuosisadan puolelle. Toisaalta 	63 
keskittyminen porvarillisen julkisuuden muodostumiseen on mer-
kinnyt sitä, ettei Klinge ole tutkielmissaan tarkastellut kansanliik-
keitä ja järjestäytymisen muotoja, jotka eivät edusta modernille 
kaupunkikulttuurille tunnusomaista vapaan mielipiteen muodos-
tuksen, julkisen keskustelun ja kansalaistoiminnan ideaalia. 

Tietty sosiaalinen ulottuvuus Klingen tutkimuksista on kuiten-
kin löydettävissä. Tulkitessaan johtavan virkakunnan ja sivistyneis-
tön toimintaa Klinge on kiinnittänyt huomiota myös siihen, miten 
kansallinen politiikka kytkeytyy eri väestöryhmien yhteiskunnalli-
seen asemaan ja pyrkimyksiin. 1960-luvun lopulla Klinge hahmot-
teli itsenäisessä tutkielmassakin Suomen kansallisuusliikkeiden 
"sosiaalisia suhteita".1°  Teema on säilynyt yhtenä Klingen 1970- ja 
1980-luvun tutkielmien punaisena lankana. Ajan myötä se on tar-
kentunut ja yksinkertaistunut modernin teollisen kaupunkiyhtei-
sön ja perinteisen maaseutuyhteisön vastakohtaisuuden havain-
noinniksi ja näiden "kahden Suomen" ristiriitaisten poliittisten ja 
kulttuuristen perinteiden valaisemiseksi. Tietyssä mielessä jaottelu 
kuitenkin uusintaa viisikymmenluvun tutkijoiden käsitystä "suo- 

101 	Matti Klinge, Ylioppilaskunnan historia I—IV. Porvoo 1967-1968, toinen pai-
nos Vaasa 1978. 

102 	Matti Klinge, Kansalaismielen synty. Suomen ylioppilaiden aatteet ja järjes-
täytyminen ilmentämässä yleisen mielipiteen ja kansalaistietoisuuden kehit-
tämistä v. 1853-1871. Helsinki 1967. (Klinge 1967a) s. IX—XXIV. 

103 Matti Klinge, Suomen kansallisuusliikkeiden sosiaalisista suhteista. — HAik 
1969 s. 185-207. 



malaisesta kansanvallasta". Hahmottaessaan vastaparia moder-
nisoituvalle kaupunkiyhteiskunnalle ja -kulttuurille se ei erota toi-
sistaan esimodernia maaseudun yhteisöllisyyttä ja myöhempää 
kollektiivista intressiedustusta, jonka perustana on ensisijassa mo-
derniin palkkatyöhön liittyvät ristiriidat; molemmat näyttäytyvät 
menneisyydestä kumpuavina kollektiivisuuden haamuina, jotka 
jarruttavat yhteiskunnan modernisoitumista.' 

Klingen uusimmissa 1800-luvun kansallisen historian tulkin-
noissa länsimaisen kulttuuriperinnön, vapaan kansalaistoiminnan 
ja julkisen keskustelun merkityksen korostaminen on jossakin 
määrin jäänyt taustalle. Helsingin yliopiston historiassa Klingen 
keskeinen kiinnostuksen kohde näyttäisi olevan niiden suomalais-
ten "valtiomiestaito", jotka osasivat ottaa huomioon Venäjän poli-
tiikan vaatimukset ja asettaa rajoja radikaalille kansalaistoiminnal-
le — pukeutui se sitten liberalistiseen tai nationalistiseen aatevaip- 

64 	paan. 
Klingen näkemys yliopiston roolista valtion rakentamisessa tuo 

selvästi uutta aikaisempiin tulkintoihin. Esimerkiksi Jussilaan ver-
rattuna Klinge tarkastelee kansakunnan muodostusta valtio-oikeu-
dellisia periaatekysymyksiä laajempana poliittisen käytännön on-
gelmana. Han puntaroi, millaisia reaktioita suomalainen poliitti-
nen liikehdintä herätti Pietarissa, ja pyrkii arvioimaan, missä mää-
rin myös "sisäpoliittiset" ratkaisut lujittivat tai horjuttivat luotta-
musta suomalaisten lojaalisuuteen ja sitä kautta vaikuttivat maan 
valtiolliseen asemaan. 

Toisaalta Klingen lähestymistapaa voidaan pitää ongelmallisena 
kansalaisyhteiskunnan järjestäytymisen kannalta. Vaikka Klinge 
tarkastelee myös vapaata kansalaistoimintaa ja julkista keskuste-
lua, hän samaistuu siinä määrin johtavien virkamiesten vaalimaan 
valtioetuun, että vapaa kansalaistoimintakin näyttäytyy viisaasti yl-
häältä ohjattuna "lojaalin kansalaisyhteiskunnan" rakentamisena. 
Tulkinta tavoittaa epäilemättä olennaisia puolia siitä, miten Venä-
jän suhde on ehdollistanut modernin politiikan läpimurtoa Suo-
messa. Toisaalta se pikemminkin ohittaa kuin vastaa kysymykseen, 
miten sääty-yhteiskunnan hajoamisen vapauttamat uudet yhteis-
kunnallisen järjestäytymisen muodot olivat kanavoitavissa poliitti-
sesti neutraaleihin muotoihin — tukemaan lojalistista valtion ra-
kentamista.'°5  

104 Matti Klinge, Kaksi Suomea. Keuruu 1982. 
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	Ks. Klingen kirjoittamat jaksot teoksessa Matti Klinge ym., Helsingin yliopisto 
1640-1990 II. Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto 1808-1917. Keuruu 1989. 



Uusimpana kerrostumana 1800-luvun Suomen historian tutki-
muksessa voidaan pitää tutkimuksia, jotka ovat tarkastelleet kansa-
kunnan muodostusta vertailevasta näkökulmasta ja kiinnittäneet 
erityistä huomiota kansalaisten järjestäytymiseen ja modernin 
kansalaisyhteiskunnan syntyyn.106  Risto Alapuro on useissa tutki-
muksissaan tarkastellut vertailevasta näkökulmasta suomalaista 
kansakunnan muodostusta ja poliittista mobilisaatiota, ja samalla 
hahmottanut eriytyneesti sivistyneistön ja kansan suhdetta, joka 
suomalaisessa historiankirjoituksessa pitkään nähtiin ongelmatto-
mana orgaanisena yhteytenä.107  

Tämän tutkimuksen kannalta erityisen tärkeä on Alapuron tul-
kinta niistä suomalaisen valtionmuodostuksen erityispiirteistä, jot-
ka liittyvät maan asemaan idän ja lännen raja-alueella. Näitä ovat 
ensinnäkin ulkoisten, kansainvälis-poliittisten, tekijöiden suuri 
vaikutus, selvimpinä esimerkkeinä Napoleonin sodat ja ensimmäi-
nen maailmansota. Maantieteelliseen asemaan kytkeytyvät myös 
kansakunnan rakentamisen ristiriitaiset sisäiset edellytykset: yh-
teiskunnan "pohjoismainen" taloudellis-sosiaalinen rakenne, joka 
periytyi Ruotsin vallan ajalta, sekä valtionmuodostuksen poliitti-
nen riippuvuus Venäjästä, joka oli samankaltainen Itä-Euroopan 
uusien kansallisvaltioiden kanssa."'s 

Ristiriitaiset lähtökohdat vaikuttivat Alapuron mukaan mm. si-
ten, että Suomen kansallinen liike sai eräänlaisen kaksoisluon-
teen. Fennomania oli yhtäältä valtiota rakentavan sivistyneistön 
liike, joka pyrki lujittamaan väestön uskollisuutta uutta valtioyksik-
köä kohtaan. Samalla se oli myös alempia väestökerroksia edusta-
va "emansipatorinen" liike, joka suuntautui vanhoja säätyetu-
oikeuksia vastaan.'"9  Tulkitessaan suomalaista nationalismia Ala-
puro on kiinnittänyt runsaasti huomiota myös kansalaisten järjes-
täytymiseen ja poliittiseen mobilisaatioon. Hänen tulkintojensa 
lähtökohtana eivät kuitenkaan ole ensisijassa kansalaisyhteiskun- 

106 Tämän tutkimuksen näkökulman muotoutumiseen on erityisesti vaikuttanut 
osallistuminen "Kansalaisten järjestäytyminen Suomessa" -tutkimushankkee-
seen ja "Kansa liikkeessä" — teoksen toimitustyöhön sekä yhteispohjoismai-
seen tutkimushankkeeseen "Från association till massorganisation". Ks. Ilkka 
Liikanen, Light to Our People. Educational Organization and the Mobilizati-
on of Fennomania in the 1870s. — Scandinavian Journal of History 13 (1988). 

107 

	

	Kysymyksenasettelu on esillä jo Alapuron väitöskirjatutkimuksessa, ks. Risto 
Alapuro, Akateeminen Karjala-Seura. Ylioppilasliike ja kansa 1920- ja 1930-
luvulla. Helsinki 1973. 

108 Risto Alapuro, State and Revolution in Finland. Berkeley 1988. s. 11-12. 
109 Alapuro 1988 s. 19-29,35-39,85-100. 
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nan ja poliittisen järjestelmän muutokset, vaan avainkäsitteinä 
ovat kansallinen solidaarisuus ja luokkasolidaarisuus, joiden vah-
vistumisen keskinäiselle jännitteelle hän pitkälti rakentaa tulkin-
tansa.10  

Toinen tämän tutkimuksen kannalta keskeinen Alapuron tutki-
musteema on poliittisen mobilisaation alueelliset erot ja niiden 
tulkinta lähtien sosiaalisten suhteiden ja ristiriitojen aluekohtaisis-
ta erityispiirteistä. Omassa tutkimuksessani tulkitsen sosiaalisten 
suhteiden muutosta väestöryhmien välisten kanssakäymismuoto-
jen perusteella. Pyrkiessäni sovittamaan tuloksiani maan eri osien 
taloudelliseen ja sosiaaliseen muutokseen nojaudun pitkälti Ala-
puron tulkintaan Suomen talous- ja sosiaalialueiden kehityk-
sestä."' 

Järjestäytymisen ja poliittisen mobilisaation ongelmiin on suo-
malaisista yhteiskuntatieteilijöistä paneutunut myös Martti Siisiäi- 
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	nen. Väitöskirjassaan hän tarkasteli poliittisen sosiologian eri 
suuntausten tapaa tulkita järjestäytymistä ja kehitteli teoreettista 
jäsennystä organisoitumisen ja poliittisen järjestelmän suhtees-
ta."" Myöhemmin Siisiäinen on soveltanut lähestymistapaa eri 
järjestäytymismuotojen tutkimukseen ja kartoittanut suomalaisen 
yhdistyslaitoksen kehitystä itsenäisyyden ajalla. Yhdistystoimintaa 
koskevaa aineistoa hyödyntäen hän on kehitellyt luokka- ja hege-
moniakonseptioon nojaavaa tulkintaa suomalaisen poliittisen jär-
jestelmän ja protestikäyttäytymisen muutoksista."" 

Viime vuosikymmenen kuluessa yhä useammat historiantutkijat 
ovat tarkastelleet eri järjestäytymismuotojen kehitystä osana laa- 

110 Eksplisiittisesti tämä perimmäinen lähtökohta on kirjattu "State and Revolu-
tion in Finland" -tutkimuksen johdantoon. Alapuro 1988 s. 12-14. Uudem-
man "Suomen synty" -tutkimuksen kysymyksenasettelu painottaa modernin 
politiikan problematiikkaa. Risto Alapuro, Suomen synty paikallisena ilmiö-
nä 1890-1935. Porvoo 1994. s. 12-15. 

111 	Risto Alapuro, Uskonto ja poliittinen mobilisoituminen maaseudulla. — Matti 
Kuusi, Risto Alapuro & Matti Klinge (toim.), Maailmankuvan muutos tutki-
muskohteena. Keuruu 1977. s. 121-147; Alapuro 1988 s. 52-81. 

112 	Martti Siisiäinen, Intressit, yhdistyslaitos ja poliittisen järjestelmän vakaisuus. 
Jyväskylä studies in education, psychology and social research 57. Jyväskylä 
1986. Ks. myös Raimo Blom & Martti Siisiäinen, Politiikan sosiologia. Jyväsky-
län yliopiston sosiologian laitoksen julkaisuja 52. Jyväskylä 1992. s. 51-138. 

113 	Ks. esim. Martti Siisiäinen, Suomalainen protesti ja yhdistykset. Tutkimuksia 
yhdistyslaitoksen kehityksen ja protestijaksojen suhteesta suurlakosta 1990-
luvulle. Jyväskylä 1990; Martti Siisiäinen, National and international factors 
in the development of voluntary associations in Finland. Jyväskylän yliopiston 
sosiologian laitoksen julkaisuja 51. Jyväskylä 1991. 



jempaa kansalaisyhteiskunnan järjestäytymisen kokonaisuutta. 
Irma Sulkunen on tutkinut herätysliikkeitä, nais- ja raittiusjärjes-
täytymistä ja sivunnut raittiusliikkeen osalta suoraan fennomaa-
nisen eliitin suhdetta järjestäytymiseen. Sulkusen tutkijantyön 
tämän tutkimuksen kannalta tärkeä piirre on tietty "kansan histo-
rian" painotus, joka ei palaudu ongelmattomaan fennomaaniseen 
kansakäsitykseen mutta ei myöskään hajoa muodikkaaksi intiimin 
ja yksityisen elämänpiirin kronikoinniksi. Sulkusen tulkinnoissa 
"kansan historia" jäsentyy julkisen ja yksityisen tason läpäiseväksi 
järjestäytymisen ja kansanliikkeiden historiaksi.14  Toinen Sulku-
sen painottama näkökulma on tarkastella fennomanian ja järjes-
täytymisen suhdetta poliittisena kysymyksenä. Raittiusliikettä tar-
kastelleessaan Sulkunen hahmottelee samalla Suomalaisen puo-
lueen järjestäytymisstrategiaa fennomaanisen sivistyneistön hege-
moniapyrkimysten pohjalta ja kirjaa Suomen kansallisuusliikkeen 
periodisoinnin kannalta tärkeitä huomioita."' 

Kiintein suhde tutkimukseni näkökulman kehittelyllä on ollut 
Henrik Steniuksen tutkimustyöhön. Stenius on väitöskirjassaan 
luonut periodisoinnin uusien järjestäytymisperiaatteiden läpimur-
rosta Suomessa 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun, ja hahmot-
tanut kansalaisyhteiskunnan muodostumisen suomalaisia erityis-
piirteitä ennen muuta suhteessa Pohjoismaihin.16  Fennomanian 
kannalta tärkeä on hänen tulkintansa suomalaisen yhdistystoimin-
nan järjestöllisestä keskittyneisyydestä ja tiiviistä kytkennästä val-
tioon."' Steniuksen kuva siitä, miten suomalainen sivistyneistö 
omaksui ja sovelsi uusia järjestäytymisperiaatteita, on keskeinen 
lähtökohta tulkitessani jäljempänä fennomanian ja järjestäytymi-
sen suhdetta poliittisen kulttuurin näkökulmasta.14  

114 Ks. esim. Irma Sulkunen, Raittiusliikkeen synty Suomessa. Alkoholipoliitti-
sen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste 105. Moniste 1977; Irma Sulkunen, 
Väckelserörelserna som ett förskede i organiseringens historia. - HTF 1983; 
Irma Sulkunen, Naisten järjestäytyminen ja kaksijakoinen kansalaisuus. - 
Risto Alapuro ym. (toim.), Kansa liikkeessä. Vaasa 1987. s. 157-172. 

115 	Irma Sulkunen, Raittius kansalaisuskontona. Raittiusliike ja järjestäytyminen 
1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Historiallisia tutkimuksia 134. Jyväs-
kylä 1986. s. 47-51, 84-93. 

116 Stenius 1987; Henrik Stenius, Massorganisation och nationell sammanhåll-
ning. - Sosiologia 1983. (Stenius 1983a) 

117 Erit. Stenius 1983a. 
118 	Stenius 1987 s. 145-151, 272-318; Henrik Stenius, järjestö-Suomen kehitys-

piirteitä. - Matti Kuusi, Risto Alapuro & Matti Klinge (toim.), Maailman-
kuvan muutos tutkimuskohteena. Keuruu 1977. s. 77-97. 
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Varhainen kansalaisten järjestäytyminen on ollut viime vuosina 
entistä runsaamman tutkimuksen kohteena."9  Steniuksen tulkin-
ta kansalaisyhteiskunnan järjestäytymisen suomalaisista erityispiir-
teistä, erityisesti sen läheisestä kytkeytymisestä valtioon, on ollut 
pontimena monien erityiskysymysten uudelleenarvioinneille. Eri-
tyisesti historian lähitieteissä on tuotettu runsaasti uusia tulkinto-
ja, joissa 1800-luvun yhteiskunta- ja kulttuurikehitystä on jäsen-
netty uudelleen lähtien kansalaisyhteiskunnan ja valtion (tai aate-
historiallisesti anglosaksisen utilitarismin ja saksalaisen valtiofilo-
sofian) vastakkainasettelusta.'2°  

Jäsennys on usein tuonut uutta valoa tutkimusalueille, joiden 
historiallisen tulkintaraamin ovat aikaisemmin muodostaneet 
problematisoimattomat kertomukset kansallisesta heräämisestä ja 
oikeustaistelusta. Monasti on kuitenkin päädytty teesinomaisiin, 
yksiulotteisiin tulkintoihin, joissa valtion ja kansalaisyhteiskunnan 
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	suhde on ymmärretty täysin yhteenkietoutuneeksi ja poliittiset 
toimijat yksiselitteisesti valtionrakentajiksi. Erityisesti tämä ten-
denssi on näkynyt fennomanian tulkinnoissa. Fennomania on esi-
merkiksi luonnehdittu traditionaalisen oppisivistyneistön liik-
keeksi, joka yhteiskunnan modernisoitumisen paineessa etsi tur-
vaa vahvasta valtiosta.'"' Sen poliittisen perinteen tärkeäksi puo-
leksi on nimetty pyrkimys "saada kansa samastumaan alamaissuh- 

119 Matti Peltonen on useissa tutkimuksissaan hakenut tuntumaa kansan histo-
riaan ja kansanomaisen vastarinnan keinoihin. Hän on tarkastellut joukko-
järjestäytymisen ohella epäsuorempia rahvaanprotestin ilmauksia ja osoitta-
nut, että niitä voidaan pitää monessa suhteessa vähintäänkin yhtä tietoisina ja 
suunnitelmallisilla kuin muodollisten organisaatioiden kannanottoja. Esim. 
Matti Peltonen, Talolliset ja torpparit. Vuosisadan vaihteen maatalouskysy-
mys Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 164. Vammala 1992. s. 257-265. Yksi 
ensimmäisistä kansalaisyhteiskunnan käsitettä hyödyntäneistä tutkijoista on 
Antero Heikkinen, joka on tarkastellut sen avulla suomalaisen koulutusjär-
jestelmän kehitystä. Antero Heikkinen, Perinneyhteisöstä kansalaisyhteis-
kuntaan. Koulutuksen historia Suomessa esihistorialliselta ajalta itsenäisyy-
den aikaan. Jyväskylä 1983. Heikkinen on käsitellyt kansalaisten järjestäyty-
mistä myös paikallishistoriallisissa ja liikuntahistoriallisissa tutkimuksissaan, 
ks. esim. Antero Heikkinen, Terveyden ja ilon tähden. Herrasväki liikkeellä 
Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla. Jyväskylä 1991. Varhaista urheilujärjestäyty-
mistä on tutkinut Leena Laine, ks. Leena Laine, Vapaaehtoisten järjestöjen 
kehitys ruumiinkulttuurin alueella Suomessa v. 1856-1917 I. Lappeenranta 
1984. 
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	Tärkeä ja runsaasti siteerattu tämän tulkinnan välittäjä on ollut Risto Alapu- 
ro & Henrik Stenius, Kansanliikkeet loivat kansakunnan. — Risto Alapuro ym. 
(toim.), Kansa liikkeessä. Vaasa 1987. s. 7-49. 

121 Ks. esim. Esa Konttinen, Perinteisesti moderniin. Professioiden yhteiskun-
nallinen synty Suomessa. Jyväskylä 1991. s. 180-191. 



teessa syntymässä olevaan valtioon ja sen virkamieseliittiin".'==  
Suhde valtion muodostukseen on epäilemättä keskeinen fen-
nomanian luonnetta määrittelevä tekijä, mutta sen ylikorostami-
nen johtaa tulkintoihin, joissa kysymys fennomanian suhteesta 
kansaan kuoleutuu poliittisena ongelmana ja muuttuu ideologi-
seksi vallan legitimaation ongelmaksi. Kun tämä tulkintalinja vie-
dään äärimmilleen, fennomania on vain väline kansan hyväksyn-
nän hankkimisessa eliitin valta-asemalle. 

MODERNIN POLITIIKAN HISTORIAN 
HAASTE 

Uusien fennomaniatulkintojen ongelmia voidaan tarkastella myös 
teoreettisena, kansalaisyhteiskunnan käsitteeseen liittyvänä, on-
gelmana. Taustalla näyttäisi ainakin jossain määrin olevan sosiolo-
giselle (uusien) yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimukselle tun-
nusomainen tapa määritellä kansalaisyhteiskunta yksiselitteisesti 
vastakohtana valtiolle. Tämä näkemys, jota kärjekkäimmin edusta-
vat ns. vihreät "fundamentalistit", erottaa kansalaisyhteiskunnan 
ja valtion selvärajaisiksi, toisensa poissulkeviksi alueiksi. Yksin-
kertaistaen, valtio on pakon ja pakottamisen alue, kansalaisyh-
teiskunta vapauden ja vapaaehtoisuuden valtakunta. Tässä katsan-
nossa valtion ja kansalaisyhteiskunnan yhteenkietoutuminen on 
kuin tulen ja veden liitto, jossa pakko tukahduttaa vapauden ja 
valtion vesi sammuttaa kansalaisyhteiskunnassa kytevän luovuu-
den tulen.123  

122 Jorma Anttila, Käsitykset suomalaisuudesta — traditionaalisuus ja moderni-
suus. — Teppo Korhonen (toim.), Ylitä on suomalaisuus. Helsinki 1993. 
s. 111. 
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	Esim. Alain Tourainen kehittelemä ns. toiminnan sosiologia erottaa jyrkästi 
toisistaan traditionaalisen poliittisen toiminnan, joka käsitetään valtion pak-
kovallan harjoittamiseksi ja oikeuttamiseksi, ja uudet yhteiskunnalliset liik-
keet, joilla viitataan valtionvastaiseen kansalaisyhteiskunnan autonomian 
puolustukseen. Ks. esim. Alain Touraine, The Voice and the Eye. Cambridge 
1981. s. 1-138. Ajattelutavan voi tunnistaa suomalaisessakin kansalaisyhteis-
kuntakeskustelussa esim. erotteluna systeemiin integroituneiden, "entisten" 
kansalaisliikkeiden ja aitojen "antisysteemisten", aktiivisten ja uutta luovien, 
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Poliittisen historian kannalta ongelmana on, että tämänkaltai-
nen kansalaisyhteiskunnan määrittely jättää käsitteellistämättä po-
liittisen kulttuurin ja poliittisen järjestelmän alueen. Tuloksena 
on tulkintoja, joissa politiikka joko katoaa kokonaan näköpiiristä 
tai samastetaan (valtiollisen) vallan oikeuttamiseen. Kansalaisyh-
teiskunnan käsitteestä käydyssä keskustelussa erityisesti politiikan 
tutkijat ovat esiintyneet "fundamentalistisen" kansalaisyhteiskun-
takäsityksen kriitikkoina. Kritiikin ytimenä on ollut, että valtio ja 
kansalaisyhteiskunta eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toisiinsa 
limittyviä kenttiä, joiden välityksenä on poliittinen järjestelmä. 
Tästä näkökulmasta politiikka ei rajaudu jommankumman alueen 
sisään vaan jäsentyy omaksi alueekseen niiden väliin.124  

Politiikan tutkimuksen piirissä tästä lähtökohdasta on kehitelty 
modernin politiikan määrittelyjä, jotka tarjoavat haasteen paitsi 
kapeaan kansalaisyhteiskuntakäsitykseen nojaaville historian tul- 
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	kinnoille myös perinteisille aatehistorialliselle ja sosiaalihistorialli- 
selle tulkintatraditiolle. Oivallisesti tämä politiikan tutkimuksen 
uusi suunta kiteytyy Kyösti Pekosen määritelmässä, jonka mukaan 
moderni politiikka on kansalaisyhteiskunnan ja valtion suhteen 
jatkuvaa organisointia.'' Määritelmä hahmottaa poliittisen histo-
rian tutkimuskohdetta tavalla, joka ylittää aate- ja yksilötason ja 
pyrkii määrittelemään poliittisia subjekteja redusoimatta politiik-
kaa sosiaalisiin ristiriitoihin ja taisteluun materiaalisista eduista. 

Politiikan jäsentäminen omaksi kentäkseen avaa mahdollisuu-
den myös uudenlaiselle fennomanian poliittiselle historialle, joka 
ei samaista politiikkaa kielikysymykseen tai sivistyneistön ja talon-
poikaiston yhteiskunnallisiin etuihin. Irrottautuminen jyrkästä 
kansalaisyhteiskunnan ja valtion vastakkainasettelusta problemati-
soi muotitulkinnan, jonka mukaan kansalaisyhteiskunnan järjes- 

kansalaisliikkeiden välillä. Ks. esim. Ari Aukusti Lehtinen, Kansalaisyhteis-
kunta ja ympäristöliikkeet. Käsitesekaannuksia uudessa yhteiskuntamaantie-
teessä. — Alue ja Ympäristö 2/1993 s. 62-70. Kriittinen arvio Tourainen 
toiminnan sosiologiasta, ks. Matti Hyvärinen, Alussa oli liike. Jyväskylä 1985. 
s. 78-88. 

124 Vaihtoehtoista lähestymistapaa on usein hahmotettu ottamalla lähtökohdak-
si Antonio Gramscin tapa käyttää kansalaisyhteiskunnan käsitettä. Gramscin 
kansalaisyhteiskunnan kehittelyistä ks. Quintin Hoare & Geoffrey Nowell 
Smith (eds.), Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. 
London 1971. s. 206-276. Osa näistä tekstikatkelmista on myös suomennettu 
ks. Antonio Gramsci, Vankilavihkot. Helsinki 1979. s. 119-120, 129-130; 
Antonio Gramsci, Vankilavihkot, valikoima 2. Oulu 1982. s. 121-128. 

125 Kyösti Pekonen, Byrokratia politiikan näkökulmasta. Jyväskylä Studies in 
Education, Psychology and Social Research 51. Jyväskylä 1983. s. 15-17. 



täytymisen ja valtion rakentamisen tiivis yhteenkietoutuminen 
merkitsi automaattisesti politiikan kuoleentumista tai läpivaltiol-
listumista. Tutkimuksen lähtökohdaksi voidaan päinvastoin ottaa, 
että myös tilanteessa, jossa valtion rakentaminen on ensisijaista, 
politiikka on läsnä valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhteen mää-
rittelynä — kenties jopa järjestäytyneemmän ja jäsentyneemmän 
voimainkoetuksen kohde.''" 

Tästä kaksinaisesta ja ristiriitaisesta asetelmasta avautuu haaste 
uudenlaiselle fennomanian poliittiselle historialle. 1800-luvun vii-
meisinä vuosikymmeninä johtavat fennomaanit eivät keskittyneet 
vain valtiollisten instituutioiden vahvistamiseen ja valtaamiseen. 
He olivat näkyvästi osallisina myös kansalaisyhteiskunnan organi-
soitumisessa. Fennomaaninen sivistyneistö tavoitteli valta-asemia 
soluttamalla valtiokoneistoa, mutta taistelu viroista edellytti me-
nestystä myös toisella rintamalla. Fennomaanien etenemistä ei 
siivittänyt yksin myöntyvyys ja keisarillisen suosion kalastelu vaan 
myös julkisuudessa ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa käyty 
taistelu oikeudesta edustaa "kansaa" ja "kansan tahtoa". Fennoma-
nian luonnetta poliittisena liikkeenä ei määrittänyt vain suhde 
valtioon vaan myös suhde kansaan.'"' 

L.ÄHDEAINEISTO 

Järjestäytymistä ja kansallisuuskysymystä 1800-luvun alkupuolella 
käsittelevä tutkimukseni osa perustuu pääasiassa aikaisemman tut-
kimuksen kriittiseen tulkintaan. Järjestäytymisen merkitystä Suo-
malaisen puolueen politiikassa on hahmotettu johtavien fen-
nomaanien poliittisten kirjoitusten ja kirjeenvaihdon pohjalta. 
Päälähteinä ovat olleet Kirjallisen Kuukausilehden ja Uuden Suo-
mettaren vuosikerrat 1860- ja 1870-luvulta sekä tunnettujen fen-
nomaanien yksityisarkistot. 

126 Näkökulmaa on kehitellyt Pauli Kettunen, ks. Kettunen 1986 s. 40-43,69-72. 
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	Tätä problematiikkaa historiantutkimuksessa sivuaa Pekka Ahtiainen & Juk- 
ka Tervonen, Muokattavia alamaisia vai ajattelevia kansalaisia? Kansa histo-
riantutkijoiden silmin. — HAik 4/1992. 
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Tutkimuksen järjestäytymistä koskeva aineisto on pääosin koot-
tu Suomen akatemian rahoittaman tutkimushankkeen "Kansalais-
ten järjestäytyminen Suomessa 1830-1920" puitteissa. Päälähtee-
nä on maaseudun seura- ja kokoustoimintaa käsittelevä sanoma-
lehtiaineisto, jota on kerätty käymällä läpi Uuden Suomettaren 
vuosikerrat 1870-luvulta ja koko Suomessa ilmestynyt sanoma-
lehdistö vuosilta 1875 ja 1876. (Aikaisemman tutkimuksen ja pai-
kallishistoriikkien perusteella nämä vuodet muodostavat ilmiön 
huippukohdan.) Sanomalehtiaineiston yhdistystietoja on täyden-
netty Helsingin yliopiston kirjastossa säilytettävän 1800-luvun sa-
nomalehdistön leikekokoelman avulla. 

Sanomalehtiaineiston rinnalla tutkimuksen merkittävin tiedon-
lähde on ollut paikallishistoriallinen kirjallisuus. Paikallishistorial-
lisen tutkimuksen ja kotiseutuaiheisen kirjallisuuden mahdolli-
simman systemaattinen läpikäynti on täydentänyt kokonaiskuvaa 

72 

	

	modernien järjestäytymisperiaatteiden läpimurrosta maaseudulla 
ja antanut paremmat edellytykset hahmottaa sen alueellisia ja 
paikallisia erityispiirteitä. 

Tutkimuksessa on voitu käyttää myös "Kansalaisten järjestäyty-
minen Suomessa" -projektin esivaiheessa koottua viranomaismate-
riaalia, joka kuitenkin tarjoaa niukasti tietoja 1870-luvun yhdistys-
toiminnasta.'"s Arkistoselvitysten tietoja on täydennetty ja tarkis-
tettu vuosien 1875-1876 osalta Senaatin arkiston päätöstaltioista 
ja Kuopion läänin kanslian diaareista. Tutkimuksen viimeistelyvai-
heessa kokousaineiston vertailukohtana on voitu käyttää Eeva-
Liisa Lehtosen väitöskirjaa yleishyödyllisistä huveista. Sen tar-
joama perusteellinen selvitys neljän läänin huvitoiminnasta antoi 
mahdollisuuden siirtää tämän tutkimuksen painopistettä kvantita-
tiivisesta kartoituksesta alueellisten erojen analysointiin ja aikalais-
käsitysten kuvauksesta ilmiön yhteiskunnallisen ja poliittisen mer-
kityksen tulkintaan.129  

Lähdekriittiseltä kannalta tutkimuksen primaari- ja sekundaari-
aineistoilla on molemmilla ongelmansa. Paikallishistoriallinen 
kirjallisuus ei kata maan kaikkia kuntia ja on tasoltaan vaihtelevaa. 

128 "Kansalaisten järjestäytyminen Suomessa 1830-1920" -projektia edeltänei-
den hankkeiden puitteissa Harry Laine on kartoittanut Senaatin arkiston ja 
John Strömberg kuvernöörinkertomusten yhdistystoimintaa koskevan aineis-
ton. Materiaali on Henrik Steniuksen hallussa. 
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	Lehtonen 1994. Apuna olen käyttänyt myös varhaisempaa seura- ja kokous- 
toiminnan kartoitusta: Kaarlo Werkko, Tietoja ja mietteitä Suomen kansa- ja 
lastenkirjastoista ynnä lukuyhdistyksistä ja luennoista vuoteen 1875. Jyväskylä 
1879. 



Useissa laajoissakin paikallishistorioissa kansalaisten järjestäyty-
mistä ei ole käsitelty lainkaan tai sitä on tarkasteltu äärimmäisen 
suppeasti. Usein ilmiön tulkinta on ollut kapea-alaista. Tavallisim-
min järjestäytymistä koskevat tiedot on siroteltu irrallisiksi pätkiksi 
noudattaen paikallishistorian "kaavan" mukaista kunnallisen elä-
män sektorijakoa (maatalous, teollisuus, politiikka, raittius- ja 
nuorisotyö, kasvatus jne.). Milloin järjestäytymisen varhaisvaiheita 
on käsitelty yhtenä kokonaisuutena, niiden yhteiskunnallisen ja 
poliittisen merkityksen tulkinta palautuu useimmiten perintei-
seen "kansallisen heräämisen" käsitykseen. Vain poikkeustapauk-
sissa kirjoittajilla on ollut käytössään kirjallista alkuperäisaineis-
toa. Perimätietona ja muistelmina säilyneet tiedot ovat paljolti 
suodattuneet itsenäisyyspyrkimysprojektion, ns. "joulukuun kuu-
dennen päivän tähystysaukon", lävitse. 

Sanomalehtiaineistoon ei liity samanlaisia jälkikäteistulkintojen 
ongelmia. Silti lehtikirjoituksissa painottuvat helposti samat juh- 	73 
lalliset kansalliset korostukset. Yhdistystoiminnan kuvaukset ja ko-
kousselostukset välittävät ennen muuta toimintaan osallistuneen 
sivistyneistön näkökulman, ja paikallisten järjestäytymispyrkimys-
ten proosallisemmat, sivistyneistön kansakuvaan sopimattomat, 
puolet jäävät taka-alalle. Lisäksi aineiston alueellisesta kattavuu-
desta ei voida tehdä varmoja päätelmiä. Viranomaismateriaaliin ja 
paikallishistorialliseen kirjallisuuteen nähden sanomalehdistö on 
kuitenkin ylivoimainen tietolähde. Lehdistökeskustelu ja yhdistys-
toiminta olivat osa samaa uutta julkisuutta ja tukivat toinen toi-
siaan. Ajan sanomalehdistö seurasi erittäin tarkasti kaukaistenkin 
maaseutupaikkakuntien seuraelämää. Yhdistys- ja kokoustoiminta 
oli eräänlainen muoti-ilmiö, jota käytettiin kansallisen ja yhteis-
kunnallisen edistyksen mittarina; paikallisten kirjeenvaihtajien 
kunnia-asia oli raportoida kuntansa edistymisestä, ja lehtien toi-
mittajat julkaisivat mielellään näitä tietoja osoituksena kasvavasta 
kansallistunnosta ja kansakunnan voimistumisesta. Vaikka lehdis-
töaineiston ideologinen sitoutuneisuus on tutkimuksen kannalta 
ongelmallista ja edellyttää kirjoittajien motiivien kriittistä punnit-
semista, se on samalla vakuuttava osoitus siitä, että aikalaiset koki-
vat järjestäytymisen yhteiskunnallisen ja poliittisen merkityksen 
huomattavasti suuremmaksi kuin myöhemmät historiantutkijat. 





II Yhdistystoiminta ja 
suomalaisuus ennen 
joukkojärjestöjen aikaa 
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II Yhdistystoiminta ja 
suomalaisuus ennen 
joukkojärjestöjen aikaa 

ENSIMMÄISET YHDISTYKSET 

Salaista veljeyttä ja oppineita harrastuksia 

Suomalaiset historiantutkijat ovat uhranneet paljon työtä ja tar-
moa löytääkseen esimerkkejä suomalais-kansallisesta ajattelutavas-
ta ja poliittisesta ryhmätoiminnasta ajalta, jolloin Suomi oli osa 
Ruotsin valtakuntaa. Viime vuosikymmeninä tämän tutkimustyön 
tulokset on asetettu vakavasti kyseenalaisiksi. Suomalaisen valtion-
muodostuksen ominaispiirteenä on päinvastoin pidetty sitä, että 
erillisen valtiollisen yksikön synnyn ratkaisivat ulkoiset tekijät, 
Ruotsin ja Venäjän väliset sodat ja niihin liittyvät sotilaspoliittiset 
laskelmat.' On korostettu, että kansakunnan sisäinen kiinteytymi-
nen ja kansallisen kulttuurin luominen tapahtui vasta sen jälkeen, 
kun joukko Ruotsin valtakunnan itäisiä läänejä oli Haminan rau-
hansopimuksella siirretty Venäjän yhteyteen ja syntyneelle hallin-
toalueelle oli asetettu omat instituutiot." 

1800-luvun alkupuolellakin kansallisen kulttuurin ja politiikan 
synnystä voidaan puhua vain hyvin rajallisessa mielessä. Valloitta-
jan mahtikäskyllä luotu valtio oli luonteeltaan äärimmäisen virka-
valtainen. Valtiopäiviä ei kutsuttu koolle ennen 1860-lukua. Maas-
ta puuttuivat toimivat edustukselliset elimet, joiden kautta väestö 
olisi voinut vaikuttaa hallintokoneiston toimintaan. Valta keskittyi 

1 Alapuro 1988 s. 19-24. 
2 Klinge 1975 s. 9-23. 
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virkamiehille, jotka rekrytoituivat pääasiassa johtavien säätyjen, 
aateliston ja oppineiston, jäsenistä. Monessa suhteessa yhteiskun-
nan perinteinen säätyjako syveni. Yliopiston ja yliopistosivistyksen 
merkitys tosin kasvoi säätyinstituutioiden rinnalla, mutta samalla 
korostui jako sivistyneistöön ja rahvaaseen, joka erotti oppia saa-
neen ruotsinkielisen yläluokan alemmista kansankerroksista. 
1800-luvun alkupuolella ei esiintynyt järjestäytyneitä yhteiskunnal-
lisia tai poliittisia ryhmittymiä, jotka olisivat asettaneet kyseenalai-
seksi byrokraattisen hallintokäytännön ja jyrkän säätyjaon. Kansal-
linen ajattelu ja politiikka rajoittui virkakoneiston ja yliopiston 
piiriin ja säilyi suppean säätyläiskerroksen asiana.;  

Vertailevasta näkökulmasta on poikkeuksellista, että huolimatta 
valtion byrokraattisuudesta ja yhteiskunnan jäykästä säätyjaosta 
uudet vapaaehtoisen järjestäytymisen muodot levisivät Suomeen 
suhteellisen esteettömästi. Maan valtiollisen aseman ja perifeeri- 
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	sen sijainnin huomioon ottaen modernien järjestäytymisperiaat- 
teiden läpimurto tapahtui 1700-luvun lopulta lähtien jopa häm-
mästyttävän nopeasti eurooppalaisten järjestäytymisaaltojen vana-
vedessä. 

Yhdistysmuotoinen järjestäytyminen oli tosin ehtinyt kehittyä 
Euroopassa jo kaksi sataa vuotta ennen kuin se sai ensimmäiset 
suomalaiset sovellutuksensa, mutta jatkossa uudet järjestäytymisen 
muodot levisivät Suomeen hyvinkin lyhyellä viiveellä. Kansainväli-
sessä tutkimuksessa yhdistystyyppisen järjestäytymisen ensimmäi-
senä esimuotona pidetään yleisesti oppineiden akatemioita ja seu-
roja, joita perustettiin eurooppalaisten yliopistojen liepeillä 1500-
luvulta lähtien.' Yksittäisiä turkulaisia oppineita oli jo varhain jäse-
ninä ruotsalaisissa seuroissa, mutta Suomessa ensimmäiset oppi-
neiden seurat perustettiin vasta 1700-luvun lopulla. Tätä ennen 
oli Ruotsin valtakunnan itäisiin maakuntiin jo ulottunut toinen 
eurooppalainen vapaaehtoisen järjestäytymisen aalto. Vuonna 
1756 perustettiin Turussa ensimmäinen vapaamuurariloosi, ja 
Ruotsin vallan ajan loppuun mennessä maassa ehti toimia yli 30 
salaista veljeskuntaa ja seuraa. Karkeasti jaotellen puolet seuroista 

3 Jussila 1987 s. 59-65; Klinge 1975 s. 92-93; Henrik Stenius, Julkisen keskuste-
lun rajat suuriruhtinaskunnassa. — Pertti Haapala (toim.), Talous, valta ja 
valtio. Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. Helsinki 1990. s. 153-167; Seppo 
Tiihonen & Heikki Ylikangas, Virka, valta, kulttuuri. Suomalaisen hallinto-
kulttuurin kehitys. Helsinki 1993. s. 233-242. 

4 Ulrich Im Hof, Das gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften 
im Zeitalter der Aufklärung. Munchen 1982. s. 124-129. 



perustettiin Turussa, neljännes Helsingissä (ja Suomenlinnassa) 
ja loput eteläisen Suomen vanhoissa hallinto-, koulu- ja varuskun-
takaupungeissa, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Loviisassa, Porissa ja 
Tammisaaressa. Ensimmäinen maaseudulla perustettu yhdistys-
muotoinen seura oli Sysmän Gillet Hjelpsamheten (1801-1810), 
josta ei tosin ole säilynyt paljonkaan tietoja. Epävarmaa esimerkik-
si on, oliko se luonteeltaan salaseura vai säätyläistön filantrooppi-
nen seura. Muidenkaan 1700-luvun lopun seurojen salaseuraluon-
ne ei aina ollut yksiselitteinen; niissä voidaan nähdä, kuten esi-
merkiksi kuuluisassa Aurora-seurassa (1770-1779), myös oppi-
neen akatemian tai porvarillisen lukuseuran piirteitä.' 

Suomalaiset salaseurat poikkesivat radikaaleimmista eurooppa-
laisista esikuvistaan myös sikäli, että niiden toiminta tapahtui salas-
sa vain julkisuudelta mutta useimmiten esivallan tieten. Salaseuro-
jen kokouksia värittivät mystiset rituaalit, mutta niiden toiminta 
oli hyvinkin rationaalisesti suunniteltua ja jäsenten käyttäytymistä 
sääteli tiukka sisäinen hierarkia. Jäsenyys oli vapaaehtoista, mutta 
seuroihin ei liitytty vaan kutsuttiin. Salaseurojen jäsenkunta olikin 
tarkoin seulottu. Se koostui lähinnä eri säätyläisryhmien ylimmistä 
kerroksista, oppineista, virkamiehistä ja upseereista, eikä sitä pyrit-
tykään laajentamaan. Silti salaseurat rikkoivat perinteisiä rajoituk-
sia säätyjen välisessä kanssakäymisessä; niissä aateliset ja aatelitto-
mat säätyläiset kohtasivat uudessa merkityksessä tasa-arvoisina: 
seurat katsoivat edustavansa yhteiskunnan älyllistä ja moraalista 
eliittiä, ja tässä mielessä ne "salaisesti" tunnustivat kaikille jäsenil-
leen statuksen, joka perinteisen säätyajattelun mukaan oli kuulu-
nut yksin aristokratialle.6  

Etelä-Euroopassa salaseurojen itsetietoiseen eliittiajatteluun liit-
tyi usein kuninkaan ja aateliston vastaisia piirteitä. Sen sijaan 
Ruotsissa monet salaseuroista, erityisesti vapaamuurarit, olivat lä-
hellä kuningashuonetta ja virkakoneistoa. Suomalaisilla seuroilla 
— kenties Walhalla-seuraa lukuunottamatta — ei ollut radikaaleja 
poliittisia tavoitteita. Salaseurojen elitismiin sisältyi kyllä tietty 
oppositiopotentiaali; niiden jäsenet saattoivat katsoa itsensä virka- 

5 Stenius 1987 s. 110-111. 
6 Stenius 1987 s. 116-118; Salaseuroista yleisemmin, ks. esim. Otto Dann, Die 

Anfänge politischer Vereinsbildung in Deutschland. — Ulrich Engelhardt, 
Volker Sellin & Horst Stuke (Hrsgs.), Soziale Bewegung und politische 
Verfassung. Stuttgart 1976. s. 207-210; Helmut Reinalter (Hrsg.), Freimau-
rer und Geheimbunde im 18. jahrhundert in Mitteleuropa. Frankfurt am 
Main 1983. 
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koneistoa pätevämmäksi hoitamaan asioita. Seurat eivät kuiten-
kaan olleet poliittisia siinä mielessä, että ne olisivat pyrkineet 
lisäämään painoarvoaan laajentamalla jäsenkuntaansa eliittiker-
rosten ulkopuolelle tai levittämään aatteitaan rahvaan keskuu-
teen. Niiden yhteiskunnallista ajattelua hallitsi filantropia, ja hy-
väntekeväisyystyö oli useimmiten ainoa toimintamuoto, jonka 
kautta seurat olivat kosketuksessa rahvaaseen. 

Kansallisen ajattelun kehitysvaiheen hahmottamiseksi on syytä 
lyhyesti tarkastella kahta seuraa, joiden luonteesta ja roolista on 
paljon keskusteltu. Historiallisessa kirjallisuudessa on kansallisen 
kehityksen kannalta merkittävinä pidetty erityisesti vuosina 1770-
1779 Turussa toiminutta Aurora-seuraaja vuosina 1783-1788 Suo-
menlinnassa toiminutta Walhalla-seuraa. Aurora-seura oli salaseu-
ra, joka noudatti salaisia kokousrituaaleja, mutta sen toiminnan 
painopiste oli kirjallisissa, oppineille akatemioille tunnusomaisis- 
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	sa, harrastuksissa. Jossain määrin seura omaksui myös porvarillisil- 
le lukuseuroille tyypillisiä julkisia toimintamuotoja. Seura julkaisi 
maan ensimmäistä sanomalehteä, Tidningar utgifne af et Sällskap 
i Abo, ja ylläpiti jäsenten keskustelufoorumina toiminutta kirjas-
toa ja lukusalia. Henrik Steniuksen mukaan Aurora-seura oli patri-
oottinen käsitteen 1700-luvun merkityksessä, mikä tarkoitti sääty-
intressien yli ulottuvaa kiinnostusta yhteiseen hyvään.' 

Aurora-seuran sihteerin ja keskushenkilön H. G. Porthanin op-
pineet harrastukset ulottuivat myös suomenkieleen, maantietee-
seen ja kansankulttuuriin, ja tämä on ollut perustana tulkinnoille 
seuran merkityksestä suomenkieliselle kulttuurille ja jopa valtiolli-
sen suomalais-kansallisen ajattelun synnylle.8  Kuten Matti Klinge 
on korostanut Porthanin mielenkiinto suomenkieltä ja kansan-
kulttuuria kohtaan oli ensisijassa esteettinen ja akateeminen. Sii-
hen ei liittynyt käsitystä kielestä kansakuntaa luovana ja vahvistava-
na tekijänä. Päinvastoin Porthan uskoi suomenkielen ajan myötä 
katoavan ja väistyvän "barbaarisen" kansankulttuurin tavoin kehit-
tyneemmän ruotsalaisen sivistyksen tieltä. Klingen sanoin, hän 
katseli asioita "eurooppalaisen tutkijan kannalta ja Ruotsin valta-
kunnan näkökulmasta". Uuden ja aavistamattoman kansallisen 
merkityksen Aurora-seuran ja Porthanin työ suomalaisen lehdis-
tön uranuurtajana sekä suomenkielen ja kansankulttuurin tutkija- 

7 Stenius 1987 s. 110-117. 
8 

	

	Ks. esim. Erkki Lehtinen, Suomalainen patriotismi ja kansallistunne Ruotsin 
vallan kaudella. — Päiviö Tommila (toim.), Herää Suomi. Suomalaisuusliik-
keen historia. Kuopio 1989. s. 45-47. 



na sai vasta vuoden 1809 jälkeen, kun Suomen valtiolle alettiin 
luoda kansallista identiteettiä.' 

Toinen kansallisen kehityksen kannalta merkittävänä pidetty 
1700-luvun lopun seura on Suomenlinnan upseeriston muodosta-
ma Walhalla-seura, jonka vaikutuksesta Anjalan liiton taustalla on 
keskusteltu pitkään. Kysymys siitä, missä määrin seuran toimin-
taan osallistuneet upseerit olivat omaksuneet separatistisen, suo-
malais-kansallisen ajattelutavan, on ollut yksi suomalaisen histo-
riankirjoituksen suurista polemiikin aiheista. Uudempi tutkimus 
on suhtautunut epäillen tulkintaan Walhalla-seuran suomalais-
kansallisesta hengestä. Anjalan liiton taustalla on nähty enemmän 
kuninkaan politiikkaan kohdistunut oppositioasenne ja upseerien 
pragmaattiset sotilaspoliittiset laskelmat. Vaikka Walhalla-seuran 
kansallisia tavoitteita on ilmeisesti liioiteltu, on syytä korostaa, että 
se oli koko 1800-lukukin huomioon ottaen yksi radikaaleimmista 
poliittisen oppositiohengen organisoituneista ilmauksista Suo-
messa. Nain siitä huolimatta, että Walhalla-seuran poliittinen ak-
tiivisuus oli läheistä sukua kustavilaisen ajan aateliskotterioiden 
hovijuonitteluille eikä missään mielessä edustanut uudenlaista 
joukkotoimintaan tukeutuvaa poliittista ajattelua ja järjestäyty-
mistä.10  

Kapea sosiaalinen pohja leimasi yleisemminkin suomalaisten 
salaseurojen toimintaa, ja ehkäisi osaltaan niiden kehittymistä po-
liittisesti radikaaliin suuntaan. Erityisesti kaupunkiporvariston 
osuus salaisessa seuratoiminnassa oli Manner-Eurooppaan verrat-
tuna vähäinen. Suomessa salaseurat ilmensivätkin enemmän muu-
toksia ja jännitteitä perinteisten säätyläisryhmien välisissä suhteis-
sa kuin uusien luokkien nousua ja uusien ristiriitojen kehkeyty-
mista. Salaseurojen yhteiskunnallista merkitystä hämärtää lisäksi 
se, että käytännössä uudet järjestäytymisperiaatteet ja jalot filan-
trooppiset opit tahtoivat täällä jäädä innokkaan Bacchus-kultin 
vaalimisen varjoon. Ensimmäinen suomalainen yhdistysaalto jäi 
myös vaille jatkuvuutta; eurooppalaisen vallankumousliikehdin-
nän vaikutuksesta salaseurat kiellettiin 1800-luvun alussa sekä 
Ruotsissa että Venäjällä, ja salaisten veljeskuntien kituva toiminta 
tyrehtyi myös Suomessa." 

9 Klinge 1989 s. 54-55,89. 
10 Seuran luonteesta käydyn keskustelun yhteenvetona ks. Yrjö Blomstedt, Den 

finländska självständighetstanken på 1780-talet — ideologi eller politisk spe-
kulation. — HTF 1965 s. 92-102. 

11 Stenius 1987 s. 111-118. 
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Seuraelämä ja säätyrajat 

Suppean säätyläispiirin harjoittama salaseuratoiminta oli jo en-
nen lakkauttamisia jäänyt tappiolle kilpailussa uusien järjestäyty-
mismuotojen kanssa. Erityisesti kaupunkilaisten lisääntyneet hu-
vittelu- ja sivistysharrastukset olivat synnyttäneet yhdistysmuotoista 
kanssakäymistä, joka rikkoi perinteisiä säätyrajoja. 1800-luvun al-
kupuolella kaupunkien seuraelämä ohjautui yhä selvemmin erilai-
siin lukuseuroihin, seurusteluklubeihin ja laulu-, musiikki- ja tans-
siyhdistyksiin sekä — väljemmin vapaaehtoista järjestäytymistä 
edustaneisiin — seurahuoneisiin.'2  

Ensimmäiset lukuseurat perustettiin Ruotsin vallan aikana Vii-
purissa, Vaasassa, Turussa, Kokkolassa, Torniossa ja Porvoossa. 
Myöhemminkin lukuseuratoiminta oli vilkasta lähinnä vanhoissa 
kauppakaupungeissa, ja erityisesti Pohjanmaan rannikkokaupun- 

82 

	

	geissa. Koko maassa perustettiin vuoteen 1830 mennessä 17 luku- 
seuraa, joista puolet toimi Pohjanlahden rannikkokaupungeissa. 
Lukuseuratoimintaa harjoitettiin sisämaan kaupungeista Hä-
meenlinnassa, Käkisalmessa, Lappeenrannassa ja Tampereella 
sekä maaseutupitäjistä ainoana Leppävirralla.13  Myös klubitoimin-
ta ja myöhemmin seurahuoneiden perustaminen yleistyivät ensin 
rannikon kauppakaupungeissa, joista ne 1800-luvun puoliväliin 
mennessä levittäytyivät sisämaan kaupunkeihin." 

Yhdistystoiminnalle ominaiset päätöksentekotavat ja kokous-
rituaalit eivät olleet 1800-luvun alkupuolen seuraelämässä yhtä 
keskeisellä sijalla kuin varhaisemmissa salaseuroissa; jäsenet olivat 
uusissa seuroissa ikäänkuin tilaajia, jotka yhtyivät hankkiakseen 
tiettyjä palveluja, esimerkiksi kirjaston, ravintolan, soittokunnan 
tai tanssisalin. Silti erityisesti lukuseurat olivat merkittäviä uusien 
järjestäytymisperiaatteiden läpimurron kannalta. Niiden jäsenyys 
oli avoin entistä laajemmille piireille, ja edistämällä kirjallisuuden 
ja lehdistön leviämistä ja julkista keskustelua ne kytkeytyivät lähei-
sesti uuden yhteiskunnallisen toiminnan alueen, julkisuuden, 
muotoutumiseen.'' Uudempi saksalainen järjestäytymisen tutki-
mus on esittänyt, että Saksassa juuri lukuseurojen välityksellä sää- 

12 Seurahuoneista lähemmin ks. Asa Ringbom, Societetshusen i storfurstendo-
met Finland. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 92. Helsing-
fors 1988. 

13 

	

	Yrjö Nurmio, Maamme lukuseuroista ja niiden kirjastoista 1700-luvun lopul- 
la ja 1800-luvun alkuvuosikymmeninå. — HAik 1947 (Nurmio 1947a) s. 1-47. 

14 Stenius 1987 s. 120. 
15 Stenius 1987 s. 119-128. 



ty-yhteiskunnan sisälle kasvoi modernin porvarillisen yhteiskun-
nan elementtejä, joiden tärkeimpänä tunnuksena oli jäsenten 
muodollinen tasa-arvoisuus.'6  

Lukuseurat saivat alkunsa oppisivistyneistön pyrkimyksistä vah-
vistaa yhteiskunnallista asemaansa, mutta yhdistysmuodon vakiin-
nuttamisen kautta ne avasivat perspektiivin myös laajempien por-
varillisten kerrosten vapautumiselle rajoituksista, joita sääty-yhteis-
kunta sosiaaliselle kanssakäymiselle asetti.'' Radikaaleimpien tul-
kintojen mukaan lukuseuroissa muotoutui porvariston yhteen-
kuuluvuus luokkana; niissä luotiin yhteistoiminnan muodot ja 
ideologia, jotka tarjosivat vaihtoehdon traditioon ja syntyperään 
nojaavalle yhteiskunnalliselle hierarkialle."' 

Suomessa, jossa lukumääräisesti pieni porvaristo koostui lähin-
nä kauppiaista ja käsityöläisistä, radikaalit uudet järjestäytymis-
periaatteet saivat huomattavasti vaatimattomamman sisällön. Lu-
kuseuroissa saattoi esiintyä valistusajattelun inspiroimaa opposi-
tiohenkeä, mutta niiden toimintaan ei liittynyt avoimia yhteiskun-
nallisia ja poliittisia tavoitteita.' Silti ne Suomessakin avasivat uu-
sille kerroksille mahdollisuuden säätyrajat ylittävään yhteistoimin-
taan. Paikallisten seurojen johdossa olivat usein virkamiehet, 
kauppiaat ja opettajat, ja vaikka niiden jäsenistön pääosa koostui-
kin "säätyläisistä", on tälle käsitteelle lukuseurojen yhteydessä an-
nettava väljempi merkitys kuin salaseurojen. Perinteisten aatelis-
ja pappissäätyjen jäsenten ohella mukana oli alempia virkamiehiä, 
opettajia, lääkäreitä, kauppiaita ja käsityöläismestareita.10  Periaat-
teessa alempienkaan kansankerrosten jäsenyyttä ei ollut rajoitettu 
syntyperän perusteella; useimmiten jäseneksi hyväksyttiin "jokai-
nen hyvämaineinen kansalainen". Jäseniltä edellytettiin kuitenkin 
kykyä osallistua "sivistyneeseen" seurusteluun, jota käytiin ruotsin-
kielellä, ja tämä sulki käytännössä rahvaan seurojen ulkopuolelle. 

16 Dann 1980 s. 101-104. 
17 Dann 1981 s. 13-14. 
18 Klaus Tenfelde, Lesegesellschaften und Arbeiterbildungsvereine. — Otto 

Dann (Hrsg.), Lesegesellschaften und burgerliche Emanzipation. Ein euro-
päischer Vergleich. Miuichen 1981. s. 256; Wolfgang Hardtwig, Struktur-
merkmale und Entwicklungstendenzen des Vereinwesens in Deutschland 
1789-1848. — Otto Dann (Hrsg.), Vereinwesen und burgerliche Gesellschaft 
in Deutschland. Historische Zeitschrift Beihefte 9. München 1984. s. 40. 

19 Oppositiohengen ilmauksista lukuseuroissa ks. esim. Yrjö Nurmio, Taistelu 
Suomen kielen asemasta 1800-luvun puolivälissä. Porvoo 1947. (Nurmio 
1947b) s. 96-97, 99. 

20 Nurmio 1947a s. 2-11. 
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Lukuseurojen kirjastoissa oli runsaasti valistushenkistä kirjalli-
suutta, jota jopa takavarikoitiin vuoden 1829 sensuuriasetuksen 
nojalla."' Yleisesti ottaen niiden toiminnan henki oli kuitenkin 
kaukana porvarillis-vallankumouksellista aatteista ja ihanteista. Ne 
edustivat uutta sivistysihannetta, joka asetti yksilön statuksen kri-
teeriksi säädyn ja syntyperän sijasta sivistyksen, mutta tämä ajatte-
lutapa korvasi samalla vaatimukset oikeudellisesta, poliittisesta ja 
yhteiskunnallisesta tasa-arvosta. Sellaisenaankin uusi sivistyskäsitys 
merkitsi haastetta vallitsevalle säätyajattelulle. 

Seuraelämän uudet ajattelu- ja toimintatavat eivät ilmenneet 
avoimena oppositiohenkisenä ryhmätoimintana 1800-luvun alku-
puolella. Keskeisellä sijalla olivat tanssiaiset ja muut huvittelumuo-
dot, jotka eivät häirinneet vankkumatonta yhteiskunnallista rau-
haa. Vaikka seuraelämän piiriin tuli uusia ryhmiä, lukuseuroja — 
tai vielä vähemmän seurahuoneita — voidaan tuskin pitää porvaris- 
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	ton yhteistunnon nostattajina. Ne eivät luoneet aateliston vastaista 
henkeä, vaan pikemminkin olivat muokkaamassa Suomelle omi-
naista laaja-alaista säätyläis-identiteettiä, eri säätyjen ylempien ker-
rosten lähentymistä.22  

Perinteisellä säätyläistöllä oli keskeinen osuus maan alkavassa 
teollistumisessa, ja hallinnollinen ja kaupallinen eliitti rekrytoitui-
vat paljolti samoista ryhmistä.t3  Kapitalismin asteittainen läpimur-
to ei luonut vahvaa itsenäistä porvaristoa, jonka pyrkimykset ja 
elämäntapa olisivat selvästi erottautuneet vanhojen eliittiryhmien 
kulttuurista."' Toisaalta vanha aatelinen eliitti omaksui Suomessa 
suhteellisen nopeasti uuden porvarillisen kulttuurin mukaisia käy-
tös- ja ajattelutapoja.25  Seurahuoneilla saatettiin viettää erillisiä 

21 Nurmio 1947a s. 21-43. 
22 Anna-Maria Asti-6m, "Sockenboarna". Herrgårdskultur i Savolax 1790-1850. 

Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 585. Helsingfors 
1993. s. 195-204, 234-235, 286-299, 308-324; Kaarlo Wirilander, Herrasvä-
keä. Suomen säätyläistö 1721-1870. Historiallisia tutkimuksia 93. Helsinki 
1974. s. 34-36. 

23 Markku Kuisma, Metsäteollisuuden maa. Suomi, metsät ja kansainvälinen 
järjestelmä 1620-1920. Jyväskylä 1993. s. 91-94, 175-179; Matti Peltonen, 
Aatelisto ja eliitin muodostus. — Pertti Haapala (toim.), Talous, valta ja valtio. 
Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. Helsinki 1990. s. 87-101; Matti Peltonen, 
A Bourgeois Bureaucracy? The new Mentality of the Finnish Aristocracy at 
the Beginning of the Period of Autonomy. — Matti Peltonen (ed.), State, 
Culture & the Bourgeoisie. Aspects of the Peculiarity of the Finnish. Jyväsky-
län yliopisto, nykykulttuurin tutkimusyksikkö 13. Jyväskylä 1989. s. 33-53. 

24 Wirilander 1974 s. 101-104, Alapuro 1988 s. 29-39. 
25 Klinge 1980 s. 11-41. 



"silkkibaaleja" ja "sarkabaaleja", mutta pääsääntöisesti seuraelämä 
oli omiaan madaltamaan raja-aitoja perinteisten säätyläisryhmien 
ja ylemmän porvariston välisessä kanssakäymisessä. Kärjistäen, sen 
sijaan, että 1800-luvun alun seuraelämä Suomessa olisi edistänyt 
porvariston poliittista ryhmämuodostusta ja suuntautunut yhteis-
kunnallisen hierarkian ylimpiä kerroksia vastaan, se muodostui 
välineeksi sosiaaliseen rajanvetoon alaspäin — suhteessa suomen-
kieliseen rahvaaseen. 

Valtakunnallinen näkökulma ja sen välittäjät 
Yhdistysmuotoisen kanssakäymisen leviämistä Euroopassa edisti-
vät kaupunkien seuraelämän ohella uudet valtakunnalliset ja alu-
eelliset keskusseurat. Ranskan vallankumouksen jälkeisellä restau-
raatiokaudella yhdistysmuotoa pyrittiin tietoisesti käyttämään ra-
dikaalia tasa-arvoajattelua vastaan luomalla ikään kuin välittäviä 
laitoksia hallitsijan ja kansan välille. Perinteisen näkemyksen mu-
kaan aatelisto muodosti tällaisen välittävän linkin. Ajateltiin, että 
sivistyneenä ja taloudellisesti riippumattomana se saattoi tarkastel-
la yhteiskuntaa vapaana itsekkäistä etupyyteistä ja edistää valtion ja 
säätyjen yhteisiä etuja. Tämän roolin antaminen vapaaehtoisille 
yhdistyksille rikkoi sääty-yhteiskunnan periaatteita mutta lujitti 
esivaltaista hallintokäytäntöä. Yhdistykset sidottiin valtioon ja 
niiden tehtäväksi tuli tukea alueellista hallintojärjestelmää ja 
suunnata kansalaisten yhteiskunnalliset pyrkimykset valvottuihin 
uomiin. Tällaisten "välitysorganisaatioiden" jäsenet olivat erään-
laisia valtiovallan paikallisia asiamiehiä, jotka välittivät hallituksen 
viestejä kansalle ja tiedottivat ylöspäin paikallisista tarpeista.26  

Vanhin suomalaisista välitysorganisaatioista oli Suomen Talous-
seura, joka perustettiin jo vuonna 1797. Sen tehtävänä oli elinkei-
noelämän, eritoten maatalouden, kehittäminen. Se perustettiin 
Ruotsin valtakunnan itäisten läänien alueelliseksi keskusseuraksi 
mutta sai vuoden 1809 jälkeen uudessa mielessä valtakunnallisen 
luonteen. Myöhemmin uusien läänin maanviljelysseurojen perus-
tamisen myötä sen toimintapiiriksi muodostui lähinnä Varsinais-
Suomen alue. 1870-luvulle mennessä alueellisia maanviljelysseu-
roja perustettiin Oulun läänissä (1828), Viipurin läänissä (1847), 
Uudenmaan ja Hämeen läänissä (1856), Mikkelin läänissä (1858), 

26 Stenius 1987 s. 131-132. 
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Kuopion läänissä (1861) , Satakunnassa (1862) ja Vaasan läänissä 
(1863).2' Mielenkiintoinen poikkeus maanviljelysseurojen joukos-
sa on vuonna 1803 perustettu Ilmajoen maanviljelysseura, joka oli 
1800-luvun loppupuolelle asti ainoa pitäjäkohtainen maanviljelys-
seura Suomessa. Sen toiminta oli kuitenkin suurimman osan vuo-
sisataa uneliasta, ja se kokosi piiriinsä lähinnä pienen säätyläisvilje-
lijöiden ryhmän.28  

Maanviljelysseurojen läheistä suhdetta hallintojärjestelmään 
kuvaa se, että 1800-luvun loppupuolelle asti niiden puheenjohtaji-
na toimivat usein läänien kuvernöörit; onkin puhuttu "kuvernöö-
rien ajasta" maanviljelysseurojen historiassa. Seurojen jäsenkunta 
koostui lähinnä ruotsinkielisistä säätyläisviljelijöistä ja virkamiehis-
tä. Jäsenyys oli periaatteessa avoin myös talonpoikaisille viljelijöil-
le, mutta käytännössä heidän osuutensa seurojen jäsenistöstä oli 
vähäinen ja vaikutuksensa seurojen johdossa mitätön. Maanvilje- 
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	lysseurojen yhteiskunnallista vaikutusta on vaikea arvioida, koska 
kysymystä ei ole laajemmin tutkittu. Epäselvää on, missä määrin 
ne onnistuivat edustamaan viljelijöiden intressejä ja välittämään 
tietoja paikallisista tarpeista ylöspäin. Selvemmin ne edesauttoivat 
hallituksen maatalouspolitiikan toteuttamisessa ja uusien maan-
viljelysmenetelmien levittämisessä — säätyläisviljelijöiden kes-
kuuteen."" 

Hengellisen kulttuurin alueella tärkein valtakunnallinen välitys-
organisaatio oli vuonna 1812 perustettu Suomen Piplia-seura, 
joka eri kaupunkeihin perustettujen haaraosastojensa välityksellä 
levitti raamattuja Suomen koteihin. Se toimi läheisessä yhteydessä 
viralliseen kirkkoon, ja sen jäsenkunta muodostui lähinnä papis-
tosta ja kaupunkien säätyläisistä. Silti se edusti radikaalia uusien 
järjestäytymisperiaatteiden sovellutusta. Periaatteessa oli vallanku-
mouksellista, että vapaaehtoinen yhdistys harjoitti valistustyötä ja 
kirjallisuuden levittämistä rahvaan keskuudessa. Käytännössä valis- 

27 Lars Westerlund, Hushållnings- och Lantbrukssållskapen i Finland åren 
1797-1909 — Plattformar i lånen för samhälligt deltagande. Meddelanden 
från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Abo Akademi. Rättsveten-
skapliga institutionen ser. A:215. Abo 1985. s. 23-45: August Teräksinen, 
Maatalousseurat. — Maahenki. Maataloudellinen tietokirja. Helsinki 1910. s. 
57-61. 

28 

	

	Ks. Aulis J. Alanen, Ilmajoki vuoden 1809 jälkeen. Tiennäyttäjänä maakun- 
nalle maamiesseura-aikana. Vaasa 1953. s. 185-189. 

29 Stenius 1987 s. 121-124,131-141. 



tustyön henkinen pohja ja välineet olivat toki perinteisistä perin-
teisimmät, uskonto ja raamattua°  

Vaikka välitysorganisaatioiden välitön vaikutus oli vallitsevaa yh-
teiskunnallista järjestelmää tukeva, niiden toiminnassa voidaan 
pitemmällä tähtäyksellä nähdä radikaalia potentiaalia kahdessa-
kin mielessä. Ensinnäkin niiden jäsenyys ei ollut sidottu syntype-
rään. Seurat olivat avoimia kaikille, joiden katsottiin omaavan 
tarvittavat tiedolliset ja moraaliset, taidolliset ja taloudelliset edel-
lytykset edistää seurojen päämääråä. Tämä ajattelutapa rikkoi peri-
aatteita, joille sääty-yhteiskunta rakentui, vaikka tasa-arvoisuus 
rajautuikin tarkasti määriteltyjen yhteiskunnallisten sektorien, ta-
louden ja uskonnon, alueille. 

Toiseksi muuttuneen valtioyhteyden vuoksi valtakunnallisista 
välitysorganisaatioista tuli uudessa mielessä suomalaisia; aikaisem-
min Suomessa toimineet seurat olivat olleet leimallisesti Ruotsin 
valtakunnan alueellisia seuroja. Vaikkei Talousseuran ja Piplia-
seuran toimintaan liittynyt nationalistisia tunnuksia, ne pyrkivät 
kansallisten taloudellisten ja henkisten voimavarojen vahvistami-
seen ja lujittivat täten käsitystä erillisestä kansakunnasta. Kuten 
hallintokoneiston pystyttäminen niiden toiminta loi ja vahvisti 
yhteiskunnallisia käytäntöjä, joiden piirinä oli autonomisen valtio-
yksikön rajaama alueellinen kokonaisuus — Suomia' 

SUOMALAISUUS VALTIOVALLAN 
SUOJELUKSESSA JA SILMÄTIKKUNA 

Valtakunnalliset välitysorganisaatiot ja paikalliset lukuseurat eivät 
esittäneet radikaaleja kansallisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Ne 
loivat kuitenkin uusia yhteiskunnallisia käytäntöjä, jotka kytkeytyi-
vat rakenteellisesti osaksi alkavaa kansakunnan muodostusta ja 
modernin kansalaisyhteiskunnan kehkeytymistä. Seuraavassa vai- 

30 	Markku Heikkilä & Juha Seppo, Uskonnollinen liike, esivalta ja "maailma". 
— Risto Alapuro ym. (toim.), Kansa liikkeessä. Vaasa 1987. s. 77-85; Stenius 
1987 s. 132-136. 

31 Alapuro & Stenius 1987 s. 26. 
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heessa, 1830-luvulta lähtien, yhdistykset alkoivat avoimesti omak-
sua kansallisia ja yhteiskunnallisia tunnuksia. Nationalismi ja libe-
ralismi antoivat virikkeitä uusien yhdistysten perustamiselle, ja 
suhteen määritteleminen näihin oppeihin vaikutti aikaa myöten 
useimpien yhdistysten tapaan ymmärtää paikkansa yhteiskun-
nassa. 

Ranskan heinäkuun vallankumous vuonna 1830 mursi säröjä 
pyhän allianssin pystyttämään ja vartioimaan yhteiskunnallisen 
järjestyksen muuriin. Kansallinen innostus ja kapinamieli leimah-
telivat eri puolilla Eurooppaa. Suomessa vallankumousaatteista 
innostuttiin vain pienissä ylioppilaiden toveripiireissä. Ylioppilas-
radikalismikin kuohahteli lähinnä Helsingin kapakoissa, eikä saa-
nut järjestäytyneitä muotoja.;2  Eurooppalaisen vallankumouslii-
kehdinnän tuntuvin seuraus Suomessa oli valtiovallan kontrollin 
kiristyminen. Viranomaisten holhouksesta vapaan yhdistystoimin- 
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	nan edellytykset heikkenivät; mm. lukuseurojen toimintaa tarkas- 
tettiin ja rajoitettiin. 1830-luvulla syntyi silti uusia yhdistystoimin-
nan muotoja, jotka kytkeytyivät entistä tiiviimmin kansallisiin ja 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin. On kuitenkin tärkeää huomata, 
että uudet yhdistykset eivät edustaneet eurooppalaisia vapaus-
aatteita niiden radikaalissa muodossa. Yhdistystoiminta pikem-
minkin kartoitti mahdollisen rajat; sen piirissä määriteltiin, miten 
pitkälle meneviä tavoitteita voitiin asettaa ja millaisia toiminta-
muotoja oli soveliasta käyttää. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura, nationalismi ja 
lojalismi 

Näkyvin esimerkki uuden kansallisen ajattelutavan läpimurrosta 
yhdistyselämässä oli Suomalaisen kirjallisuuden seuran perustami-
nen vuonna 1831. Seuraa on perinteisesti pidetty kirkkaimpana 
osoituksena suomalaisen sivistyneistön kansallisesta heräämises-
tä." Käsitys sen radikaalista isänmaallisesta hengestä on siirtynyt 
myös tutkimuksiin, joissa on pyritty selvittämään kansallisen he-
räämisen sosiaalista ja organisatorista taustaa. Uraa uurtavassa 

32 Klinge 1978 s. 17-18; Klinge ym. 1989 II s. 111-113. 
33 Ks. esim. E. G. Palmen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran viisikymmenvuo-

tinen toimi ynnä Suomalaisuuden edistys 1831-1881. Helsinki 1882; Suoma-
laisuuden Kirjallisuuden Seura 1831-1931. Helsinki 1931. Tässä tutkimukses-
sayhdistysten nimet on kirjoitettu yhdenmukaisesti siten, että vain ensimmäi-
sessä sanassa on iso alkukirjain. Näin on menetelty myös niissä tapauksissa, 
joissa yhdistys tunnetusti kirjoittaa nimensä toisin. 



tutkimuksessaan Euroopan pienten valtioiden nationalismista Mi-
roslav Hroch on tulkinnut Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
muodostaneen eräänlaisen Suomen kansallisen liikkeen järjestöl-
lisen rungon.34  

Tulkinta antaa kuitenkin yksinkertaistetun kuvan seuran luon-
teesta. Aloite kirjallisuuden seuran perustamiseen tuli nuoren-
polven yliopistoväen epävirallisen yhdyssiteen, Lauantaiseuran, 
piiristä mutta toiminnan ohjat otti pian käsiinsä yliopisto- ja hal-
lintovirkakunta, joka tahtoi valvoa ja osoittaa ulospäin, ettei isän-
maallisuus saanut Suomessa keisarin ja hallituksen vastaisia piirtei-
tä. Tämä antoi kirjallisuuden seuralle kaksinaisen luonteen; toi-
saalta se edusti uutta kansallisuusajattelua ja pyrki kokoamaan ja 
edistämään kansallista kulttuuria, toisaalta se kanavoi kansalliset 
harrastukset viranomaisten hyväksymiin uomiin ja antoi niille 
romanttis-konservatiivisen sisällön.=;' 

Myöskään organisoitumismuodoltaan Suomalaisen kirjallisuu-
den seura ei edustanut puhtaasti vapaaehtoista järjestäytymistä. 
Perustamisvaiheessa se sidottiin kiinteästi yliopiston yhteyteen ja 
alistettiin hallinnollisesti yliopiston rehtorin alaiseksi. Vanhaan 
tapaan sen jäseneksi ei liitytty vaan kutsuttiin. Poikkeuksellista 
tosin oli, että jäseneksi hyväksyttiin aluksi myös ylioppilaita ja 
talonpoikia, jonkin aikaa jopa naisia. Käytännössä seuran jäsen-
kunta koostui kuitenkin pääasiassa virkamiehistä ja sivistyneis-
töstä. 

Perustamisvaiheessa nuoremman akateemisen polven suunni-
telmissa oli tärkeällä sijalla kansanvalistustyön organisoiminen. 
Virkakunnan edustajien tultua seuran johtoon kansanvalistustyö 
jäi taka-alalle. Seuran ensimmäinen julkaisu oli vielä rahvaalle 
tarkoitettu "Kultala"-niminen käännösromaani, joka saarnasi ah-
keruuden ja kuuliaisuuden siunauksellisuutta. Jatkossa enimmät 
julkaisut olivat Suomen historiaa, kieltä ja kulttuuria käsitteleviä 
tieteellisiä tutkimuksia, jotka kiinnostivat lähinnä sivistyneistöä. 
Suurin ja tärkein seuran alkuvuosien hankkeista oli Lönnrotin 
Kalevalan julkaiseminen 1835-1836.36  

Matti Klingen mukaan tämänkaltainen suomalaisuuden edistä-
minen oli kuulunut Suomen johtavan eliitin suunnitelmiin jo 
1810-luvulta lähtien. Puolan kapinan jälkeisessä tilanteessa sitä 
tuki myös venäläinen hallitusvalta, joka pyrki heikentämään maan 

34 Hroch 1968 s. 80-94. 
35 Klinge 1981 s. 270-279. 
36 Stenius 1987 s. 83, 145-151; Nurmio 1947b s. 110. 
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perinteisiä siteitä Ruotsiin ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Suuriruhti-
naskunnan oman kulttuurin edistämisen voitiin katsoa vahvista-
van maan uutta valtioyhteyttä ja välillisesti myös kotimaisen virka-
kunnan ja oppineiston asemaa. Edellytyksenä oli, etteivät kansalli-
set harrastukset saaneet separatistisia tai vallitsevaa yhteiskuntajär-
jestystä uhkaavia piirteitä." 

Viranomaisten harjoittaman kontrollipolitiikan kannalta Suo-
malaisen kirjallisuuden seuran alkuvaiheisiin liittyy eräs kiinnosta-
va seikka. Akkipäätään herättää ihmetystä, miksi sallittiin "vaaral-
lista" kansallisuusajattelua edustavan seuran perustaminen mutta 
karsittiin sen toiminnasta kansanvalistustyö, joka pyrki lujittamaan 
rahvaan kuuliaisuutta esivaltaa kohtaan.` Menettely tukee käsitys-
tä, ettei kansallisuusajattelua sinällään koettu uhaksi sen parem-
min maan ruotsinkielisen yläluokan kuin venäläisen hallitusvallan 
piirissä. Sivistyneistön suomalaisuusharrastuksiin suhtauduttiin 
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	suopeasti, sikäli kuin ne suuntautuivat viranomaisten valvomiin 
uomiin. Kaikkinainen säätyrajat ylittävä puuhastelu rahvaan paris-
sa oli huomattavasti vaikeammin kontrolloitavaa ja siksi omiaan 
herättämään viranomaisten epäilykset. 1830-luvulla Suomalaisen 
kirjallisuuden seura pyrki ilmeisen tietoisesti pysyttäytymään epäi-
lysten ulkopuolella; sen toiminta rajoitettiin käytännössä ylem-
pien yhteiskuntaryhmien piiriin ja suomalaisuusharrastukset alis-
tettiin viranomaisten valvontaan. Klingen mukaan seura saavutti 
eräänlaisen puolivirallisen aseman.39  

1840-luvun radikalismi ja venäläinen 
vallankumouskammo 

Suomalaisen kirjallisuuden seuran lojalismi ja irtisanoutuminen 
eurooppalaisista vallankumousopeista ei kuitenkaan aikaa myö-
ten vakuuttanut viranomaisia. 1840-luvun lopulla seura leimattiin 
venäläisten hallintomiesten papereissa esimerkiksi "suomalaisesta 
vapaamuurariudesta". Johtavat kotimaiset byrokraatit toimittivat 
kenraalikuvernööri Menshikoville viestejä, joissa "fennomaanit" 
kuvattiin vaarallisiksi vallankumouksellisiksi, ' jakobiineiksi suo- 

37 Klinge ym. 1989 II s. 109-111. 
38 Vuonna 1832 Suomalaisen kirjallisuuden seura torjui ehdotuksen suomen-

kielisten oppikirjojen ottamisesta ohjelmaan. Seura katsottiin kirjallis-tieteel-
liseksi akateemiseksi seuraksi, jota ei haluttu muuttaa "kansan valistamislai-
tokseksi". Klinge 1978 I s. 113. 

39 Klinge ym. 1989 II s. 117. 



malaisissa sarkavaatteissa", tai — mikä pahempi — heidän toimin-
tansa ilmoitettiin suuntautuvan "venäläisiä, Venäjän isällistä valtaa 
vastaan".4Ö Oliko Suomalaisen kirjallisuuden seura siis luopunut 
1840-luvulle tultaessa alkuaikojensa periaatteista tai paremminkin 
olivatko sen kilven taakse piiloutuneet "fennomaanit" vasta nyt 
paljastaneet todellisen karvansa ja tuoneet esiin vallankumouksel-
liset tavoitteensa? 

Yrjö Nurmio on osoittanut, ettei viranomaisilla ollut juuri toisen 
käden tietoja kummempia näyttöjä fennomaanien separatismista 
tai Suomalaisen kirjallisuuden seuran kumouksellisista hankkeis-
ta. Nurmio selittää kenraalikuvernööri Menshikovin ja Pietarin 
hallituspiirien toimia ensisijassa vallankumouskammolla, joka 
Ranskan helmikuun vallankumouksen jälkeen vuonna 1848 syttyi 
valtaapitävien mielissä. Onkin luonteva ajatella, että valtakunnalli-
sesta näkökulmasta asioita tarkkailevat helposti samastivat suoma-
laisuusharrastukset Euroopan vallankumouksellisten kansallisten 
liikkeiden kanssa ja olivat vastaanottavaisia urkintaraporteissa esi-
tetyille tämän suuntaisille spekulaatioille. Toisaalta Nurmion esi-
tyksestä käy ilmi, että venäläiset olivat kyllä selvillä suomalaisuus-
harrastusten romanttis-konservatiivisesta luonteesta ja käsittivät 
toimenpiteensä lähinnä ennaltaehkäiseviksi; heidän tavoittee-
naan oli estää, etteivät vaaralliset vallankumousaatteet jatkossa-
kaan päässeet leviämään Suomeen.41  

Viranomaisten epäilykset eivät kuitenkaan perustuneet pelkäs-
tään huhuihin ja tulevan kehityksen ennakointiin. Käytännön esi-
merkkejä vaarallisista hankkeista kenraalikuvernööri ja hänen 
apulaisensa löysivät erityisesti Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
toiminnasta. Huolen aiheena oli jälleen ennen muuta sivistyneis-
tön ja rahvaan edustajien lähentyminen. Nurmion luonnehdinnat 
ja lainaukset Suomalaisen kirjallisuuden seuraan kohdistetuista 
syytöksistä osoittavat, etteivät venäläiset viranomaiset kokeneet 
uhaksi kansallisuusajattelua sinällään, vaan pikemminkin keinot, 
joilla sitä pyrittiin edistämään. 

Suomalaisen kirjallisuuden seuralle oli 1830-luvulla jäänyt 
oikeus hyväksyä myös talonpoikaisjäseniä ja harjoittaa kansanvalis-
tustyötä. Vaikkei näillä sääntöjen suomilla oikeuksilla ollut ensim-
mäisen kymmenen vuoden aikana suurta käytännön merkitystä, 
ne antoivat periaatteessa seuralle mahdollisuuden kehittää toi- 

40 Nurmio 1947b s. 117. 251-253. 
41 Nurmio 1947b s. 73-76, 83, 107, 209-212. 
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mintaansa eräänlaisena sivistyneistön ja rahvaan yhdyssiteenä. 
1840-luvun puolivälistä lähtien kirjallisuuden seura tarttui uudel-
leen suunnitelmiin kansanvalistustyön organisoimisesta ja ryhtyi 
sitä silmällä pitäen luomaan maan kattavaa asiamiesverkostoa. 
Vuonna 1848 asiamiehiä oli jo Hämeenlinnassa, Turussa, Porissa, 
Vaasassa, Kokkolassa, Oulussa, Kajaanissa, Kuopiossa, Savonlin-
nassa, Jyväskylässä, Viipurissa ja Haminassa. Myös seuran jäsen-
kunta kasvoi nopeasti ja — mikä viranomaisten kannalta huolestut-
tavinta — se laajentui myös virkakunnan ja oppineiston ulkopuoli-
siin ryhmiin. Erityisesti uusien jäsenien värväyksessä kunnostautui 
seuran Kuopion asiamies, rehtori J. V. Snellman. 

Snellman oli myös julkisesti arvostellut seuran antikvaarista 
kulttuurikäsitystä ja vaatinut toiminnan painopisteen siirtämistä 
oppineista harrastuksista tavoitteelliseen kansalliseen työhön.'" 
Epäilyksen varjoa kansanvalistushankkeen yllä saattoi tummentaa 
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	se, että Snellmanin julkaisema Saima-lehti oli vastikään viran- 
omaisten toimesta lakkautettu. Oli mahdollista tulkita, että Suo-
malaisen kirjallisuuden seura tahtoi jatkaa kiellettyä kiihotustyötä 
ja pyrki muodostumaan uudeksi sivistyneistön ja rahvaan edusta-
jien yhdyssiteeksi. Ja tämä teki siitä viranomaisten erityisen silmäti-
kun, kun yhdistystoiminnan valvontaa vuodesta 1848 lähtien enti-
sestäänkin kiristettiin.' 

Ranskan helmikuun vallankumouksen jälkeen kaikkinainen va-
paa kansalaistoiminta joutui välittömästi tiukan kontrollin alaisek-
si. Jo maaliskuussa 1848 säädettiin, että Venäjän valtakunnassa 
aikaisemmin annettua määräystä, joka kielsi kuulumisen salaisiin 
seuroihin, oli sovellettava poikkeuksetta myös Suomen alamaisiin. 
Kesäkuussa 1849 annettiin julistus, jonka avulla kenraalikuvernöö-
ri saattoi mielensä mukaan ehdottaa rajoitettavaksi seurain ja yh-
distysten toimintaa. Uusien yhdistysten perustamista ei enää sallit-
tu ilman hallitsijan suostumusta, ja aiemmin perustettujen tuli 
jättää sääntönsä hallituksen hyväksyttäväksi vuoden 1849 loppuun 
mennessä uhalla, että määräyksen laiminlyöneet seurat vuoden 
1850 alusta lakkautettaisiin.' 

Suomalaisen kirjallisuuden seuran kohdalla näiden yleisten sää-
dösten ei katsottu riittävän, vaan sen toimintaa rajoitettiin erik-
seen uusilla säännöillä vuonna 1850. Kirjallisuuden seuran uudet 

42 Stenius 1987 s. 147. 
43 Nurmio 1947b s. 110-1 hilt  
44 Stenius 1987 s. 81-83; Nurmio 1947b s. 94. 



säännöt valmisteltiin Pietarissa samaan aikaan tunnetun kielisään-
nöksen kanssa, joka kielsi muun kuin uskonnollisen ja taloudelli-
sen kirjallisuuden julkaisemisen suomeksi. Kielisäännöksen tavoin 
uudet säännöt oli tähdätty suomenkielistä kirjallisuutta vastaan, ja 
niissä rajoitettiin seuran julkaisutoimintaa uusin määräyksin. Toi-
sessa — usein vähemmälle huomiolle jäävässä — kohdassa vuoden 
1850 säännöt kielsivät ylioppilaiden, käsityöläisten ja "työläis- eli 
maanviljelijäluokkaan" kuuluvien jäsenyyden. Nurmion mukaan 
venäläisten tavoitteena oli nimenomaan estää kaikki kosketukset, 
sekä kirjalliset että järjestölliset, sivistyneistön ja rahvaan edusta-
jien välillä. "Menshikovin tuntemaa vallankumouksen pelkoa 
osoittaa kuvaavasti määräys, joka sulki käsityöläiset ja työläiset sekä 
myös Suomen talonpoikaissäädyn pois seuran piiristä. Johdonmu-
kaisesti kenraalikuvernööri näin oli yrittänyt estää Suomen rahvas-
ta pääsemästä selville ajassa liikkuvista virtauksista ja pyrkimyksis-
tä. Kielisäännös ehkäisi painetun sanan avulla saamasta niistä tie-
toja ja Suom. Kirj. seuran uudet säännöt taas estivät seuran piirissä 
henkilökohtaisen kosketuksen rahvaan edustajien ja sivistyneistön 
välillä."45  

Suomalaisen kirjallisuuden seuraa kohtaan tunnetut epäluulot 
selittävät osittain koko suomenkieliseen kirjallisuuteen kohdiste-
tun iskun. Nurmion mukaan Suomalaisen kirjallisuuden seurasta 
saadut tiedot olivat selvästi "lisäämässä suomalaisuuden nousun 
johdosta syntynyttä pelkoa ja siten myös osaltaan vaikuttamassa 
kielisäännöksen syntyyn."46  Erityisesti viranomaisia huolestutti 
seuran piirissä virinnyt suunnitelma perustaa sen yhteyteen "yh-
dyskunta", joka olisi levittänyt kansan keskuuteen käännöksiä mo-
dernista eurooppalaisesta kaunokirjallisuudesta. Nurmion mu-
kaan erittäin pahalta on Pietarissa täytynyt tuntua kehotus, että 
"maaseudun talonpojatkin muodostaisivat tavallaan yhdistyksiä 
tuon pelätyn romaanikirjallisuuden hankkimiseksi".' 

Pietarin näkökulmasta vapaaehtoisen yhdistyksen harjoittama 
kansanvalistustyö oli epäilyttävää jo lähtökohdiltaan. Se synnytti 
sivistyneistön ja rahvaan edustajien välille säätyrajat ylittävää vuo-
rovaikutusta, jonka kontrolloiminen oli huomattavasti vaikeampi 
tehtävä kuin sivistyneistön keskinäisten kuppikuntien tarkkailu. 
Sisällöltään viattomanakin se loi kanavia, joita pitkin vallanku- 

45 Nurmio 1947b s. 240-243, lainaus s. 243. 
46 Nurmio 1947b s. 135-144, 240, lainaus s. 240. 
47 	Nurmio 1947b s. 129,135-139,370, lainaus s. 139. 
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mousaatteet saattoivat myöhemmin levitä alempien kansankerros-
ten keskuuteen. Tässä kohden perinteiseen säätyajatteluun yhdis-
tyi eurooppalaisen vallankumousliikehdinnän herättämiä uusia uh-
kakuvia. Ranskan vallankumouksen päivistä olivat vallankumouk-
selliset vedonneet "kansan tahtoon", ja "kansa" oli muodostunut 
uudessa mielessä poliittiseksi tekijäksi, jonka nimissä kiistettiin 
hallitsijoiden vallan oikeutus. Eurooppalaiset esimerkit antoivat 
aihetta kammoksua mahdollisuutta, että oppositiohenkinen sivis-
tyneistöryhmä olisi järjestäytymällä luonut yhteyksiä "kansaan" ja 
siten ottanut itselleen oikeuden esiintyä "kansan tahdon" nimissä. 

Kotimainen virkavalta ja nouseva kansallinen eliitti 

94 	Suomalaisen kirjallisuuden seuraan kohdistuneiden epäilysten sy- 
tykkeenä ei ollut yksin venäläisten viranomaisten vallankumous-
kammo. Nurmion mukaan toimenpiteiden laatuun ja ankaruu-
teen vaikuttivat "hallitusmiestemme Pietariin sekä kirjallisesti että 
suullisesti toimittamat, fennomaaneja koskevat hälyttävät tiedo-
tukset ja ilmoitukset".48  Säilyneen kirjallisen aineiston perusteella 
tähän toimintaan, joka 1840-luvun puolivälistä alkaen sai lähes 
suunnitellun kampanjan piirteitä, osallistuivat johtavista byrokraa-
teista ainakin L. G. v. Haartman, 0. W. Klinckowström, Casimir 
v. Kothen ja C. G. Mannerheim. Toistuvasti he pyrkivät saatta-
maan fennomaanien toiminnan epäilyttävään valoon kenraaliku-
vernööri Menshikovin silmissä, joka virkakautensa alkupuolella 
oli suhtautunut suopeasti suomalaisuusharrastuksiin. 

Ensimmäinen tunnettu esimerkki on v. Haartmanin jo vuonna 
1845 Menshikoville lähettämä kirje. Siinä v. Haartman totesi en-
sin, että suomalaisuusharrastukset ovat heikentäneet siteitä Ruot-
siin ja tässä suhteessa ilmiön "tulos valtiollisella taivaallamme on 
ollut hyvä". Levottomuutta herättävää oli kuitenkin, "miten se 
vastedes tulee vaikuttamaan maamme yhteiskunnalliseen tilaan". 
v. Haartmanin mukaan ne keinot, joilla suomalaisuusharrastus 
"veti valtaansa nuorison ja suuret joukot", olivat "siveelliseltä luon-
teeltaan läheistä sukua niille riitaisuuksien ja häiriöiden siemenil-
le, jotka jo täyttävät maapallonpuoliskomme kaikki nurkat".4" 

48 Nurmio 1947b s. 246, 291, lainaus s. 246. 
49 Nurmio 1947b s. 250-251. 



Sama ajatus fennomaanien omaksumien keinojen vaarallisuu-
desta toistuu promemoriassa, jonka v. Haartman toimitti ministe-
rivaltiosihteeri Armfeltille juuri ennen Suomalaisen kirjallisuuden 
seuran toiminnan rajoittamista vuonna 1850. Siinä hän esitti, että 
sellaisten rauhallisten tutkijoiden kuin Sjögrenin ja Lönnrotin 
jälkeen oli esiin astunut "taistelupukareita", jotka "vähemmän har-
rastivat tieteen voittoja kuin kiukkuisten hourekuvien toteuttamis-
ta". Fennomania oli ryhtynyt hakemaan kansansuosion tuottamia 
kunnianosoituksia ja esiintyi äkkiä raivokkaana tekijänä: "jos fen-
nomanian onnistuu saada joukot liikkeelle, on koko meidän yh-
teiskunnallinen tilamme pilattu, ja rotuviha astuva jo lakastunei-
den muistojen sijaan".5° 

Korkeiden aatelisbyrokraattien fennomaaneihin kohdistamansa 
mustamaalauksessa kiinnittää huomiota kaksi seikkaa. Ensimmäi-
nen on kirjekampanjan alkamisajankohta. Epäilyksiä fennomaani- 
en vallankumouksellisista aikeista alettiin levittää jo 1840-luvun 	95 
puolivälistä alkaen. Tältä osin suomalaisen hallintoeliitin toimia ei 
voi selittää vuoden 1848 eurooppalaisen vallankumousliikehdin-
nän synnyttämällä pelolla ja epäluulolla. Toiseksi on hämmästyttä-
vää, että maan korkein kotimainen virkamies, senaatin varapu-
heenjohtaja, v. Haartman, joka luonnollisesti tunsi tarkkaan suo-
malaisuusharrastusten luonteen, painottaa venäläisiäkin enem-
män fennomaanien kansansuosion tavoittelua ja pyrkimystä mobi-
lisoida suuret joukot ruotsinkielistä yläluokkaa vastaan. 

Paremmin hänen ajatuksensa tulevat ymmärrettäviksi, jos niitä 
tarkastellaan yhteydessä aatelisen hallintoeliitin muillakin aloilla 
harjoittamaan sääty-yhteiskunnan puolustustaisteluun. Samat 
miehet, v. Haartman, Kothen ja Mannerheim, pyrkivät 1840-luvul-
la esimerkiksi määrätietoisesti rajoittamaan alempiin kansanker-
roksiin kuuluvien opiskelumahdollisuuksia ja siten estämään mie-
lestään turmiollisen säätykierron. Esa Konttinen on tulkinnut joh-
tavien aatelisbyrokraattien koulupolitiikan yritykseksi käyttää kou-
lutusta "sosiaalisen sulkemisen välineenä".j' Samat vaikuttimet 
voidaan nähdä myös heidän fennomaniaa vastaan esittämiensä 
syytösten taustalla. Suomen olosuhteisiin perehtyneinä he tuskin 
uskoivat, että fennomaaninen sivistyneistö oli saanut tartunnan 
eurooppalaisista vallankumousopeista, ja vielä vähemmän, että 
Suomessa olisi välittömänä vaarana ollut "suurten joukkojen" nou- 

50 Nurmio 1947b s. 256-257. 
51 Konttinen 1991 s. 105-106, 121-122, 128-129, 137-138. 



su taisteluun ruotsinkielistä yläluokkaa vastaan. Fennomaanien ja 
Suomalaisen kirjallisuuden seuraan kohdistettujen epäilyksien 
taustalla voidaan paljon luontevammin nähdä pyrkimys estää sel-
laisten kilpailevien eliittiryhmien muodostuminen, jotka säädyn ja 
syntyperän sijaan perustivat asemansa sivistykselle, kansallisen 
kulttuurin tuntemukselle tai pahimmassa tapauksessa "kansan 
tahdon" edustamiselle. 

Jakobiineja suomalaisissa sarkavaatteissa? 

Venäläisten ja suomalaisten viranomaisten puuttuminen Suoma-
laisen kirjallisuuden seuran toimintaan perustui osin toisistaan 
poikkeaville katsomustavoille ja motiiveille, mutta yhteistä molem- 
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	mille oli syvä epäluulo kaikkinaista sivistyneistön ja rahvaan edus- 
tajien lähentymistä kohtaan. Suomalaisen kirjallisuuden seuraan 
kohdistetut toimenpiteet osoittivat, missä kohden olivat rajat, joi-
hin fennomaanisen sivistyneistön oli sopeuduttava säilyttääkseen 
toimintaoikeutensa. Jatkossa Suomalaisen kirjallisuuden seura pa-
lasikin oppineen seuran rooliinsa, ja pian sekä itse seura että sen 
johtavat miehet saivat jälleen osakseen keisarillisia suosionosoi-
tuksia. Seuran toimintaa kuvaa osuvasti Matti Klingen esittämä 
luonnehdinta, ettei "Euroopan hullu vuosi" 1848 merkinnyt Suo-
messa uusien vallankumousaatteiden läpimurtoa vaan pikemmin-
kin käännettä kohti avoimempaa lojalismia ja kansallismielisen 
sivistyneistön sopeutumista vallitsevaan järjestelmään.'" 

Vahva asema, joka korkeimmilla virkamiehillä oli alun alkaen 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran johdossa ja jäsenistössä, asettaa 
jo sinällään kyseenalaiseksi, voidaanko Suomalaisen kirjallisuuden 
seuraa pitää Miroslav Hrochin tavoin "kansallismielisten patrioot-
tien" itsenäisenä järjestäytymismuotona. Aatelisbyrokraattien 
kääntyminen seuraa vastaan 1840-luvulla taas on ristiriidassa sen 
Hrochin seuran jäsenkunnan pohjalta tekemän päätelmän kans-
sa, että suomalainen aatelisto olisi ollut poikkeuksellisen aktiivi-
nen kansallisen liikkeen järjestäytymisessä, tai vähintäänkin tämä 
suomalainen erityispiirre vaatii tarkentavia varauksia. 

Ensinnäkin voidaan kysyä, edustiko Suomalaisen kirjallisuuden 
seura 1840- ja 1850-luvuilla sen kaltaista organisoitunutta pyrki- 

52 Klinge 1982 s. 168-176. 



mystä kansakunnan muodostamiseksi kuin Hroch olettaa. Osmo 
Jussila on perustellusti huomauttanut Hrochin tulkintaan sisälty-
västä kansallisen liikkeen kehitysvaiheiden liian varhaisesta ajoitta-
misesta. Ajatus, että kansallismielinen sivistyneistö olisi jo 1840-
luvulla pyrkinyt — ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran avulla 
onnistunut — luomaan kansalliselle liikkeelle järjestäytynyttä jouk-
kokannatusta, perustuu epäilemättä enemmän venäläisen ja suo-
malaisen virkakunnan vallankumouskammoon ja pyrkimyksiin 
varjella omaa asemaansa kuin seuran tosiasialliseen toimintaan.53  

Toiseksi Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansallismielisyys 
oli luonteeltaan konservatiivisempaa kuin Hroch antaa ymmärtää. 
Seuran perustajien kansalliset pyrkimykset olivat peittelemättö-
män lojaaleja keisaria kohtaan ja suuntautuivat nimenomaisesti 
sitä vallankumousaatteiden innoittamaa kansallismielisyyttä vas-
taan, joka 1830-luvulla eli nousukauttaan muualla Euroopassa. 
Vaikka seura 1840-luvulla omaksui aktiivisemman yhteiskunnalli-
sen roolin, viranomaisten toimet palauttivat kirjallisuuden seuran 
1850-luvulla takaisin lähemmäs alkuperäistä oppineen seuran roo-
liaan. 

Suomalaisen kirjallisuuden seuran toiminnassa nousi uudel-
leen etualalle akateeminen kiinnostus Suomen kieleen, kulttuu-
riin ja historiaan. Vaikka seuran huomattavat jäsenet, Snellman 
etunenässä, esiintyivät jatkossakin näkyvästi poliittisessa elämässä, 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran pysyvämpi "poliittinen" vaiku-
tus painottui romanttis-konservatiivisen kansakuntakäsityksen le-
vittämiseen säätyläistön parissa. Jossain määrin seuran toiminta 
saattoi edistää myös sivistyneistön suomenkielistymistä, mutta se ei 
tässä suhteessa pyrkinyt toteuttamaan mitään yhteisesti hyväksyt-
tyä ohjelmaa. Merkittävintä kirjallisuuden seuran ensi vuosikym-
menten toiminnassa oli ehkä se, että samoin kuin ylioppilasyhdis-
tykset seura vahvisti toiminnallaan julkisen keskustelun perinteitä 
— akateemisesti koulutetun yleisön keskuudessa — ja laajensi kes-
kustelun alaa myös kansallisiin kysymyksiin. 

53 Jussila 1979 s. 18. 
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YLIOPPILAAT JA 
KANSALAISTOIMINNAN RAJAT 

Yliopisto kansallisen ajattelun ja kansalaistoiminnan 
kouluna 
Herkimmin uudet kansalliset harrastukset ja yhdistymisaatteet sai-
vat kannattajia ylioppilaiden keskuudessa. Jo yliopiston Turun 
vuosina mieliä nostattivat saksalaisen Burschenschaft-liikkeen 
opit, jotka julistivat kansallisuudelle ja yhteiselle kansalliselle mie-
lelle perustuvaa tasa-arvoisuutta. Vuonna 1821 ylioppilaat ryhtyi-
vät poikkeukselliseen yhteiseen yritykseen laatimalla anomus-
kirjeen suomenkielen aseman parantamiseksi yliopistossa. Pitem-
mälle menevää yleisiin asioihin vaikuttamista suunnitelleet saivat 
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	kuitenkin tuntuvan muistutuksen poliittisista realiteeteista, kun 
radikaalin kansallisuusajattelun näkyvimmät edustajat, dosentti 
A. I. Arwidsson ja professori A. E. Afzelius, erotettiin yliopistosta 
vuonna 1822. Radikaali henki väritti tämänkin jälkeen osakuntien 
aatteellista elämää, joskin viattoman juhla- ja laulukulttuurin 
muodossa. Aika ajoin viranomaiset löysivät aihetta epäilyksille po-
liittisista mielenosoituksista, mutta avoimesti ylioppilaiden opposi-
tiohenki ilmeni vain humalaisina rettelöinä ja järjestyshäiriöinä, 
eikä saanut järjestäytyneitä muotoja. Yliopiston viimeisinä Turun 
vuosina 1826-1827 tällaiset levottomuudet lisääntyivät, ja esivalta 
vastasi niihin kiristämällä kontrollia.'' 

Yliopiston vuoden 1828 uusissa statuuteissa kiellettiin mm. sala-
seuroihin kuuluminen ja edellytettiin, että muihin yhdistyksiin 
liittymisestä oli kysyttävä lupa rehtorilta. Uudet järjestyssäännöt 
rajoittivat monin tavoin ylioppilaselämää; niissä korostui ajatus, 
etteivät ylioppilaat olleet kansalaisia samoin oikeuksin ja velvolli-
suuksin kuin muut, vaan osittaisen erityislainsäädännön omaan 
asemaan karsinoimia akateemisia kansalaisia." 1830-luvulla yliop-
pilaiden aktiivisuus suuntautuikin etupäässä akateemisen maail-
man sisälle, ja kärkevimmät vastakkainasettelut koskivat ylioppilai-
den oikeuksia ja osakuntien sisäistä vapautta suhteessa yliopisto-
viranomaisiin. Ajan ylioppilasjohtajista esimerkiksi J. L. Runeberg 

54 Matti Klinge, Turun ylioppilaskunta 1800-luvun alussa. — HArk 61. Turku 
1967. (Klinge 1967 b) s. 116-118; Stenius 1987 s. 143. 

55 Klinge 1978 I s. 11-14. 



ja J. V. Snellman kehittelivät ajatuksia pitemmälle menevästä itse-
hallinnosta ja ylioppilaiden oikeudesta itse vastata kurista ja järjes-
tyksestä keskuudessaan. Viranomaiset esittivät erityisesti Puolan 
kapinan aikoihin epäilyksiä ylioppilaiden sekaantumisesta poliit-
tisiin mielenosoituksiin, mutta yleisesti ottaen 1830-luvun yli-
oppilaat pyrkivät enemmän laajentamaan ylioppilaskorporaatioi-
den sisäistä vapautta kuin vaikuttamaan niiden kautta yleisiin 
asioihin." 

Suomalaisen kirjallisuuden seuran perustamisen aikoihin vah-
vistui ylioppilaiden keskuudessa romanttinen kansallistunne ja 
innostus suomenkieltä kohtaan. Suomalaisuusharrastukset rajoit-
tuivat kuitenkin ensi alkuun ylioppilaiden omaan piiriin. Vuonna 
1834 vahvisti joukko pohjalaisia ylioppilaita nimikirjoituksellaan 
"Förening för Finskan"-Iiittokirjan, jossa he sitoutuivat suoritta-
maan kielitutkinnon suomenkielessä. Seuraavana vuonna tehtiin 
savokarjalaisessa osakunnassa päätös suomenkielen tutkinnon 
suorittamisesta ja aloitettiin matrikkelinpito suomenkielellä. Klin-
gen mukaan suomenkielelle vakiintui sija juhlallisiin yhteyksiin 
mutta edistyminen käytännön kielitaidossa samoin kuin vallitse-
van kielitilanteen kriittinen tarkastelu oli vielä perin vähäistä. Ylei-
sesti ottaen ei ylioppilaiden kansallisuusharrastus ollut 1830-luvul-
la millään muotoa poliittisesti arveluttavaa." 

Uuteen vaiheeseen ylioppilaiden kansallisuusharrastukset tuli-
vat 1840-luvun puolivälissä. Erityisesti Kuopioon siirtynyt entinen 
ylioppilasjohtaja J. V. Snellman puuttui innolla suomalaisuushar-
rastuksiin vuonna 1844 perustamassaan Saima-lehdessä. Arvostel-
lessaan Pohjalaisen osakunnan toimittamaa Joukahainen-albumia 
hän kirjoitti, että tällainen puhtaasti kirjallinen julkaisu oli tarkoi-
tukseton; merkitystä julkaisulla olisi vasta, jos se osoittaisi nuori-
son halua taistella määrättyjen tarkoitusten puolesta. Snellmanin 
viesti ylioppilaille oli, ettei kansallisilla harrastuksilla ollut menes-
tymisen mahdollisuuksia, jos Suomalaisen kirjallisuuden seuran 
tavoin mukauduttiin toimimaan vallitsevan järjestelmän ehdoilla. 
Suomenkielen edistäminen oli mahdollista vain yhdistämällä sii-
hen olevien olojen ja viranomaisten toimien julkinen arvostelu. 
Saimassa Snellman julisti, ettei yliopisto ollut minkäänlaisessa kos-
ketuksessa suurempaan yleisöön, ja vaati tätä oppinutta laitosta 
omaksumaan aktiivisemman roolin kansallisessa työssä.58  

56 Stenius 1987 s. 181. 
57 Klinge 1978 I s. 53-56. 
58 J. V. Snellman, Kootut teokset IV. Porvoo 1928. s. 466-485. 

99 



Suomen oloissa Snellmanin vaatimukset kuulostivat äärimmäi-
seltä radikalismilta, ja viranomaisten silmissä hän leimautui kom-
munistiksi ja vallankumoukselliseksi. On kuitenkin tärkeää huo-
mata, ettei Snellman suinkaan ollut omaksunut radikaaleimpia 
eurooppalaisia vallankumousoppeja. Hän edusti lojaalia kantaa 
Venäjää ja hallitsijaa kohtaan eikä esittänyt vaatimuksia sosiaalises-
ta tasa-arvosta tai demokraattisista poliittisista oikeuksista. Sääty-
yhteiskunnan esivalta-ajatteluun tottuneille viranomaisille kom-
munismin osoitukseksi kuitenkin riitti ajatus, että suomalaisuus-
työ tuli suunnata yliopiston ulkopuolelle ja ulottaa rahvaan pariin; 
vallankumouksellisuuden osoituksesta kävi vaatimus, että lehdis-
tön ja ylioppilaiden tuli puuttua yleisiin asioihin ja julkisesti arvos-
tella viranomaisten toimia.' 

Snellman ei saarnannut vallankumouksesta vaan säätyrajat ylit 
tävästä sivistyneistön ja kansan lähentymisestä sekä välttämättö- 
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	myydestä herättää julkinen keskustelu ja kriittinen kansalaismieli- 
pide. Viranomaisille ne olivat kuitenkin sama asia. Tämä tuli sel-
västi esiin perusteluissa, joita esitettiin, kun Snellmanin Saima 
lakkautettiin vuoden 1846 lopussa. Samaa ne merkitsivät kenties 
myös monille ylioppilaille, jotka innolla omaksuivat Snellmanin 
ajatuksen ulospäin suuntautuvasta toiminnasta. Klingen mukaan 
ajatus, että yliopiston, ja varsinkin sen nuorison, tuli ryhtyä toimi-
maan, ottamaan osaa ja vaikuttamaan yleisiin asioihin, sellaisiin 
jotka eivät mitenkään kuuluneet opintoihin, virkauraan taikka 
tie teisiinkään, oli uusi ja suorastaan mullistava. Se merkitsi alkua 
kehitykselle, joka särki vanhan korporatiivisen ja hierarkkisbyro-
kraattisen yhteiskuntakuvan ja toi siihen mukaan kokonaan uu-
den elementin: valistuneen kansalaisjoukon, joka ottaa kantaa ja 
puuttuu sellaisiinkin asioihin, jotka "eivät kuulu" tälle tai tuolle 
henkilölle pappina tai virkamiehenä, vaan kansalaisena. "Tässä on 
se yleinen asennoituminen, se vallankumouksellinen näkemyksen 
muutos, johon Suomen ylioppilaat, ainoana toivoa herättävänä 
kansakunnan osana, vuoden 1844 merkkipaalusta lähtien heräsi-
vät ja nousivat." ̀i0  

1840-luvulla ylioppilaiden uusi toimeliaisuus purkautui osin ra-
dikaaleina poliittisina mielenilmauksina ja viranomaisten vastaise-
na rettelöintinä, mutta järjestäytyneissä muodoissaan se pysyi 
Snellmanin viitoittamalla linjalla ja suuntautui isänmaallishenki- 

59 Klinge 1978 I s. 99-107. 
60 Klinge 1978 I s. 106. 



seen kansanvalistustyöhön ja julkisen keskustelun foorumien luo-
miseen. Osakunnat ryhtyivät esimerkiksi julkaisemaan ja levittä-
mään erilaisia lehtiä ja kansankirjasia. Aktiivisimpia olivat savokar-
jalaiset, jotka kevätkesällä 1845 julkaisivat ensimmäisen vihon "Lu-
kemisia Suomen kansan hyödyksi"-sarjastaan. Ylioppilaat lähtivät 
kesäisin valistusmatkoille maan sisäosiin, levittivät kansankirjasia 
ja puhuivat pitäjänkoulujen ja lainakirjastojen puolesta. Tulos ei 
kuitenkaan ollut aina odotusten mukainen; saatiin havaita, ettei 
"kansan sivistäminen" ollut niin yksinkertainen asia kuin oli luul-
tu. Klingen mukaan askel olikin merkittävä ennen muuta ylioppi-
laiden itsensä kannalta. He saattoivat nyt tajuta itsensä yksilöinä ja 
yhteisönä tärkeäksi koko maan kannalta. Uuden tehtävän hah-
mottuminen johti uudenlaisiin yhdistymis- ja järjestäytymispyrki-
myksiin.TM 

Pysyvämpiä tuloksia kuin haparoiva kansanvalistustyö, joka päät-
tyi osakuntien lakkauttamiseen vuonna 1852, saavutti kenties yli-
oppilaiden omassa keskuudessa organisoitu toiminta. 1840-luvulla 
ylioppilaiden aatemaailmaan tunkeutuivat Snellmanin edusta-
man kansallisen ajattelun ohella yhdistymishengen (associations-
andan) nimellä tunnetut opit, jotka korostivat yhdistystoiminnan 
ja julkisen keskustelun merkitystä yhteiskunnan kehittämisessä, ja 
tähtäsivät kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan vapauttamiseen 
viranomaisten holhouksesta. Radikaaleimmaksi näiden aatteiden 
suomalaiseksi sovellutukseksi muodostui Akateemisen lukuyhdis-
tyksen perustaminen vuonna 1847. Hankkeen puuhamiesten 
suunnitelmissa yhdistyivät ajatukset yhdistymisen ja julkisen sanan 
merkityksestä; tavoitteena oli yleisen mielipiteen herättäminen. 
Periaatteessa seura merkitsi vapaaehtoisen, jäsenten tasavertaisuu-
delle perustuvan yhteenliittymän luomista vanhojen yliopistollis-
ten korporaatioiden rinnalle. Käytännössä ero aikaisempaan yli-
oppilastoimintaan ei ollut yhtä selvä. Perustamislupaa anoneiden 
pääosan muodostivat osakuntien kuraattorit ja yliopiston opetta-
jat, vararehtoria myöten, ja sääntöehdotuksesta oli poistettu kaik-
ki sanat, jotka liittivät yhdistyksen tarkoituksen uusien vapaan 
yhdistymisen oppien toteuttamiseen.62  

Lukuseurassa yleisten asioiden seuraaminen ja vapaa keskustelu 
alistettiin vapaaehtoisesti yliopistolaitoksen puolivirallisen kont-
rollin alle. Varovaisuus perinteisen korporatiivisen organisoitu- 

61 Klinge 1978 I s. 107-118. 
62 Stenius 1987 s. 181-185; Klinge 1978 I s. 125-131,220-228. 
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mismallin rikkomisessa oli todennäköisesti merkittävä tekijä siinä, 
että lukuseura sai jatkaa toimintaansa, kun viranomaiset vallanku-
mousvuodesta 1848 lähtien ryhtyivät entistä tarkemmin valvo-
maan ylioppilaiden järjestäytymistä. Lukuyhdistyskin joutui välit-
tömästi entistä tiukemman kontrollin alle mutta säilytti toiminta-
oikeutensa. Sensijaan osakunnat lakkautettiin vuonna 1852 ja ti-
lalle organisoitiin tiedekuntajärjestöt. Jo osakuntien alueellisessa 
jaossa saatettiin nähdä epäilyttävä mahdollisuus ylioppilaiden ja 
oman maakunnan asukkaiden väliseen vuorovaikutukseen ja yh-
teistoimintaan. Raskauttavampaa lienee, että julkaisutoiminnal-
laan ja harjoittamalla kansanvalistustyötä osakunnat olivat myös 
käytännössä rikkoneet ylioppilaskorporaatioiden toimintakentän 
perinteiset rajat.'';  

102 	Uudet professorit ja 1850-luvun konsensus 

1840- ja 1850-lukujen taitteen kuohuntavaiheen jälkeen poliittiset 
pärskeet yliopiston ympärillä laimentuivat. Osittain tätä selittää 
viranomaisten suhtautumisessa tapahtunut jyrkkä muutos. Vuo-
desta 1853 lähtien saivat keskeiset 1840-luvun ylioppilasjohtajat, 
joita oli karsastettu vaarallisina vallankumouksellisina, toinen toi-
sensa perään nimityksen professoreiksi. Kun Elias Lönnrotin, 
Fredrik Cygnaeuksen ja Zacharias Topeliuksen nimityksiä vuonna 
1854 seurasi J. V. Snellmanin astuminen professorin virkaan vuon-
na 1856, oli muutamassa vuodessa luotu näyttävä kansallinen so-
vinto korkean byrokratian ja sen ahkerimpien arvostelijoiden vä-
lille.64  Osittain ylioppilaselämän rauhoittumisen taustalla oli myös 
tiukentunut sosiaalinen kontrolli. Vuoden 1852 uusien yliopisto-
statuuttien yhtenä tavoitteena oli kitkeä poliittiset rettelöitsijät 
yliopistosta sulkemalla "talonpojat ja fennomaanit" sen ulkopuo-
lelle. 1850-luvulla varakkaampien piirien poikien osuus opiskelija-
kunnasta kasvoi, ja samalla korostui tanssiais- ja seurapiiritilai-
suuksien merkitys ylioppilaselämässä.`" 

Toinen puoli ylioppilaselämän rauhoittumisessa liittyi siihen, 
että viranomaisten kanta lojalistista kansallismielisyyttä kohtaan 
lieveni ja samalla 1840-luvun radikaalit ylioppilasjohtajat arvioivat 
uudelleen toimintaedellytyksensä ja sovittivat ohjelmansa vallitse- 

63 Klinge 1978 I s. 214-220. 
64 Klinge ym. 1989 II s.491-492. 
65 Konttinen 1991 s. 121-146; Klinge ym. 1989 II s. 495. 



viin olosuhteisiin. Krimin sodan myötä "fennomaniaa" vaaralli-
semmaksi vastukseksi venäläisen hallitusvallan silmissä muodostui 
Ruotsiin ja länteen orientoitunut ylioppilasoppositio. Sen rinnalla 
Cygnaeuksen ja Snellmanin lojalistinen kansallismielisyys näytti 
jälleen kannatettavalta, Suomen uutta valtioyhteyttä vahvistavalta 
tekijältä. Klingen mukaan hallitsija teki myönnytyksiä kansalais-
mielelle ja osallistumiselle mutta ei tinkinyt vähääkään ulkopoliit-
tisessa suhteessa, päinvastoin uusien toiminnallisuuden alojen ja 
muotojen tuli tukea Suomen lojaalisuutta Venäjään nähden." 

Snellmanin asettuminen "hallituksen mandaatilla" ylioppilaita 
ohjaamaan mullisti ylioppilaselämän. Ylioppilaskorporaatioiden 
sisällä sallittiin vapaampi keskustelu ja järjestäytyminen. Jatkossa 
ylioppilasliikehdinnän rintamalinja ei kulkenut enää yksin yli-
oppilaiden ja viranomaisten välillä, vaan ylioppilaskunnan sisällä 
alkoi muodostua vastakkaisia mielipideryhmiä, ensin suhtautumi-
sessa Krimin sotaan ja skandinavismiin sitten kielikysymykseen, 
valtiopäiviin ja perustuslakiin — sanalla sanoen politiikkaan. 

Mutta vapaampi keskustelu ja mielipideryhmittyminen ylioppi-
laskorporaatioiden sisällä vaati myös hintansa. Se edellytti luopu-
mista julkisesta viranomaisten arvostelusta ja yrityksistä suuntau-
tua ulospäin yhteiskuntaan ja rakentaa yhteyksiä muihin väestö-
ryhmiin, erityisesti suomenkieliseen rahvaaseen. Tämän läksyn oli 
omaksunut muiden muassa Snellman, joka vainotusta lehtimie-
hestä muuttui hallituksen mandaatilla toimivaksi "poliittiseksi 
professoriksi". Jatkossa hän keskittyi edistämään kansallista ohjel-
maansa sivistyneistön keskuudessa ja vaikuttamaan suomenkielen 
hyväksi hallintojärjestelmän sisällä. Ylioppilaiden kansallinen lii-
kehdintä oli kohdannut rajansa ja sopeutunut niihin. 
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1860-LUVUN YHDISTYSTOIMINTA 
JA SIVISTYNEISTÖN KANSA 
KUNTAKUVAT 

Säätyläiset ja rahvas 

Euroopassa kansallinen liikehdintä oli usein tiukasti sidoksissa 
vapaamieliseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. 
Suomessa tämä yhteys ei ollut yhtä selvä. Kansallisen ajattelun 
läpimurto tapahtui oppineiden ja ylioppilaiden järjestöissä. Libe-
raalin ajattelun vaikutus alkoi näkyä myös yliopiston ulkopuolises-
sa yhdistystoiminnassa, kun maan kaupungeissa vilkastui 1840-
luvulta lähtien sivistys- ja hyväntekeväisyysseurojen, raittius- ja rou- 
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	vasväenyhdistysten, säästöpankkien ja vapaaehtoisten palokuntien 
perustaminen. Yhteistä useimmille näistä yhdistyksistä oli, että 
toiminnan lähtökohtana olivat pelot teollistumisen aiheuttamista 
epäkohdista ja pyrkimys vaikuttaa yhteiskuntaluokkien välisiin 
suhteisiin. Sivistysseurat, raittiusyhdistykset ja osittain myös säästö-
pankit pyrkivät rahvaan moraalisen tason kohottamiseen valistus-
työn avulla, mutta myös tarjoamalla sille "sivistynyttä" seuraelämää 
ja opastamalla sitä — joskus puolipakollakin — säästäväisyyteen. 
1860-luvun sivistysseurojen jäsenyys oli avoin työväelle tai ainakin 
käsityöläisille, mutta johto oli säätyläisten käsissä. Turussa ja Hel-
singissä toimineet ensimmäiset sivistysseurat tarjosivat alemmille 
kansankerroksille mahdollisuuden yhdenvertaiseen kanssakäymi-
seen säätyläistön kanssa, mutta vain ns. "tanssilattiatasa-arvon" 
muodossa; seurojen kokouksissa oli käsityöläisnuorukaisilla — sivis-
tyneitä tapoja oppiakseen — oikeus tanssia ja seurustella säätyläis-
neitojen kanssa.' 

Huomattavimmin tasa-arvoisen kanssakäymisen piiriä laajensi-
vat rouvasväenyhdistykset, jotka avasivat yhdistystoiminnan mah-
dollisuuden myös naisille. Rouvasväenyhdistykset olivat samalla 
merkittävin yhdistystoiminnan muoto, joka avoimesti puuttui yh-
teiskunnallisiin ongelmiin. Käytännössä yhdistysten jäsenkunta 
koostui kuitenkin lähinnä säätyläisrouvista, ja niiden hyvänteke-
väisyystoimintaa leimasivat hyvinkin aristokraattiset käsitykset hy-
väosaisten velvollisuudesta auttaa alempia kansankerroksia. Vaik- 

67 Stenius 1987 s. 161-164,215-218,225-231. 



ka rouvasväenyhdistykset toisaalta jatkoivat säätyläistön hyvänteke-
väisyysperinteitä, ne samalla levittivät liberalistisen yhteiskuntakä-
sityksen mukaista oppia jokaisen velvollisuudesta huolehtia itse 
itsestään. Käytännössäkin niiden toiminta loi ja vahvisti porvarilli-
sen yhteiskunnan perusteita; ne tekivät hyväntekeväisyydestä, joka 
aikaisemmin oli katsottu ylempien luokkien velvollisuudeksi ja 
laillisen suojelun periaatteen nojalla työantajien asiaksi, vapaaeh-
toista toimintaa, josta vastasivat naiset, jotka oikeudellisesti eivät 
olleet vastuussa edes itsestään.es 

Yhteiskunnallisesti suuntautunut yhdistystoiminta ei ensimmäi-
sessä vaiheessaan tarjonnut rahvaalle uusia mahdollisuuksia pyr-
kiä vaikuttamaan asemaansa. Määrätietoisimmin ajatusta sääty-
rajat ylittävästä tasa-arvoisesta kanssakäymisestä julisti Turussa 
vuonna 1838 perustettu vapaaehtoinen palonsammutuskunta. 
Käytännössä seuran jäsenistö koostui pääasiassa virkamiehistä, 
porvareista ja käsityöläismestareista, eikä yhdistyksen toiminnassa 
toteutettu säädystä riippumatonta yhdenvertaisuutta. Sääntöjensä 
mukaan Turun VPK oli vapaaehtoinen ja kaikille avoin yhdistys, 
mutta se sovelsi näitä periaatteita valikoiden. Yhdistyksen jäsenek-
si ei liitytty vaan alemmista kansankerroksista jäseneksi kutsuttiin 
ne, jotka todettiin "sopiviksi". 1840-luvulla, kun jäsenkunnasta 
havaittiin puuttuvan sammutustyöhön kykenevää, ruumiilliseen 
työhön tottunutta väkeä, tämä kunnia suotiin jopa joillekin käsi-
työläiskisälleille.`'`s Periaatteessa Turun VPK oli siis luomassa poh-
jaa modernien joukkojärjestäytymisperiaatteiden läpimurrolle, 
käytännössä niiden soveltaminen suomalaisessa yhdistyselämässä 
sai odottaa aina 1860-luvulle asti. 

Yleistäen voidaan sanoa, että 1800-luvun alkupuolella yhdistys-
toiminnan käynnistäjänä ja ylläpitäjänä olivat kaupunkien sääty-
läistö, virkamiehet ja porvarit. Vaikka vuosisadan puolivälissä uusi-
en yhdistysten jäseniksi tuli myös käsityöläisiä, ne eivät edustaneet 
itsenäisiä alempien kansankerrosten organisoitumispyrkimyksiä. 
Ainoana maaseudun rahvaan mobilisaation muotona, jolla oli 
pysyvämpää vaikutusta, voidaan pitää uskonnollisia herätysliikkei-
tä. Niiden yhteiskunnallinen merkitys ja luonne joukkojärjestäyty- 

68 Rouvasväenyhdistyksistä ks. Alexandra Ramsay, Huvudstadens hjärta. Filant-
ropi och social förändring i Helsingfors. Bidrag till kännedom av Finlands 
natur och folk. Utgivna af Finska vetenskaps-societeten 144. Helsingfors 
1993. Toiminnan yhteiskunnallisesta luonteesta ks. Stenius 1987 s. 165-169. 

69 Stenius 1987 s. 159-161. 
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misen muotona on kuitenkin ristiriitainen ja vaikeasti tulkittavis-
sa. Epämuodollisesta organisaatiostaan huolimatta herätysliikkeet 
edustivat kollektiivista liikettä, joka tietoisesti asetti valtionkirkon 
auktoriteetin kyseenalaiseksi. Ne korostivat yksilöllisen uskonnol-
lisen kokemuksen merkitystä, ja rikkoivat täten huonekunta-
kohtaista yhteisöllisyyttä, perinteistä isäntävaltaa, joka maaseudul-
la oli sääty-yhteiskunnan perustana. Tässä mielessä uskonnollista 
herätystä on pidetty eräänlaisena joukkojärjestäytymisen esi-
vaiheena ja yksilöllisen kansalaismoraalin levittäjänä." Irma 
Sulkunen on kiteyttänyt tämän näkemyksen toteamukseen, että 
herätysliikkeet edustivat "vanhan elämänmuodon ja uskonnol-
lisesti legitimoidun maailmankuvan järkkymistä, kollektiivisen 
ihmisidentiteetin hajoamista sekä kokonaan uuden, henkilö-
kohtaiseen vakaumukseen nojaavan yhteiskunnallisen järjestäyty-
misen alkua".'' 
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	Toisaalta on esitetty, että vaikka herätysliikkeet arvostelivat val- 
tionkirkon yhteisöllistä uskonnollisuutta, ne eivät asettaneet ky-
seenalaiseksi vallitsevan alamaisajattelun perusteita. Liikkeiden 
päämääränä ei ollut muuttaa kirkon asemaa yhteiskunnassa, vaan 
säilyttää se entisellään; maallistumisen vastapainoksi ne pyrkivät 
lujittamaan perinteistä yhtenäiskulttuuria ja uskonnon keskeistä 
asemaa siinä. Henkilökohtaista vakaumusta ei korostettu moder-
nin kansalaiskäsityksen mielessä, vaan kysymys oli pikemminkin 
yksilökohtaisesta samaistumisesta annettuun kollektiiviseen us-
kontulkintaan.72  

Herätysliikkeissä kietoutui yhteen rahvaanprotestin ja konser-
vatiivisen yhteiskuntakäsityksen elementtejä. Herätyksen yh-
teiskunnalliset painotukset ilmeisesti kuitenkin vaihtelivat eri 
liikkeissä ja maan eri alueilla. On esimerkiksi osoitettu, että 
Pohjanmaan papiston johtaman herännäisyyden suhde myö-
hempään poliittiseen mobilisaatioon muodostui tyystin erilaiseksi 
kuin Itä-Suomen maallikkosaarnaajien hallitseman herätyksen.'s  
Olemassa olevan tutkimuksen nojalla 1800-luvun herätysliikkei-
den yhteiskunnallinen merkitys näyttäytyy ristiriitaisena: ne olivat 
laajin rahvaan keskuudessa vaikuttanut yhteiskunnallisen jär-
jestäytymisen muoto, mutta suuntautuivat paljolti sitä moderni- 

70 Sulkunen 1983. Ks. myös Ylikangas 1984 s. 331-339. 
71 	Sulkunen 1986 s. 18. 
72 Heikkilä & Seppo 1987 s. 70-85; Stenius 1987 s. 214. 
73 Alapuro 1977 s. 137-147. 



saatiota vastaan, jota samoihin aikoihin virinnyt yhdistystoiminta 
edusti.'' 

Liberaalit ja joukot 

Suomen kansanedustuslaitoksen historiassa Pirkko Rommi kirjoit-
taa, että alkusysäyksen uudenaikaiselle poliittiselle kansalaistoi-
minnalle Suomessa antoi liberaalien Tammikuun valiokunnan 
yhteydessä vuonna 1861 muodostama oppositio. Hahmottuvan 
"liberaalisen puolueen" ohjelman muodostivat hänen mukaansa 
Helsingfors Dagbladin ensimmäisten valtiopäivien yhteydessä esit-
tämät vaatimukset perustuslaillisuuden lisäämisestä suuriruhtinas-
kunnassa." Puolueen organisoituminen jäi kuitenkin "hajanaisek-
si ja suunnittelemattomaksi", koska liberaalien keskeisiä vaatimuk-
sia oli lähes mahdotonta edistää kotimaisin poliittisin toimin. Pe-
rustuslaillisten tavoitteiden toteutuminen ei näet riippunut Suo-
men valtiopäivien tahdosta, vaan keisarin ratkaisusta. Seuraukse-
na oli, että toiminnan painopiste siirtyi valtiopäivien ulkopuolelle: 
1860-luvulla "liberaalinen puolue" vaikutti ensisijassa sivistyneis-
tön keskuudessa painostusryhmää luovana liikkeenä, ja 1870-lu-
vulla se kehittyi "melkein 'salaseuraisuutta' muistuttavaksi poliit-
tisten klubien ja seurojen pohdiskeluksi".7" 

Liberaalien ohjelman palauttaminen perustuslaillisuuteen ja 
puoluemuodostuksen tarkastelu yksin valtiopäivien tasolla antaa 
perin kapean kuvan suomalaisen liberalismin kehityksestä ja orga-
nisoitumisesta. Perustuslaillisten vaatimusten rinnalla liberaalileh-
distö asetti 1860-luvulla pitkälle meneviä taloudellisia ja yhteiskun-
nallisia tavoitteita, joita voidaan pitää vähintäänkin yhtä tärkeinä 
"liberaalista puoluetta" yhdistäneinä tekijöinä kuin perustuslailli-
suutta. Jos liberalismia tarkastellaan taloudellisia, yhteiskunnalli-
sia ja poliittisia tavoitteita sisältävänä kokonaisohjelmana, se ei 
suinkaan ollut 1870-luvulle tultaessa näivettymässä "salaseurai-
suutta muistuttavaksi pohdiskeluksi". Päinvastoin, sen edustamat 
ajatukset vapaasta taloudellisesta toiminnasta, yhteiskunnallisesta 

74 Juha Siltala viittaa tähän herännäisyyden kaksijakoiseen suhteeseen yhteis-
kunnan modernisaatioon pohtiessaan liikkeen hajaannusta 1850-luvulla ja 
luonnehtiessaan herännäisyyden ja papiston uutta lähentymistä 1800-luvun 
lopulla. Juha Siltala, Suomalainen ahdistus. Huoli sielun pelastumisesta. 
Keuruu 1992. s. 403-418, 423-425. 

75 Rommi 1974 s. 377-378. 
76 Rommi 1974 s. 381-382. 
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organisoitumisesta ja julkisesta keskustelusta olivat tulleet osaksi 
vallitsevaa yhteiskunnallista käytäntöä; puolueen johtavat miehet 
istuivat senaatissa ja liberalistiset katsomukset hallitsivat pitkälti 
julkista keskustelua ja yleistä mielipidettä. 

Kärjistäen voidaankin sanoa, ettei radikaalin poliittisen libera-
lismin heikkous ja näivettyminen johtunut "liberaalisen puo-
lueen" epäonnistumisesta vaan sen menestyksestä. Puolueen joh-
tomiehet nousivat hallitseviin asemiin ilman pitkällistä taistelua 
jarruttavaa ylähuonekonservatismia vastaan, ja liberalistiset talou-
delliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet toteutettiin ylhäältä päin 
ilman että liberaalin porvariston olisi tarvinnut ajaa tavoitteitaan 
liittoutumalla alempien kansankerroksien kanssa.' 

Liberaalien kannatus oli merkittävää erityisesti virkamiehistön 
ja aateliston keskuudessa. Onkin korostettu, että Suomessa yläluo-
kan aatemaailman muutos "byrokraattis-konservatiivisesta" "por- 
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	varillis-liberaaliseksi" tapahtui ilman suuria jännitteitä, ja samalla 
liberaaliin kulttuuriin siirtyi monia byrokraattisen kulttuurin ele-
menttejä.78  "Liberaalinen puolue" ei muodostunut radikaaliksi 
valtiopäiväryhmäksi, eikä se pyrkinyt organisoimaan poliittisia 
joukkoliikkeitä, mutta liberaalit eivät olleet sivussa kansalaisten 
järjestäytymisestä, vaan päinvastoin määrittelivät pitkälti ne muo-
dot, joiden mukaisesti modernien joukkojärjestäytymisperiaattei-
den läpimurto Suomessa tapahtui. 

Joukkojärjestäytyminen ei Suomessa saanut alkuaan alhaalta 
päin, yhteiskunnallisesti aktivoituneiden joukkojen paineesta. Sen 
sijaan joukkojärjestäytymisperiaatteen nosti esiin liberaalien intel-
lektuellien ryhmä, jota tuki toinen yhteiskunnan ylempiin kerrok-
siin kuulunut ryhmä, teollisuudenharjoittajat ja vanha kaupunki-
porvaristo. Järjestäytymisperiaatteista ei tullut kärkevää poliittista 
kiistakysymystä. Silti ensimmäiset joukkojärjestöt edustivat libe-
raalia oppositiota byrokraattista virkamiesvaltaa vastaan. Niiden 
oppositioluonnetta ei suinkaan vähentänyt, vaan pikemminkin 
korosti se, että ne pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnallisiin käytän-
töihin suoraan paikallistasolla, ei poliittisten elinten välityksellä. 
Esimerkiksi vapaaehtoiset palokunnat, joiden perustamisessa libe-
raali sivistyneistö oli pääosassa, pyrkivät määrätietoisesti osoitta- 

77 Jorma Kalela, Die Entstehung der finnischen Nation. Ein Abriss. — Hannes 
Saarinen (toim.), Suomalaisten ja DDR:läisten historiantutkijoiden neljän-
nen seminaarin esitelmät. Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen 
julkaisuja 1/1978. Helsinki 1978. s. 143-151. 

78 Klinge 1980 s. 40. 



maan, että kaupunkilaiset olivat kykeneviä vapaaseen itsehal-
lintoon ja ottamaan vastuun tehtävistä, jotka olivat kuuluneet 
viranomaisille.79  

Toisessakin mielessä liberaalien järjestäytymiskokeiluilla oli 
kauaskantoista poliittista merkitystä: ne tähtäsivät tietoisesti sel-
laisten organisatoristen muotojen luomiseen, jotka säätelisivät yh-
teiskuntaluokkien välisiä suhteita. Jo Turun VPK:n ja 1860-luvun 
sivistysseurojen ohjelmiin oli kuulunut luokkien lähentäminen ja 
niiden keskinäisen veljeyden edistäminen. Kuitenkin vasta vapaa-
ehtoiset palokunnat, joita 1860- ja 1870-luvuilla perustettiin kym-
menkunnassa kaupungissa, muodostivat ensimmäisen menestyk-
sellisen joukkojärjestäytymisen muodon, joka periaatteessa tarjosi 
myös alempien kansanluokkien jäsenille mahdollisuuden tasa-
arvoiseen organisoitumiseen. Vapaaehtoisista palokunnista tuli 
tärkeimpiä alemman kaupunkiväestön kulttuuritoiminnan järjes- 
täjiä. Ne muokkasivat uudenlaista eri yhteiskuntaryhmiä yhdistä- 	109 
vää kaupunkilaisidentiteettiä perustamalla kirjastoja, kuoroja, or-
kestereita ja teatteriryhmiä sekä järjestämällä kaikille avoimia 
yleisötilaisuuksia ja kansanjuhlia.80  Tämä luokkarajat ylittävän kau-
punkikulttuurin rakentaminen sai myöhemmin uuden poliittisen 
ulottuvuuden siinä kamppailussa paikallisesta vallasta ja hegemo-
niasta, jota yhä useammassa kaupungissa alettiin käydä vanhojen 
eliittiryhmien ja heidän fennomaanisten haastajiensa välillä. 

Kolmannessakin mielessä VPK toimintaan liittyi poliittisia — ja 
Suomen oloissa poikkeuksellisen radikaaleja — pyrkimyksiä. Aina-
kin jyrkimpien skandinavistipiirien kaavailuissa vapaaehtoisten 
palokuntien puolisotilaallinen harjoittelu tähtäsi aseellisen toi-
mintavalmiuden kohottamiseen Venäjää vastaan. Vaikka tämän-
kaltainen garibaldilais-aktivistinen toiminta-ajatus tuskin oli kovin 
yleinen vapaaehtoisten palokuntien jäsenistön keskuudessa, se eli 
VPK-liikkeen piirissä puhjetakseen esiin jääkäriaktivismin ja suoje-
luskuntaliikkeen organisoitumisvaiheessa.' 

Puoluemuodostuksen historia siis sivuuttaa liberaalien järjestäy-
tymisaloitteet huolimatta siitä, että ne edustivat tietoista oppositio-
asennetta virkamiesvaltaa kohtaan, ilmensivät pyrkimystä vaikut-
taa yhteiskuntaryhmien välisiin suhteisiin ja olivat hurjimmissa 
visioissa jopa osa radikaalia kansakunnan muodostusstrategiaa. 

79 Stenius 1987 s. 246. 
80 Stenius 1987 s. 249-254. 
81 	Klinge 1978 II s. 179; Stenius 1987 s. 243-246. 



Kysymyksessä ei kuitenkaan ole vain myöhemmän historiankirjoi-
tuksen luoma harhakuva, vaan näkemys pohjautuu pitkälti libe-
raalin sivistyneistön omaan aikalaiskäsitykseen. Liberaalit korosti-
vat alun alkaen kansalaisten järjestäytymisen epäpoliittista — val-
tiollisesta toiminnasta eriytynyttä — luonnetta. Myöhemmin esi-
merkiksi vapaaehtoisten palokuntien "puolueettomuus" tuli ajan-
kohtaiseksi toisessa mielessä. Työväenliikkeen nousukaudella se 
muodostui yhä selvemmin kannanotoksi vallitsevan yhteiskunta-
järjestyksen puolesta ja uudistusliikkeitä vastaan." 

Kaupunkien vapaaehtoisissa palokunnissa aiempaa laajemmat 
kansankerrokset tutustuivat muodollisesti tasa-arvoisen itsehallin-
non periaatteisiin. Niiden korkeimman päättävän elimen muo-
dosti yleiskokous, jossa jokaisella jäsenellä oli yksi ääni. Oleellista 
on kuitenkin, että tämän muodollisen tasa-arvon alue oli tarkoin 
rajattu, eikä sitä pyrittykään laajentamaan poliittisiin oikeuksiin. 
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	VPK ei levittänyt joukkojen keskuuteen käsitystä poliittisesta tasa- 
arvoisuudesta, vaan pyrki pikemminkin vahvistamaan uudenlaista 
kaupunkilaisidentiteettiä, johon kuului vapaiden ja riippumatto-
mien miesten oikeus ottaa yhteisesti vastuu osasta sellaisia asioita, 
joista päättäminen oli aiemmin kuulunut virkakunnalle. Samalla 
tasa-arvoisen itsehallinnon piiri kuitenkin rajattiin tietylle yhteis-
kunnallisen toiminnan alueelle. Yhdistys oli vastakohta yhtiöille ja 
puolueille; talous ja politiikka ei kuulunut sen vaikutuspiiriin. 
Suomessa joukkojärjestäytymisen ensimmäinen vaihe tapahtuikin 
pitkälti ns. vanhaliberalismin ehdoilla. Sen mukaan vastuu talous-
elämästä kuului omistajille, politiikasta päättäminen perustuslain 
säätämille elimille, käytännössä valtiopäiville, ja vaikka liberaalit 
suhtautuivat kriittisesti vallitsevaan poliittiseen järjestelmään, hei-
dänkään mielestään siihen puuttuminen ei ollut joukkojen asia. 

Vapaaehtoisten palokuntien keskeinen merkitys oli valtiosta ja 
kunnasta eriytyneen itsehallinnon edistämisessä. Ne loivat kau-
punkiväestön keskuuteen modernin kansalaisyhteiskunnan ra-
kenteita. Vaikka itsehallintoperiaatteen soveltaminen rajoittui pa-
lontorjuntaan ja kulttuuriharrastuksiin, sille annettiin myös suu-
rempi tehtävä: juurruttaa liberalistinen ajattelutapa yksityisiin 
kansalaisiin ja edistää siten kansan kypsymistä yhteiskunnalliseen 
toimintaan tulevaisuudessa. Epäilemättä VPK-toiminnalla pitem-
mällä tähtäyksellä olikin tämänsuuntaista vaikutusta. 1870-luvulle 

82 Stenius 1987 s. 241-242. 



tultaessa niiden vaikutuspiiri rajoittui kuitenkin lähinnä kaupun-
kien porvariston ja käsityöläisten keskuuteen. Vaikka VPK-yhdis-
tykset periaatteessa olivat avoimia kaikille, useissa kaupungeissa 
työväestö jätettiin tietoisesti niiden ulkopuolelle, ja mahdollisuus 
tasavertaiseen kanssakäymiseen avautui käytännössä vain käsityö-
läisille.s 

Myös alueellisesti palokuntaliikkeen vaikutus laajeni aluksi epä-
tasaisesti. 1870-luvun puoliväliin mennessä VPK oli perustettu Tu-
russa, Helsingissä, Porissa, Uudessakaupungissa, Porvoossa, Viipu-
rissa, Vaasassa, Tammisaaressa, Hämeenlinnassa, Tampereella ja 
Oulussa sekä kaupunkien ulkopuolella Viipurin edustan satama-
alueilla Ravansaaressa ja Uuraassa." VPK-toiminta keskittyi siis 
suurimpiin kaupunkeihin ja sen leviäminen seurasi karkeasti teol-
listumisen etenemistä. Ainoastaan Hämeenlinnassa, Tampereella 
ja Viipurin seudulla VPKt toimivat suomenkielellä. Merkille pan-
tavaa on, ettei vapaaehtoisia palokuntia vielä tässä vaiheessa perus-
tettu Itä-Suomen kaupungeissa. Siellä joukkojärjestäytymisperiaat 
teen läpimurto tapahtui vasta 1870-luvun puolivälistä lähtien eri-
laisten sivistysseurojen muodossa. Se poikkesi myös tunnuksiltaan 
1860-luvun järjestäytymispyrkimysten liberaalista hengestä ja kyt-
keytyi avoimemmin kielipoliittisin tunnuksin käytyyn valta- ja he-
gemoniataisteluun. 

Fennomaanit ja kansa 

Fennomanian aatteellinen suuntautuminen ja fennomaanisen si-
vistyneistön järjestäytymisaloitteet kehittyivät 1860-luvulla osin 
keskenään ristiriitaisesti. Krimin sodan jälkeen fennomaanilehdis-
tö, Suometar ja myöhemmin Helsingin Uutiset, siirsivät paino- 

83 Useimmissa vapaaehtoisissa palokunnissa oli ruotsi sekä seurustelu että ko-
mento- ja pöytäkirjakielenä. Kaksikielisissä kaupungeissa tämä vaikutti jäsen-
kunnan ja VPK:n tilaisuuksien osanottajien sosiaaliseen koostumukseen il-
man, että työväen osallistumista olisi säädöksin rajoitettu. Sen jälkeen, kun 
Tampereen VPKssa oli 1870-luvun alussa otettu suomenkieli käyttöön, työvä-
estön osallistuminen arpajaisiin kiellettiin. Stenius 1987 s. 257. Toisin kuin 
Stenius esittää paheksuttiin Uudessa Suomettaressa jyrkästi tätä "kastijakoa". 
US 13.5.1876. 

84 Frivilliga brandkårsrörelsen i Finland 1907. Statistiska meddelanden utg. av 
Statistiska centralbyrån i Finland 8. Helsingfors 1909. 
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pistettä romanttisesta kansallisen kulttuurin ja kielen ihannoin-
nista suomenkielisen väestön taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
oikeuksien tarkasteluun. Samaan aikaan fennomaanien osallistu-
minen yhdistystoimintaan kaventui entistä selvemmin sivistyneis-
tön keskinäiseksi kanssakäymiseksi. Sen kaltainen kääntyminen 
rahvaan puoleen, joka oli vuoden 1848 jälkeen joutunut vi-
ranomaisten silmätikuksi, näyttää karsiutuneen lähes tyystin fen-
nomaanien yhdistysaloitteiden joukosta. Snellmanin 1850-luvun 
alussa omaksuman näkemyksen mukaisesti ensisijaiseksi tavoit-
teeksi asetettiin kansallisen sivistyksen ja suomenkielen aseman 
vahvistamisen. Poliittisen vaikuttamisen kentäksi ja keinoiksi riitti 
julkinen keskustelu. 1860-luvun ensimmäisten valtiopäivien ai-
kaan fennomanian poliittista linjaa luotiin vielä lehtien toimituk-
sissa sekä yksityiskodeissa ja ravintoloissa kokoontuneissa epäviral-
lisissa keskusteluseuroissa, joissa ei ollut muodollisia päätöksen- 
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	tekosääntöjä kaventamassa johtomiesten auktoriteettia. Yhdistys- 
muotoinen toiminta näyttää kiinnostaneen fennomaaneja vain 
sikäli kuin se edisti kansallista sivistystä ja suomenkielen asemaa — 
sivistyneistön keskuudessa." 

Kuten Suomalaisen kirjallisuuden seura aikaisemmin myös 
1860-luvulla perustetut Suomen ystäväin liitto, Arkadia-yhdistys ja 
Suomalainen seura pyrkivät ensisijassa suomenkielisen henkisen 
kulttuurin kohottamiseen. Vuonna 1862 syntynyt Suomen ystä-
väin liitto perusti toimintansa kollektiiviselle lupaukselle käyttää 
suomenkieltä jäsenten keskinäisessä seurustelussa: "Liiton sanat 
ovat nämät: me haastamme Suomen kieltä sekä keskenämme että 
kaikissa muissa sopivissa tiloissa." Suomen ystävyys kohdistui siis 
ensisijassa suomen kieleen. Yhdistys ei noudattanut moderneja 
järjestäytymisperiaatteita tai pyrkinyt vapaan kansalaismielipiteen 
julkilausumiseen.R6  

Jäseniä liitolla oli parisen sataa Helsingissä ja saman verran 
muualla maassa. Jäsenyys oli muodollisesti avoin: "jäseneksi pääsi 
jokainen Suomen kansalainen, sekä mies että nainen, lienee mitä 
säätyä tahansa, asuu kussa hyvänsä". Käytännössä liittoon yhtyi 
lähinnä säätyläisiä. Jäsenpohja oli kuitenkin tavallista laajempi 
siinä mielessä, että joukossa oli kuutisenkymmentä naista. Yhdis-
tyksen puuhamiehen F. V. Rothstenin kauaskantoisista suunnitel- 

85 Stenius 1983b s. 130-131. 
86 Martti Ruutu, Suomen ystäväin liitto vuodelta 1862. Palanen kansallisen 

valveutumisemme historiaa. Helsinki 1937. 



mista huolimatta pelkän kielilupauksen pohjalle ei onnistuttu ra-
kentamaan jatkuvaa yhteistoimintaa. Alkuinnostuksen jälkeen 
Suomen ystäväin liitto menetti merkityksensä fennomaanisen si-
vistyneistön yhdyssiteenä." 

Lähinnä ylioppilaspiireistä koostui se epävirallinen keskustelu-
seura, joka 1860-luvun alkuvuosina kokoontui Arkadia-teatterin 
lämpiössä. Arkadia-yhdistyksenä tunnetun seuran harrastukset oli-
vat pääasiallisesti kirjallis-esteettisiä. Erityisesti sen piirissä luotiin 
suunnitelmia suomenkielisen teatterin ja näytelmäkirjallisuuden 
tulevaisuudesta, mutta niidenkin toteuttaminen jäi myöhempien 
yhteenliittymien tehtäväksi.88  Vuonna 1869 perustettu Suomalai-
nen seura oli jo monipuolisempi suomenkielisten kulttuuriharras-
tusten keskus. Seura jakautui kolmeen osastoon, draamalliseen, 
soitannolliseen ja kirjalliseen. Myös jäseniä uusi seura kokosi edel-
täjäänsä runsaammin. Ensimmäisenä vuonna seuran jäsenmäärä 
oli runsaat viisisataa, josta lähes puolet naisia. Seuran järjestämät 
iltamat keräsivät yhteen tätäkin suuremman joukon helsinkiläisiä 
suomenmielisiä. Vaihtelevalla intensiteetillä seura järjesti pääkau-
pungin sivistyneistölle tilaisuuksia suomenkieliseen seurusteluun 
aina vuosisadan vaihteeseen saakka. Aikaa myöten myös Suoma-
laisen seuran toiminta keskittyi kuitenkin teatterin ympärille, ja 
sen päämerkitys on nähty juuri suomenkielisen teatterin edistä-
misessä. Yhdistyksenä Suomalainen seura oli puhtaasti sivisty-
neistöpiirien yhdysside ja vailla avoimesti ilmaistuja poliittisia pää-
määriä.89  

Voidaan sanoa, että 1860-luvun fennomaaninen yhdistystoimin-
ta noudatti pitkälti ns. "vanhojen rehellisten", August Ahlqvistin 
(Oksanen) ja Suometar-lehden perustaneiden itäsuomalaisten 
fennomaanien, viitoittamaa linjaa. Tosin "vanhojen rehellisten" 
asema julkisessa sanassa ja yhdistyselämässä alkoi 1860-luvulla vä-
hitellen horjua. Vuosikymmenen mittaan Yrjö Koskisen johtamat 
"jungfennomaanit" hankkiutuivat fennomaanisen lehdistön joh-
toon. Vuoden 1862 lopulla perustettu "Helsingin Uutiset" ei tosin 
vielä onnistunut kaatamaan Suomettaren valta-asemaa ja eli vain 
vuoden. Sen sijaan vuoden 1869 alusta ilmestymisen aloittanut 
Uusi Suometar nousi välittömästi fennomaanisen liikkeen kiistat- 

87 Eero Saarenheimo, Suomalaisuutta rakentamassa. Helsingin Suomalainen 
Klubi 1876-1976.Vammala 1976. s. 22-28; Stenius 1983b s. 130-136. 
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	Eliel Aspelin-Haapkvlii, Suomalaisen teatterin historia I. Helsinki 1906. s. 30- 
34,92-93,145-149. 

89 Stenius 1987 s. 273-276. 

113 



tomaksi johtotähdeksi. 1870-luvun puolella Koskisen lähipiiri otti 
ohjat käsiinsä myös pääkaupungin fennomaanisen sivistyneistön 
keskinäisessä yhdistystoiminnassa, Suomalaisen kirjallisuuden 
seurassa ja vuonna 1876 perustetussa Suomalaisessa klubissa.' 

Tärkeimpänä kiistan aiheena, joka jakoi fennomanian eri leh-
tiin ja leireihin, on usein pidetty Venäjän-kysymystä. Esimerkiksi 
"Helsingin Uutisten" perustamisen taustatekijänä mainitaan ensi-
sijassa ns. tammikuun valiokunnan asemasta vuonna 1861 syntynyt 
kiista perustuslaillista kantaa edustaneen "Suomettaren" ja myön-
tyvyyteen taipuvaisen Yrjö Koskisen välille.91  Myös yhdistyselämäs-
sä ilmenneiden vastakkainasettelujen taustalla on nähty ennen 
muuta se, että "vanhat rehelliset" turvasivat enemmän Ruotsiin ja 
länsimaiseen sivistysperintöön, kun taas Koskinen vaati, että Suo-
men oli kehitettävä omaa sivistyselämäänsä uuden emämaan tur-
vin.' Pelkistyneimmässä muodossaan tämä lehdistö- ja järjestöhis- 
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	toriaan siirtynyt tulkinta löytyy ehkä August Ahlqvistin elämäker- 
rasta, jossa välit Koskiseen 1870-luvulla lopullisesti katkaissutta 
kiistaa "kansallisista kiitollisuudenveloista" tarkastellaan puhtaasti 
kysymyksenä poliittisista ilmansuunnista: Ahlqvist, joka julisti 
Ruotsille kiitollisuutta länsimaisesta sivistyksestä, suuntautui po-
liittisesti länteen ja kansalliset kiitollisuudenvelat kiistänyt Koski-
nen itään.9s 

Suhtautuminen Venäjään voidaan kuitenkin nähdä osana ylei-
sempää yhteiskunta- ja politiikkakäsitysten vastakkaisuutta. Epäile-
mättä monet vanhan polven fennomaanit vierastivat jo Snellma-
nin harjoittamaa, senaatin ohittavaa, yhteistyötä venäläisten viran-
omaisten kanssa. Varsinaisen pesäeron aiheuttaja oli kuitenkin 
vasta se poliittinen peli, jota Ahlqvist ja kumppanit katsoivat Koski-
sen johtamien jungfennomaanien harjoittavan Suomen kansan ja 
kielen asiassa.94  

90 Päiviö Tommila, Lars Landgren & Pirkko Leino-Kaukiainen, Sanomalehdis-
tön vaiheet vuoteen 1905. Suomen lehdistön historia I. Kuopio 1988. s. 309-
321; Saarenheimo 1976 s. 29-35, 44-47. 

91 Tommila, Landgren & Leino-Kaukiainen 1988 s. 319. 
92 Saarenheimo 1976 s. 30. 
93 Kohtamäki, Ilmari, Ankara puutarhuri. August Ahlqvist suomen kielen ja 

kirjallisuuden arvostelijana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
248. Vammala 1956. s. 306-320. 

94 Rafael Koskimies torjuu Koskisen elämäkerrassa tulkinnan kiistan ulkopoliit-
tisesta luonteesta, mutta pyrkii jälkiviisaasti selittämään koko kiistan vain 
kahden suuren miehen retoriseksi kilvaksi, jossa taustalla oli kysymys Aleksis 
Kiven kirjallisesta merkittävyydestä. Koskimies 1974 II s. 203-205. 



Rehelliset-nimityskin on syytä nähdä juuri tätä taustaa vasten. 
Sen avulla tahdottiin viestittää, että Suomettaren miesten ohjel-
mana oli rehellinen työ Suomen kansan ja kielen hyväksi — ilman 
poliittisia taka-ajatuksia. "Rehellisyys" merkitsi sitä, että kielikysy-
mystä tarkasteltiin neutraalina säätyläisten ja rahvaan välisen kans-
sakäymisen ongelmana. Suomen kielen edistämistä ei haluttu sot-
kea poliittisiin hegemoniapyrkimyksiin. "Epärehellistä" oli se, että 
kielikysymyksen varjolla määriteltiin uudelleen kulttuuriset arvot, 
joilla yhteiskunnallinen valta oikeutettiin, ja vaadittiin osallisuutta 
yhteiskunnallisesta ja poliittisesta vallasta — että kielipolitiikkaan 
vedoten esiinnyttiin jungfennomaanien tavoin kansallisen kult-
tuurin ja kansan tahdon edustajina. Erilaisiin politiikkakäsityksiin 
viittaa myös Yrjö Koskisen myöhempi arvio kiistan luonteesta. 
Vuosisadan vaihteessa hän kirjoitti "vanhoista rehellisistä": "Hyviä 
miehiä hekin, mutta kaikkea valtiollista älyä vailla."95  

Itäsuomalaisten fennomaanien kielikannan epäpoliittisuuden 
taustalla voidaan nähdä tekijöitä, jotka liittyvät Itä-Suomen kaksi-
kielisen virka- ja pappissäädyn asemaan ja ajatusmaailmaan. Itä-
Suomen säätyläistölle suomenkielen taito oli vanha perinne, ja 
itäsuomalaiset ylioppilaat ja osakunnat olivat jo varhain ajamassa 
suomenkielen aseman vahvistamista. Itä-Suomen säätyläistölle 
suomenkielen kohottaminen kulttuuri- ja virkakieleksi ei ollut 
uhka vaan mahdollisuus. Se kohotti heidän yhteiskunnallista ar-
vostustaan ja avasi myös käytännössä uusia tehtäviä, joihin heillä 
oli muita paremmat valmiudet. Voidaan ehkä sanoa, että vaaties-
saan suomenkielen aseman vahvistamista itäsuomalaiset fen-
nomaanit eivät niinkään pyrkineet kyseenalaistamaan yhteiskun-
nallisia valta-asemia, arvoja ja normeja vaan tähtäsivät pikemmin-
kin asemien valtaamiseen säätyläismaailman sisällä. Kielikysymys 
ei ollut "vanhoille rehellisille" keino määritellä uudelleen sääty-
läistön ja rahvaan välistä suhdetta. Heille fennomania ikään kuin 
laajensi valtakunnalliseksi sen tehtävän, jota Itä-Suomen säätyläis-
tö oli vuosisatoja harjoittanut paikallisella tasolla: saattanut lait ja 
länsimaisen sivistysperinnön suomenkielelle ja rahvaan ulottuvil-
le. Sama kaksinaisuus voidaan tunnistaa myös vuonna 1845 perus-
tetun Viipurin suomalaisen kirjallisuuden seuran toiminnassa.96  

95 Lainattu Saarenheimo 1976 s. 30. 
96 Stenius 1987 s. 171-172. Viipurin suomalaisesta kirjallisuuden seurasta laa-

jemmin ks. Jouko Teperi, Vanhan Suomen suomalaisuusliike I—II. Historialli-
sia tutkimuksia 69:1-2. Lahti 1965, Forssa 1967. 
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Pääkaupungin yhdistyselämästäkin voidaan löytää viitteitä siitä, 
että August Ahlgvistille fennomanian sisäisen jaon tärkein tekijä 
ei ollut Snellmanin Venäjän poliittinen myöntyvyys vaan Koskisen 
poliittinen fennomania. Riita kehittyi alkuvaiheessaan pitkälti yli-
oppilasmaailmassa, jossa Ahlqvistin johtamat savo-karjalaiset olivat 
toistuvasti vastakkain Koskisen johtamien pohjalaisten kanssa. 
Loppunäytös näyteltiin Suomalaisen kirjallisuuden seurassa. 
Vuonna 1874 suomenkielen professori Ahlqvist ilmoitti pidättäy-
tyvänsä osallistumasta seuran kokouksiin sen jälkeen, kun hänen 
puolue- ja virkaveljensä historian professori Koskinen oli valittu 
seuran puheenjohtajaksi Snellmanin jälkeen. Ahlqvist teki siis sel-
vän eron Snellmanin ja Koskisen linjan välillä, jotka Venäjän-
politiikassa olivat samansuuntaiset. Myös viranomaisille ne olivat 
kaksi selvästi eri asiaa: vain hieman myöhemmin, kun Snellman 
nimitettiin senaattiin, asetettiin Koskinen Turun hovioikeudessa 

116 	syytteeseen valtiorikoksesta.' 
1860-luvulla fennomaanit olivat jäämässä pahasti syrjään lehdis-

tön ja yhdistyselämän avaamasta uudesta yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen kanavasta. Vanhat rehelliset tyytyivät ajamaan suomen 
kielen asiaa levikiltään ja jäsenmääriltään marginaalisten lehtien 
ja yhdistysten avulla. Yrjö Koskinen asetti tavoitteeksi vallata hege-
moninen asema julkisessa keskustelussa. Tähän liittyi määrätietoi-
nen pyrkimys kyseenalaistaa aikaisempi patriotismi ja liberaalien 
edustama kansanvaltakäsitys. Hänen jyrkkää esiintymistään ja 
usein mainittua teräväsanaisuuttaan ei siksi ole syytä arvioida vain 
persoonallisena ominaisuutena tai pohjalaisena luonteenpiirtee-
nä, vaan osana poliittista strategiaa, joka pyrki laajentamaan fen-
nomaanien vaikutusalaa julkisessa keskustelussa ja sivistyneistön 
keskinäisessä kanssakäymisessä. Ennen vuonna 1868 tapahtunutta 
Snellmanin eroa senaatista ja fennomaanien ajautumista opposi-
tioon Koskinen ei kuitenkaan tukeutunut rahvaan keskuudessa 
tapahtuvaan organisoitumiseen pyrkiessään vahvistamaan fen-
nomaanien oikeutusta puhua "kansan" nimissä. Vuosikymmenen 
vaihteeseen tultaessa tilanne muuttui. 

97 Ks. Klinge 1978 II s. 175, 213-216; Klinge 1978 III s. 15-16, 37-38; Koskimies 
1974 II s. 62-68, 196-205. 
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SAATYVALTA JA VALLAN 
HAASTAJAT 

Suomenkielinen historiankirjoitus tarkasteli pitkään Suomalaisen 
puolueen muodostumista ensisijassa osana kielitaistelua. Taiste-
lun ydinsisältö pelkistettiin useimmiten "kielipuolueiden", Suo-
malaisen puolueen ja Ruotsalaisen puolueen, väliseksi kiistaksi 
koulu- ja kieliolojen järjestämisestä. 1960-luvulta lähtien tutkijat 
ovat kritisoineet ahdasta kielitaistelutulkintaa ja korostaneet, että 
kielipoliittiset kannanotot olivat vain osa monipuolisempia yhteis-
kunnallisia ja poliittisia kokonaisnäkemyksiä.' Viime vuosikym-
menten tutkimuskirjallisuudessa fennomanian ominaisluonnetta 
on usein hahmotettu lähtien saksalaisen valtioajattelun ja anglo-
saksisen liberaalin perinteen vastakkainasettelusta.2  Monessa suh-
teessa tämänkaltainen aatehistoriallinen tutkimusasetelma on 
omiaan selventämään fennomanian erityispiirteitä, mutta toisaal-
ta se myös helposti hämärtää liikkeen yhteiskunnallista ja poliittis-
ta luonnetta. 

Suomessa puoluemuodostuksen yhteiskunnalliset sidokset eivät 
suoraan vastanneet monille Euroopan maille tunnusomaista ja-
koa kahteen valtaryhmittymään, konservatiiviseen maaseudun ylä-
luokkaan ja liberaaleja uudistuksia ajavaan kaupunkiporvaris- 

Matti Klinge, kansanvalistus vai taideteollisuus? Fennomanian ja liberalismin 
maailmankuvista sata vuotta sitten. — Matti Kuusi, Risto Alapuro & Matti 
Klinge (toim.), Maailmankuvan muutos tutkimuskohteena. Keuruu 1977. s. 
149-150. 
Esim. Tuija Pulkkinen, Kansalaisyhteiskunta ja valtio. — Risto Alapuro ym. 
(toim.), Kansa liikkeessä. Vaasa 1987. s. 54-68. 
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toon.3  Ensimmäiset puolueryhmittymät, yhtä lailla liberaalit kuin 
fennomaanitkin, saivat peruskannattajakuntansa samasta suhteel-
lisen kapeasta sosiaalisesta ryhmästä, akateemisesta oppisivisty-
neistöstä ja ylioppilaista. Puolueryhmittymien aatemaailma ja oh-
jelmat luonnosteltiin yhden ja saman akateemisen yhteisön, Hel-
singin yliopiston, piirissä.' Puoluemuodostuksen varhaisvaiheessa, 
vähintäänkin 1850-luvulle saakka, sosiaalinen tausta oli enemmän 
"puolueita" yhdistävä kuin erottava tekijä. 

Fennomanian ja liberalismin suoraviivainen vastakkainasettelu 
kadottaa tämän yhteisen lähtökohdan ja johtaa helposti maan 
poliittisen tilanteen kannalta liian hienoviritteisiin aatehistorialli-
siin erittelyihin. Vaarana on, että tarkastelun ulkopuolelle jää 
puoluemuodostuksen yhteiskunnallisen luonteen kannalta paljon 
oleellisempi ulottuvuus, puolueryhmittymien rooli perinteisen 
säätyvallan haastajina.' 

120 

	

	Varhaiset fennomaanit toki korostivat näkyvämmin nationalisti- 
sia tunnuksia ja liberaalit vapaan taloudellisen ja yhteiskunnalli- 

3 Esimerkiksi liberaaleja talousuudistuksia ajoivat Suomessa voimallisesti aate-
lissäädyn edustajat kun taas kaupunkiporvariston edustajat suhtautuivat 
niihin epäillen. Jukka Kekkonen, Merkantilismista liberalismiin. Oikeushis-
toriallinen tutkimus elinkeinovapauden syntytaustasta Suomessa vuosina 
1855-1879. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A:172. Vammala 
1987. s. 243-244. 

4 Klinge 1967a s. IX—XXIV. 
5 Näkökulmaa voidaan perustella myös kansainvälisen tutkimuskeskustelun 

valossa. Erityisesti uudemmassa Saksan valtiomuodostuksen tutkimuksessa 
on vaadittu irrottautumista aatehistoriallisesta konservatismi-liberalismi erot-
telusta ja huomion kiinnittämistä vallitseviin yhteiskunnallisiin valtasuhtei-
siin. On korostettu, että oleellinen tekijä ensimmäisten poliittisten ryhmien 
taustalla oli oppositiomieli, jota oppisivistyneistö tunsi aristokraattista virka-
miesvaltaa kohtaan. Vaikka sivistyneistön muodostamat kansallismieliset 
puolueryhmittymät eivät esittäneet liberaaleja tunnuksia ja tukeutuivat poli-
tiikassaan valtioon, ne samalla vastustivat yhteiskunnallista hierarkiaa, joka 
perustui säätyasemalle ja syntyperälle. Sosiaaliselta taustaltaan ne eivät edus-
taneet perinteistä aatelin-byrokratiaa vaan uutta sivistyneistökerrosta, jolle 
modernisoituva valtionhallinto, vapautuva taloudellinen toiminta ja laajene-
va julkisuus tarjosivat aseman ja toimintakentän, joka oli suhteellisen riippu-
maton sääty-yhteiskunnan monoliittisesta valtahierarkiasta. Erityisesti Saksan 
läntisiä ruhtinaskuntia tarkastelleet tutkijat ovat arvostelleet viime vuosikym-
menet hallinnutta ns. "Deutsche Sonderweg"-tulkintaa siitä, että se samaistaa 
sivistvneistöopposition valtiokeskeisyyden ja byrokratiaan nojautuneen 
preussilaisen junkkerivallan. Ks. esim. Loyd E. Lee, Baden between Revolu-
tions. State-Building and Citizenship, 1800-1848. — Central European Histo-

ry 24 (1991) s. 248-267; Marion W. Gray, "Modifying the traditional for the 
Good of the Whole". Commentary on State-Building and Bureaucracy in 

Nassau, Baden and Saxony in the Nineteenth Century. — Central European 

History 24 (1991) s. 293-303. 



sen toiminnan merkitystä. Silti ensimmäiset liberaalit eivät vastus-
taneet kansallisia tavoitteita, tai edes suomenkielen aseman paran-
tamista, eivätkä ensimmäiset fennomaanit suhtautuneet torjuvasti 
vapaaseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.' Päin-
vastoin, yleisellä tasolla fennomaanien ja liberaalien valtiolliset ja 
yhteiskunnalliset tavoitteet olivat samansuuntaisia. Molemmat 
puolueryhmittymät ottivat toimintansa lähtökohdaksi käsityksen 
erityisen Suomen valtion olemassaolosta ja tarjosivat kilpailevat 
ohjelmat siitä, kuinka maan valtiollisia ja yhteiskunnallisia insti-
tuutioita tuli vahvistaa; tässä mielessä ne edustivat kahta kilpaile-
vaa modernin valtion ja kansakunnan rakentamisen strategiaa.' 

1860-luvulla fennomaanit ja liberaalit ryhmittyivät kilpaileviksi 
"puolueiksi", mutta kehitys ei todistanut ainoastaan ryhmien kes-
kinäisten mielipide-erojen jyrkkenemistä. Puolueryhmittymien 
synty enteili uudenlaisen politiikka- ja valtiokäsityksen läpimurtoa, 
ja tässä suhteessa puolueet yhdessä edustivat uutta ajattelu- ja 
toimintatapaa, joka oli vastakkainen perinteiselle virkavaltaiselle 
hallitsemistavalle. 

Poliittisen elämän vilkastumisen taustalla oli paljolti maan ulko-
puolelta tullut sysäys, Aleksanteri II:n Krimin sodan jälkeen omak-
suma uudistuspolitiikka, talouden vapauttaminen ja valtiopäivien 
koolle kutsuminen. Mutta myös maan sisäisissä yhteiskunnallisissa 
suhteissa oli kasautunut painetta, joka etsi purkautumistietä. Ve-
näjän vallan aikana kotimainen aatelis-byrokratia oli monin tavoin 
vahvistanut valta-asemiaan. Erillisen hallintoyksikön luominen oli 
lujittanut sen itsenäistä vaikutusvaltaa. Uusimpien tutkimustulos-
ten mukaan johtavat aatelissuvut kasvattivat aina 1860-luvulle saak-
ka osuuttaan korkeimpien virka-asemien ja senaattorin virkojen 
jaossa.' Kehitystä vahvistivat vuosisadan alkupuolella toteutetut 
yliopisto- ja koulu-uudistukset, joita johtavat aatelisbyrokraatit 
käyttivät menestyksellä "sosiaalisen sulkemisen välineenä".9  Kai-
ken kaikkiaan koulutukseen perustuva säätykierto oli vuosisadan 
puoliväliin tultaessa jopa hidastunut Ruotsin vallan ajan lopun 

6 Klinge 1978 I s. 220-228. 
7 	Ks. esim. Jussila 1987 s. 92-102,105-107,123-127. 
8 Raimo Savolainen, Slaktsenaten 1809-1870. Senatorsläkterna i kollegialite-

tens bojor. — HTF 1992 s. 173-210. Senaatin kokoonpanosta ja nimitvskåvtän-
nöstä laajemmin ks. Raimo Savolainen, Suosikkisenaattorit. Venäjän keisarin 
suosio suomalaisten senaattoreiden menestyksen perustana 1809-1892. Hal-
lintohistoriallisia tutkimuksia 14. Helsinki 1994. 

9 Konttinen 1991 s. 121-146. 
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tilanteesta, ja yhteiskunnan kasvavien keskikerrosten, oppisivisty-
neistön, kauppaporvariston ja vauraimman talonpoikaiston, mah-
dollisuudet sosiaaliseen nousuun olivat suhteellisesti heikenty-
neet.10  

Kapina aatelis-byrokratian valta-asemia vastaan oli keskeinen 
lähtökohta yhtä hyvin varhaisten fennomaanien kuin liberaalien-
kin toiminnalle. Ne kilpailivat keskenään mutta ennen kaikkea 
pyrkivät kiistämään ja kyseenalaistamaan vallitsevan esivaltaide-
ologian ja yhteiskunnallisen hierarkian, joka perustui säätyyn ja 
syntyperään. Molemmat määrittelivät uudella tavalla perusteet, 
joilla yhteiskunnallinen ja poliittinen valta oikeutettiin, ja vetosi-
vat yleiseen mielipiteeseen tukeakseen tavoitteitaan. Vallitsevan 
valtahierarkian kannalta oleellinen oli vaatimus, että virkoja ja 
asemia jaettaessa kyvykkyyden tuli painaa enemmän kuin syntype-
rä, sivistyksen enemmän kuin säätytausta. Tämä ei merkinnyt yksi- 

122 

	

	oikoisesti vastakkainasettelua aateliston ja nousevien yhteiskunta- 
ryhmien välillä. Kuten Esa Konttinen on korostanut, uudet liik-
keet ja niiden edustamat ajattelutavat tarjosivat myös perinteisen 
valtaeliitin jäsenille sopeutumistien modernisoituvan valtion ja 
yhteiskunnan vaatimuksiin." 

Fennomaanien ja liberaalien tavoitteiden ja toimintamuotojen 
yhteismitallisuus on tehnyt helpoksi korostaa niiden ohjelmien 
erilaisuutta. Paradoksaalisesti se, että modernin (kansallis)valtion 
vahvistaminen ja säätyrajojen madaltaminen olivat molempien 
puolueryhmittymien tavoitteena, on ohjannut tutkijat painotta-
maan erilaisia keinoja, joilla fennomaanit ja liberaalit pyrkivät 
kansakuntaa rakentamaan. 

Vielä 1860-luvulla suomalaiset puolueryhmittymät muistuttivat 
organisoitumismuodoltaan suuresti toisiaan. Sekä "Suomalainen 
puolue" että "Liberaalinen puolue" toimivat väljinä, lehdistön yh-
distäminä mielipideryhminä. Molempien vaikutuspiirinä olivat 
ensisijassa yliopisto, julkisuus ja valtiopäivät, ja vaikka selviä eroja 
esiintyi niiden suhtautumisessa kansalaisten vapaaehtoiseen järjes-
täytymiseen, kumpikaan ryhmä ei pyrkinyt muodollisen puolue-
organisaation luomiseen tai alempien kansankerrosten poliitti-
seen mobilisoimiseen. Vasta, kun puolueryhmittymien sidokset 

10 John Strömberg, Ylioppilaat. — Matti Klinge, ym., Helsingin yliopisto 1640-
199011. Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto 1808-1917. Keuruu 1989. s. 291- 
295. 

11 	Konttinen 1991 s. 184-187, vrt. Tiihonen & Ylikangas 1993 s. 238-242. 



eri yhteiskuntaryhmiin tulivat 1870-luvulla selkeämmin näkyviin, 
ja esimerkiksi valtiopäivillä alkoi vakiintua jako "fennomaaniseen" 
pappis- ja talonpoikaissäätyyn ja "liberaalis-ruotsinmieliseen" aate-
lis- ja porvarissäätyyn, myös puolueryhmittymien toimintatavat 
alkoivat eriytyä.'2  

Aatehistoriallisesti tarkastellen on toki kiistämätöntä, että filoso-
fiset näkemykset, joilla puolueryhmittymät perustelivat tavoittei-
taan, poikkesivat toisistaan aina siitä pitäen, kun ne alkoivat hah-
mottua kilpailevina mielipidesuuntauksina ylioppilasmaailmassa. 
Karkeasti jaotellen fennomaanien teoreettiset käsitykset valtiosta 
ja kansalaisyhteiskunnasta juonsivat juurensa saksalaisesta filosofi-
sesta perinteestä ja liberaalien anglosaksisesta utilitarismista.';  Al-
kuvaiheessa nämä opinkappaleet olivat kuitenkin lähinnä aseita 
akateemisen yhteisön sisäisissä kiistoissa, eikä niiden edustamien 
poliittisten johtopäätösten vastakkaisuus tullut esiin koko laajuu-
dessaan. Vasta Krimin sodan jälkeen, kun talous- ja yhteiskunta-
elämän vapauttaminen ja valtiopäivien koolle kutsuminen radi-
kaalisti muuttivat yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan edel-
lytyksiä, aateryhmittymät kiinteytyivät ja niiden ohjelmat saivat 
selväpiirteisemmän muodon. 

Politiikan kenttä ja kieli muuttuivat. Talonpoikaistolle ja kau-
punkien porvaristolle avautui mahdollisuus osallistua valtiolliseen 
ja kunnalliseen vallankäyttöön. Kansallisuusajattelu ja liberaalit 
yhteiskuntakäsitykset alkoivat syrjäyttää perinteisiä näkemyksiä 
säädystä ja syntyperästä valta-asemien oikeuttajana. Fennomaani-
selle sivistyneistölle, joka puheissaan oli hellinyt ajatusta sivisty-
neistön ja kansan liitosta, avautui mahdollisuus ja velvollisuus 
osoittaa käytännössä, että se edusti kansan tahtoa. Muutos näkyy 
selvästi johtavien fennomaanien kirjoituksissa, joissa 1860-luvun 
mittaan alkoi varovasti hahmottua uusi tapa tarkastella yhteiskun-
taa ja yhteiskunnallisten valta-asemien perusteluja. 

12 Stenius 19836 s. 136-140. 
13 Pulkkinen 1987 s. 54-56. 
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OPPI VALTION RAKENTAMISESTA 

J.V. Snellman ja fennomanian filosofiset perusteet 

Fennomanian teoreettiset perusteet ja käytännölliset tavoitteet 
puki sanoiksi ennen muita J.V. Snellman. Filosofiset käsityksensä 
Snellman esitti teoreettisen oppirakennelman muodossa jo 1840-
luvun alussa. "Läran om staten" -teoksessaan (1842) hän kehitteli 
hegeliläisen tradition pohjalta valtio- ja yhteiskuntakäsitystä,jonka 
fennomaaninen sivistyneistö pitkälti omaksui toimintansa teoreet-
tiseksi perusteluksi. 

Snellmanin teoreettisen ja poliittisen ajattelun keskiössä oli val-
tio. "Oppi valtiosta" -teoksessaan hän eritteli valtion olemusta ja 
organisaatiota mutta kiinnitti toki huomiota myös kansalaisten 
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	osallistumiseen ja oikeuksiin. Rousseaun tavoin Snellman katsoi 
valtion edellyttävän yhteiskuntasopimusta, valtion jäsenten sitou-
tumista noudattamaan "yleistä tahtoa". "Yleinen tahto" oli Snell-
manille kuitenkin jakamaton; se ei koostunut kansalaisten muo-
dostamien yhteenliittymien välityksellä. "Yleinen tahto" ei myös-
kään merkinnyt Snellmanille samaa kuin enemmistön tahto. 
Enemmistövalta vei hänen mukaansa johdonmukaisesti "rahvaan 
tyranniaan". Valtion olemassaolon kannalta keskeistä ei ollut hal-
litsemisen muoto vaan sisältö, "kansallishenki", jossa yksityisen ja 
yleistahdon yhdenmukaisuus Snellmanin mukaan toteutui.'' 

Asettaessaan kansallishengen kehityksen muodollisen yhteis-
kuntasopimuksen edellytykseksi Snellman poikkesi liberaaleista 
opeista, joiden mukaan valtiollisen toiminnan lähtökohtana tuli 
olla hallitsijan ja kansalaisten solmima sopimus: perustuslaki, joka 
sääti hallitsijan vallan rajat ja kansalaisten oikeudet. Vielä selvem-
min Snellman torjui toisen uuden eurooppalaisen politiikkakäsi-
tyksen kulmakiven, kansan suvereniteetti -ajattelun, joka asetti 
vallan oikeutuksen perustaksi "kansan tahdon". Valtio-opissaan 
Snellman siis sanoutui selkeästi irti molemmista opeista, joihin 
vedoten 1840-luvun eurooppalaiset vallankumousliikkeet pyrkivät 
kiistämään hallitsijoiden vallan oikeutuksen. Silti hänen filosofiset 
näkemyksensä eivät suoraan tukeneet perinteistä hallitsijan valtaa 

14 	Snellmanin kirjoituksista on käytössäni ollut pääasiassa kokoelma J. V. Snell- 
man, Teokset I—N. Jyväskylä 1982-1983. Snellman 1982 I s. 195-199. Rousse-
aun politiikkakäsityksestä ja kansalaisten yhteenliittymien merkityksestä sii-
nä, ks. Siisiäinen 1986 s. 13-15. 



ja esivaltaideologiaa. Snellmanin abstrakteille kategorioille oli 
mahdollista antaa hyvinkin radikaali ajankohtainen merkitys, jos 
valtiosta puhuttaessa tarkoitettiin erityistä Suomen valtiota ja 
"kansallishengen vaatimukset" samaistettiin maan talouselämän, 
yhteiskunnallisten instituutioiden ja kansallisen sivistyksen edistä-
miseen.'' 

Snellmanin teoreettinen oppirakennelma tarjosi tavallaan libe-
raalin perustuslaillisuuden kanssa kilpailevan ideologisen peruste-
lun kansallisvaltion vahvistamiselle. Hänen ajattelunsa oli pikem-
minkin rinnakkainen kuin vastakkainen liberaaleille opeille, jotka 
korostivat valtiosta vapaan taloudellisen ja yhteiskunnallisen toi-
minnan merkityksestä. Snellmanin ajattelussa valtio tuli ensin, ja 
kansalaisyhteiskunta oli "välttämätön momentti valtiossa". Mutta 
on huomattava, että Snellmanin käsitteistössä mikään toiminta ei 
sinällään kuulunut joko valtion tai kansalaisyhteiskunnan piiriin. 
Hänelle valtio ei merkinnyt valtiollisia elimiä ja hallintokoneistoa 
vaan siveellisyyden korkeinta muotoa; valtiollista toimintaa oli esi-
merkiksi lakien laadinta mutta myös kaikkinainen kansalaisyhteis-
kunnan tason toiminta, jonka tarkoitus oli edistää yhteistä hyvää.'6  

Kun Snellman asetti valtiollisen toiminnan kansalaisyhteiskun-
nan pyrintöjen edelle, se ei merkinnyt, että hän olisi kieltänyt 
kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan merkityksen. Päinvastoin 
valtiollisia päämääriä voitiin ja tulikin edistää myös toiminnalla 
varsinaisten valtiollisten instituutioiden ulkopuolella." Erityisen 
suuren merkityksen hän antoi sananvapaudelle ja julkiselle kes-
kustelulle. Vähemmän huomiota hän kiinnitti kansalaisten järjes-
täytymiseen ja yhdistystoimintaan. Snellmanin mukaan yhdistys-
toimin ta oli osa "kansalaisyhteiskunnan ulkoista järjestelyä". Sen 
syvemmän merkityksen ratkaisi, miten se edisti korkeampia "val-
tiollisia" päämääriä, siveellisyyden ja kansallisen sivistyksen vahvis-
tumista. Tässä mielessä Snellman ei antanut yhdistyksille kovin 
merkittävää roolia vaan katsoi, että niiden toimintaa ohjasivat 
enemmän yksilölliset etupyyteet. Snellmanille valtion ja yhteis- 

15 Juha Manninen, "... se voitti itselleen vain sivistyksen voitot" — Suomen 
hegeliläisyyden perusteemoja. —Juha Manninen & Ilkka Patoluoto (toim.), 
Hyöty, sivistys, kansakunta. Suomalaista aatehistoriaa. Oulu 1986. s. 129-144. 

16 Snellman 1982 I s. 240-242. Snellmanin valtiokäsityksestä ks. Tuija Pulkki-
nen, J. V. Snellmanin valtio-oppi. — Jaakko Nousiainen & Dag Anckar 
(toim.), Valtio ja yhteiskunta. Tutkielmia suomalaisen valtiollisen ajattelun ja 
valtio-opin historiasta. Juva 1983. 

17 Snellman 1982 I s. 240-247, 369-374. 
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kunnan tärkeimmän perustuksen muodosti perhe, eivät kansalais-
ten vapaaehtoiset yhteenliittymät.'~` 

Snellman ei kieltänyt vapaaehtoiselta kansalaistoiminnalta po-
liittistakaan merkitystä, mutta hänen näkökulmansa oli kääntei-
nen sille liberaalille näkemykselle, jonka mukaan poliittisen toi-
minnan lähtökohtana oli talouden ja kansalaisyhteiskunnan tasol-
la tapahtuva vapaa kilpailu ja järjestäytyminen, erilaisten intressi-
en taistelu ja yhteensovittaminen. Snellmanille ensisijaista oli val-
tion etu, josta johdettuja vaatimuksia vapaan kansalaistoiminnan 
tuli toteuttaa.'" 

Snellmanin politiikkakäsityksessä voidaan nähdä yhtymäkohtia 
myös radikaaliin kansan suvereniteetti -ajatteluun. Hän ei hyväksy-
nyt ajatusta, että vallankäytön perustana tuli olla "kansan tahto", 
mutta ei sitoutunut myöskään vallitsevaan esivalta-ajatteluun ja 
perinteiseen käsitykseen hallitsijan vallan jumalaisesta alkuperäs- 
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	tä. Tietyssä mielessä "kansallishengen vaatimukset" voidaan nähdä 
"kansan tahdon" kanssa kilpailevana tapana määritellä uusi perus-
ta vallankäytön oikeutukselle. Molempien käsitteiden avulla oli 
mahdollista kiistää ja kyseenalaistaa vallitsevat valtasuhteet ja pe-
rustella hyvinkin radikaaleja poliittisia muutosvaatimuksia. Tärkeä 
erotus toki oli, että "kansallishengen vaatimuksien" toteuttami-
seen ei yhtä suoraan liittynyt vaatimusta kansalaisten vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämisestä.20 

Toisaalta eräissä kohdissa Snellmanin valtio-ajattelu lähestyi 
konservatiivisia poliittisia teorioita. Valtio-opissaan hän pohdiskeli 
teoreettisesti myös mahdollisuutta, ettei laki täydellisesti vastan-
nut kansallishenkeä. Hän päätyi tulkintaan, että tällöinkin oli 
muutoksiin pyrittävä laillisessa järjestyksessä, valtiollisten instituu-
tioiden ja julkisen keskustelun kautta vaikuttamalla. Turvautumi-
nen vallitsevan järjestelmän ulkopuoliseen kansalaistoimintaan ei 
tullut kysymykseen. Snellmanin mukaan kansalaisten poliittisten 
oikeuksien lisäämisen edellytyksenä oli kansallisen sivistyksen vah-
vistuminen, joka aikanaan heijastuisi myös lainsäädännössä.'" 

18 Ks. esim. Snellman 1983 IV s. 177-187, 294-298. 
19 

	

	Snellmanin kansalaisyhteiskuntakäsitteestå ja suhtautumisesta järjestSytymi- 
seen ks. Jussi Teljo, Valtio ja yhteiskunta Snellmanin valtiofilosofiassa. Hel-
sinki 1934; Stenius 1987 s. 50-54. 

20 Manninen 1986 s. 131-133. 
21 Snellman 1982 I s. 438-449. 



Kansallinen herättäjä ja kansa 

Kirjoituksissaan Saimassa 1840-luvulla Snellman puki valtiolliset 
käsityksensä käytännöllisiksi poliittisiksi vaatimuksiksi. Kuten teo-
reettisissa kirjoituksissa myös lehtityössä hänen johtotähtenään oli 
valtion — nyt suoremmin Suomen valtion — etu. Tästä lähtökohdas-
ta hän johti konkreettiset poliittiset vaatimuksensa. Keskeinen 
tekijä, jonka varaan Snellman katsoi valtion tulevaisuuden raken-
tuvan, oli "kansallinen sivistys". Sen vahvistaminen oli ensimmäi-
nen ja tärkein kansallinen tehtävä. Tämä edellytti, että sivistyneis-
tön oli omaksuttava itselleen kansan kieli, suomi otettava opetus-
kieleksi kouluissa ja tehtävä viralliseksi kieleksi. Vain näin mene-
tellen saatettiin Suomen kansalle antaa itsenäinen asema ja tehtä-
vä ihmiskunnan historiassa.` 2  

Suomenkielinen historiankirjoitus on tavannut pelkistää Snell-
manin poliittisen ohjelman ytimen kielikysymykseen. Hänen ajat-
telunsa on usein kiteytetty vaatimuksiin: sivistyneistö on kansallis-
tettava ja kansa sivistettävä. Snellmanin suuhun sovitettua tätä 
tunnusta on lainattu ikäänkuin osoituksena siitä, kuinka fen-
nomanian tavoitteet alusta alkaen koskettivat yhtälailla säätyläisiä 
ja rahvasta, loivat edellytykset sivistyneistön ja kansan liitolle ja 
rakensivat perustaa kansalliselle yhtenäisyydelle. Vaikka molem-
mat vaatimukset on epäilemättä tunnistettavissa Snellmanin kir-
joituksista, on kuitenkin kyseenalaista, rinnastiko hän itse koskaan 
tavoitteitaan tässä muodossa."" Jos tarkastellaan laajemmin hänen 
poliittista kirjoitteluaan on joka tapauksessa selvää, että Snellman 
arvioi näiden tavoitteiden painoarvon ja poliittisen kantavuuden 
hyvin erilaiseksi. 

Kysymys sivistyneistön kansallistamisesta tai suomalaistamisesta 
oli jatkuvasti hänen ajattelunsa keskiössä, ja Snellman yhdisti sen 
kansakunnan kohtalonkysymyksiin: sivistyneistön oli omaksuttava 
suomenkieli tai kansakunta lakkaa olemasta — kenties oikeammin: 

22 	Teema toistui Saiman kirjoituksissa jatkuvasti, ks. esim. Snellman 1982 III s. 
57-67,106-118,184-185. 

23 Klinge 1975 s. 16-17. Sanonta on helppo rinnastaa A. I. Arwidssonin sano-
maksi esitettyyn kuuluisaan lausumaan, "Ruotsalaisia emme ole ...". Sen 
alkuperän ja ensimmäisten muotoilijoiden valottaminen olisi varmastikin 
yhtä mielenkiintoinen aatehistoriallisen selvitystyön aihe kuin Arwidssonin 
lentävän lauseen syntyhistoria ja myöhempi poliittinen käyttö. Vrt. Pirkko 
Rommi, Tienhaarassa — nuoren Arwidssonin poliittinen toiminta. — Mauno 
Jokipii (toim.), Adolf IvarArwidsson. Näkijä ja tekijä. Pieksämäki 1992. s. 11-
13. 
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se ei saavuta milloinkaan olemassaoloa. Jo oppositiokaudellaan 
1840-luvulla Snellman asetti tämän tavoitteen avoimesti etusijalle 
ja julisti, että kansallisen herätyksen täytyi alkaa sivistyneistöstä, 
oppimaton kansa ei pystynyt aloitetta tekemään.14  

"Kansallisen herättäjän" suhtautuminen kansaan ei ollut välttä-
mättä niin yksiselitteistä kuin myöhemmin on haluttu nähdä. Vaa-
timus kansan sivistämisestä ei selvästikään ollut hänelle samalla 
tavalla ensimmäisen luokan ajankohtainen poliittinen kysymys 
kuin sivistyneistön kansallistaminen. Käytännössä Snellman suh-
tautui varauksellisesti sekä laajamittaiseen kansakoulujen perusta-
miseen 1860-luvulla että uusien suomenkielisten oppikoulujen 
perustamiseen 1870-luvulla. Snellmanin vaatimus kansan sivistä-
misestä ei välttämättä tähdännyt ensisijassa säätykierron nopeutta-
miseen ja rahvaan yhteiskunnallisen nousun mahdollistamiseen 
koulutuksen avulla. Monissa kirjoituksissa kansan sivistäminen oli 
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	pikemminkin ennakkoehto sille, että rahvaan yhteiskunnallisia ja 
poliittisia oikeuksia voitaisiin laajentaa. Samalla, kun vaatimus 
kansan sivistämisestä avasi rahvaalle yhteiskunnallisen nousun nä-
köalan tulevaisuudessa, Snellman käytti sitä ajankohtaisessa poliit-
tisessa keskustelussa perusteluna sille, ettei kansan laajempi yh-
teiskunnallinen ja poliittinen osallistuminen ollut välittömästi 
mahdollista."' 

Snellmanin vaatimusta kansallisen sivistyksen vahvistamisesta ei 
siis ole syytä yksiselitteisesti samaistaa vaatimuksiin koulutukselli-
sen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämisestä. Sen taustalla 
voidaan pikemminkin nähdä konservatiiviseen politiikan teoria-
perinteeseen liittyvä ajattelutapa, joka asetti sivistyksen yhteiskun-
nallisten ja poliittisten toimintaoikeuksien edellytykseksi. Saman-
kaltaisin perustein oli Ranskan vallankumouksen ja Edmund Bur-
ken päivistä lähtien torjuttu kansan suvereniteetti -ajatukseen pe-
rustuvat poliittiset uudistusvaatimukset. Tässä kohden Snellmanin 
linja oli yhdensuuntainen 1840-luvun oppositiokaudella ja 1860-
luvun senaattorikaudella. Kummassakaan vaiheessa Snellman ei 

24 Suomenkielinen historiankirjoitus on usein kuvannut Snellmanin kieliohjel-
maa siten, että hän olisi vaatinut sivistyneistöltä täydellistä suomenkielistymis-
tä. Useat kohdat hänen kirjoituksissaan viittaavat kuitenkin siihen, että suo-
malaistuminen merkitsi hänelle väljemmin kykyä kommunikoida rahvaan 
kanssa ja ymmärtää sen kulttuuria. Kuten tunnettua Snellman itse säilytti 
koti- ja kirjoituskielenään ruotsin. Vrt. esim. J. E. Salomaa, Juhana Vilhelm 
Snellman. — Kansallinen elämäkerrasto V. Porvoo 1934. s. 158-160. 

25 Th. Rein, Juhana Vilhelm Snellman II. Keuruu 1981. s. 101-105, 138-144, 
192-194. 
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perustellut kielikantaansa ensisijassa kansan yhteiskunnallisten ja 
poliittisten oikeuksien laajentamisella, vaan valtiollisen kehityksen 
vaatimuksilla. 

Valtiomies ja liberaalit 

Kansallisen herättäjän roolin ohella Snellmanin suurmieskuvaan 
kuuluu kiistellympi asema maan ensimmäisenä "todellisena" val-
tiomiehenä ja Venäjän-poliittisen myöntyvyyslinjan luojana. Myös 
tältä osin hänen poliittista toimintaansa on hahmotettu ennen 
muuta vastakkainasettelulla liberaalin perustuslaillisuuden kans-
sa. Onkin kiistämätöntä, että Snellman omaksui Venäjän-politii-
kassa toisen näkemyksen kuin liberaalit, jotka Krimin sodan jäl-
keen muodostivat perustuslaillisen kannan. Mutta vastakkainaset-
telun korostaminen jättää helposti varjoonsa perustavat yhteiset 
lähtökohdat, sen että Venäjän suhteen ongelmat ehdollistivat yhtä 	129 
lailla molempien puolueryhmittymien kannanottoja. 

Snellmanin ja suomalaisten liberaalien "ulkopoliittisten" näke-
mysten jyrkkään vastakkainasetteluun voidaan liittää ainakin kaksi 
varausta. Ensinnäkin sitä on sävyttänyt liberaalien tavoitteiden ja 
toiminnan idealisointi: perustuslaillisuus näyttäytyy usein puhtaas-
ti moraalisesti perusteltuna tyrannian vastaisena taisteluna ja vas-
takohtana pragmaattiselle Venäjän-poliittiselle laskelmoinnille. 2̀" 
Käsitystä voidaan ehkä perustella intomielisten skandinavististen 
ylioppilasryhmien kannanotoilla, mutta samalla on syytä muistaa, 
että suomalaiset liberaalit perustelivat politiikkaansa sittenkin vä-
hemmän radikaaleilla eurooppalaisilla vapausaatteilla kuin jäykäl-
lä perustuslaillisuudella, joka pyrki turvaamaan vallitsevat olot ja 
saavutetut asemat. 

Toiseksi on tärkeää huomata, että valitsemastaan ulkopoliitti-
sesta toimintalinjasta huolimatta myös Snellman pyrki uransa eri 
vaiheissa vahvistamaan käsitystä Suomen perustuslaeista,27  kannat-
ti taloudellisen liberalismin mukaisia uudistuksia,28  ja esiintyi voi-
makkaasti sananvapauden ja julkisen keskustelun puolesta." 

26 Vrt. esim. Johannes Salminen, Eråån petturin puolustus. Porvoo 1977. s. 17-
31. 

27 Jussila 1987 s. 92-102. 
28 Kekkonen 1987 s. 31-37. 
29 Claes Zilliacus & Henrik Knif, Opinionens tryck. En studie över pressens 

bildningsskede i Finland. Helsingfors 1985. s. 33-42. 

5 Feunomauia ja kansa 



Periaatteellisten mielipide-erojen rinnalla onkin syytä korostaa 
toisistaan poikkeavien käytännöllisten tilannearvioiden merkitys-
tä. Ristiriitojen lähtökohtana oli Snellmanin jyrkkä esiintyminen 
skandinavismia vastaan Krimin sodan yhteydessä. Siitä pitäen sivis-
tyneistön poliittisten mielipideryhmittymien välille alkoi muodos-
tua juopa, jota edelleen syvensi Snellmanin poikkeaminen perus-
tuslailliselta kannalta valtiopäiviä edeltäneen ns. tammikuun va-
liokunnan asettamisen yhteydessä ja uudelleen vuoden 1863 kieli-
asetuksen säätämisen yhteydessä.3° 

Kiistassa voidaan nähdä vastakkain kaksi kansallisvaltion vahvis-
tamisen strategiaa. Liberaalien lähtökohtana oli, että suurimman 
vaaran Suomen asemalle muodosti riippuvuus itsevaltaisesta Ve-
näjästä. Heidän näkemyksensä mukaan kansallisen kehityksen 
pääasiallinen turva oli länsimaisessa kulttuuriperinnössä, perus-
tuslaeissa ja vapaiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten instituu- 
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	tioiden kehittämisessä. Snellmanin tilannearvio poikkesi tästä kä- 
sityksestä sikäli, että hänen mukaansa suurimman vaaran kansalli-
selle kehitykselle muodostivat separatistiset hankkeet ja poliittiset 
vaatimukset, jotka saattoivat provosoida venäläisen hallitusvallan 
kaventamaan suuriruhtinaskunnan valtiollista asemaa ja sisäisiä 
kehitysmahdollisuuksia. Snellman oli valmis tinkimään perustus-
laillisista muodoista, jos niin menetellen saatettiin edistää kansalli-
sen sivistyksen vahvistumista ja yhtenäisen kansakunnan muo-
dostumista. Myös Snellmanin ja hänen fennomaanisten opetus-
lapsiensa lähtökohtana oli maan autonomisen aseman vahvistami-
nen suhteessa Venäjään, mutta heidän näkemyksensä mukaan 
sivistyneistön ruotsinkielinen kulttuuri ei ollut kansallisten tavoit-
teiden kannalta voima vaan heikkous. 

Senaattori ja suomikiihko 

Matti Klinge on uusimmissa tulkinnoissaan tuonut vahvasti esiin 
muutoksen, joka tapahtui Snellmanin asemassa ja ajattelussa, kun 
1830- ja 1840-lukujen ylioppilasjohtajasta ja lehtimiehestä kehkey-
tyi 1850-luvun "poliittinen professori" ja viranomaisten luotto- 

30 Tätä puoluejaou "ulkopoliittista" lähtökohtaa on korostettu erityisesti ruot-
sinkielisessä historiankirjoituksessa, ks. esiin. Axel I.ille, Den svenska nationa-
litetens i Finland samlingsrörelse. Helsingfors 1921. s. 49-55, 190-191; 
M. G. Schybergson, Carl Gustaf Estlander. levnadsteckning. Skrifter utgivna 
av Svenska litteratursällskapet i Finland CXXXI. Helsingfors 1916. s. 35-37, 
69,198-203. 



mies.3' Käännettä voidaan pitää merkittävänä myös, jos tarkastel-
laan Snellmanin suhtautumista julkiseen keskusteluun ja kansa-
laisten järjestäytymiseen. 

Ylioppilasjohtajana Helsingissä ja 1840-luvun Kuopion kaudel-
laan Snellman esiintyi avoimesti virallisen politiikan arvostelijana. 
Hän vaati ylioppilaita puuttumaan julkisesti yliopistomaailman 
ulkopuolisiin kansallisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä 
toimi aktiivisesti sivistyneistön ja rahvaan jäseniä yhdistävän seura-
toiminnan virittämiseksi.32  Saiman lakkauttamisen ja 1840-luvun 
lopun poliittisten vastoinkäymisten jälkeen Snellmanin kannan-
otoissa tapahtui selvä muutos. 1850-luvun poliittisena professori-
na hän oli itse kaitsemassa, että ylioppilaiden aatteellinen ja poliit-
tinen toiminta rajoittui yliopistomaailman omien korporaatioi-
den sisälle," 1860-luvulla hän arvosteli kirpeästi ehdotuksia laa-
jentaa valtiopäivien poliittista vaikutusvaltaa,s4  ja 1870-luvulla hän 
tuomitsi nuoremman fennomaanisen sivistyneistön rahvaan kes-
kuudessa käynnistämät valistukselliset järjestäytymishankkeet.n 

1850-luvun poliittiset johtopäätökset, avoin lojalismi ja valmius 
tinkiä perustuslaillisuudesta ja poliittisista uudistusvaatimuksista 
kansakunnan kulttuurisen ja kielellisen yhtenäisyyden hyväksi, 
erottivat Snellmanin asteittain hänen nuoruusvuosiensa opposi-
tiokauden liberaaleista tovereista, mutta vähitellen myös nuorem-
mista fennomaanisista opetuslapsista. Jos Snellmanin (liberaalin) 
yliopistosivistyneistön piirissä nauttima arvovalta kaventuikin, kor-
keimmalla taholla luottamus häneen vastaavasti vahvistui. Snell-
man nimitettiin professoriksi 1856, ja hän alkoi pitää säännöllistä 
yhteyttä ministeri-valtiosihteeriin ja kenraalikuvernööriin. 1862 
hänelle tarjottiin senaattorin paikkaa, ja 1863 hänet nimitettiin 

31 Klinge ym. 1989 II s. 517-525. 
32 Mitään avointa rahvaan poliittista mobilisoimista Snellman ei toki ollut aja-

massa 1840-luvullakaan. Snellmanin suhtautumista kuvastavat ehkä parhai-
ten erot hänen Kuopiossa toimittamiensa lehtien, sivistyneistölle tarkoitetun 
ruotsinkielisen Saiman ja rahvaalle tarkoitetun suomenkielisen Maanmie-
hen Ystävän, välillä: edellinen oli yhteiskunnallisesti ja poliittisesti suuntautu-
nut, jälkimmäinen yleissivistävä. Ks. Tommila, Langren & Leino-Kaukiainen 
1988 s. 130-142, 156-160. 

33 Klinge ym. 1989 II s. 517-518. 
34 

	

	Tunnettu on ivallinen kommentti, jonka Snellman vuonna 1863 lisäsi Oulun 
porvariston anomusehdotukseen valtiopäiväuudistuksesta ja ministerien vas-
tuunalaisuudesta. "Se on paljon. Mutta olisi vielä voitu lisätä: presidentin 
valitsemista kolmeksi vuodeksi." Lainattu Rein 1981 II s. 318. 

35 Liikanen, Ilkka, Kansanvalistajien kansakunta. Kansanvalistusseura fenno-
manian aatteellisena ja organisatorisena keskuksena. — Risto Alapuro ym. 
(toim.), Kansa liikkeessä. Vaasa 1987 s. 129-130. 
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senaatin finanssipäälliköksi. Snellmanin kehitys julkisuuden ni-
meen vannovasta kansallismielisestä radikaalista lojalistiseksi val-
tiomieheksi, sai monien silmissä päätöksen, kun aiemmin vaaralli-
sena pidetty ylioppilasjohtaja, "sanomalehtimies ja kommunisti", 
aateloitiin vuonna 1866.3" 

Valtiopäivätoiminnan käynnistyessä 1860-luvulla Snellmanin ti-
lannearviot olivat lähtökohtana fennomaanisen sivistyneistön po-
liittiselle aktivoitumiselle. Keskeiseksi muodostui pyrkimys paran-
taa suomenkielen asemaa vallitsevan valtiollisen järjestelmän puit-
teissa ja yhteistyössä venäläisen hallitusvallan kanssa. Tosin Suo-
mettaren ympärille kokoontuneet ns. vanhat rehelliset korostivat 
avoimemmin perustuslaillisuutta ja yhteistyötä liberaalien kanssa 
ja Yrjö Koskisen johtamat jungfennomaanit ryhtyivät kiihkeästi 
taistelemaan hegemoniasta ylioppilasmaailmassa ja julkisessa kes-
kustelussa. Viranomaisten epäilyksistä huolimatta kumpikaan ryh- 
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	mä ei asettanut avoimesti kyseenalaiseksi Snellmanin johtavaa ase- 
maa tai pyrkinyt organisoimaan poliittista toimintaa, joka olisi 
ollut ristiriidassa keisariin tukeutuvan lojalistisen linjan kanssa." 

Kuten Snellmanin teoreettisessa oppirakennelmassa, kansalais-
ten vapaaehtoisella järjestäytymisellä ei käytännössäkään ollut 
suurta sijaa fennomaanisen sivistyneistön Snellmanin senaattori-
kaudella harjoittamassa politiikassa. Näkyvimmin Snellman ja fen-
nomaaninen sivistyneistö osallistui yhdistystoimintaan Suomalai-
sen kirjallisuuden seuran puitteissa. Seuran tarkoitus vastasi pit-
kälti Snellmanin kansallista ohjelmaa; se pyrki vaalimaan ja edistä-
mään kansallista sivistystä, joka nähtiin kansallisen olemassaolon 
perustaksi. Kuten edellä on esitetty seuran toimintaan osallistui 
myös ylintä virkakuntaa, joka pyrki valvomaan seuran toimintaa. 
1850-luvulta lähtien Snellman ei näy kokeneen tätä yhteistyötä 
periaatteelliseksi ongelmaksi. Myös järjestäytymismuotonsa puo-
lesta Suomalaisen kirjallisuuden seura lienee vastannut niitä po-
liittisia johtopäätöksiä, jotka Snellman teki ajauduttuaan poliitti-
seen umpikujaan 1840-luvun lopulla. Sen jäsenistö koostui sivisty-
neistöstä; rahvaalle se tarjosi sivistysmahdollisuuden kirjallisuutta 
julkaisemalla. Seura toteutti tavallaan Snellmanin käsitystä tär-
keimmistä kansallisista tehtävistä: ensisijaista oli saada sivistyneistö 
omaksumaan kansan kieli ja kulttuuri ja muodostaa uusi suomen- 

36 Rein 1981 II s. 138-153, 162-174, 270-288, 349-351. Vrt. Nurmio 1947b s. 
86-92, 98. 

37 Klinge 1978 II s. 228-229, 233, 238-239. 



kielinen ja -mielinen yläluokka. Välitön rahvaan yhteiskunnallisen 
vaikutuksen laajentaminen ei kuulunut Suomalaisen kirjallisuu-
den seuran tehtäviin.;" 

1870-luvulla Snellman suhtautui epäillen rahvaan parissa työs-
kentelevän valistusseuran perustamishankkeisiin — kenties muista-
en omat vastoinkäymisensä 1840-luvun lopulta. Hän ei esimerkiksi 
osallistunut fennomaanisen sivistyneistön tärkeimmäksi yhdyssi-
teeksi muodostuneen Kansanvalistusseuran perustamiseen. Seu-
ran ensimmäiselle sihteerille Snellman tiuskaisi: "Mitäs seuroja se 
on?" (Hva' ä' de' för ett sällskap?) ... Ei pidä mitään seuroja 
perustaa — onhan meillä jo kirjallisuuden seura — ei niitä tarvita. 
Ne vaan sortavat yksityisten yrittelijäisyyttä." ;`' Mielenkiintoista on, 
että Snellmanin perustelut tässä kohden muistuttavat liberaalien 
tapaa nähdä kirjallisuuden levittäminen puhtaasti taloudellisena 
toimintana. Hän ei nähnyt mahdolliseksi tai hyväksyttäväksi tällä 
tavoin laajentaa poliittisen toiminnan aluetta. Kirjallisuuden kan-
nattamista oli pidettävä lähinnä "yksityisten kilpailijoiden toime-
na", jota perustettavat seurat saattoivat vain "masentaa ja häm-
mentää".40  

Näyttäisi siltä, että Snellman piti suorastaan vahingollisena po-
liittisesti yksituumaisten "fennomaanisten" yhdistysten perusta-
mista. Se saattoi — samoin kuin liiallinen vetoaminen perustus-
lakeihin — provosoida Venäjän vastatoimenpiteitä eikä ollut maan 
sisäisenkään kehityksen kannalta ongelmatonta. Snellmanin ta-
voitteena oli yhtenäisen kansakunnan luominen. Puolueet ja puo-
luetaistelu taas hajoittivat kansallisen liikkeen yhtenäisyyttä, ja op-
pimattoman kansan vetäminen sen piiriin saattoi johtaa kehityk-
sen kokonaan väärille raiteille. Nuoremman polven fennomaani-
en johtomiehen, Yrjö Koskisen, poliittisen ajattelun lähtökohdat 
olivat samassa hegeliläisessä perinteessä kuin Snellmaninkin, mut-
ta Kansanvalistusseuran perustamistoimet ilmensivät ehkä merkit-
tävämpää eroa heidän näkemyksissään kuin on tavattu ajatella. 
Koskisenkin mielestä puolueet olivat vahingollisia — kaikki paitsi 
yksi: Suomalainen puolue. 

38 Stenius 1987 s. 50-55. 
39 Jaakko Päivärinta, Muistelmia Kansanvalistus-seuran syntyajoilta. — Kansanva-

listusseuran Kalenteri 1882. Helsinki 1881. s. 100. Lainaus on Päivärinnan 
muotoilema, mutta kuvaa hyvin Snellmanin muistakin lähteistä ilmenevää 
suhtautumista. 

40 Nestor Järvinen, Kansanvalistusseuran perustamisajoilta. — Kansanvalistus-
seuran kalenteri 1904. Helsinki 1903. s. 174. 
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SUOMIKIIHKON KAHDET KASVOT 

Yrjö Koskisen johtavat aatteet 

1870-luvulla alettiin yhä yleisemmin puhua Suomalaisesta puo-
lueesta, ja Yrjö Koskinen käsitettiin alusta pitäen "puolueen" itse-
oikeutetuksi johtajaksi. Suomalaisen puolueen synty ja yleisem-
minkin puolueajattelun syöpyminen aikalaisten mieleen kuvastaa 
ehkä syvempääkin murrosta fennomaanisen sivistyneistön ajatte-
lu- ja toimintatavoissa kuin viime vuosikymmenten teoriapainot-
teinen oppihistoriallinen tarkastelu on esittänyt. Kun tutkijat ovat 
siirtyneet kapeasta kielitaistelunäkökulmasta hahmottamaan mo-
nipuolisemmin fennomanian aateperintöä, on vastakkainasettelu 
liberaalin perinteen kanssa helposti vahvistanut kuvaa aatteellises- 
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	ti yhtenäisestä liikkeestä, jonka toimintaa ohjasi vuosikymmenestä 
toiseen muuttumattomana pysynyt hegeliläinen "Snellmanin 
oppi„ 4' 

Yrjö Koskisen rooliin Suomalaisen puolueen linjan luojana on 
viime vuosikymmenten tutkijoista kiinnittänyt runsaimmin huo-
miota Pirkko Rommi. Varhaisemmissa tutkimuksissaan Rommi 
pitäytyi pitkälle aatehistoriallisessa tarkastelussa ja korosti, että 
Snellmanin ja Koskisen lähtökohdat olivat samassa hegeliläisessä 
perinteessä. Väitöskirjassaan hän pelkisti tärkeimmäksi erottavaksi 
piirteeksi Koskisen puolueideologian "ehdottomuuden". "Yrjö 
Koskisen ideologia itsestään sulki pois suvaitsevuuden ja kompro-
missiajattelun mahdollisuuden. Päädyttiin sangen kärkevään joko-
tahi-ajatteluun, ja tärkeimmäksi poliittiseksi päämääräksi ei jäänyt 
vain konkreettisten reformivaatimusten toteuttaminen, vaan ni-
menomaan toisenlaisen, 'epäkansallisen', ajattelun juuriminen 
pois. "42  

Vaikka pitäydyttäisiin puhtaasti aatehistoriallisessa tarkastelus-
sa, fennomanian sukupolvenvaihdoksen taustalla voidaan nähdä 
temperamenttierojen rinnalla myös syvempiä periaatteellisia nä-
kemyseroja. Yrjö Koskisen poliittisen ajattelun teoreettisia perus-
teita voidaan ehkä parhaiten hahmottaa tarkastelemalla hänen 

41 Ks. esim. Konttinen 1991 s. 187. 
42 Pirkko Rommi, Yrjö Koskisen linja. Myöntyvyyssuunnan hahmottuminen 

Suomalaisen puolueen toimintalinjaksi. Lahti 1964. s. 17-19. 



historianfilosofista pääteostaan "Johtavat aatteet ihmiskunnan his-
toriassa"." 

Yleisimmällä tasolla teoksesta voidaan tunnistaa Snellmanin 
edustama hegeliläinen perusajatus, jonka mukaan historia on 
hengen liikuntaa kohti ennalta määrättyä (jumalan asettamaa) 
tarkoitusta. Mutta sen, mikä tuo tarkoitus oli ja mitkä olivat ne 
aatteet, joiden kautta ihmiskunta tuli tietoiseksi tarkoituksestaan, 
Snellman ja Koskinen määrittelivät eri tavalla. Pelkistäen, Snell-
manille historia oli maailmanhengen liikettä, joka toteutui kan-
sallishengen etenemisenä, kunkin kansakunnan pyrkimyksenä 
kansallisen sivistyksensä täydellistämiseen ja kansallisvaltion luo-
miseen. Yrjö Koskinen taas erotti historiassa kaksi rinnakkaista 
johtavaa aatetta, joiden etenemisen, vastakkaisuuden ja yhteensu-
lautumisen kautta ihmiskunta tuli tietoiseksi tarkoituksestaan. 
Kansallisuusaatteen rinnalle hän kohotti kansalaisvapauden, jon-
ka täydentyminen muodosti tärkeän puolen inhimillistä edistystä, 
"ihmisyysaatteen" toteutumista." 

Yrjö Koskinen ei määrittele kansalaisvapauden käsitettään syste-
maattisesti mutta hänen tulkinnassaan historiallisen kehityksen 
päälinjoista sen merkitys hahmottuu varsin selkeästi. Ensimmäi-
sen kerran Koskinen nostaa esiin kansalaisvapauden käsitteen an-
tiikin Kreikan yhteydessä. Tuolloin historian yhdistäväksi ja johta-
vaksi voimaksi kohosi hänen mukaansa isänmaallisuus ja "laki, 
jonka kansa itse antaa". "Siitä hetkestä alkaen Helleniläinen henki 
käypi inhimillisen edistyksen etupäässä. Kansalaisvapaus on tullut 
maailmanmahdiksi." 4' 

43 Z. Yrjö-Koskinen, Johtavat aatteet ihmiskunnan historiassa. Helsinki 1960. 
Teos perustuu vuosina 1874-1875 ja 1876-1877 pidettyihin luentosatjoihin. 
Systemaattisena esityksenä se antaa parhaat edellytykset hahmottaa Koskisen 
ja Snellmanin politiikkakäsityksen yhtymäkohtia ja eroja, mutta ei välttämät-
tä kuvaa sellaisenaan Koskisen ajattelun lähtökohtia hänen poliittisen toi-
mintansa ensivaiheessa 1860-luvulla. Koskisen aikaisemmin julkaistujen teos-
ten perusteella hänen ajattelunsa päälinjat näyttäisivät kuitenkin suhteelli-
sen muuttumattomilta. Vrt. Yrjö Koskinen, Oppikirja Suomen kansan histo-
riassa. Helsinki 1869; Yrjö Koskinen, Finlands historia frän äldsta tiden intill 
våra dagar. Helsingfors 1874. 

44 Koskinen ei pitäytynyt yhtä johdonmukaisesti kuin Snellman hegeliliiisessä 
peruskäsitteistössä. Maailmanhengen etenemisen luonnehdiunassa hän 
käytti rinnakkain sellaisia ilmauksia kuin ihmisyyden aate, humaniteetti. 
inhimillinen kehitys tai jopa inhimillinen edistys. Yijö-Koskinen 1960 s. 11-
18,335-336. 

45 Yrjö-Koskinen 1960 s. 36-37. 
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Kansalaisvapauden synnyn Koskinen yhdistää kansan suvereni-
teetti -ajatukseen, käsitykseen kansasta lakien ja vallan oikeuttaja-
na. Tältä pohjalta Koskinen erittelee myös Rooman valtakunnan 
nousua. Hänen mukaansa se merkitsi ihmisyysaatteen tulemista 
yleiseksi aatteeksi mutta samalla kansallisuuden ajatuksen tukeh-
tumista. Roomalaisvallan hajoamisen myötä astui vuorostaan kan-
sallisuusaate historiallisen kehityksen johtoon. Tälle historianvai-
heelle oli Koskisen mukaan tyypillistä se, että "kansat antavat va-
pautensa alttiiksi astuakseen historialliseen vaikutukseen muiden 
kansahenkilöiden rinnalle". Kehitys, joka kulki kohti kansallisen 
valtion ja valtiollisen kansalaisuuden luomista, sai täyttymyksensä 
Ludvig XIV:n ajan itsevaltaisessa Ranskassa, ja valistuksen ajasta 
lähtien alkoi uusi tehtävä, "valtiollisen vapauden perustaminen", 
vaatia kansoja uusiin historiallisiin ponnistuksiin." 

Siihen nähden, kuinka jyrkästi Snellman torjui valistusfilosofien 
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	ajatukset kansan enemmistön vallasta ja julisti niiden uhkaavan 
valtiota perikadolla, on suorastaan häkellyttävää, kuinka pitkälle 
Koskinen asettuu ymmärtämään Ranskan vallankumouksen aat-
teita ja lukee ne osaksi humaniteettiajatuksen uutta nousua. Kos-
kisen mukaan Ranskassa uudet aatteet ja vanhat epäkohdat olivat 
astuneet jyrkimmästi vastakkain. "Kuninkuuden ylen-määrin pai-
sunut valta, hallituksen tuhlaavaisuus ja säälimätön kiskomis-jär-
jestelmä sekä etu-oikeutettujen säätyjen, aateliston ja kirkollisen 
ylimyskunnan, ylpeä loisteliaisuus ja kevytmielisyyys, — tämä kaikki 
jo tuntui kansan enemmistölle kärsimättömäksi ikeeksi, joka oli 
särjettävä ja poistettava, jotta luonnon ja järjen mukainen yhteis-
kunta voisi syntyä ... Näin koitti historiassa uusi aikakausi, uusi 
jakso suuria ja verisiä taisteluita. Mutta olipa taisteluilla nyt joku 
aatteellinen tarkoitus. Ihmiskunta oli jälleen saanut johtavan aat-
teen, joka maksoi taistelun vaivaa, eikä valtio-itsekkyys enää yksin 
johtanut kansojen kohtaloita."" 

Koskinen katsoi välttämättömäksi yhtyä siihen tuomioon, joka 
on laskettu "Ranskan vallankumouksen yksityistapauksista, sen 
murhateoista ja terrorismista sekä sen hävityshimosta ja valloitus-
politiikasta". Mutta samalla hän piti tärkeänä tutkia, "onko tämän 
verisen vaahdon alla liikkunut joku historiallinen aate, joka vallan-
kumouksen kautta on päässyt pysyväiseen valtaan ihmiskunnan 
oloissa". 

46 Yrjö-Koskinen 1960 s. 230, 257. 
47 Yrjö-Koskinen 1960 s. 303-304, lainaus s. 309. 



Ensiksi sopii tässä kohden muistuttaa, että vallankumous itses-
sään merkitsee väkivaltaista poikkeusta valtion säännöllisestä ja 
laillisesta oikeudesta. Onko semmoinen poikkeaminen milloinkaan 
oikeutettu? Kysymys on liian lavea, että ehtisimme tunkeuda sen 
kaikkiin asianhaaroihin. Kuitenkin voimme yleisesti myöntää, että 
aikoja löytyy valtioiden elämässä, jolloin muuta edistymisen keinoa 
ei ole. Jos vanhat olot ja uudet aatteet seisovat niin jyrkästi toisiin-
sa vastaan, ettei mitään sopimusta voi syntyä, silloin jälkimmäiset 
korkeammalla oikeudellaan murtavat entiset oikeudet maahan ja 
raivaavat tiensä raunioiden yli. Niin oli osaksi Ranskan vallanku-
mouksen laita, emmekä voi Ranskan kansaa soimata, että se silloin 
on tähän hätä-keinoon ryhtynyt." 

Tämä kannanotto, joka asetti kansan tahdon valitsevien lakien 
yläpuolelle ja epäsuorasti oikeutti jopa valtiojärjestyksen väkival-
taisen kumoamisen, ei erottanut Koskisen ajattelua ainoastaan 
Snellmanista vaan epäilemättä myös useimmista liberaaleista, jot-
ka vannoivat perustuslakien pyhyyden nimiin. Sen periaatteellista 
kantavuutta ei vähennä Koskisen huomautus, että Ranskan vallan-
kumous oli antanut vallankumous-käsitteelle "jonkunlaisen vää-
rän pyhityksen", joka on ollut kansojen säännölliselle edistykselle 
suureksi haitaksi. Tämän varauksen hän kumoaa itse arvioides-
saan Ranskan vallankumouksen yhteiskunnallisesta ja valtiollisesta 
merkityksestä. 

Mutta samassa kun lausumme, että 1789 vuoden vallankumous 
on esimerkillään vienyt harha-teille, olemme myöskin tunnustaneet, 
että se itse teossa on toimittanut tärkeätä virkaa ihmiskunnan 
historiassa. Ja niinpä onkin todella laita. Niinkuin ankara ukko-
sen-ilma on Ranskan suuri vallankumous puhdistanut Euroopan 
oloja niistä vanhentuneista keskiaikaisista laitoksista, jotka jo mä-
dätyksellänsä yhteiskuntaa saastuttivat, ja sen ohessa se on maail-
man yleiseen politiikkiin leimauttanut uusia aatteellisia vaikutti-
mia, jotka kansojen historialliselle toiminnalle antoivat rikkaam-
man ja siveellisemmän sisällyksen, kuin edellisen aikakauden itsek-
käät sota-melskeet. Kun Eurooppa vihdoin neljänneksen vuosisa-
dan taistelujen perästä jälleen asettui levolle ja Pyhä Allianssi 
toivoi voivansa aloittaa uutta rauhan ja rakkauden aikakautta, 
olivat Euroopan vanhat laitokset, sekä yhteiskunnalliset että kan- 

48 Yrjö-Koskinen 1960 s. 311. 
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sainväliset palaamattomasti hävinneet. Feodalismin juuret olivat 
ylipäänsä kaikkialla maasta pois kitketyt taikka ainakin niin hölty-
neet, että niiden elinvoima oli lakannut; tämä oli muutoksen yh-
teiskunnallinen ja laillansa yleis-inhimillinen puoli, koska sen 
kautta 'ihmisen oikeudet', säädystä ja syntyperästä huolimatta, 
astuivat yhteiskunnalliseen voimaan. Sen ohessa joka haaralla oli 
herännyt tarve väljentää valtiollisen elämän muotoja, toimittaa 
kansoille itsellensä osallisuutta valtio-tointen ohjauksessa ja lailla 
rajoittaa hallitusmiesten valtaa; tämäkin muutos oli edellisen 
kanssa likeisintä sukua, koska valtiollisen vapauden pää-tarkoi-
tuksia on suojella yhteiskunnallista tasa-arvoa." 

Yhteiskunnallisen tasa-arvon ja valtiollisen vapauden läpimurron 
lisäksi Koskinen tahtoi antaa Ranskan vallankumoukselle toisessa-
kin suhteessa maailmanhistoriallisen merkityksen. Hänen mu- 
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	kaansa vallankumouksen aikakausi ei ollut merkinnyt herätystä ja 
uudistusta ainoastaan "yleisissä vapauden-käsitteissä", vaan myös-
kin kansain itsetajunnassa. Koskinen katsoi Ranskan vallanku-
mouksen vaikuttaneen kahdella tavalla Euroopan yleisiin oloihin. 
"Suoranaisesti Ranskan voitolliset aseet kuljettivat muassaan yh-
teiskunnallisen tasa-arvon aatteet ja toimittivat sekä yhteiskunnal-
lisissa että valtiollisissa oloissa säälimättömän tasoitus-työn. Mutta 
toiselta puolen se maailman-valta, jonka vallankumouksen aino-
kais-perillinen, Napoleon I, koetti toimeen panna, herätti kansal-
lisuudet heidän uupumuksestaan voimalliseen vastarintaan ja 
nosti niin-muodoin välillisesti uuden liikevoiman vaikutukseen 
maailman historiassa."'" 

Tässä Koskinen näki suuren maailmanhistoriallisen käänteen. 
Hänen mukaansa kysymykset yhteiskunnallisista ja valtiollisista 
oikeuksista tosin olivat vanhoja historiassa. Mutta vasta Ranskan 
vallankumouksesta alkaen ne olivat saaneet yleisen humaniteetti-
merkityksen, tulleet yleis-inhimillisiksi aatteiksi ja kaikkien sivisty-
neiden kansakuntain harrastettaviksi. Myös kansallisuuden-aate 
oli Koskisen mukaan 'jo kauan aikaa maailman tapauksissa asunut 
sisällisenä liikevoimana", mutta vasta vallankumouksen ajasta alka-
en se ilmestyy "tajuttuna tarkoituksena kansojen elämässä, valtiol-
lisena oppina, yleisen politiikin vaikuttimena".51  

49 Yrjö-Koskinen 1960 s. 312-313. 
50 Yrjö-Koskinen 1960 s. 313. 
51 	Yrjö-Koskinen 1960 s. 314. 



Koskinen esitti käsityksenään, että nykyistä aikaa voitiin täydellä 
syyllä nimittää kansallisuusliikkeiden aikakaudeksi. Samalla hän 
tahtoi kuitenkin painottaa kansallisuusaatteen yhteyttä Ranskan 
vallankumouksen perintöön. Tätä ei hänen mukaansa tarvinnut 
todistaa "ainoastaan tapausten ulkonaisesta järjestysjaksosta", vaan 
kansallisuusaatteen sitoi vallankumoukseen myös syvemmät "sisäi-
set tunnusmerkit". 

Sama filantropinen suunta, joka oli yhteiskunnallisen valistus-
filosofian perustana, herätti myöskin harrastuksia, jotka virittivät 
varsinaisen kansallis-aatteen. Ennen tuskin huomattuja omitui-
suuksia pientenkin kansain elämässä ja katsantotavassa, niiden 
muinaisia vaiheita ja nykyisempää tilaa, ruvettiin jo 18:nnen 
vuosisadan kuluessa uteliaisuudella tutkimaan; kielitiede ja kan-
sa-tiede tekivät ensimmäiset retkensä ulkopuolelle klassillisuuden 
korkea-sukuista piiriä, ja ihastuksella tultiin huomaamaan, että 
näissä muka alhaisissakin oloissa ihmisyys joskus ilmestyi raik-
kaampana ja ihanampana kuin vanhan kulttuurin muodoissa. Se 
aate, joka tällä tavoin syntyi, oli oikeastaan varsin likeistä sukua 
yhteiskunnallisen tasa-arvon aatteelle. Kansojenkin suuressa maa-
ilman-yhteiskunnassa sopi vaatia tasa-arvoa, tasaista elämisen ja 
kehittymisen oikeutta. Molemmat aatteet, se joka käsitti 'ihmisen 
oikeudet' ja se, jonka tunnussanana on 'kansallisuuden oikeudet', 
syntyivät siis kuin kaksois-pari 18:nnen vuosisadan humanistisis-
ta harrastuksista. " 52  

Tätä kansallisuusaatteen ja vapauden aatteen kytkemistä toisiinsa 
voidaan pitää periaatteellisesti merkittävimpänä piirteenä, joka 
erotti Koskisen kannanotot Snellmanin poliittisesta ajattelusta. 
Tämä "kaksoispari" määritteli tulevaisuuden näköalan, josta Kos-
kinen tarkasteli oman aikansa historiaa ja politiikkaa. Hänen mu-
kaansa yleisihmisyys ja kansallisuus olivat jo ennenkin johtaneet 
"keskinäisessä vaihe-vaikutuksessa" historian menoa, mutta ikään-
kuin itse aavistamatta sointuvaa lopputarkoitustaan. Nyt tämä 
sointuvuus näytti olevan saavutettu itse aatteidenkin välillä. Nyky-
ajan suurten valtiollisten kysymysten suhteen Koskinen oli opti-
mistinen. "Ylipäänsä saatamme olla vakuutettuina, että oikeus-tila 
pyrkii paranemaan heikkojen turvaksi ja kansain-välisen tasa-ar-
von hyväksi. Tämän luottamuksen voimme perustaa niihin mo- 

52 Yrjö-Koskinen 1960 s. 314-315. 

139 



lempiin aatteisiin, joiden vaikutus historiassa tähän asti on ollut 
mahtavin, — humaniteettiin, joka pyytää virittää ihmiskunnan kaik-
ki voimat yhteistä työtä varten, ja kansallisuus-aatteeseen, joka 
vaatii samalle työlle kansallisen itsenäisyyden muodon."53  

Aatteet politiikan perusteluna 
Luentoihin perustuvassa esityksessään Yrjö Koskinen puuttui varo-
vaisesti ajankohtaisiin kysymyksiin eikä tuonut selvästi esiin omia 
poliittisia ihanteitaan ja tavoitteitaan. Yleisellä tasolla Koskinen 
tuntui hyväksyvän politiikan lähtökohdaksi toisaalta pyrkimyksen 
"vapaisiin valtiomuotoihin ja oikeuksien tasaiseen jakoon" ja toi-
saalta kunkin kansakunnan oikeuden ratkaista nämä asiat omassa 
keskuudessaan. Hän oli periaatteessa valmis hyväksymään hyvin-
kin radikaalin toiminnan kansan tahdon toteuttamiseksi, mutta 
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	asetti käytännössä uudistusten vastapainoksi sekä maan sisäiseen 
tilanteeseen että ulkoiseen asemaan liittyviä tekijöitä, jotka saattoi-
vat vaatia pidättäytymistä radikaaleista muutosvaatimuksista. Kan-
salaisvapauden laajentamisen vastapainona oli anarkian uhka. 
Kansallisen vapauden laajentamisen vastapainona taas oli — rivien 
välistä tulkiten — emämaan mahdolliset reaktiot, joiden seuraukse-
na kansakunta "menettää historiallisen asemansa tai koko ole-
muksensa". 

Koskisen kannanotoille voidaan pitää tunnusomaisena, ettei 
hän yksiselitteisesti määritellyt, mitkä olivat soveliaat poliittisen 
toiminnan muodot, joilla "kansan tahto" tuli pyrkiä toteuttamaan, 
vaan jätti ne tilannekohtaisen harkinnan varaan. Missä määrin 
kysymykseen saattoi tulla jopa järjestelmän väkivaltainen kumoa-
minen, sitä ei hänen mukaansa voinut ratkaista mikään muu kuin 
"kansan oma toiminta". 

Kysymykset hallitusmuodosta ja sen eri laeista sekä edustuslaitok-
sen järjestämisestä ovat tällä vuosisadalla tulleet yhteisiksi kiista-
aineiksi kaikissa niissä kansakunnissa, jotka yleinen humaniteetti-
side yhdistää. Tässä kohden joka paikassa havaitaan pyrkimystä 
vapaisiin valtiomuotoihin ja oikeuksien tasaiseen jakoon, eikä sovi 
muuta sanoa, kuin että maailman yleinen opinioni näitä liikkeitä 
kannattaa ja edistää. Mutta toiselta puolen tunnustetaan, että 
nämä asiat ovat ratkaistavat kunkin kansakunnan omassa kes- 

53 Yrjö-Koskinen 1960 s. 316, 335-336. 



kuudessa; s.o. 'non-interventioni' (vieraan sekaantumattomuus) 
on ylipäänsä otettu politiikin ohjeeksi. Syynä on, että hallitus-
muodon soveliaisuus suuressa määrässä riippuu kunkin kansan 
sivistyskannasta ja valtiollisesta kasvatuksesta, jonka tähden ei 
mikään yleinen kaava täydellisesti kelpaa kaikille kansoille. Täm-
möisissä asioissa, näet, yhteiskunnallinen järjestys ja kansalaisva-
paus painavat toisiansa vastaan: missä vapaus tuottaa anar-
kiiaa, ovat ihmiset taipuvaiset supistamaan vapauttansa järjes-
tyksen saavuttamiseksi, ja missä päin-vastoin, jos järjestys tukehut-
taa vapauden, ovat ihmiset taipuvaisia sen kahleita särkemään 
vaikkapa vallankumouksen kautta. Vaan missä määrässä järjes-
tys tai vapaus kulloinkin on tärkeämpi, sitä ei voi lopullisesti rat-
kaista mikään muu kuin kansan oma toiminta ja sen seuraukset. 
Seuraukset tosin saattavat olla semmoisia, että kansakunta toimin-
tansa kautta menettää historiallisen asemansa tai koko olemuksen-
sa. Mutta tämä ehdonvalta täytyy kansakunnilla olla, koska muu-
toin kansallista itsenäisyyttä ei 

Vaikka Koskinen jätti tarkemmin määrittelemättä millaista poliit-
tista järjestelmää hän piti ihanteellisena, joitakin viitteitä siitä voi-
daan toki löytää. Useassa kohdin hän toi julki esimerkiksi ihailun-
sa Ranskaa ja Englannin parlamentaarista järjestelmää kohtaan. 
Vastaavasti hän varsin suorasanaisesti esitti epäilyksiä Bismarkin 
Saksan harjoittamaa sisä- ja ulkopolitiikkaa kohtaan." Tältä 
pohjalta ei luonnollisesti voida tehdä kovin pitkälle meneviä joh-
topäätöksiä hänen valtiollisesta ajattelustaan. Jo yksin Koskisen 
historianfilosofisten kannanottojen pohjalta on kuitenkin selvää, 
ettei häntä ole syytä yksiselitteisesti liittää siihen saksalaiseen po-
liittisen ajattelun perinteeseen, joka lähtee valtioedun ensisijai-
suudesta.56  

Viime vuosina vakiintuneisiin ajattelutapoihin nähden on päin-
vastoin syytä korostaa, ettei Koskisen poliittinen ajattelu jäsenny 
puhtaasti saksalaisen ja englantilaisen perinteen vastakkaisuuden 

54 Yrjö-Koskinen 1960 s. 336-337. 
55 	Koskisen epäluuloisuus Saksaa kohtaan ja myötätunto Englantia ja Ranskaa 

kohtaan tulivat käytännössä esiin esimerkiksi Ranskan Saksan sodan aikaan 
1870 ja vielä niinkin myöhään kuin Buurisodan yhteydessä 1899. Ks. esim. 
Yrjö Koskinen, Valtiollisia ja yhteiskunnallisia kirjoituksia II. Helsinki 1905. 
s. 7; Yrjö Koskinen, Valtiollisia ja yhteiskunnallisia kirjoituksia IV. Tampere 
1930. s. 591-593. 

56 	Vrt. esim. Eino Kangas, Yrjö Koskisen aatteet Hegelin ja Snellmanin käsitys-
ten valossa. — HAik 1945 s. 323-326. 
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pohjalta." Koskinen yhdisti hegeliläiseen historiannäkemykseen 
elementtejä radikaaleimmista politiikan teorian opeista. Hän ei 
korostanut englantilaisen yhteiskuntasopimus-ajattelun tavoin pe-
rustuslakien merkitystä hallitsijan ja kansalaisten oikeuksien mää-
rittäjinä. Sen sijaan hänen ajattelussaan on nähtävissä vahvoja — 
mahdollisesti ranskalaisten historioitsijoiden välittämiä — vaikut-
teita kansan suvereniteetti -ajattelusta.'n  

Tässä kohden Koskinen poikkesi paitsi hegeliläisen tradition 
päälinjasta myös anglosaksisesta poliittisen ajattelun perinteestä. 
Hän ei liberaalien tavoin pitänyt ensiarvoisena valtiosta riippuma-
tonta taloudellista ja yhteiskunnallista toimintaa ja sen turvaamis-
ta hallitsijan ja kansalaisten välisellä sopimuksella. Perustuslakien 
yläpuolelle Koskinen asetti kansan tahdon. Samalla hän kyseen-
alaisti perinteiset tavat määritellä vallan oikeutus ja viritti rivien 
välissä ideologisen ja symbolisen taistelun siitä, kuka tai ketkä 

142 	edustivat kansan tahtoa. 
Käsitystä Yrjö Koskisen yhteiskunnallisen ajattelun kytkeytymi-

sestä saksalaiseen teoriaperinteeseen on viime vuosikymmenten 
tulkinnoissa perusteltu paitsi hegeliläisen teoriaperinteen vaiku-
tuksella myös vetoamalla Koskisen käytännön yhteiskuntapoliitti-
siin näkemyksiinsä. On esimerkiksi huomautettu, että työväen-
kysymyksessä hän edusti valtion roolia korostavaa "saksalaista" nä-
kemystä.59  Aatehistoriaan ja sosiaaliseen kysymykseen keskittyneet 
tulkinnat ovat sivuuttaneet Koskisen radikaalin politiikkakäsityk-
sen ja olleet luomassa yksioikoista kuvaa fennomanian "valtiokes-
keisyydestä". Tältä osin Yrjö Koskisen Suomalaisen puolueen aate-
maailmaan tuomat lisäpiirteet ovat paljolti jääneet hänen oppi-
isänsä Snellmanin perinnön varjoon, kuten jäivät Koskisen poliit-
tiset pyrkimyksetkin Snellmanin senaattorikaudella 1860-luvulla. 

57 	Esimerkiksi Juha Manninen tulkitsee, että Koskisen historianfilosofiset kan- 
nanotot merkitsivät Snellmaniin nähden paluuta lähemmäksi Hegelin alku-
peräisiä käsityksiä. Manninen 1986 s. 142. 

58 Koskisen poliittisen ajattelun lähteitä ei ole selvitetty tältä osin tarkemmin. 
Väljemmin hänen Ranskan kontaktejaan on kuitenkin käsitelty tutkimuskir-
jallisuudessa, ks. esim. Koskimies 1974 II s. 17-22, 206-210. 

59 Risto Alapuro & Matti Alestalo, Konkreettinen sosiaalitutkimus. — Risto Ala-
puro, Matti Alestalo, Elina Haavio-Mannila, Suomalaisen sosiologian juuret. 
Helsinki 1973. s. 84-147; Risto Eräsaari & Keijo Rahkonen (toim.), Työväen-
kysymyksestå sosiaalipolitiikkaan. Yrjö-Koskisesta Heikki Warikseen. Tapiola 
1975. s. 41-43, nootit 1 ja 2. 



Suomikiihko valtiollisena puolueena - ja kansan 
tahdon tulkkina 

Yrjö Koskisen poliittista ajattelua on usein hahmotettu analysoi-
malla hänen vuonna 1863 Helsingin Uutiset -lehdessä julkaise-
maansa kirjoitusta "Suomi-kiihko valtiollisena puolueena". Epäile-
mättä artikkeli tarjoaa yhden jäsennellyimmistä ja ohjelmallisim-
mista fennomaanien toimien ja tavoitteiden perusteluista. Liian 
usein sitä on kuitenkin tarkasteltu jonkinlaisena Koskisen poliitti-
sen ajattelun yliaikaisena kirjaanvientinä. Vain harvoin tutkijat 
ovat pysähtyneet pohtimaan, mikä kirjoituksessa edustaa vuosi-
kymmeneltä toiselle säilyvää ainesta ja mikä on sidoksissa julkaisu-
ajan tilannekohtaisiin vaatimuksiin.ti0  

Ratkaiseva tekijä Koskisen kirjoituksen — ja Helsingin Uutisten 
perustamisen — taustalla oli valtiopäivien kutsuminen koolle puo-
len vuosisadan tauon jälkeen. Koskisen ohjelmakirjoituksen ensi-
sijaisena tarkoituksena oli selventää fennomaanien tavoitteita val-
tiopäivillä. Voidaan jopa kysyä, missä määrin koko valtiollisen puo-
lueen käsite tulisi ymmärtää vielä sanan vanhassa merkityksessä 
neutraalina kuvauksena tietyssä tilanteessa, tässä tapauksessa val-
tiopäivillä, esiintyvästä ryhmäjaosta. On syytä punnita yksityiskoh-
taisesti, missä määrin Koskinen antaa puolueen käsitteelle julki-
suudessa ja kansalaisyhteiskunnan tasolla vaikuttavan poliittisen 
ryhmittymän merkityksen, ja sikäli kuin hän niin tekee, onko 
hänen kirjoitustaan silti syytä lukea enemmän valtiopäivillä tapah-
tuvan toiminnan ohjenuorana kuin kaiken kattavana "puolue-
ohjelmana", joka kuvastaa oikealla painolla Koskisen näkemyksiä 
"Suomikiihkon" toimintakentästä ja toimintamuodoista. 

Kirjoitusajankohdan vuoksi on syytä tehdä toinenkin, käytän-
nöllisempi, varaus Koskisen Suomikiihko-ohjelmaan. Valtiopäivät 
avasivat suomalaiselle sivistyneistölle uusia vaikutusmahdollisuuk-
sia, joita ei haluttu vaarantaa liian radikaalilla julkisella esiintymi-
sellä. Tunnettua on, että myös Helsingin Uutisten toimittajat, Yrjö 
Koskinen, Jaakko Forsman ja Agathon Meurman, päättivät valtio-
päivien alla nimenomaisesti "pysyä maltillisen kirjoittelun raiteis-
sa".e1  On luonnollisesti mahdotonta sanoa, pehmensikö Koskinen 
joltakin osin taktisesti ohjelmakirjoituksensa sanottavaa. Verrattu- 

60 Yrjö Koskinen, Suomikiihko valtiollisena puolueena. — Helsingin Uutiset 
19.2.1863. Sisältyy myös teokseen Yrjö Koskinen, kansallisia ja yhteiskunnalli-
sia kirjoituksia II. Helsinki 1905. s. 50-58. 

61 Koskimies 1974 II s. 46. 
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na moniin muihin Koskisen 1860-luvun kirjoituksiin hänen muo-
toilunsa olivat joka tapauksessa selvästi varovaisempia. Toisaalta 
tässäkin kirjoituksessa häivähtää myös ajatus- ja sanontatapoja, 
jotka veivät kirjoittajan seuraavana vuonna vastaajan paikalle hovi-
oikeuteen. 

Käsite "valtiollinen puolue" voidaan tulkita yhtäältä väliaikaisek-
si ryhmittymäksi, joka esiintyi vain valtiopäivien ajan. Toinen mah-
dollisuus on tulkita se negatiiviseksi määrittelyksi suhteessa mo-
derniin poliittisen puolueen käsitteeseen. Se voidaan ymmärtää 
Koskisen viestiksi siitä, ettei Suomikiihkon pyrkimyksenä ollut 
esiintyä valtiollisen järjestelmän ulkopuolisena kansalaismieli-
piteen tulkkina vaan että fennomaanit aikoivat täydellisesti sopeu-
tua toimimaan valtiopäiväjärjestyksen määräämissä rajoissa. 

Jälkimmäistä tulkintaa tukee Koskisen vakuutus, että valtiollise-
na puolueena Suomikiihko ei tahtonut esiintyä radikaalisin tun-
nuksin vaan pikemminkin maltillisena, "valtiollisesti kohtuullise-
na puolueena". Varovaisuudesta kertoo myös se, että Koskinen 
julisti fennomaanien puoluetoiminnan johtotähdeksi Snellmanin 
hengessä "kansallishengen" vaatimusten toteuttamisen. Toisin 
kuin myöhemmissä kirjoituksissaan Koskinen ei sitonut puolueen 
politiikkaa "kansan tahtoon", vaan turvautui käsitteeseen, jonka 
sisältöä eivät määritelleet kansa ja kansalaiset, vaan filosofit ja 
oppineet. 

Toisaalta tässäkin yhteydessä Yrjö Koskinen määritteli "kansal-
lishengen vaatimuksia" tavalla, jossa voidaan nähdä vähintäänkin 
painotuseroja Snellmanin kansallisuusajatteluun. Kuten usein on 
korostettu, Koskinen painotti ohjelmassaan voimakkaasti "kieliyh-
teyden" merkitystä kansallisuuden edellytyksenä, ja asetti siten 
kansakunnan yhtenäisyydelle kovemman ehdon kuin Snellmanin 
avain käsitteet, kansallinen kulttuuri ja kansallinen sivistys. Koski-
nen ei kuitenkaan esittänyt "kieliyhteyttä" valtion menestyksen 
ainoaksi kriteeriksi, vaan liitti sen toiseen kysymykseen: "onko 
valtio vain joku hyödyn tähden perustettu yhdistys, vai onko se itse 
kansan elämän-kaava, jonka kansa on voimansa ja tarpeidensa 
mukaan itsellensä valmistanut, täyttääksensä jonkin omituisen tar-
koituksen maailmassa." 

Muotoilussa voidaan nähdä Snellmanilta tuttuja hegeliläisiä sä-
vyjä, kuten puhe valtiosta elämänkaavana tai historian tarkoitukse-
na, mutta myös uutta, radikaalimpaa painotusta. Snellmanin kir-
joitusten avainkäsite, eräänlainen historian subjekti, oli kansakun-
ta (nation), Koskinen taas puhuu kansasta ja "kansallishengen 
vaatimusten" sijasta — tai rinnalla — kansan "voimasta ja tarpeista". 



Tietyn asteista uutta painotusta voidaan nähdä myös siinä, että 
Koskinen perusteli suomenkielen aseman parantamista avoimesti 
sillä, että seitsemän kahdeksasosaa kansasta pääsisi "tarpeellisim-
pain oikeutten nautintoon". Jos Snellman tarkasteli kielikysymystä 
ensisijassa kansakunnan ja valtion tulevaisuuden näkökulmasta, 
Koskinen sisällytti Suomikiihkon ohjelmaan myös sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden tavoitteen, kansan aseman parantamisen. 

Voidaan tulkita, että Koskisen määritelmä kantaa elementtejä 
uudenlaisesta puoluekäsityksestä. Tilapäisen ryhmäjaon sijaan 
hän tuntuisi puhuvan pysyvämmästä valtiopäivillä, julkisuudessa ja 
kansalaisyhteiskunnan tasolla vaikuttavasta suuntauksesta. Koski-
sen muotoilut ovat varsin epämääräisiä, mutta selvää on, ettei hän 
missään tapauksessa viittaa muodollisesti organisoituneeseen 
joukkopuolueeseen. Suomikiihko ei ollut fraktio valtiollisten elin-
ten sisällä eikä puolue puolueiden joukossa. Yhden ja yksiselittei-
sen ohjelman sijasta Koskisen kirjoitus tuntuisi kätkevän sisälleen 
kaksi määritelmää Suomikiihkosta. Toinen oli valtiollinen puolue, 
joka tavoitteli lojaalissa hengessä asemia valtiollisten elinten sisäl-
le; toinen oli "kansan tarpeiden" tulkki, joka edusti ja ilmensi 
kansan tahtoa ja voimaa. 

Tämä Koskisen Suomikiihkon määrittelyyn sisältyvä ambivalens-
si, eri roolien välinen jännite, voidaan tulkita yleisemminkin tun-
nusomaiseksi 1860-luvun jungfennomanialle. Yrjö Koskisen johta-
mien jungfennomaanien ydinryhmän muodosti nuorempi akatee-
minen sivistyneistö- ja virkamieskerros, jonka tulevaisuus oli sidok-
sissa autonomisen valtioyksikön ja kansallisen kulttuurielämän 
kehitykseen. Heidän yhteiskunnallista asemaansa kavensivat 
toisaalta aristokraattinen virkamiesvalta ja toisaalta porvarillisten 
ryhmien vaikutusvallan kasvu."2  

Snellmanin valtioajattelu, jonka mukaan valtiollisen olemassa-
olon perustana täytyi olla "kansallinen sivistys", perusteli suomalai-
sen sivistyneistön asemaa sekä suhteessa venäläiseen ylivaltaan ja 
kotimaiseen byrokratiaan että nouseviin yhteiskuntaluokkiin. Oli-
han juuri heidän hallussaan se "kansallinen sivistys", joka legiti-
moi eliittiaseman suomalaisen valtion ja yhteiskunnan johdossa.' ;  

Yrjö Koskisen johtamat jungfennomaanit esittivät radikaalimpia 
vaatimuksia suomenkielisen kansan oikeuksien tunnustamisesta, 

62 Roberta Selleck, The Language Issue in Finnish Political Disscussion 1809-
1863. Cambridge, Mass. 1961. s. 27-34. 

63 Tulkinnasta ks. lähemmin Liikanen 1987 s. 130-132. Vrt. Alapuro 1988 s. 
89-98. 
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ja he olivat avoimemmin kuin vanhempi sukupolvi valmiit esiinty-
mään puolueena myös julkisuudessa. 1860-luvulle tultaessa fen-
nomaaninen sivistyneistö oli pahasti sivussa uuden julkisuuden 
muodostumisesta, lehdistön ja yhdistystoiminnan läpimurrosta. 
Valtiopäivät tarjosivat mahdollisuuden murtaa fennomaanien 
eristyneisyyttä. Koskinen pyrki yhtenäistämään suomenmielisen 
sivistyneistön kannanmäärittelyä ja luomaan uusia välineitä talon-
poikaiston mielipiteeseen vaikuttamiseksi. Mutta tavoitteena ei 
välttämättä ollut ainoastaan sujuvasti toimivan valtiopäiväryhmitty-
män kokoaminen. 

Suomikiihkon julistaminen "valtiolliseksi puolueeksi" ja pyrki-
mys luoda uudessa mielessä poliittinen fennomaaninen sanoma-
lehdistö palvelivat myös julkisuudessa käytyä hegemoniataistelua. 
Koskinen ja nuorempi fennomaaninen sivistyneistö pyrkivät saa-
vuttamaan valtiopäivillä tunnustetun aseman talonpoikaissäädyn 
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	tahdon tulkkina, jotta heidän esiintymisensä julkisuudessa "kan- 
san äänenä" olisi saanut lisää painoa. Ja päinvastoin: julkisuudessa 
ja kansalaisyhteiskunnan tasolla käyty taistelu oikeudesta edustaa 
"kansan tahtoa" tuki fennomaanien pyrkimyksiä vallata asemia 
valtiokoneiston sisällä. 

Jungfennomaanit eivät aluksi kohdanneet menestystä kummal-
lakaan rintamalla. Valtiollinen maltillisuus ja Venäjän-poliittinen 
lojalismi eivät avanneet heille tietä valtiollisen päätöksenteon 
ylemmille askelmille. Vuosien 1863-1864 valtiopäivillä he eivät 
myöskään onnistuneet yhdistämään talonpoikaissäätyä ja saavutta-
maan kiistatonta asemaa sen tahdon tulkkeina. Yritys esiintyä jul-
kisuudessa "kansan äänenä" ei saavuttanut sen paremmin viran-
omaisten kuin yleisön luottamusta. Se päättyi vuoden 1863 lopulla 
Helsingin uutisten lakkauttamiseen tilaajien puutteessa ja toi seu-
raavana vuonna Yrjö Koskiselle valtiorikossyytteen.64  

Valtiopäivien päätyttyä suomikiihko ei ollut voittanut itselleen 
uusia asemia sen paremmin valtiollisena puolueena kuin kansan 
äänenä. Valtiollisessa vaikuttamisessa jungfennomaanien ainoaksi 
kanavaksi jäi tukeutuminen Snellmanin vaikutusmahdollisuuksiin 
senaattorina, ja julkisuudessa heidän oli tyytyminen rakentamaan 
yhteyttä kannattajaktintaansa kirjallisen lehden välityksellä. 

64 Jungfennomaanien poliittisen toiminnan alkuvaiheista ks. esim. Koskimies 
1974 II s. 48-68. 



Kansan asia eliitin omana 

Vuosien 1863-1864 epäonnistuminen pakotti jungfennomaanit 
vetäytymään kaikilla rintamilla. Koskinen joutui taipumaan sovin-
toon Suometarta julkaisseiden vanhan polven suomenmielisten 
kanssa. Vastakohtaa virkavaltaan päin Koskinen kannattajineen 
pyrki lieventämään korostamalla tavoitteidensa yhdenmukaisuut-
ta niiden toimien kanssa, joita Snellman ryhtyi senaattorina aja-
maan. Suurieleisen kansaan tukeutumisen sijasta jungfennomaa-
nit saivat tyytyä varovasti vahvistamaan asemaansa suomenmieli-
sen sivistyneistön keskuudessa. Vuonna 1866 Koskinen, Meurman 
ja Jaakko Forsman perustivat tarkoitusta varten uuden äänitorven, 
Kirjallisen Kuukauslehden.' 

Kirjallisen lehden perustaminen ei merkinnyt, että jungfen-
nomaanit olisivat palanneet ihanteelliseen kansa- ja kielitieteelli-
seen kansallisuusajatteluun. Etenkin Yrjö Koskinen ja Agathon 
Meurman puuttuivat Kirjallisessa Kuukauslehdessä poliittisiin ky-
symyksiin ja hahmottelivat tavoitteita ja toimintamuotoja suomi-
kiihkon uutta tulemista silmällä pitäen. 

Kirjallisen Kuukauslehden ensimmäisen numeron pääkirjoituk-
sessa lehden ohjelma sidottiin ensisijassa kielikysymykseen. Yrjö 
Koskisen laatima ohjelmajulistus mainitsee ensimmäisenä tavoit-
teena "kansallisen kielemme koroittamisen maamme sivistys- ja 
virkakieleksi". Kielikysymys oli "kansamme hengen asia". Snellma-
nin viitoittaman ohjelman mukaisesti lehti kääntyi ensisijassa sivis-
tyneistön puoleen ja julisti, että suomenkielen osaaminen oli käy-
nyt välttämättömäksi maan sivistyneistölle. "Tällä ei suinkaan ole 
sanottu, että Kirjallinen Kuukauslehti olisi yksin-omaisesti aiottu 
niille säädyille, jotka etenkin ovat ottaneet sivistyneen nimen kan-
taaksensa, vaan luulemme lehtemme kelpaavan jokaisen sivisty-
neen ja sivistystä harrastavan luettavaksi, kuulkoon hän mihin 
säätyyn ja kansanluokkaan tahansa."'''' 

Laajemman lukijakunnan tavoitetta lehti perusteli vaaralla, että 
sivistys — suomenkielinenkin sivistys — muodostuu uudeksi aseeksi, 
jolla eliitti kohottaa itsensä kansan yläpuolelle. Omaksi tavoitteek-
seen toimittajat ilmoittivat kansanluokkain välisen juovan tasoitta-
misen. "Kaikki koetukset säätyluokkain nojassa rakentaa rajaa 
muka sivistyneiden ja sivistymättömäin välillä, pidämme haitallisi- 

65 Kirjallisen Kuukauslehden vaiheista ks. Eino Kauppinen, Kirjallinen Kuu-
kauslehti. Helsinki 1952. 

66 Lukijalle. — KK 1/1866. 
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na ja vahingollisina. Harras toivomme on sitä vastoin, että kansalli-
nen yhteys ja yleinen sivistys piankin on tasoittava sen juovan, jota 
vielä meidän maassa löytyy eri kansan luokkain välillä. Kirjallinen 
kuukauslehti on pitävä suurimpana kunnianansa, jos se sivistyksen 
välikappaleena voipi siinä kohden jotain vaikuttaa." 

Vuosina 1866 ja 1867, jolloin Snellman yhä oli senaattorina, 
Kirjallisessa Kuukauslehdessä esitetyt poliittiset kommentit pitäy-
tyivät pitkälle ohjelmajulistuksessa viitotuilla maltillisilla linjoilla. 
Joskus saattoi kirjoittajien sananvalinnassa esiintyä radikaalimpia 
sävyjä. Esimerkiksi Jaakko Forsman julisti kerran, että edistys, joka 
ei perustu ja nojaa kansan yleiseen mielipiteeseen ja kannatuk-
seen, horjuu ilmassa ilman vakavaa kantaa, ja vaati, että valtiollisen 
edistyksen tuli perustua kansalliselle ja kansanvaltaiselle pohjal-
le.'" Tämmöiset kansanvallan vaatimukset olivat kuitenkin poik-
keuksia. Lehden yleisilme oli maltillinen ja poikkesi pikemminkin 

148 

	

	konservatiiviseen suuntaan ohjelmajulistuksen säätyeron tasoitta- 
misvaatimuksista. 

Tietynasteista näkemysten hajontaa suhtautumisessa kansaan 
tuli esiin kirjoituksissa, joissa Koskinen ja Meurman ottivat kantaa 
vuosien 1867 ja 1868 nälänhätään. Koskinen vaati valtion tukitoi-
mia pakkohuutokauppojen välttämiseksi ja kannatti julkisten töi-
den ja avustustoiminnan käynnistämistä heikoimmassa asemassa 
olevan kansanosan tukemiseksi. Meurman taas tarkasteli asiaa sel-
vemmin talonpojan näkökulmasta. Hän vastusti jyrkästi kaikkinai-
sia valtion tukitoimia ja suositti ongelman ratkaisuna pakkohuuto-
kauppoja ja kerjäläisten kuljettamista takaisin kotiseudulleen.'" 

Meurmanin näkemyksiin löi leimansa erityisesti kylmäkiskoi-
nen suhtautuminen tilattoman väestön ongelmiin. Hänelle tilatto-
mat olivat ' joutoväkeä", "laiskaa loisväkeä" tai irtainta "roistovä-
keä", jotka kieltäytyivät syömästä hätäleipää ja vaativat, että keisa-
rin, hallituksen ja talollisten tuli heidät ruokkia. Meurman vastusti 
kiivaasti yksin sitäkin, että tilattoman väestön hätää olisi käsitelty 
valtiopäivillä, koska hänen mukaansa julkinen keskustelu avustus-
toimista antoi vain lisävauhtia kohtuuttomille vaatimuksille.'"" 
Meurmanin mukaan paras ratkaisukeino tilattoman väen kysy-
mykseen oli, että isännät yksimielisesti kieltäisivät tilattomilta kas-
kenpolton oikeuden ja siten "pakottaisivat heidät säännöllisem- 

67 J.F., Kuukauskirje. — KK 10 /1866. 
68 A.M., Köyhyydestä maassa. — KK 6/1867. 
69 A.M., Ilmariselle. — KK 2/1869. 



pään elatuskeinoon ja elämänlaatuun". Toinen keino oli kaiken 
laillisen vaivaishoidon lopettaminen. Vaivaishoito ja aputyöt vai-
kuttivat Meurmanin mukaan turmelevasti ja saivat tilattomat vain 
runsaammin lisääntymään.'" 

Ujostelemattoman talonpojan näkökulman ohella Meurmanin 
nälänhätää käsitteleville kirjoituksille oli tunnusomaista vahva si-
toutuminen puolustamaan Etelä-Suomen viljelysseutujen etuja. 
Meurman saattoi jossakin kirjoituksessa leimata Oulun, Kuopion 
ja Vaasan läänien salomaiden avustamisen "mielettömäksi"."' Toi-
sessa yhteydessä hän oli kuitenkin valmis vaatimaan yhtäläisiä 
avustuksia myös etelåisille maakunnille.'' Varsin suorasukaisesti 
Meurman kutsui Pohjois-Suomen tilatonta väestöä kaskimaille 
ominaiseksi "syöpäläislajiksi", joka lisääntyi kuten "jänikset ja ora-
vat enentyvät paikoilla semmoisilla, jotka ovat soveliaat puheen-
alaisten eläin-lajien menestymiselle". Valtion jatkuva avunanto 
Kuopion läänille sopi Meurmanin mukaan "todistuksettakin päät-
tää hulluudeksi", koska Kuopion läänin kivikot eivät muuttuneet 
"Rothchildin rahoilla ja hypoteekkiyhtiön lainoilla" hedelmällisik-
si vaan seurauksena oli vain tilattoman väestön jatkuva karttu-
minen.'s 

Nälänhädän kauhujen keskellä Meurman toi näkemyksensä jul-
ki sellaisella suorasukaisuudella, että voidaan olettaa hänen sano-
jensa säilyneen kauan niiden muistissa, jotka kokivat tilattoman 
väestön kysymyksen ja Itä- ja Pohjois-Suomen ongelmat omak-
seen. Meurmanin nälkävuosien kannanotoissa paljastuneet asen-
teet leimasivat monien silmissä hänen edustamansa aatesuunnan 
Etelä-Suomen talollisten etujen puolustajaksi, ja niillä saattoi olla 
merkitystä vielä silloinkin, kun Pohjois- ja Itä-Suomen valtiopäivä-
miehet Suomalaisen puolueen jakaantumisvaiheessa lähes poik-
keuksetta erkanivat talonpoikaissäädyn "meurmanilaisesta" enem-
mistöstä ja liittoutuivat pääkaupungin nuorsuomalaisten radikaa-
lien kanssa. 

70 	A.M. Mietteitä joutoväen tilasta maamme pohjois-osissa. — KK 7/1869. 
71 	A.M., Nyt ja ennen. — KK 6/1868. 
72 	A.M., Oulun läänin käräjäin johdosta. — KK I 1 / 1867. 
73 	A.M., Mietteitä joutoväen tilasta maamme pohjois-osassa. — KK 7/1869. 
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"KIELIPUOLUE" POLIITTISESSA 
OPPOSITIOSSA 

Yhteiskunnallisia mietteitä 
Nälkävuosien kurjuuden keskellä Kirjallinen Kuukauslehti ei siis 
pyrkinyt esiintymään kärsineen kansan äänitorvena ja kanavoi-
maan nälän synnyttämää katkeruutta fennomaanien tavoitteiden 
tueksi. Päinvastoin lehti omaksui yhteiskunnallisen järjestyksen 
puolustajan ja hallituksen tukimiehen roolin. 

Vuoden 1868 lopulla Yrjö Koskinen julkaisi kuitenkin kirjoi-
tuksen, jossa hän arvioi yhteiskunnallista tilannetta aikaisem-
masta varovaisesta linjasta poikkeavalla tavalla. On tärkeää huo-
mata, että Koskisen uuden tilannearvion lähtökohtana ei ollut 
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	kielikysymyksen kärjistyminen. Fennomaanien politiikan tulkin- 
nan kannalta on oleellista, että jyrkemmän oppositiolinjan luon-
nostelu käynnistyi jo ennen kuin julkisen keskustelun kohteeksi 
tuli Helsingin suomenkielisen normaalikoulun kysymys, joka 
usein esitetään fennomanian "liikekannallepanon" ratkaisevaksi 
sysäykseksi. 

"Yhteiskunnallisia mietteitä" otsikon alla Koskinen arvioi kovin 
sanoin maan yhteiskunnallista tilaa ja yhteiskunnallisen vaikutta-
misen edellytyksiä. Han totesi, että Suomessa oli viime vuosikym-
meninä syntynyt "joku yleinen mielipide", mutta lisäsi komment-
tinaan: "Se yleinen mielipide, joka tässä on vaikuttanut on tarkoin 
tutkittuna ollut virkasäätyjen mielipide." Valtiollista ilmaa virkistä-
nyt "oppositioni" ja koko se valtiollinen elämä, joka seurasi, oli 
Koskisen mukaan virkamiehistön kannattama. Tämä virkamiehis-
tö oli ollut maamme varsinainen "les notables", julisti Koskinen ja 
varoitti, että se pyrki yhä vain lujittamaan asemaansa. 

Silminnähtävää on, että vapaamielisyyden riemun aika nyt on 
suureksi osaksi ollut ja mennyt. Korkeimman hallituskunnan piiri 
suljetaan jälleen päivä päivältä enemmän umpeen. Julkisuus yhä 
enemmän kartetaan ja kammotaan. Itse opinio on silminnähtäväs-
ti heikontunut, s.t.s. virkasäätyinen oppositioni jo peräytyy, osit-
tain siitä syystä, että virkasäädyn luonnollinen asema on kuuliai-
suuden, osittain senkin vuoksi, että ne yhteiskunnalliset parannus-
puuhat, jotka kulkivat valtiollisen elämän seurassa, ovat alkaneet 
häiritä virkasäädyn omaa valtaa ja lepoa. 



Koskinen oli näkevinään, että virkamiehistö oli tässä tilanteessa 
taipuvainen pysymään vanhoillansa, ja lisäsi ironisoiden, että sen 
sopiikin omasta puolestaan olla ihan tyytyväinen asemaansa: "Mi-
kään virkasääty maailmassa ei ole suhteellisesti niin hyvin palkat-
tu kuin Suomenmaan, eikä mikään virkasääty koko sivisty-
neessä Euroopassa ole niin mahtava muiden kansalais-luokkain 
suhteen." 

Synkkää arviotaan Koskinen kärjisti vielä historiallisella vertai-
lulla: "Hallituksemme on nytkin melkein samaa mitä se oli jälkeen 
vuoden 1809, ja virkasäädyllä yleensä on melkein kaikki sivistys, 
melkein kaikki vaikutusvoima." Yhteiskunnallinen tilanne ei ollut 
pääluonteeltansa paljon muuttunut, ja virkamiehistö oli edelleen 
melkein kaikki kaikessa. Edes aatelisto ei muodostanut sen rinnal-
la itsenäistä "omalla kannalla seisovaa" voimaa. Porvaristo ja talon-
poikaissääty olivat sivistyksensä ja varainsa puolesta liian heikkoja. 
Viimeksi mainittu, "kansan lukuisin osa", oli Yrjö Koskisen mu- 	151 
kaan ainoastaan astinlauta, joka "tuota korkeaa virallisuutta kan-
nattaa". "Virkavalta ja kansan vallan alaisuus, — siinä nykyinen 
yhteiskunnallinen tilamme", kärjisti Koskinen. 

Koskinen myönsi virkasäädyn toiminnan historiallisen merki-
tyksen: se oli ohjannut kansan kohtaloa silloin, kun maa oli ollut 
muuta ohjausta vailla. Tilanne oli kuitenkin muuttunut. "Kysymys 
on nyt, käykö samalle perustalle rakentaa myös Suomen kansan 
tulevaisuutta." 

Koskisen vastaus oli kielteinen, mutta uudesta radikaalista tilan-
nearviosta huolimatta vaatimukset, joita hän esitti kansan tulevai-
suuden nimissä, olivat ennestään tuttuja: Raja-aita sivistyneen sää-
dyn ja rahvaan välillä oli kutistettava ja rahvas nostettava sivistyk-
sen tasalle. Avainsana, kansan elämisen ehto, oli valistus. Enää ei 
ollut kylliksi, että maassa oli sivistynyt virkasääty, joka kykeni edis-
tämään "henkistä etevyyttämme", vaan sivistyksen tuli levitä ja 
juurtua koko kansaan, jokaiseen sen jäseneen. 

Siihen paatokseen ja pisteliäisyyteen nähden, jolla Koskinen 
kuvasi maan yhteiskunnallista tilaa, hänen käytännölliset toimin-
taehdotuksensa näyttivät melkoisen vaatimattomilta: oli perustet-
tava opistoja, joissa nuoret täysi-ikäiset miehet, 'ilman oppineiden 
koulujen valmistuksetta" voisivat saavuttaa korkeampaa sivistystä. 
Koskinen tyytyi vain lyhyesti viittaamaan tanskalaisiin kansan-
opistoihin ja lupasi esitellä niitä lähemmin myöhemmässä kirjoi-
tuksessa. 

Sinällään ajatus kansanopistoista ei ollut kovin radikaali, eikä 
kansanvalistuksen harrastus erottanut jungfennomaaneja vanhan- 



polven suomenmielisistä tai liberaaleista. Koskinen tosin edellytti, 
että opistojen perustamisen oli lähdettävä "itse kansasta", ja pyrki 
aktivoimaan talonpoikaisväestöä omatoimisuuteen asiassa. Toivot-
tavaa oli, että "jonkun seudun sivistyneemmät ja varallisemmat 
talonpojat neuvottelevat keskenänsä ja muiden ymmärtäväisten 
kanssa, kuinka laitos on saatava toimeen ja mitä mahdollisuuksia 
löytyy, että se on kustannuksiaan kannattava". Yhteiskunnallisen 
aktiivisuuden muotona kansanopistojen perustaminen oli kuiten-
kin tarkoin suljettu. Kansan osana oli oppilaan, tuki- ja maksumie-
hen rooli. Koulumaisilla institutionaalisilla puitteilla toiminnan 
ohjaus ja sisällön määrittely oli varmistettu sivistyneistön tehtäväk-
si. 

Yhdessä kohden Koskinen kuitenkin käytti ilmaisua, joka poik-
kesi tavasta, jolla muut poliittiset ryhmät tarkastelivat kansansivis-
tystä. Koskisen mukaan sivistyksellä ymmärrettiin tietoa, taitoa ja 
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	isänmaallisuutta "eriytymättömästi yhdistyneinä". Mutta kun puhe 
oli rahvaan sivistyksestä, tuli isänmaallisuudelle antaa ensimmäi-
nen sija; silloin saattoi puhetta olla ainoastaan "isänmaallisesta 
sivistyksestä". 

"Isänmaallisen sivistyksen" tavoitteena ei ollut kouluttaa muuta-
mia rahvaan lapsista "herrastapoihin", vaan kasvattaa talonpoikia, 
jotka "älyllä ja innolla osaisivat harrastaa kuntansa ja isänmaansa 
asioita".74  Koskinen perusteli vaatimusta "isänmaallista sivistykses-
tä" tarpeella erottaa hänen kaavailemansa rahvaan sivistys käytän-
nöllisestä ammattikasvatuksesta, mutta se voitiin käsittää myös ra-
janvedoksi suhteessa muihin, "epäisänmaallisiin", tapoihin määri-
tellä sivistystä. Käsite voitiin ymmärtää keinoksi, jolla asetettiin 
kyseenalaiseksi kilpailevat sivistyskäsitykset, vallan ja valta-asemien 
kulttuuriset perustelut. Koskisen poliittiset kilpailijat, niin liberaa-
lit kuin "vanhat rehellisetkin", puhuivat mielellään länsimaisesta 
sivistyksestä ja kulttuuriperinnöstä. Heille "isänmaallisen sivistyk-
sen" kaltaiset ilmaukset merkitsivät lähinnä peitenimeä jung-
fennomaanien hegemoniapyrkimyksille, uutta käsitettä, johon 
vedoten nuorempi fennomaaninen sivistyneistö pyrki esiintymään 
kansan ja isänmaan nimissä ja kyseenalaistamaan vallitsevat valta-
asemien kulttuuriset perustelut. 

Ankara yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestelmän arvostelu, 
jolla Koskinen ehdotustaan perusteli, viittaa vahvasti siihen, että 
kansanopisto-kysymys kytkeytyi hänen ajattelussaan laajempiin po- 

74 YK, Yhteiskunnallisia mietteitä. — KK 4/1869. 



liittisiin tavoitteisiin. Se voidaan nähdä merkkinä suuremmasta 
käänteestä fennomaanisen sivistyneistön politiikassa. Palatessaan 
seuraavana vuonna kansanopistoehdotukseensa Koskinen otti 
esille myös muita toimintamuotoja, jotka vahvistivat yhteyttä kan-
saan. Kansanopistojen perustamisen ohella Koskinen totesi erin-
omaisen hyödylliseksi myös yhteiselle kansalle pidettävät luennot 
ja toivoi, että niitä yhä yleisemmin pantaisiin toimeen. Vilauttipa 
hän laajakantoisempiakin suunnitelmia: "Vihdoinpa herrassääty-
jen lähentyminen rahvaaseen sekä yhteisen kielen että sivistyneen 
seuraelämän kautta on tietysti voimallisimpia keinoja edistämään 
samaa asiaa, jota kansanopistotkin tarkoittavat."" 

Mikä oli se tarkoitus, jota nämä voimallisimmat keinot saattoivat 
edistää? Kansansivistämisellä oli luonnollisesti arvo sinällään, mut-
ta uusien keinojen etsimisen taustalla voidaan nähdä myös poliitti-
sessa tilanteessa tapahtuneet muutokset. Vuoden 1868 viimeisessä 
Kirjallisen Kuukauslehden numerossa tätä muutosta arvioitiin 
seuraavasti: 

Monasti on lausuttu, että hallitukseemme tuon vapaamielisen kan-
san toivoja ja tarpeita noudattavan suunnan jälkeen, joka ensim-
mäisten valtiopäiväin aikana oli vallassa, sittemmin aikaa voit-
tain on tullut jonkinmoinen peräytymisen henki. Muutos on tapah-
tunut vähittäin; moni ehkä ei ole sitä huomannutkaan, vaikka 
painolain kohtalo ja sen jälkeen ilmaantunut sensuuritila paino-
asioissa tosin olivat sitä laatua, että sokeankin silmät siitä olisi 
pitänyt aukeneman. Tämä peräytymisen henki on yhä piukemmak-
si vetänyt julkisen elämämme siteitä ja erittäinkin tämän vuoden 
loppupuoli on ollut rikas semmoisista tapauksista, jotka sangen 
paljon rivahtavat jyrkkään mielivaltaan.76  

Kritiikin taustalla oli Snellmanin ero senaatista ja sitä seurannut 
fennomaanisen sivistyneistön ylätason vaikutusmahdollisuuksien 
katkeaminen. Snellman oli 1860-luvun alussa onnistunut edistä-
mään suomenkielen asemaa venäläisen hallitusvallan tuella ja se-
naattoriksi tultuaan hänelle tarjoutui mahdollisuus ajaa tavoittei-
taan hallitustasolla. Vuosikymmenen loppupuolella fennomaane-
ja suosinut poliittinen suhdanne kääntyi. Krimin sodan ja Puolan 
kapinan aikainen venäläisen hallitusvallan suopeus Suomea koh- 

75 YK, Yhteiskunnallisia mietteitä. — KK 4/1869. 
76 Kuukauskirje. — KK 12/1868. 
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taan tähtäsi maan rauhoittamiseen ja suomalaisten lojaalisuuden 
palkitsemiseen. Suomenkielen aseman hyväksi tehdyt myönnytyk-
set liittyivät pyrkimykseen heikentää ruotsinkielisen kulttuurin 
asemaa ja siten skandinavististen hankkeiden kannatuspohjaa. 
1860-luvun lopulla keisarilla ei enää ollut vastaavaa tarvetta myön-
nytyksiin. Kun Snellman vuonna 1868 painostettiin eroamaan 
senaatista, romahtivat fennomaanien mahdollisuudet ajaa tavoit-
teitaan suoraan korkeimmalla poliittisella tasolla. Puheissaan he 
alkoivat korostaa yhteyttään kansaan ja tekemään varovaisia ehdo-
tuksia, joilla sitä voitaisiin vahvistaa. 

Yrjö Koskisen "yhteiskunnallisia mietteitä" vinjetin alla julkais-
tu kirjoitussarja on yksi merkki siitä, kuinka fennomaanien ylä-
tason politiikkaan nojautunut strategia oli johtanut umpikujaan, 
ja Suomalainen puolue muuttunut jälleen oppositioryhmäksi, 
jonka tavoitteita konservatiivinen virkavalta pyrki jarruttamaan. 
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	Tilanne pakotti fennomaanijohtajat etsimään uusia toimintamuo- 
toja." Viattomalta näyttävä kansanopistoajatus voidaan nähdä 
kahdessakin mielessä osana fennomanian oppositiopolitiikan 
hahmottelua. Ensinnäkin se saattoi palvella "suomalaisen sivistyk-
sen" luomista ja levittämistä, ja siten tukea fennomaanisen sivisty-
neistön aatteellista taistelua, joka tähtäsi aikaisemman patriotis-
min ja länsimaisen sivistyksen kyseenalaistamiseen vallan kulttuu-
risena perusteluna. Toiseksi se voidaan nähdä myös varovaisena 
maaperän tunnusteluna, yrityksenä hahmottaa, millaisin muo-
doin fennomaanien politiikkaa tukevaa toimintaa voitiin organi-
soida talonpoikaiston keskuudessa. Yrjö Koskinen viittasi kirjoi-
tuksissaan kokemuksiin, joita kansanopistoista oli saatu Tanskas-
sa. Hän ei maininnut, että kansanopistoista oli Tanskassa kehitty-
nyt 1860-luvulla tärkeä sivistyneistön ja talonpoikaiston aatteelli-
nen ja organisatorinen linkki, jolla oli keskeinen merkitys talon-
poikaiston poliittisen järjestäytymisen käynnistymisessä." Epäile-
mättä Koskinen kuitenkin tunsi myös tämän kehityssuunnan, eikä 
sen toistuminen Suomessa olisi varmaankaan ollut hänelle vasten-
mielistä. 

Suomessa kansanopistojen perustamisessa ei 1860-luvulla pääs-
ty vielä aloitetta pitemmälle, eikä niistä myöhemminkään muodos- 

77 Uuden tilanteen vaatimuksien puntaroiuti näkyy selvästi esiin. Yrjö Koskisen 
ja Agathon Meurmanin ajatuksenvaihdossa vuosikymmenen vaihteessa, ks. 
Paavo Virkkunen, Agathon Meurman II. Helsinki 1938. s. 396-408. 

78 Clemmensen 1987 s. 57-60. 



tunut yhtä merkittäviä maaseudun poliittisen järjestäytymisen 
keskuksia kuin Tanskassa. Mutta Suomessakin poliittisen keskus-
telun keskiöön nousi pian uusia kysymyksiä, jotka avasivat fen-
nomaaniselle sivistyneistölle tien maaseudulle. 

Mitä fennomaanit todella tarkoittavat 
Kun Snellman oli syrjäytetty senaatista, fennomaaninen sivisty-
neistö alkoi suuntautua julkisuuteen ja kääntyä vaatimuksineen 
kansan puoleen. Näkyvin osoitus pyrkimyksestä lähentyä kansaa 
oli uuden äänenkannattajan, "Uuden Suomettaren", perustami-
nen vuoden 1869 alussa. Kirjallinen kuukauslehti oli saanut luki-
jansa lähinnä suppeasta sivistyneistöpiiristä. Johtavat fennomaanit 
pyrkivät nyt suuntaamaan sanottavansa laajemmalle yleisölle kuin, 
mitä kirjallinen lehti poliittisena äänenkannattajana kykeni tavoit-
tamaan. 

Kiivaimmaksi kiistakysymykseksi fennomaaninen lehdistö nosti 
maan koulupolitiikan, joka vuosikymmenen vaihteessa kääntyi jyr-
kästi fennomaanien toiveiden vastaiseen suuntaan. Koulukysy-
myksestä tuli usean vuoden ajaksi keskeinen kysymys, jonka ympä-
rillä kamppailua poliittisesta vaikutusvallasta käytiin. Yrjö Koski-
nen kannattajineen käytti sitä esimerkkinä yhteiskunnallista ja 
poliittisesta mielivallasta ja teki siitä symbolin, jolla vedottiin ylei-
seen mielipiteeseen ja suomenkieliseen kansaan. 

Koulukysymykseen johtavat fennomaanit ottivat avoimesti kan-
taa puolueena. Tästä on selvä esimerkki vuonna 1869 julkaistu 
kirjanen "Ettan. Uppsatser i dagens frågor", jota voidaan pitää 
jopa eräänlaisena koskislaisen fennomanian ohjelmajulistuksena. 
Lentokirjasessa koulu- ja kielipolitiikka asetettiin osaksi laajempaa 
poliittista kokonaisnäkemystä. 

Kirjasen esipuheessa korostettiin julkaisun ohjelmallista luon-
netta. Sen tavoitteeksi ilmoitettiin selvittää ruotsinkielisille luki-
joille "mitä fennomaanit todella tarkoittivat".'' Teos sisälsi kolme 
kirjoitusta. Ensimmäisenä julkaistiin käännöksenä Yrjö Koskisen 
artikkeli "Helsingfors Dagblad ja suomenkielen asema", jossa hän 
puolustautui kohua herättänyttä kumousuhkaussyytettä vastaan. 

79 "Fennomanernas önskan är att bringa till sina svenska läsande landsmäns 
kännedom hvad de verkligen yttrat och åsyft, i motsats mot Dagbladets 
vanställande uppgifter." Ettan. Uppsatser i dagens frågor. Helsingfors 1869. 
s. 2. 
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Aikaisemmin suomeksi julkaistu oli myös Agathon Meurmanin 
kirjoitus "Onko Suomen kansalla historiaa?", joka liittyi Koskisen 
teoksen "Oppikirja Suomen kansan historiasta" nostattamaan po-
lemiikkiin. Näiden päivänkohtaisten kiistojen eräänlaisena yh-
teenvetona julkaistiin J. J. F. Peranderin varta vasten kirjaseen laa-
tima ohjelmakirjoitus, jossa kielikysymys asetettiin osaksi fen-
nomanian yleisempiä poliittisia tavoitteita. 

Koskisen kirjoitusta on jo käsitelty edellä tämän tutkimuksen 
johdannossa. Se oli vastaus Helsingfors Dagbladin syytteisiin, että 
Koskinen oli koulukysymyksen varjolla ryhtynyt yllyttämään kan-
saa kumoukseen. Vastauksen ydinkohtana voidaan pitää tapaa, 
jolla Koskinen määritteli fennomanian suhdetta kansaan ja kan-
san tahtoon. Huomion arvoista on erityisesti se, että vaikka Yrjö 
Koskinen torjui ironisoiden Dagbladin syytteen kumouksella uh-
kailusta, hän ei pyrkinyt kiistämään väitettä Suomen kansan nimis- 
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	sä esiintymisestä. Tässä kohden Koskinen jätti tavallaan avoimeksi, 
kuinka pitkälle fennomaanit olivat valmiit tukeutumaan poliitti-
sen järjestelmän ulkopuoliseen "kansan tahtoon" vaatimustensa 
toteuttamiseksi. Voidaan jopa tulkita, että Koskisen tietoisena ta-
voitteena oli provosoida keskustelua siitä, kenellä oli oikeus esiin-
tyä kansan nimissä."0  

Agathon Meurmanin kirjoitus taas pysytteli selvästi lähempänä 
kielikysymystä. Meurman tahtoi osoittaa, millaisia poliittisia käsi-
tyksiä Koskisen "Suomen kansan historian" arvostelu Dagbladissa 
edusti. Meurmanin mukaan lehden tavoitteeksi oli paljastunut: 
Suomi, jossa sivistyksen, kirjallisuuden ja hallituksen kielenä oli 
ruotsi; suomenkieli oli tarpeellinen vain, jotta virkamiehet voisivat 
esteettömästi asioida suomalaisten talonpoikien kanssa. Suomen 
kieltä käytettäisiin myös muutamien koulujen alaluokilla, etteivät 
suomalaisten talonpoikien lapset olisi niistä poissuljetut, mutta 
sen jälkeen noiden lasten oli siirryttävä siihen korkeampaan kou-
luun, joka käytti, luki ja viljeli ruotsin kieltä. Sikäli kun suomalaista 
kirjallisuutta ilmestyi, niin luonnollisesti se oli oleva ainoastaan 
rahvaan kirjallisuutta. Meurman huipensi kuvauksensa: "Semmoi-
nen on se tulevaisuus, jota mainitut dagbladin herrat tavoittelevat. 
He eivät tee sitä oman etunsa tähden, vaan sen tähden, että muka 
kaikki eurooppalainen sivistys Suomesta katoaa ruotsin kielen yli-
vallan mukana ja että suomen kielen kera jää vain jokin tshudilai- 

SO Y.K., Helsingfors Dagblad och finska språkfrågan. Julkaistu alunperin suo-
meksi KK 1869 s. 205-214. 



nen Suomi, jonka sivistyksen sisällystä ei ole tarkemmin arvattu, 
koska sitä ei enää ole sivistykseksi mainittavakaan."8' 

Meurmanin karrikoivan esitystavan takaa voidaan tunnistaa pe-
rusajatus, että Suomen valtiollinen tulevaisuus oli ennen muuta 
kansallisille traditioille, kansan historialle, perustuvan suomenkie-
lisen sivistyksen varassa. Tämän rinnalla näkyy vahva sosiaalinen 
paatos, joka korostaa kansan oikeutta käyttää viranomaisten edes-
sä omaa kieltään ja vaatii talonpoikien lapsille suomenkielisten 
koulujen avulla mahdollisuutta sosiaaliseen nousuun. Sen sijaan 
Yrjö Koskisen kirjoituksen radikaalia poliittista pohjavirettä Meur-
manin kirjoituksesta ei löydy. Hänen tavoitteenaan näyttäisi pi-
kemminkin olevan luoda vallitsevan järjestelmän puitteissa suo-
menkielinen poliittinen ja kulttuurieliitti, joka sellaisenaan olisi 
oikeutettu edustamaan ja johtamaan Suomen kansaa. 

Meurmanin vuosikymmenen vaihteen tienoilla esittämissä kan-
nanotoissa näkyy selvästi haikailu Snellmanin senaattorikauden 
korkeimman tason vaikutusmahdollisuuksien perään. Joskus 
tähän tavoitteeseen liittyy uhitteleviakin viittauksia "kansan" reak-
tioihin. Kirjallisessa Kuukauslehdessä Meurman julisti hieman 
myöhemmin, että maan suurin ongelma oli "valtiomiesten puu-
te". "Tämä valtiomiesten puute on fennomaanien suurin tuska. 
He näet, paremmin kuin muut, tulevat huomaamaan, kuinka 
vaikea heidän asemansa on kiihtyneen kansan ja niiden umpiso-
keiden 'sivistyksen edustajien' välittäjinä, jotka yhä pakottavat 
yltiöpuolueita syntymään. Kiihotusaineksia nykyiset fennomaanit 
eivät hae, niitä annetaan, Jumala paratkoon liiaksi — ja sillä aikaa 
meidän pitäisi kirjoittaa vain kansalle jumaluusoppia ja maanvilje-
lystä ja levittää rauhoittavaa laastaria yhä uudestaan iskettyihin 
haavoihin! Mutta se olisi juuri yltiöpuolueiden päästämistä valloil-
le eikä sovun edistämistä. Me uskomme voivamme vakuuttaa, että 
kansa pysyy tyytyväisenä juuri sentähden ja ainoastaan sentähden, 
että se näkee, että edes joku hartaasti ajaa sen asiaa."82  

Meurman itse sanoutui irti kumouksellisista hankkeista, mutta 
sysäsi vastuun kehityksen rauhallisuudesta hallitukselle ja yläluo-
kalle. Hänen mukaansa suomenkielen ja suomenkielisen väestön 
asema oli ennemmin tai myöhemmin ratkaistava, ja kysymyksen-
alaista oli vain, olisiko välttämätön uudistus tapahtuva rauhallises- 

81 A.M., Har finska folket en historie? — Ettan. Uppsatser i dagens frågor. 
Helsingfors 1869. s. 23-44. 

82 Lainattu Virkkunen 1938 s. 460-461. 

157 



158 

ti, vai täytyikö sen kulkea vahingoittavien repeytymisten kautta 
täytäntöönsä. Kumpiko vaihtoehto oli tuleva tarpeelliseksi, se 
riippui entisten vallanpitäjien ja "perinteisen kulttuurin" edus-
tajien kannanotoista. Uhittelevista äänenpainoista huolimatta 
Meurmanin vaatimukset olivat maltillisia; hän korosti Suoma-
laisen puolueen tavoitteena olevan, että sen johtama sivistystais-
telu kulkisi rauhallisella — "ainoalla toivottavalla tavalla" — pää-
määräänsä. Meurmanille tämä rauhallinen tie ei merkinnyt 
ensisijassa poliittisen vaikutusvallan lisäämistä kuten Koskiselle 
vaan ennen kaikkea talonpoikaiston yhteiskunnallisen aseman 
vahvistamista vallitsevan järjestelmän puitteissa ja radikaaleim-
millaan koulutuksen mahdollistaman säätykierron nopeutta-
mista." 

J. J. F. Perander ja kielikysymys poliittisena 
kysymyksenä 

Ohjelmallisimman poliittisen julistuksen "Ettan"-julkaisussa esitti 
J. J. F. Perander. Vaikka Perander kuului jo 1860-luvulta lähtien 
Snellmanin lähipiiriin ja oli yksi 1870-luvun keskeisiä Suomalaisen 
puolueen suunnan määrittelijöitä, on myöhempi historiankirjoi-
tus useimmiten unohtanut hänet. Syynä unohdukseen on varmas-
ti ainakin osittain ollut se, että Peranderin ajatukset sopivat huo-
nosti yhteen yksioikoisen kielitaistelunäkemyksen kanssa. Koskis-
takin avoimemmin hän korosti kirjoituksissaan, että kielikysymys 
oli pohjimmiltaan poliittinen kysymys.84  

Fennomaanien tavoitteiden esittelyn Perander aloitti arvostele-
malla Dagbladin väitettä, että kieli oli fennomaaneille itseisarvo. 
Hän torjui jyrkästi näkemyksen, että kieli oli päämäärä sinänsä. 
Kieli ei Peranderin mukaan luonut "poliittista kansallisuutta", 
mutta kielikysymys saattoi estää kansakunnan yhtenäistä poliittista 

83 Virkkunen 1938 s. 517-522. 
84 Yrjö Koskinen viittaa kielikysymykseen Työvåenseikassaan ja toteaa, etta se 

on "kerrassaan kansallinen ja yhteiskunnallinen kysymys". Yhteiskunnallinen 
se oli sen vuoksi, että eriasteinen kouluopetus eri saatyjen ja kansanluokkain 
lapsia varten kokonaan sotii "kansamme demokratillisia taipumuksia ja kan-
samme enemmistön etuja vastaan". Yrjö Koskinen, Työvåenseikka I. — KK 1/ 
1874. 



toimintaa ja heikentää kansan voimia ja poliittisen yhteenliittymi-
sen kykyä (den politiska associationskraften)."' 

Toiseksi Perander torjui näkemyksen, jonka mukaan kielikysy-
mys oli puhtaasti sosiaalinen kysymys. Helsinfors Dagbladin hän 
katsoi edustavan tällaista näkemystä, joka piti suomenkieltä talon-
poikaissäädyn kielenä. Dagblad keskitti kaiken huomionsa kielen 
merkitykseen sosiaalisen kanssakäymisen välineenä yhteiskunta-
luokkien välillä, mutta ei kyennyt näkemään mitä kansakunta 
kansakuntana saattoi kieliuudistusten kautta voittaa. Dagbladille 
oli tärkeää mitä "yleinen poliisijärjestys" yhteiskunnassa vaati: vain 
siihen, eikä mihinkään muuhun, oli uudistuksin pyrittävä. "Med 
ett ord det fattar den närvarande språkfrågan blott såsom en 
social angelägenhet, icke som politisk. Det vill genom reformen 
möjliggöra conversationen mellan individer och klasser, men icke 
det statliga medvetandet, den politiska handlingskraften."' 

Peranderin perusteluissa johtotähtenä oli Snellmanin tavoin 
valtion etu. Valtion hän käsitti voimaksi, joka "julkisuuden ääniä 
kuunnellen" saattoi hajottavat säröt sopusointuun. Perander ei 
kuitenkaan kytkenyt kielikysymystä vain valtion kehitykseen vaan 
myös kansalaisyhteiskunnan organisoitumiseen. Hän korosti, että 
mitä julkisemmaksi valtioelämä muuttui ja mitä enemmän kansa-
kunta sai mahdollisuuden organisoitua kansakuntana, sitä enem-
män myös kielikysymys muuttui poliittiseksi kysymykseksi. Porva-
rilliset vapaudet eivät olleet mahdollisia ilman kansan poliittista 
tietoisuutta. Kansankunnan historiaa ei luonut "porvarillinen 
sfääri" vaan poliittisesti tietoisesti toimiva "poliittinen kansakun-
ta". Perander muistutti, että muissa maissa oli tältä pohjalta jo 
tapahtunut liberaalin ja kansallisen katsantotavan lähestymistä. Se 
oli ajan kiinnostavimpia poliittisia ilmiöitä, vaikkei Peranderin 
mukaan Suomessa ollut Dagbladin taholta tässä suhteessa mitään 
odotettavissa." 

Peranderin ajattelutavassa yhdistyvät kiinnostavalla tavalla toi-
saalta hegeliläisperäinen näkemys historian tarkoituksesta, valtion 
ja kansallisen sivistyksen merkityksestä ja toisaalta hämmästyttävän 
radikaali yhteiskunta- ja demokratiakäsitys. Verrattuna monien 

85 J. J. F. Perander, Med anledning af Helsingfors Dagblads "slutligvid'. — Et-
tan. Uppsatser i dagens frågor. Helsingfors 1869. s. 49. 

86 Perander 1869 s. 53-54. Peranderin kritiikin kohteena saattoi tässä kohden 
olla peitetysti myös Meurmanin tapa luonnehtia fennomanian yhteiskunnal-
lisia tavoitteita, joskaan tästä ei ole suoraa näyttöä. 

87 Perander 1869 s. 55-62. 
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fennomaanien vaalimaan patriarkaalis-konservatiiviseen näke-
mykseen Peranderin ajattelussa voi nähdä häivähdyksiä jopa Mar-
xin luokkateoriasta ja Tocquevillen radikaalista opista yhdistys-
toiminnan yhteiskunnallisesta merkityksestä.`' 

"Ettan"-lentokirjanen voidaankin nähdä esimerkkinä paitsi 
uuden poliittisen tilanteen aiheuttamasta kannanottojen radikali-
soitumisesta myös fennomaanijohtajien tilannearvioiden keski-
näisestä eriytymisestä. Vaikka Peranderin esittämät näkemykset 
fennomaniasta eivät ole jääneet elämään kielikysymykseen keskit-
tyneessä kansallisessa historiankirjoituksessa, niillä oli tärkeä 
merkitys, kun fennomaanien ydinryhmä 1870-luvulla määritteli 
suhdettaan kansalaisten järjestäytymiseen. 

"MITEN KANSALLISTAHTO ON 
MANIFESTEERATTAVA" 

Koulukeräykset poliittisena mobilisaationa 
Vuosikymmenen vaihteessa koulupolitiikasta tuli keskeinen kysy-
mys, johon fennomaanien poliittinen aktiivisuus kanavoitui. Pe-
rinteisesti "koulukysymystä" on tarkasteltu osana kielitaistelun kär-
jistymistä. Sen taustana on pidetty yksioikoisesti kieliolojen kehi-
tystä, vuoden 1863 kielireskriptin ja vuosikymmenen puolivälissä 
toteutetun kansakoulu-uudistuksen jälkeen pysähtynyttä suomen-
kielen etenemistä. Pullonkaulaksi muodostui suomenkielinen 
oppikouluopetus. Ylemmän suomenkielisen opetuksen puolusta- 

88 	Samana vuonna Perander julkaisi Kirjallisessa Kuukauslehdessä kirjoitussar- 
jan, jossa hän mm. ennusti, että "bourgeoisien"vietyä päätökseen taistelunsa 
vanhoja säätyjä vastaan "kohoaa työmiehen luokka bourgeoisien rinnalle ja 
silloin 'yhteiskunnallinen kysymys' Suomessa alkaa; vanhojen säätyjen tilalle 
oli muodostuva kaksi luokkaa, "toisella puolella varat, sivistys ja työ, toisella 
puolella työnvaiva yksinään"; esiin oli astuva "proletariati", joka oli "tuskistu-
nut, levoton ja rohkea" vaatien vapautusta pääoman ylivallasta ja osallisuutta 
yhteiskunnan tuotannosta. J. J. F. Perander, Valtiolaiuojen vaikutuksesta. — 
KK 1869 s. 133, 235. Peranderin ajatuksiin on ensimmäisenä kiinnittänyt 
huomiota Raoul Palmgren, Joukkosydän. Vanhan työväenliikkeemme kau-
nokirjallisuus I. Porvoo 1966. s. 9. 
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minen ja laajentaminen oli fennomaaneille ratkaisevan tärkeää, 
koska sen avulla voitiin avata kansakoulujen kasvattamalle suo-
menkieliselle nuorisolle uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen nou-
suun, kasvattaa suomenkielen taitoista virkakuntaa sekä luoda 
edellytykset kielireskriptin toteuttamiselle ja suomen kielen ase-
man virallistamiselle. 

Kielitaistelun kärjistyminen 1870-luvulla on usein liitetty ensi-
sijassa vastustajien aktivoitumiseen.89  Vuosikymmenen vaihteessa 
uusien suomenkielisten oppikoulujen perustaminen törmäsi val-
tiopäivillä aatelis- ja porvarissäätyjen vastustukseen. Maan hallituk-
sen koulupolitiikka, joka Snellmanin senaattoriaikana oli ollut 
suomenkielisten koulujen perustamiselle myötämielistä, kääntyi 
jyrkästi fennomaanien toiveiden vastaiseen suuntaan sen jälkeen, 
kun Casimir von Kothenin oli nimitetty kouluylihallituksen joh-
toon vuonna 1869. Usein esitetyn näkemyksen mukaan Helsingin 
suomenkielisen normaalikoulun siirto Hämeenlinnaan oli viimei-
nen pisara, joka herätti Suomalaisen puolueen. Arsytetyt fen-
nomaanit kävivät lehdistössä ankaraan julkiseen vastahyökkäyk-
seen ja saivat herätettyä kansan tavoitteidensa taakse.9° 

Koulukysymyksen kärjistymistä voidaan kuitenkin tarkastella 
toisestakin näkökulmasta. Mikäli lähtökohdaksi otetaan maan kie-
liolojen kehityksen sijaan poliittisella kentällä tapahtuneet muu-
tokset, fennomaanisen sivistyneistön toiminta ei välttämättä näyt-
täydy vain reaktiona viranomaisten päätöksiin vaan aktiivisena 
offensiivina, joka oli jo pidemmän aikaa kypsynyt fennomaani-
johtajien mielissä. 

Snellmanin senaatista erosta lähtien Yrjö Koskinen oli useissa 
kirjoituksissaan arvostellut ankarasti maan yhteiskunnallista ja 
poliittista tilaa. Julkisessa keskustelussa hän oli alkanut korostaa 
Suomalaisen puolueen roolia aidon "suomalaisuuden" ja "kansan 

89 Käsitys on pitkälti peräisin Yrjö Koskisen omista aikalaisarvioista. Ks. Koski-
mies 1974 II s. 187. 

90 

	

	Esim. Rommi 1974 s. 377-380. Mirja Härkönen on pyrkinyt osoittamaan, että 
Kothenin osalta koulukysymyksessä ei ollut ensisijassa kysymys kielipolitiikas-
ta ja halusta heikentää suomenkielen asemaa. Kothen tarkasteli koulukvsv-
mystä ensisijassa Venäjän-politiikan ja yhteiskuntarauhan näkökulinasta. 
Hänen kannanotoissaan asetetaan toistuvasti kyseenalaisiksi fennomaanien 
motiivit koulukiistassa. Se, missä määrin fennomaanisella sivistyneistöllä oli 
kiistassa muita kuin kielipoliittisia motiiveita, rajautuu kuitenkin Härkösen 
tutkimustehtävän ulkopuolelle. Mirja Härkönen, Kouluhallituksen ensim-
mäisen päällikön Casimir von Kothenin koulupolitiikka. Historiallisia tutki-
muksia 119. Vammala 1982. s. 78-98, 135-147. 

161 

6 Fennomania ja kansa 



tahdon" edustajana. Ehdottaessaan kansanopistojen perustamista 
yhteiskunnallisten epäkohtien ratkaisuksi Koskinen oli tehnyt 
ensimmäisen varovaisen aloitteen konkretisoida fennomaanisen 
sivistyneistön ja kansan yhteyttä. Kuten edellä on osoitettu Koski-
nen arvioi koulukysymyksen kärjistymistäkin ensisijassa hallitus- ja 
valtapoliittisena kysymyksenä. Fennomaanien toimet koulukysy-
myksessä voidaan tässä suhteessa nähdä johdonmukaisena jatkona 
Koskisen pyrkimyksille tukeutua kansaan ja vahvistaa käsitystä fen-
nomaniasta kansan tahdon tulkkina. 

Näkyvimmän ilmauksensa fennomaanien uusi toimintalinja sai 
Helsingin suomenkielisen alkeisopiston hyväksi vuonna 1872 
käynnistetyssä keräyskampanjassa, jolla on tulkittu olleen myös 
senaattia ja liberaaleja vastaan tähdätyn mielenosoituksen luonne. 
Aloitteen keräyksen järjestämisestä tekivät Yrjö Koskinen ja Agat-
hon Meurman, ja se laajeni nopeasti valtakunnalliseksi kampan- 

162 

	

	jaksi, johon pyrittiin aktivoimaan paitsi suomenmielistä sivistyneis- 
töä myös talonpoikaisväestöä. Keräystä on luonnehdittu tietoiseksi 
"ulkoparlamentaariseksi painostukseksi" ja jopa "fennomaaniseksi 
kan sanliikkeeksi".91  

Keräyksen järjestäminen oli epäilemättä osoitus siitä, että Suo-
malaisen puolueen johtomiehet pyrkivät etsimään uusia toiminta-
muotoja, mutta sitä arvioitaessa on syytä erottaa hankkeen puuha-
miesten ja siihen osallistuneiden motiivit. Vaikka aloite tuli johta-
vien fennomaanien taholta, se ei todista, että kaikki hanketta 
tukeneet olisivat jakaneet heidän ajatustapansa. Itse asiassa libe-
raalit, jotka tukivat suomalaisten koulujen perustamista sillä edel-
lytyksellä, ettei ruotsinkielisiä kouluja samalla lakkautettu, saattoi-
vat pitää hyvinkin suotavana, että suomenkielisiä kouluja tuettiin 
vapaaehtoisin toimin. Käytännössä suomenkielisillä kouluilla oli-
kin tukijoita myös ruotsinkielisen sivistyneistön keskuudessa.9" 
Hankkeen fennomaanista luonnetta voisi pohtia myös siltä kan-
nalta, halusiko keräykseen osallistunut talonpoikaisväestö nimen-
omaisesti tukea suomenkielistä oppikoulua, osallistua fennomaa-
niseen poliittiseen mielenilmaukseen tai käyttää ylipäätään hyväk-
si mahdollisuutta ilmaista mielipiteensä ja ottaa siten käyttöön 
uusia keinoja puuttua herrojen tekemisiin. 

91 	Rommi 1973 s. 253-289. 
92 Liberaalien kannasta Helsingin suomalaiseen kouluun, ks. Härkönen 1982 s. 

95-97. Ruotsinkielisen sivistyneistön osallistumisesta keräykseen Virkkunen 
1938 s. 502-505. 



Fennomaanisen sivistyneistön järjestäytymisstrategian kannalta 
oleellista on, missä määrin Suomalaisen puolueen johtomiesten 
tavoitteena oli mobilisoida fennomaaninen kansanliike ja harjoit-
taa "ulkoparlamentaarista" painostusta. Keräyshankkeen keskeis-
ten puuhamiesten Yrjö Koskisen ja Agathon Meurmanin tietoise-
na päämääränä oli jo alunperin antaa kampanjalle hallituksen 
koulupolitiikan vastaisen mielenosoituksen luonne. Kun Yrjö Kos-
kinen ensi kertaa esitti kirjeessä Meurmanille keräyksen toimeen-
panemista, hän perusteli hanketta sillä, että valtiopäiväanomusten 
epäonnistuttua "kansallistahto" oli "manifesteerattava" jollakin 
muulla tavalla kuin alamaisella anomuksella.93  

"Kansallistahtoa" oli koulukysymyksessä ensin pyritty ilmaise-
maan senaattiin lähetetyillä anomuksilla. Kirjallinen Kuukauslehti 
korosti anomuksien merkitystä kansan tahdon osoituksina. "Ne 
anomuskirjat, jotka tätä nykyä joka taholta tulvaavat senaatiin sa-
malla tarkoituksella, todistavat kylläksi sille, joka ei ennen ole sitä 
huomannut, että kansa tämän asian suhteen on yksimielinen ja 
selvästi tietää mitä sen onni vaatii." Osittain kansaan vetoamiseen 
liitettiin myös uhkaavia sävyjä. Hallituksen todettiin menetelleen 
vastoin kansan todellisia tarpeita "kuin sen olisi ollut aikomus 
väkisin ajaa kansallisen asian ystävät johonkin hurjaan, kaikkea 
perustuslaillisuutta vastaan sotivaan yritykseen".' 

Jyrkimmin kansan tahdon nimissä esiintyi Yrjö Koskinen, jota 
vastustajat syyttivät jopa kumouksella uhkailusta. Yrjö Koskisen 
kannanotoille koulukysymyksessä oli tunnusomaista muita pai-
nokkaampi, mutta samalla epämääräisempi vetoaminen "kansan 
tahtoon". Ilmeisen tietoisesti hän jätti useimmiten avoimeksi, 
mikä oli "kansan tahdon" suhde valtiopäivillä ilmaistuihin säätyjen 
toivomuksiin. Voidaan jopa tulkita, että valtiopäiväpolitiikassakin 
Koskisen tavoitteena oli vahvistaa julkisuudessa vastakkainasette-
lua vallanpitäjien ja "kansan tahtoa" edustavien välillä. Vuoden 
1872 valtiopäiviä kommentoidessaan Koskinen valitti, ettei siellä 
ollut muodostunut puolueita, ei hallitus- eikä vastustuspuoluetta. 
Vastakkainasettelun selkeyttämiseksi hän vaati, että hallituskun-
nan tuli nojautua johonkin yleisempään mielipiteeseen, johonkin 
periaatteeseen, "eikä olla ainoastaan vaarnaan ripustettuna hei-
lumassa".9' 

93 Koskinen Meurmanille 27.9.1872. Yrjö Koskisen kirjekokoelma VA. 
94 Kuukauskirje. — KK 5/1869. 
95 Kuukauskirje. — KK 3/1872; julkaistu myös, Yrjö Koskinen, Kansallisia ja 

yhteiskunnallisia kirjoituksia III. Helsinki 1916. s. 35-41. 
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Agathon Meurmaninkin kirjoituksiin sisältyi tiettyjä uhkaavia 
sävyjä, mutta hän muisti aina samalla vakuuttaa, ettei fennomaani-
en tavoitteena suinkaan ollut rauhattomuuden lietsominen. Saat-
taessaan keräyshankkeen julkiseksi Meurman julisti, että ylläpitä-
mällä itse Helsingin normaalikoulua, saattoi Suomen kansa tuoda 
mielipiteensä keisarin tietoon. Hän teki kuitenkin selväksi, ettei 
tarkoittanut "Suomen kansan mielipiteellä" lehdistön tai kokous-
ten ilmaisemaa kantaa, vaan säätyjen valtiopäivillä esittämiä ano-
muksia. Tässä mielessä hänen perustelunsa oli pikemminkin pe-
rustuslaillinen kuin kielipoliittinen. "Omasta puolestani luulen, 
että asia tällä kertaa ei koske ensi kädessä suomalaisuuden kysy-
mystä, vaan sitä, pitääkö Suomen kansa tärkeänä, aivan riippumat-
ta esilläolevan kysymyksen laadusta, kannattaa edustajiensa yksi-
mielisesti lausumaa toivomusta."9̀' 

Meurman varoi selvästi Yrjö Koskista tarkemmin, ettei fen- 
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	nomaanien toimintaa käsitetty yritykseksi ylittää tai murtaa vallit- 
sevan poliittisen järjestelmän rajoja.`" Todennäköisesti Meurma-
nin laatima oli vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksen vahvistamisen 
jälkeen Kirjallisessa kuukauslehdessä julkaistu Kuukauskirje, jossa 
avoimesti vakuutettiin tyytyväisyyttä valtiolliseen edustusjärjestel-
mään. "Pääasia on, että kansalle vakuutetaan määräaikaiset valtio-
päivät, s.t.s. kansan valitsemille edusmiehille säännöllinen osalli-
suus maamme asiain valvomisessa. Tällä laitoksella on maamme 
edistys ja kansamme vapaus turvattu, ja mitä epäkohtia toisessa tai 
toisessa katsannossa saattaa löytyä, niitä voidaan vähin erin laillisil-
la keinoilla saada autetuiksi."" 

Agathon Meurman pyrki siis ensisijassa tukeutumaan olemassa-
olevan hallintojärjestelmän mahdollisuuksiin ja erityisesti talon-
poikaissäädyn tahdonilmauksiin. Hänelle "kansan tahtoon" vetoa-
misen ja uusien toimintamuotojen käyttökelpoisuuden kriteerinä 
oli, etteivät ne vaarantaneet toimintaa vallitsevan järjestelmän 
puitteissa. Vuoden 1872 valtiopäivien alla hän puhui varovasti 
tällaisten virallisesti hyväksyttyjen, parlamentaaristen, vaikutus- 

96 Virkkunen 1938 s. 500-501. 
97 Esimerkiksi Koskisen vuoden 1864 paiuokannejutun yhteydessä Meurman 

teki selväksi, ettei hyväksynyt Koskisen uhittelevaa kirjoitusta. Kirjeessään 
Koskiselle hän ilmoitti mielipiteenään, että "meidän maltillisten" oli jätettävä 
kaikki radikaaliset mielenilmaukset "Dagbladin sankareille". Meurman Kos-
kiselle, ei päiväystä (Koskisen merkintä "Perille tuli Hkiin 14.11.64"). Yrjö 
Koskisen kirjekokoelma. VA. 

98 Kuukauskirje. — KK 4/1869. 



mahdollisuuksien laajentamisen puolesta. "Myöskin niitä keinoja, 
joilla sopisi ilmi saada, missä määrässä johtavilla miehillä on kan-
san ja eduskunnan niinkuin hallitsijankin luottamusta, ei olisi 
kenties mahdoton keksiä.'" 

Koulukeräyksen yhteydessä johtavat fennomaanit joutuivat käy-
tännössä määrittelemään, missä määrin "kansan tahtoa" ja "yleistä 
mielipidettä" voitiin käyttää politiikan perusteluna ja kansalaisten 
kollektiivista toimintaa sen välineenä. Suomalainen puolue oli 
1860- ja 1870-lukujen taitteessa nousemassa aallonpohjasta; fen-
nomaaniset ylioppilaat saavuttivat enemmistöaseman ylioppilas-
kunnan piirissä ja uusien suomenkielisten lehtien perustaminen 
toi sille entistä näkyvämmän aseman julkisessa sanassa. "Yleisen 
mielipiteen" kannatus näytti olevan vahvistumassa niin sivistyneis-
tön kuin talonpoikaisväestönkin keskuudessa. Samaan aikaan 
puolueen lukkiutunut oppositioasema nostatti sekä ylioppilaiden 
että rahvaan keskuudessa radikaaleja mielenilmauksia ja opposi-
tiohenkeä, johon puoluejohto joutui ottaman kantaa. 

Vaikka Suomalaisen puolueen johto vetosi kouluasiassa kansan 
tahtoon, se varoi esittämästä hallitukselle vaatimuksia joukkoliik-
keen tai tukikokousten nimissä. Tässä mielessä Helsingin normaa-
likoulun hyväksi järjestetty keräyskampanja ei edustanut "ulkopar-
lamen taarista painostuspolitiikkaa" modernissa mielessä. Vaikka 
Yrjö Koskisen ja Agathon Meurmanin kannanotoissa on havaitta-
vissa selviä painotuseroja, kumpikaan ei tahtonut liittää nimeään 
mihinkään joukkoliikkeeseen tai ottaa vastatakseen keräyksen yh-
teydessä esiintyneistä yhteiskunnallisen protestihengen ilmauksis-
ta. Päinvastoin voidaan tulkita, että keräykseen liittyneet spontaa-
nit protestihengen ilmaukset tekivät puoluejohdon varovaiseksi ja 
saivat sen pohtimaan toimintamuotoja, joilla kansan tuki voitiin 
tuoda julki leimautumatta kansankiihottajiksi ja protestiliikkeen 
organisoijiksi."'0  

99 	A.M., Tulevien valtiopäivien johdosta. — KK 10/1871. 
100 Varottavana esimerkkinä olivat paitsi koulukeräyksen yhteydessä syntyneet 

rettelöt myös ylioppilaiden vuonna 1871 professori A. F. Nordgvistille jädjes-
tämät naukujaiset. Tapaus johti viranomaisten toimiin mielenosoitukseen ja 
"yleisen mielipiteen edustajaksi" ryhtyncitä ylioppilaita vastaan. Se kosketti 
suoraan myös Yrjö Koskista, joka painostettiin samaan aikaan eroamaan 
Pohjalaisen osakunnan inspehtorin tehtävästä. Ks. Eliel Aspelin-Haapkylä, 
Muoto- ja muistikuvia I. Helsinki 1911. s. 117-146. 
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Kansanvalistusseura ja puolueharrastukset 
Syksyllä 1874 perustettiin fennomaanisen sivistyneistön aloitteesta 
Kansanvalistusseura, josta muodostui 1800-luvun lopun suomalai-
sen yhdistyselämän tärkeä keskus. Ajatus kansanvalistusta harjoit-
tavan valtakunnallisen seuran perustamisesta oli kuitenkin van-
hempaa perua. Se nousi esiin jo 1860-luvun lopulla samaan 
aikaan, kun fennomaaninen sivistyneistö jyrkensi yhteiskunnalli-
sia kannanottojaan ja alkoi etsiä uusia yhteyksiä kansaan. Erityisen 
aktiivinen valistusseuran perustamishankkeissa oli Yrjö Koskinen. 
Hän oli aloitteentekijänä, kun asiaa käsiteltiin Kasvatusopillisessa 
yhdistyksessä vuonna 1868. Pohjalaisen osakunnan inspehtorina 
Koskinen oli todennäköisesti taustavaikuttajana myös pohjalaisten 
ylioppilaiden muodostaessa K. A. Castrenin ja Jaakko Swanin 
(myöh. Päivärinta) johdolla vuosikymmenen vaihteessa osakun-
nan sisäisen "kansanvalistusseuran"."" 

Koskinen ja Swan olivat keskushenkilöinä myös pitkällisessä 
suunnittelu- ja pohjustustyössä, joka lopulta johti Kansanvalistus-
seuran perustamiseen. Tapa, jolla operaatio toteutettiin, antaa 
aihetta tutkiskella, miten valistusseurahanke kytkeytyy Koskisen 
samanaikaiseen poliittiseen toimeliaisuuteen. Kan sanvalistusseu-
ran historiassa Arvo Inkilä on tosin pyrkinyt kieltämään tämänta-
paisen kytkennän, ja Swan itse puolusti myöhemmin perustajien 
menettelytapoja vakuuttamalla, että heidän tarkoituksenaan oli 
päinvastoin pitää hanke "erillään kaikista puolueharrastuksista". 
Ilmaus oli epäilemättä tarkoin harkittu: se korosti fennomaanien 
aitoa vastenmielisyyttä leimautua poliittisen ryhmäkunnan tai 
joukkoliikkeen organisaattoreiksi ja antoi samalla kauniin perus-
telun heidän ilmeisen määrätietoiselle pyrkimykselleen sulkea 
muut puolueryhmittymät hankkeen ulkopuolelle. Ainakin jälkikä-
teen hankkeen valmistelussa voidaan nähdä koko joukko piirteitä, 
joita on vaikea tulkita muuksi kuin puhtaaksi poliittiseksi laskel-
moinniksi — pyrkimykseksi hankkia ehdoton valta-asema perustet-
tavassa seurassa. 

Ensimmäisenä on syytä kiinnittää huomiota paikkaan, jossa seu-
ran perustamisvalmistelut käynnistettiin. Yrjö Koskisen ehdotuk-
sesta kansanvalistusseuran perustamisajatus otettiin ensi kertaa 
käsiteltäväksi kansakoulunopettajain kokouksessa Jyväskylässä ke-
väällä 1872. Swan perusteli myöhemmin ratkaisua pyrkimyksellä 

101 Arvo Inkilä, Kansanvalistusseura Suomen vapaassa kansansivistystyössä. Keu-
ruu 1960. s. 30-41. 



epäpoliittisuuteen. Hänen mukaansa Kansanvalistusseuran perus-
taminen olisi väistämättä saanut "puolueharrastuksen muodon", 
"jos se olisi ihmisten ilmoille kannatettavaksi tarjottu Helsingissä 
olevain suomenmielisten parissa". Kovin läpinäkyväksi tämän 
"puolueharrastusten" välttelyn tekee kuitenkin perustelu, jonka 
Swan kertoo Yrjö Koskisen antaneen Jyväskylän valinnalle. Koski-
nen järkeili, että vaikka kaupunki oli maan toinen suomalaisuu-
den tyyssija, Jyväskylän opettajaseminaarin pedagogeja ei Helsin-
gissä "tahdottu oikein täysverisinä fennomaaneina pitää".10" Toisin 
sanoen, Jyväskylän opettajakokous tarjosi mahdollisuuden viedä 
hanketta eteenpäin puhtaasti fennomaanisin voimin ilman, että 
muut puolueryhmittymät huomasivat tai tohtivat leimata sitä puo-
luepoliittisesti. 

Samasta varovaisuudesta kertoo myös se, että komitea, joka sai 
Jyväskylän kokouksessa tehtäväkseen laatia säännöt tulevalle seu-
ralle, muodostettiin lähinnä paikallisista voimista. On vaikea arvi-
oida, oliko kyse kohteliaisuudesta jyväskyläläisiä järjestäjiä koh-
taan vai tietoisesta harhauttamisesta, mutta näin saatiin joka ta-
pauksessa peitettyä se seikka, että käytännössä sääntöehdotus oli 
Yrjö Koskisen muotoilema. Rafael Koskimiehen mukaan Jyväsky-
län seminaarin uskonnon lehtori Nestor Järvinen sai vain "vaivoin, 
diplomaattista taitoa ja rohkeuttakin käyttämällä" Uno Cygnaeuk-
sen allekirjoittajaksi sääntöjen vahvistusta tarkoittaneeseen ano-
mukseen.103  

Kun säännöille saatiin kesällä 1874 senaatin vahvistus, seurasi 
seuran ympärillä käytävässä poliittisessa näytelmässä toinen näy-
tös. Tällä kertaa perustajat lähtivät avoimesti liikkeelle. Yleisölle 
tehtiin tiettäväksi, että seuran ensimmäinen vuosikokous pidettäi-
siin syyskuun viimeisenä lauantaina yliopistossa Helsingissä. Sa-
malla ilmoitettiin, että jäsenmaksun maksaneet voivat valtuuttaa 
toisen puolestaan vuosikokouksessa edusmiehenä olemaan ja että 
jäseneksi voi liittyä vielä kokoushuoneessa pari tuntia ennen ko-
kouksen alkamista."" Kokouskutsulla pohjustettiin puoluepoliitti-
nen yhteenotto, jollaista suomalaisessa yhdistyselämässä ei ollut 
aikaisemmin nähty. Kansanvalistusseuran johtoa valittaessa ajan 
puolueryhmittyvät ottivat toisistaan mittaa avoimessa jäsen-
kokouksessa, jossa juntattiin, äänestettiin ja esitettiin vastalauseita. 

102 Päivärinta 1881 s. 100. 
103 Koskimies 1974 II s. 190. 
104 Päivärinta 1881 s. 101-103; Inkilä 1960 s. 30-39. 
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Kun syyskuun 26. päivänä 1874 kokoonnuttiin yliopiston juhla-
saliin vuosikokousta pitämään, oli jäseneksi kirjoittautuneita run-
saasti saapuvilla. Läsnä oli fennomaanisen sivistyneistön lisäksi 
runsaasti tunnettuja liberaaleja. 'Tämä puolue oli silloin vallassa 
eikä se tahtonut jättää kansanvalistusseuraa sellaisten henkilöiden 
käsiin, joihin se ei suhtautunut luottamuksellisesti. Seuran toimi-
kunnan vaalista muodostui näin ollen valtakysymys." Kokouksen 
järjestäytyminen sujui aluksi fennomaanien etukäteislaskelmien 
mukaan mutta jatkossa sen kulku mutkistui. Ennen seuran toimi-
kunnan vaaliin ryhtymistä liberaalien johtomiehiin kuulunut pro-
fessori Leo Mechelin pyysi puheenvuoroa ja esitti toimikuntaa 
sitovaksi ohjeeksi, "että seuran julkaisuissa on huolellisesti vältettä-
vä kaikkea, joka voi herättää katkeruutta ja eripuraisuutta niiden 
kahden kansallisuuden välillä, jotka muodostavat Suomen 
kansan".'"' 
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	Ehdotus tuli äänestyksessä hyväksytyksi, vaikka kiihkeimmät fen- 
nomaanit tulkitsivat sen tarkoitusperiinsä kohdistuvaksi loukkauk-
seksi ja liittivät Herman Liikasen ja A. J. Malmbergin (myöh. 
Mela) aloitteesta kirjallisen vastalauseen pöytäkirjaan. Suomen-
mielisten rivit jakautuivat äänestyksessä. Uhkana oli, että äänet 
hajoaisivat myös toimikunnan vaalissa, sillä vastapuoli esitti vaali-
listan, joka sisälsi myös maltillisten suomalaisuusmiesten nimiä 
(mm. professori August Ahlqvist) ja sen kärjessä oli itse "Suomen 
kansakoulun isä", Uno Cygnaeus. Fennomaanien listan puheen-
johtajaehdokkaana oli kasvatusopin professori Zacharias Cleve, ja 
sen tunnetuimpana nimenä G. Z. Forsman (Yrjö Koskinen). Pää-
kaupungin yhdistyselämässä aiemmin noudatetusta käytännöstä 
poiketen tämä lista koostui yksinomaan tunnetuista fennomaa-
neista. 

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Jyväskylän seminaarin 
lehtori Nestor Järvinen muisteli myöhemmin, että kun vaalilippu-
jen kokoamiseen ja tarkistukseen vihdoin päästiin, se tuotti libe-
raaleille odottamattoman yllätyksen. "Kesti kuitenkin tuota kokoi-
lemista myöhäiseen iltaan. Vihdoin nakkasi allekirjoittanut hat-
tuun taskustaan muutamia satoja jäseniä Jyväskylästä, ja professori 
Saelan lippujen kokoilijana huudahti: hwad för spektakel! '" 

Jyväskyläläiset äänestysliput tulivat vastapuolelle yllätyksenä ja 
herättivät suuttumusta. Kun äänet laskettiin oli Cleve saanut 457 

105 Inkilä 1960 s. 40-41, 46. 
106 Järvinen 1903 s. 174. 



ääntä ja Cygnaeus 56. Fennomaanien listan ehdokkaat tulivat 
kaikki valituiksi ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Lähinnä se-
minaarin oppilaista koostuneet "muutama sata jäsentä Jyväskyläs-
tä" äänestivät valtakirjoilla ennakkosuunnitelman mukaisesti, jon-
ka Swan oli edellisvuonna Järviselle esittänyt. Tämänkaltainen en-
nakkovarautuminen puhuu vahvasti sen puolesta, että Koskinen, 
josta tuli seuran varapuheenjohtaja, ja Swan, josta tehtiin sihteeri, 
pyrkivät alusta pitäen luomaan puhtaasti fennomaanijohtoisen 
organisaation. Fennomaanien valta-asema seurassa varmistettiin 
vielä määräämällä vaalikokouksen pitopaikaksi jatkossa Jyväsky-
1ä.107Jaakko Swanin myöhemmän letkautuksen mukaan Kansanva-
listusseuran perustamisnäytelmä sai liberaalit ounastelemaan, 
"että fennomaanit, jotka siihen asti lusikan annoksilla olivat jaka-
neet Suomen kansalle puolueraivoa, nyt tulisivat uuden seuran 
avulla kauhoittain sellaista sille syöttämään".10"  

Kansanvalistus ja kansallinen hegemonia 

Kansanvalistusseuran johdon miehittäminen puhtaasti tunnetuil-
la suomalaisuusmiehillä herätti kiivasta arvostelua liberaalissa leh-
distössä. Manööverin taustalla nähtiin pyrkimys fennomaanisen 
joukkoliikkeen luomiseen, ja se leimattiin uudeksi osoitukseksi 
kumouksellisista hankkeista, joita fennomaaninen sivistyneistö oli 
viime vuodet hautonut. Jälkeenpäin näin pitkälle menevät tulkin-
nat fennomaanien aikeista on ollut helppo torjua väärinkäsitykse-
nä tai tahallisena yrityksenä herättää viranomaisten epäilykset 
valistusseurahanketta kohtaan. Liberaalin lehdistön syytökset 
onkin myöhemmin usein kuitattu vain kiihtyvän kielitaistelun 
synnyttämänä taktisena propagandana. Näin menetellen kysymys 
fennomaanien poliittisista tarkoitusperistä on kuitenkin pikem-
minkin kierretty kuin ratkaistu.'"" 

107 Sääntömääräisten juhlakokousten" siirtämisestä Jyväskylästä keskusteltiin 
myöhemmin lähes jokaisessa vuosikokouksessa, mutta koko 1870-luvun mää-
räys pysyi voimassa. Jyväskylää puolustettiin paljolti entisin argumentein. 
Vuonna 1881 Nestori Järvinen vastusti siirtämistä, "ettei valistusseuran juhla-
kokous tulisi miksikään sen tai tämän kiihko-innon kannattajaksi ._. vaan 
pysyisi niiden vilpittömien ystävien turvissa, kuin sillä tähän asti on ollut". 
Pöytäkirja tehty Kansanvalistusseuran juhlakokouksessa Jyväskylässä 20. p. 
heinäkuuta 1881. KVS:n arkisto, VA. 

108 Lainattu Päivärinta 1881 s. 105. 
109 Ks. esim. Koskimies 1974 II s. 187-191. 
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Vaikka poliittinen keskustelu Kansanvalistusseuran perustamis-
vaiheessa pyöri selvästi ylikierroksilla, liberaalin lehdistön tilan-
nearvioilla oli myös vahvaa todellisuuspohjaa. Fennomaanisen si-
vistyneistön politiikassa oli tapahtunut 1860-luvun lopulta lähtien 
selvä suunnanmuutos, jonka merkittävyyden aikalaiskritiikki valp-
paasti vaistosi. Täysin perusteettomana ei voida pitää myöskään 
epäilystä, että Kansanvalistusseuran perustaminen liittyi tavalla tai 
toisella tähän uuteen politiikkaan. Voidaan jopa väittää, että tämä 
uusi avaus yhdistystoimintaan päin oli yksi ratkaisevista askelista 
kohti Suomalaisen puolueen kiinteytymistä ja sille ominaisen jär-
jestäytymisstrategian muotoutumista. Vaikka liberaalin lehdistön 
kiukkuisia kommentteja voidaan pitää propagandistisina tai vä-
hintäänkin liioiteltuina, ne kohdistuivat sittenkin fennomaanien 
politiikan ydinkysymyksiin, ratkaisuihin, joilla määriteltiin pitkäk-
si aikaa fennomanian luonne poliittisena liikkeenä. 
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	jos pyritään yhteenvedonomaisesti hahmottamaan, mikä oli 
Kansanvalistusseuran perustamisen merkitys fennomanian kehi-
tykselle poliittisena liikkeenä, houkutuksena on esittää sen aate-
maailma ja toimintamuodot yhtenäisenä ja ristiriidattomana ko-
konaisuutena. Esimerkiksi poliittisten vastustajien aikalaisarvioissa 
korostui vahvasti oletus, että fennomaanisen sivistyneistön toimia 
ohjasi yksi ja yhteinen poliittinen katsomustapa. Tarkemmin 
katsoen Kansanvalistusseuran ympärillä käyty keskustelu näyttäisi 
kuitenkin päinvastoin tarjoavan otollisen mahdollisuuden hah-
mottaa fennomaanisten näkemysten keskinäistä eriytymistä. Tar-
kasteltaessa, millainen sija Kansanvalistusseuralla oli johtavien 
fennomaanien poliittisissa laskelmissa, voidaan erottaa ainakin 
kolme toisistaan poikkeavaa katsomustapaa. 

Liberaalien kritiikin kohteena oli ennen muuta tapa, jolla Yrjö 
Koskinen oli määritellyt fennomaanien poliittista linjaa ja käytän-
nössä vaikuttanut valistusseurahankkeen taustalla. Koskisen toi-
mia ohjasivat epäilemättä poliittiset tavoitteet mutta oleellisesti 
toisenlaiset kuin hänen poliittiset vastustajansa antoivat ymmär-
tää. Juuri hänen kirjoituksissaan oli määrätietoisimmin luotu ku-
vaa fennomaanisesta sivistyneistöstä "kansallisen sivistyksen", "suo-
malaisuuden", "Suomen kansan" ja "kansan tahdon" etumaisina 
edustajina. Tässä mielessä Koskinen toimi uudella, modernille 
politiikalle tunnusomaisella, tavalla. Hän kyseenalaisti vallitsevat 
vallan ja valta-asemien perustelut ja haastoi poliittiset kilpailijat 
symboliseen ja ideologiseen taisteluun oikeudesta edustaa "kan-
san tahtoa". Kansanvalistusseura oli hänelle ennen kaikkea väline 
tässä julkisuudessa käytävässä taistelussa. Se oli aatteellinen kes- 



kus, jonka avulla fennomaaninen sivistyneistö saattoi määritellä ja 
levittää omia käsityksiään siitä, mitä olivat "kansallinen sivistys" ja 
"kansallishengen vaatimukset". Samalla se oli yhteyskanava "Suo-
men kansaan", jonka avulla saatettiin perustella käsitystä fen-
nomaniasta "kansan tahdon" tulkkina. 

Koskinen jätti kirjoituksissaan avoimeksi mahdollisuuden, että 
Kansanvalistusseuran kaltaiset yhteenliittymät saattaisivat myös 
käytännössä toimia "kansan tahdon" kanavana. Silti olisi epäile-
mättä väärin tulkita, että hänen tavoitteenaan olisi ollut fen-
nomaanisen joukkoliikkeen organisointi tai valmistautuminen 
"ulkoparlamentaariseen" painostukseen. Koskinen ei ollut raken-
tamassa puoluekoneiston kaltaista yhdistysverkkoa eikä organisoi-
massa kansankokouksia, joiden nimissä olisi harjoitettu painostus-
ta ja esitetty vaatimuksia valtaapitäville. Sen sijaan Koskiselle ei 
välttämättä ollut vieras ajatus, että fennomania "valtiollisena puo-
lueena" saattaisi viitata Kansanvalistusseuran toiminnan paikallis-
tasolla tuottamiin "kansan tahdon" ilmauksiin. 

Tämänkaltainen poliittinen tehtävä ei kuitenkaan ollut ainoa 
tavoite, jonka Koskinen liitti Kansanvalistusseuran toimintaan. 
Eikä se välttämättä sisältynyt lainkaan muiden johtavien fen-
nomaanien käsitykseen Kansanvalistusseuran yhteiskunnallisesta 
luonteesta. Esimerkiksi syksyllä 1874 julkaistussa Kansanvalistus-
seuran "programmissa" seuran tarvetta perusteltiin ensisijassa 
teollistumisen ja taloudelisen kehityksen haitallisilla seurauksilla. 
Ohjelman perusajatuksena oli, että kansanvalistusta oli tehostetta-
va, koska "runsas ja helppo rahansaanti ... on synnyttänyt luon-
nottoman häiriön yhteisen kansan mielessä ja tarjoo epäsiveydelle 
ja turhamielisyydelle yltäkylläisiä sytykkeitä".10  

Kansanvalistusseuran programmista puuttui tyystin Koskiselle 
tunnusomaiset ajatukset "kansallisen sivistyksen", "suomalaisuu-
den" ja suomenkielisen väestön yhteiskunnallisen nousun edistä-
misestä. Voidaan ajatella, ettei Koskinenkaan ollut välttämättä 
halukas käyttämään rahvaan keskuudessa levitetyssä ohjelmassa 
samoja argumentteja kuin sivistyneistön kesken käydyssä lehdistö-
keskustelussa. Mutta ohjelman sanamuodot voidaan nähdä yhtey-
dessä myös fennomaanisessa lehdistössä käytyyn keskusteluun sii-
tä, tuliko seuran tuottaa ja levittää kaikille yhteiskuntakerroksille 
yhteistä "kansankirjallisuutta" vai yksinomaan alemmille kansan- 

110 	Programmia painettiin ensin 6 000 kappaletta ja syksyllä 1875 10 000 lisää. 
KVS:n johtokunnan ptk 22.9.1875. KVS:n arkisto, VA. 
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kerroksille suunnattua "rahvaankirjallisuutta". Seuran toimikunta 
teki selvän eron sivistystä jakavien ja sen kohteena olevien välillä. 
Tässä suhteessa se otti toisen kannan kuin Koskinen, joka oli 
julistanut periaatteekseen: "valistuksen asiassa emme tiedä mitään 
säätyeroitusta"."' 

Vastakohta-asetelmaa pelkistäen voidaan sanoa, että Koskinen 
painotti "suomalaisen sivistyksen" poliittista merkitystä sivistyneis-
tön ja kansan aatteellisena yhdyssiteenä ja jossain määrin jopa 
kyseenalaisti säätyläistön monopolin tuon sivistyksen määrittelys-
sä. Maltillisemmat fennomaanit taas näkivät sivistyksen päinvas-
toin yhteiskunnallisen hierarkian uutena legitiomaatioperustana, 
joka syrjäytti vanhan säätyajattelun. Jälkimmäinen ajattelutapa ki-
teytyy esimerkiksi Uuden Suomettaren pääkirjoituksessaan esittä-
missä pohdinnoissa, mistä tulee tuo ns. "herras-valta". "Korkeam-
masta sivistyksestä", vastasi lehti."2  
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	Katsantokantojen erilaisuus näkyi myös toimintamuotojen mää- 
rittelyssä. Toimikunnan julkaisemassa programmissa seuran pää-
toimeksi määriteltiin kelvollisen, halpahintaisen ja kansantajuisen 
kirjallisuuden painattaminen ja levittäminen. Tätä varten toimi-
kunnan tehtäväksi annettiin asettaa maaseudulle "tarpeellinen 
määrä" asiamiehiä. Nojautuminen asiamiesverkostoon toiminnan 
järjestämisessä on antanut aiheen rinnastaa Kansanvalistusseura 
vuosisadan alkupuolella perustettuihin valtakunnallisiin välitys-
seuroihin."3  Vanhakantaiseen asiamiesjärjestelmään liittyi Kan-
sanvalistusseurassa kuitenkin myös toimintamuotoja, jotka tukeu-
tuivat vapaaehtoisen kansalaistoiminnan ajatukseen: "Kirjallisuu-
den levittämisen ohessa on seuran tarkoituksena maaseuduilla 
järjestää esitelmiä, lukuyhtiöitä, laulu- ja soittokuntia, kansanjuh-
laa ynnä muuta semmoista, johon kansa itse pääsee välittömästi 
osaa ottamaan.""4  

111 	Y.K., Kansankirjastoista ja kansantajuisesta kirjallisuudesta. — KK 12/1870. 
Kysymystä sivusi myös keskustelu perustettavan seuran nimestä. Valmistelu-
vaiheessa nimetty sääntövaliokunta esitti nimeksi Kansan kirjallisuuden seu-
raa. Kirjallisessa kuukauslehdesså B. F. Godenhjelm arvosteli esitystä mm. 
siitä, että se rajoittaisi toiminnan liiaksi suomenkieliselle rahvaalle tarkoite-
tun kirjallisuuden julkaisemiseen. Ks. B.F.G., Kansanvalistusseurasta. — KK 2/ 
1873. 

112 US 1.3.1875. 
113 Ks. Henrik Stenius, En part tiger. Frågor kring offentlighetstrukturer i Fin-

land. — Henrik Stenius & Siw Westergård (red.), Press i klip, fil och forsk. 
Ekenäs 1991; Stenius 1987 s. 279-282, 292. 

114 	"Kansanvalistusseuran programmi" julkaistiin Uudessa Suomettaressa syksyl-
lä 1874. Lainaukset Inkilä 1960 s. 48-51. 



Tätä puolta Kansanvalistusseuran toiminnassa korosti J. J. F. Pe-
rander, joka näki sen selfgovermentin, itsehallinnon ilmentymä-
nä. Perander ei yhtynyt konservatiiviseen näkemykseen, etta teol-
listumisen vaikutukset olisivat olleet yksin kielteiset, luoneet kan-
san keskuudessa "luonnotonta häiriötä", jota oli valistuksella kor-
jattava. Hänen mukaansa uusi taloudellinen järjestys oli suuressa 
määrässä myös "edistänyt vapautta". Perander näki valistuksellisel-
la järjestäytymisellä laajemman yhteiskunnallisen merkityksen 
kuin kansallisen ja kristillis-siveellisen elämänkatsomuksen vah-
vistamisen kansan keskuudessa. Peranderin mukaan "materialis-
min valtaa" rajoittivat tehokkaimmin "kansalliset pyrinnöt". "Kun 
uudessa yhteiskunnassa tuo yhteiskunnallinen alamaisuus luok-
kien ja säätyjen kesken, joka on vanhan yhteiskunnan perimuoto, 
on hävinnyt, kun kaikki ovat, mitä oikeuksiin tulee, yhtä vapaat, 
kun siis kaikki voimat pääsevät vapaasti riehumaan yhteiskunnan 
levottomalla keskuksella, eri luokkien edut ja riennot astuvat te-
hokkaasti toinen toisensa rinnalle, milloin hyödyttäen, milloin 
kipeästi vastustaen toisiansa.""' 

Kansanvalistusseuran toiminnan suunnittelussa hahmottuu 
karkeasti jaotellen kolme erilaista järjestäytymisstrategiaa, jotka 
vastaavat pitkälle "Ettan"-ohjelmakirjasen näkemyksiä siitä, mitä 
fennomaanit todella tahtovat. Yrjö Koskisen tavoitteet Kansanva-
listusseuran suhteen olivat selkeimmin poliittiset ja tähtäsivät Suo-
malaisen puolueen aseman vahvistamiseen. Hän näki seuran en-
sinnäkin välineeksi, jonka avulla voitiin määritellä ja luoda "suo-
malaista sivistystä" ja siten murentaa niiden piirien aatteellisesta 
ylivaltaa, jotka vannoivat "länsimaisen sivistyksen" nimeen. Toisek-
si Koskisen kaavailuissa seura paikallisverkostoineen saattoi toimia 
myös välineenä, jonka avulla voitiin korostaa Suomalaisen puo-
lueen yhteyttä kansaan ja perustella fennomaanisen sivistyneistön 
oikeutta esiintyä "kansan tahdon" nimissä. 

Toinen, Agathon Meurmanin poliittisia kannanottoja muistut-
tava, käsitys Kansanvalistusseurasta määritteli sivistyksen — myös 
suomenkielisen sivistyksen — vanhaan tapaan sivistyneistön mono- 

115 	F.P., Suomen kansanvalistusseurasta ja sen toimesta. — KK 1876 s. 133-140. 
Fennomaanisen sivistyneistön helsinkiläinen ydinjoukko näyttäisi muutoin-
kin painottaneen Meurmania ja jyväskyläläistä sääntövaliokuntaa enemmän, 
että seuran tuli kirjallisuuden levittämisen ohella omaksua myös muita toi-
mintamuotoja. Koskisen ja Peranderin ohella seura- ja kokoustoiminnan 
organisoinnin merkitystä painotti esimerkiksi B. F. Godcnh_jclm. Ks. B.F.G., 
Kansanvalistusseurasta. — KK 2/1873. 
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poliksi ja pikemminkin perusteli uudelta pohjalta vallitsevaa yh-
teiskunnallista hierarkiaa kuin tähtäsi sen mullistamiseen. Ensi-
sijaisena tavoitteena ei ollut vallata aatteellinen ylivalta poliittisella 
kentällä, vaan vahvistaa suomenkielisen sivistyneistön ja nouse-
vien suomenkielisten yhteiskuntakerrosten asemaa ja statusta val-
litsevan järjestelmän puitteissa. Paikallisen seura- ja kokoustoimin-
nan organisointiin kyllä liitettiin avoimesti pyrkimys ylittää vanhat 
säätyrajat. Mutta Meurmanin tavoin ajattelevien tavoitteena oli 
silloinkin ensisijassa varmistaa, että yhteiskuntaluokkien uudenlai-
nen sosiaalinen kanssakäyminen pitäytyi muotoihin ja ideolo-
giaan, joka ei uhannut yhteiskuntarauhaa. 

Kansanvalistusseuran programmissa yhdistyivät patriarkaalis-
konservatiivinen yhteiskuntanäkemys ja uusi ajatus vapaasta kan-
salaistoiminnasta. Määritellessään Kansanvalistusseuran tehtäviä 
J. J. F. Perander nosti keskeiseksi nimenomaan Kansanvalistusseu- 
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	ran luonteen uudenlaisena kansalaisyhteiskunnan organisoitumi- 
sen muotona, joka enteili uutta tapaa järjestää valtion ja kansalais-
ten suhteet. Koskisen, Meurmanin ja Peranderin edustamat kol-
me lähestymistapaa ja niiden välinen jännite loivat jatkossa Kan-
sanvalistusseuran toiminnan poliittisen perusvirityksen, ja ne mää-
rittelivät myös pitkälle lähtökohdat 1870-luvun paikallisen 
seura- ja kokoustoiminnan organisoinnille. 
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IV Maaseudun heräämisen 
poliittinen maantiede 

AATTEELLINEN, SOSIAALINEN VAI 
POLIITTINEN HERÄÄMINEN 

Milloin alkoi "maaseudun herääminen"? Kysymys tarjoaa havain-
nollisen lähtökohdan hahmottaa käsitteen monitahoisia ja osin 
ristiriitaisiakin merkityksiä. Karkeasti jaotellen kysymykseen on 
vastattu kahdella tavalla. Ensinnäkin "maaseudun heräämisellä" 
on kuvattu väestön heräämistä kansalliseen tietoisuuteen, ja sen 
ajoitus on perustunut ajatukselle, että ns. kansallisten herättäjien 
toiminta ilmensi ja edisti välittömästi laajempaa kansallista ja yh-
teiskunnallista aktivoitumista. 

Kansallisen historiankirjoituksen traditiossa alkusysäykseksi suo-
menkielisen rahvaan valveutumiselle on usein nimetty J. V. Snell-
manin lehtimiestyö 1840-luvulla. Heräämisen etenemistä on ku-
vattu viittaamalla yhtäältä fennomaanisen sivistyneistön kansanva-
listustyöhön ja suomenkielisen sanomalehdistön laajenemiseen 
sekä toisaalta 1860-luvun kansakoulu-, kunnallis- ja valtiopäiväuu-
distuksiin. Paradoksaalisesti kansallisen historiankirjoituksen kuva 
"maaseudun heräämisestä" on siis keskittynyt — sivistyneistön ja 
valtiovallan toimenpiteisiin. 

"Heräämisen" paikallisten muotojen erittely ja ajoittaminen on 
ollut harvinaisempaa. Tendenssinä on päinvastoin ollut luoda mie-
likuva, että kansallisen tietoisuuden vahvistuminen oli yleinen ja 
yhtäaikainen, koko maan ja kaikki yhteiskuntaryhmät kattanut 
ilmiö. Väljistä määrittelyistä yleistäen kansallisen historiankirjoi-
tuksen käsitys "maaseudun heräämisen" alkamisesta voidaan paikan-
taa 1800-luvun puolivälin tietämille tai viimeistään 1860-luvulle.' 

1 Kuten Henrik Stenius on huomauttanut tämä näkemys ei erota toisistaan 
kansallisen tietoisuuden vahvistumista ja kansalaisten yhteiskunnallisen aktii- 
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Toinen, myöhemmin yleistynyt, näkemys "maaseudun heräämi-
sestä" on ajoittanut ilmiön lähemmäksi vuosisadan vaihdetta. Täl-
le kannalle on kallistunut sosiaalihistoriallisesti suuntautunut tut-
kimus, joka on liittänyt käsitteen enemmän rakenteelliseen mur-
rokseen ja yhteiskunnalliseen järjestäytymiseen kuin kansallisen 
tietoisuuden vahvistumiseen. Samalla maaseudun herääminen on 
yhdistetty aikaisempaa enemmän maaseutuväestön omaan yhteis-
kunnalliseen aktiivisuuteen, ja sen ajoituksen perusteeksi on va-
kiintunut ennen muuta suurten kansanliikkeiden, raittiusliik-
keen, nuorisoseuraliikkeen ja työväenliikkeen nousu 1880-luvulta 
lähtien." 

"Maaseudun heräämisen" ristiriitaiset ajoitukset perustuvat toi-
sistaan poikkeaville määritelmille, joiden puitteissa kummallakin 
katsomustavalla on myös empiirinen perustelunsa. Fennomaani-
nen sivistyneistö ryhtyi jo ennen 1800-luvun puoliväliä rakenta- 
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	maan kansakuntaa levittämällä uutta isänmaakäsitystä rahvaan pa- 
rissa. Vuosisadan vaihteen suurille kansanliikkeille taas kuuluu 
kunnia modernien järjestäytymisperiaatteiden vakiinnuttamisesta 
suomalaisella maaseudulla. Silti molemmat ajoitukset voidaan 
asettaa kyseenalaiseksi. 

Sivistyneistön herätystyöhön keskittynyt tulkinta on pitkälti si-
vuuttanut "maaseudun heräämisen" konkreettiset ilmenemis-
muodot. Se on laiminlyönyt maaseutuväestön ajatus- ja toiminta-
tapojen tarkemman erittelyn ja ilmiön alueellisen ja sosiaalisen 
kantavuuden selvittämisen.3  Suuriin kansanliikkeisiin keskittynyt 
sosiaalihistoriallinen tutkimus taas on edustanut eräänlaista järjes- 

visuuden nousua. Suomalaisuuden aatteiden leviäminen katsotaan jo sinäl-
lään osoitukseksi kansakunnan voimistumisesta. Joissakin tapauksissa käsitys-
tä on perusteltu viittaamalla paikalliseen toimintaan pitäjänkoulujen ja kan-
sankirjastojen tukemiseksi. Tällöin huomaamatta on jäänyt tämän säätyläis-
ten ja ylioppilaiden organisoiman toiminnan vanhakantaiset muodot, jotka 
pikemminkin vahvistivat kuin mursivat perinteistä säätyerotusta. Stenius 
1987 s. 11-13,272-273,278-282. 

2 	Esim. Juva 1966; Esko Aaltonen, Muutoksia maaseudun oloissa suuren mur-
roksen ajoilta. — Turun historiallinen arkisto 11. Turku 1951. 

3 	Suomenkielinen historiankirjoitus on pitkälti sulkenut silmänsä siltä, etteivät 
fennomaanit olleet 1860-luvullakaan erityisen kiinnostuneita edistämään 
kansalaisten järjestäytymistä ja ettei maaseudun yhteiskunnallinen toimeliai-
suus vielä 1850- tai 1860-luvulla anna kovin vahvaa perustaa puhua "maaseu-
dun heräämisestä". Uusinkaan "Suomalaisuusliikkeen" tutkimus ei ole tul-
kinnut suomalaisuusliikettä yhteiskunnallisena liikkeenä ja problematisoinut 
"kansallisen heräämisen " suhdetta kansalaisten järjestäytymiseen ja kansa-
kuntaa luoneisiin kansanliikkeisiin. Henrik Stenius, Finskhetsrörelsens histo-
ria fortfarande oskriven. — HTF 1992 s. 290-293. 



töhistorian "voittajien näkökulmaa". Tutkijat ovat keskittyneet nii-
hin järjestäytymisen muotoihin, jotka myöhemmin kehittyivät laa-
joiksi kansanliikkeiksi ja merkittäviksi yhteiskunnallisiksi voimate-
kijöiksi. Samalla on sivuutettu paikalliset, lyhytaikaiset tai koko-
naan epäonnistuneet järjestäytymiskokeilut ja luotu kuva, että 
1880-luvun kansanliikkeet ilmestyivät historian näyttämölle ikään 
kuin tyhjästä. 

Tässä tutkimuksessa "maaseudun heräämisen" käsitteelle pyri-
tään löytämään konkreettista sisältöä ja uutta ajallista ja alueellista 
tarkkuutta tarkastelemalla yksityiskohtaisesti 1870-luvun maaseu-
dun ensimmäistä järjestäytymisaaltoa. 1870-luku ei ollut kansalli-
suusajattelun eikä kansanliikkeiden esiinmarssin vuosikymmen 
mutta monessakin mielessä ratkaiseva aika niiden keskinäisen 
suhteen muotoutumisen kannalta. 1870-luvulla fennomaaninen 
sivistyneistö ryhtyi käytännössä rakentamaan yhteyksiä "kansaan" 
ja maalaisrahvaan parissa tehtiin ensimmäiset yritykset vapaaeh-
toisen kansalaistoiminnan virittämiseksi. Seura- ja kokoustoimin-
nan leviäminen ei välttämättä edustanut yhden ja yhteisesti omak-
sutun kansallisen ajatustavan toteuttamista, kuten perinteisesti on 
haluttu ajatella, mutta merkitsi kuitenkin ennen näkemätöntä 
mullistusta väestöryhmien keskinäisessä kanssakäymisessä ja maa-
seutuyhteisön perinteisissä ajattelu- ja toimintatavoissa. Seuraavas-
sa pyrin hahmottamaan, mikä oli maaseudun järjestäytymisen suh-
de samanaikaiseen fennomaanisen sivistyneistön aktivoitumiseen 
ja missä määrin kansallisuusajattelun ja uusien järjestäytymismuo-
tojen samanaikainen läpimurto maaseudulla merkitsi myös pai-
kallistasolla alkua uuden poliittisen kulttuurin muotoutumiselle. 

SEURA JA KOKOUSTOIMINNAN 
LÄPIMURTO MAASEUDULLA 

1870-luvun käänteentekevä merkitys maaseudun järjestäytymiselle 
on helppo perustella aikaisempiin vuosikymmeniin nähden. Jo 

4 	Henrik Stenius, The Adoption of the Principle of Association in Finland. — 
Scandinavian Journal of History vol. 13 (1988) s. 353-354. 
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Kuvio 1. Maaseudun yleishyödylliset huvit Hämeen, Vaasan, Viipurin ja Oulun 
lääneissä 1850-luvulta 1870-luvun loppuun 
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Lähde: Lehtonen 1994 s. 171. 

puhtaasti määrällinen tarkastelu puhuu selvää kieltä. 1860-luvun 
loppuun mennessä kaupunkien ulkopuolella oli perustettu vain 
yksittäisiä seuroja ja yhdistyksiä. 1870-luvulla maaseutukunnissa 
muodostettiin lähemmäs kaksi ja puolisataa vapaaehtoista yhteen-
liittymää.' Yhdistys- ja seuratoiminta levisi kartanopitäjien ja teh-
daspaikkakuntien ulkopuolelle ja kosketti ensi kertaa väestön 
enemmistön muodostanutta suomenkielistä maalaisrahvasta. Vie-
läkin tuntuvampi nousu on nähtävissä yksittäisten kokousten ja 
huvitilaisuuksien järjestämisessä. Eeva-Liisa Lehtosen kartoitus 
maaseudun yleishyödyllisistä huvitilaisuuksista osoittaa, että ku-
vien määrä nousi edellisten vuosikymmenten muutamasta kym-
menestä yli viiteensataan 1870-luvulla." 

Ajassa eteenpäin katsoen ei ole yhtä helppo perustella 1870-
luvun merkitystä maaseudun järjestäytymisen historiassa. Määrälli-
sesti se edusti sittenkin vielä suhteellisen alhaista järjestäytymisen 

5 	Luvut perustuvat aikaisemman järjestäytymisen tutkimuksen ja paikallishisto- 
riallisen kirjallisuuden tietoihin. 

6 Lehtosen luvut perustuvat huvitilaisuuksien kattavaan kartoitukseen Hä-
meen, Vaasan, Viipurin ja Oulun lääneissä. Lehtonen 1994 s. 136-137. 
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Kuvio 2. Maaseudun seuratoiminnan ensimmäinen aalto 1870-luvulla 
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Lähdeaineisto: US 1870-1879, paikallishistoriallinen kirjallisuus 

tasoa. Paikallishistoriallisen kirjallisuuden tietoja käyttäen voidaan 
karkeasti arvioida, että maaseudun järjestäytymisen ensimmäinen 
nousu 1870-luvulla vastaa noin vajaata kolmannesta 1880-luvun 
perustettujen yhdistysten määrästä. Toisaalta, jos vertailukohdaksi 
otetaan tämän tutkimuksen uudet tiedot perustettujen yhdistys-
ten lukumäärästä, 1870-luvun puolivälin järjestäytymisaalto nou-
see jopa yli 1880-luvun keskiarvon. Varmemmalla pohjalla kuiten-
kin ollaan, jos todetaan, että vertailutavasta riippumatta 1870-
luvun korkein huippu kohoaa seuraavan vuosikymmenen hiljai-
simpien aikojen tasolle.' 

Silmäänpistävä piirre 1870-luvun järjestäytymisaallossa on sen 
hyppäyksellinen luonne. Järjestäytymisinnostus kasvoi nopeasti 

7 1980-luvun loppuun mennessä ilmestyneen paikallishistoriallisen kirjallisuu-
den tarjoaman otoksen mukaan perustettiin maaseutukunnissa 1870-luvulla 
59 yhdistystä ja 1880-luvulla 214 yhdistystä. Ilkka Liikanen, Järjestäytyminen 
ja poliittisten alueiden muotoutuminen. Yhdistystoiminnan leviäminen maa-
seudulla ennen vuotta 1905 ja puolueiden kannatusalueet ensimmäisissä 
eduskuntavaaleissa. Sosiologian laudaturtutkielma. Joensuun yliopisto 1990. 
s. 15-17. 
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Kuvio 3. Maaseudun kokoustoiminnan ensimmäinen aalto 1870-luvulla 
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Lähdeaineisto: US 1870-1879, paikallishistoriallinen kirjallisuus. 

vuodesta 1974 alkaen ja oli korkeimmillaan kahtena seuraavana 
vuonna. Yhtäläisesti koko ajanjaksoa kuvaavan otoksen perusteella 
vuosikymmenen puolivälin huippuvuosina perustettujen yhdistys-
ten määrä oli yli neljä kertaa suurempi kuin 1870, mutta vuonna 
1879 jälleen lähempänä vuosikymmenen alun tasoa. Myös julkis-
ten kokoontumisten määrä kasvoi yli nelinkertaiseksi vuodesta 
1870 vuoteen 1876. Kokoustoimintakin koki tämän jälkeen lasku-
kauden mutta jai silti selvästi korkeammalle tasolle kuin vuosikym-
men alussa.' Perustettujen yhdistysten lukumäärien dramaattinen 
lasku ei toki todista yhdistystoiminnan sammumisesta, mutta myös 
harvenevat tiedot aiemmin perustettujen yhdistysten toiminnasta 
viittaavat siihen, että maaseudun yhdistystoiminta hiljeni vuosi-
kymmenen vaihteeseen tultaessa. 

8 	Paikallishistoriallisen kirjallisuuden ja uuden Suomettaren tietojen mukaan 
perustettiin vuonna 1870 7 yhdistys- tai seura-nimistä yhteenliittymSä, huip-
puvuonna 1876 33 ja vuonna 1879 11. Kokoustietoja on vuodelta 1870 23, 
vuodelta 1876 97 ja vuodelta 1879 71 kappaletta. 



Taulukko 1. Maaseudulla perustetut seurat ja yhdistykset 1870-1879 

Perustamis- Lounais- Itä- 	Viipurin 
vuosi 	Suomi 	Suomi lääni 

Pohjan- Pohjois- 
maa 	Suomi 	Yhteensä 

1870 5 1 1 1 0 8 
1871 3 3 3 4 0 13 
1872 2 3 1 0 0 6 
1873 2 5 0 5 0 12 
1874 14 8 2 3 1 28 
1875 15 28 10 11 0 64 
1876 16 10 17 6 0 49 
1877 5 4 4 3 1 17 
1878 12 5 3 2 0 22 
1879 7 3 2 2 0 14 
ei tietoa 1 3 1 3 0 8 

yhteensä 82 73 44 40 9  241 

Lähdeaineisto: Milloin toisin ei mainita, taulukkojen lähteenä on koko tutkimuksessa käytet-
ty lehdistöaineisto ja paikallishistoriallinen kirjallisuus. 

Järjestäytymisinnostuksen huippuvuosiin 1875 ja 1876 kohdis-
tettu tarkempi, koko maan sanomalehdistön kattanut, tutkimus 
osoittaa, että yhdistystoiminta laajeni maaseudulla nopeimmin 
vuonna 1875. Tuolloin perustettuja yhdistyksiä mainitaan 64. Lä-
hes samalle tasolle yllettiin myös seuraavana vuonna, jolloin kerro-
taan perustetun 49 uutta seuraa. 

Kokoustoiminnan osalta tarkempi kartoitus osoittaa, että erilai-
sia julkisia kokoontumisia järjestettiin vuonna 1875 yli sata ja 
seuraavana vuonna lähes kaksi sataa. Viimeistään tässä vaiheessa 
voidaan katsoa seura- ja kokoustoiminnan muuttuneen valtakun-
nalliseksi ilmiöksi, joka oli koskettanut maan kaikkia osia - kaukai-
simpia seutuja toki vain hipaisten. 

Karkeassa alueellisessa jaottelussa Lounais-Suomi näyttäisi muo-
dostaneen alueen, jossa yhdistystoiminta käynnistyi aikaisemmin 
ja levisi laajemmalle kuin muualla maassa. Tulos ei kuitenkaan ole 
täysin kiistaton. Jos katsotaan tarkemmin vuosia 1875 ja 1876, joita 
koskevat tiedot perustuvat paremmin koko maan kattavalle lähde-
aineistolle, Itä-Suomi, Viipurin lääni ja Pohjanmaa nousevat Lou-

nais-Suomen kanssa samalle tasolle ja osin korkeammallekin. Itä-
Suomen korkea seuraluku vuonna 1875 selittyy tosin yksittäista-
pauksesta, Kuopion läänin maanviljelysseuran yrityksestä perustaa 
paikallisia alaosastoja. Yleisemmin tilanteen voisi tulkita kertovan 
koko maan kattavasta yhtäaikaisesta "heräämisestä". Todennäköi- 
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Taulukko 2. Maaseudulla järjestetyt julkiset kokoontumiset 1870-1879 

Vuosi 
Lounais- Itä- 	Viipurin 
Suomi 	Suomi lääni 

Pohjan- Pohjois- 
maa 	Suomi 	Yhteensä 

1870 12 7 0 4 1 24 
1871 10 5 4 3 0 22 
1872 16 8 4 2 1 31 
1873 19 10 3 8 0 40 
1874 39 16 2 11 0 68 
1875 68 20 16 15 1 120 
1876 85 38 39 25 2 189 
1877 28 14 15 9 2 68 
1878 30 15 7 13 1 66 
1879 39 17 7 8 2 73 

yhteensä 346 150 97 98 10 701 

semmin sitä on kuitenkin syytä pitää osoituksena siitä, että aloit-
teellisuuden vaihteluun vaikuttivat vähintäänkin yhtä merkittäväs-
ti paikalliset, kuntakohtaiset, kehityserot kuin laajakantoisemmat 
aluekohtaiset tekijät. Yhdistysten perustamisyritykset olivat vielä 
enemmän pienen piirin aloitteellisuuden varassa kuin riippuvai-
sia yleisemmästä, kansan syvät rivit vallanneesta, innostuksesta. 
Tähän suuntaan viittaa myös vertailu julkisten kokoontumisten 
alueelliseen jakautumiseen, vaikka se kertookin huomattavasti 
suuremmista aluekohtaisista eroista. 

Erilaisten julkisten kokoontumisten ja huvitilaisuuksien järjestä-
misessä Lounais-Suomi kulkee selvemmin kärjessä jo 1870-luvun 
alussa, ja sen johtoasema on yhtä kiistaton sekä vuosikymmenen 
puolivälin huippuvuosina että viimeisten vuosien laskukaudella." 
Itä-Suomi, Savo ja Pohjois-Karjala, on tässä vertailussa toisena, 
mutta myös Viipurin läänissä huveja ja kokouksia järjestettiin vuo-
sikymmen puolivälissä runsaasti, eikä Pohjanmaakaan jää useim- 

9 	Hienoinen varaus tähänkin tulokseen on jätettävä. Vertailu Eeva-Liisa Lehto- 
sen tutkimukseen osoittaa, että Uudesta Suomettaresta koottuun aineistoon 
on tarttunut varsin huonosti tietoja vuosikymmenen lopulla Oulun Suoma-
laisen lyseon hyväksi järjestetyistä tilaisuuksista. Lehtonen 1994 s. 223-238. 
Voidaan olettaa, että vastaavanlaisia tilaisuuksia on jäänyt aineistosta sivuun 
myös muualta Uuden Suomettaren levikkialueen ulkopuolelta. HYKat 1800-
luvun lehdistön leikekokoelmasta tehdyt tarkistukset antavat kuitenkin aihet-
ta päätellä, etteivät puuttuvat kokoustiedot muuttaisi ratkaisevasti taulukon 
kokonaiskuvaa. 
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pina vuosina sanottavasti Itä-Suomen tasosta. Kokoavasti voidaan 
sanoa, että tiedot seura- ja kokoustoiminnan leviämisestä näyttävät 
kertovan suurien alueellisten erojen sijaan samanaikaisesta, maan 
ydinosat melko tasaisesti kattavasta kehityksestä, jonka kärjessä 
kulkevat taloudellisesti edistyneimmät seudut. 

1870-lukua voidaan pitää vapaaehtoisen järjestäytymisen läpi-
murron vuosikymmenenä maaseudulla ainakin siinä mielessä, 
että tuolloin suurin osa maan kunnista sai ensi kertaa tuntuman 
yhdistys- ja seuratoimintaan sekä julkisiin kansankokouksiin. Sen 
sijaan 1870-luku ei ollut kaikkialla alku säännölliselle ja tasaisesti 
laajenevalle yhdistystoiminnalle. Uusien järjestäytymismuotojen 
vakiintuminen tapahtui vasta seuraavalla vuosikymmenellä rait-
tius- ja nuorisoseuraliikkeen aloittaessa etenemisensä. 

Seurojen perustaminen tai julkisten kokoontumisten järjestä-
minen ei myöskään vielä koskettanut kovin laajoja kansanjoukko-
ja. Tässä mielessä yhdistystoiminnan leviäminen kansan syvien 
rivien keskuuteen tapahtui vasta vuosisadan vaihteessa. 1870-1u-
kua voidaan kuitenkin pitää järjestäytymisen läpimurron vuosi-
kymmenenä siinä mielessä, että tuosta ajasta lähtien useimmilla 
maaseutupaikkakunnilla oli vireillä seura- ja kokoustoimintaa jos-
sakin muodossa tai vähintäänkin kirkonkylissä oli alkanut muo-
dostua vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta innostunut ydinjouk-
ko, joka kokeillen ja epäonnistuenkin teki yrityksiä säännöllisen 
seura- ja kokoustoiminnan organisoimiseksi. 

Mikä oli näiden aloitteiden luonne ja merkitys? Pelkkien luku-
määrien perusteella ei ole syytä tehdä pitkälle meneviä johtopää-
töksiä, ja karkea talousaluejaottelu saattaa yhtä helposti peittää 
kuin paljastaa järjestäytymisen alueellisia ja paikallisia erityispiir-
teitä. Tarkemman kuvan saaminen edellyttää täydentävää maa-
kunta- ja kuntakohtaista tarkastelua, mutta sitä ei ole syytä suorit-
taa yksin määrällisten kriteerien perusteella. Oleellinen puoli jär-
jestäytymisen alueellisissa eroissa on, missä määrin yhdistyskokei-
lut ja kokoontumisyritykset edustivat uusia aatteita ja uusia tasa-
arvoisen kanssakäymisen muotoja, missä määrin ne merkitsivät 
sääty-yhteiskunnalle tyypillisten ajattelu- ja toimintatapojen mure-
nemista ja uuden poliittisen kulttuurin syntyä. Vasta tämän ken-
tän hahmottaminen antaa edellytykset täyteläisemmälle maaseu-
dun järjestäytymisen poliittiselle maantieteelle. 
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MUUTTUVAT KANSSAKÄYMISEN 
MUODOT 

Kontrolli ja käytäntö 

Yhdistystoiminnasta puhuminen 1870-luvun maaseudun yhteydes-
sä on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen asia. Esimerkiksi ajan 
viralliset asiakirjat eivät tiukasti ottaen ilmiötä tunne. Autonomian 
ajan Suomessa ei ollut voimassa sellaista lainsäädäntöä, joka olisi 
antanut tarkan juridisen määritelmän yhdistystoiminnalle ja luo-
nut yhtenäisen pohjan ilmiön rekisteröinnille ja tilastoinnille. Po-
sitiivisen määrittelyn sijasta 1870-luvun yhdistystoimintaa koskevat 
säädökset sisälsivät lähinnä rajoittavia määräyksiä, jotka palvelivat 
viranomaisten kontrollipolitiikkaa. Asetuksista tärkein oli vuonna 
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	1849 annettu säädös, joka edellytti, että kaikkien yhdistysten oli 
haettava säännöilleen vahvistus itseltään keisarilta."' Tämä vallan-
kumouskammon synnyttämä säädös olisi toki periaatteessa saatta-
nut selkeyttää yhdistysten määrittelyä, mutta käytännössä näin ei 
tapahtunut. 

Syynä oli, ettei sääntöjen vahvistamisvelvoituksen katsottu kos-
kevan kaikkia yhteenliittymiä, jotka noudattivat uusia järjestäyty-
misperiaatteita. Rajauksia tehtiin ensinnäkin yhdistysten tarkoi-
tuksen perusteella. Jo välittömästi lainsäädännön kiristämisen jäl-
keen eräille huvi- ja klubitoimintaa harjoittaville seuroille ilmoi-
tettiin, ettei niiden tarvinnut vahvistuttaa sääntöjään keisarilla." 
Toiseksi sääntöjen vahvistamisesta näytetään tingityn yhdistysten 
vaikutusalan perusteella. Vielä vuonna 1884 kuvernööri vastasi 
Kauvatsan nuorisoseuran anomukseen sääntöjen vahvistamisesta, 
että näin yksityisluontoinen seura saattoi hyvin toimia ilman, että 
sen säännöt virallisesti vahvistettiin.'" Yhdistykseksi ja siten velvolli-
seksi vahvistamaan sääntönsä luettiin ensisijassa ne yhteenliitty- 

10 Säädöksen synnystä, ks. Nurmio 1947b s. 60-61. Myös vuoden 1849 säädök-
sen jälkeen sääntöjen vahvistamiskävtäntö oli horjuva. Toisinaan senaatti 
antoi itse luvan yhdistyksen perustamiseen, toisinaan se jätti ratkaisun keisa-
rille. Ks. Kristiina Kalleinen, Suomen kenraalikuvernementti. Kenraalikuver-
nöörin asema ja merkitys Suomen asioiden esittelyssä 1823-1861. s. 298-300. 
Laajemmin yhdistystointinan juridisesta säätelystä ks. Veli Merikoski, Hallin-
to-oikeudellinen tutkimus yhdistvmisvapaudesta. Suomalaisten lakimiesten 
yhdistyksen julkaisuja 4. Helsinki 1933; Stenius 1987 s. 59-95. 

11 	Stenius 1987 s. 81. 
12 Stenius 1987 s. 88. 



mät, joiden toiminnan katsottiin edellyttävän viranomaisten kont- 
rollia. Toissijaiseksi lain kirjaimen tulkinnassa jäi se, noudattivat- 
ko seurat ja yhdistykset modernin yhdistystoiminnan periaatteita. 

1870-luvulla kontrollin tarvetta nähtiin ilmeisesti lähinnä kau- 
pungeissa, ja maaseudun seuratoiminta käsitettiin luonteeltaan 
yksityiseksi tai kunnalliseksi ja joka tapauksessa vaikutusalaltaan 
rajatuksi. Senaatin käsittelyyn tuli koko vuosikymmenen aikana 
vain neljän maaseudulla perustetun yhdistyksen säännöt." 

Ensimmäinen senaatissa sääntönsä vahvistuttanut maaseutuyh- 
distys oli Etelä-Hämeen maalaisseura vuonna 1874. Syynä siihen, 
että seuran sääntöjä käsiteltiin senaatissa, saattoi olla, että sen 
perustamisen katsottiin ilmentävän oppositioasenne puoliviral- 
lista Uudenmaan ja Hämeen läänin yhteistä maanviljelysseuraa 
kohtaan. Todennäköisempi selitys on kuitenkin se, että Janakka- 
lassa, Lopella, Rengossa ja Vanajalla toimineen seuran vaikutuspii- 
ri ylitti yksittäisen kunnan rajat, eikä sitä sen vuoksi voitu pitää 	187 
"yksityisluontoisena"." Vuosikymmenen lopulla senaatissa käsitel- 
tiin myös Björkön, Elimäen ja Säkkijärven isäntäyhdistysten sään- 
töjä. Virallista käsittelyä vaativat näissä tapauksissa ilmeisesti pi- 
kemminkin siviilioikeudelliset kuin kontrollipoliittiset syyt. Isäntä- 
yhdistykset ja maamiesseurat alkoivat saada merkitystä kunnallis- 
elämässä ja tehdä taloudellisia sitoumuksia, mikä edellytti niiden 
oikeudellisen aseman selkeyttämistä ja virallista vahvistamista.'' 

Kaiken kaikkiaan yhdistyksiä koskenut hallintokäytäntö ja sen 
perustelut olivat 1870-luvulla epämääräisiä. Osittain maaseudun 
yhdistysten ja seurojen jättäminen sääntöjen vahvistuskäytännön 
ulkopuolelle ilmeisesti perustui periaatteelliselle kannalle, että 
niiden toiminta oli luonteeltaan pikemminkin yksityistä ja kunnal- 
lista kuin avointa ja julkista.' Käytännössä ratkaiseva tekijä lienee 

13 Senaatin anomusdiaareista koottu yhdistysaineisto. Henrik Steniuksen hal-
lussa. Anomusdiaarien niukkoihin tietoihin ei löydy täydennystä senaatin 
muista asiakirjoista. Vuodet 1875 ja 1876 kattava pistokoe osoittaa, ettei sen 
paremmin kirjediaareihin kuin senaatin eri osastojen asiakirjoihin sisälly 
maaseutuyhdistysten anomuksia säätöjen vahvistamisesta. 

14 AD 31/1874. Senaatin arkisto, VA. 
15 AD 78/123 1878; AD 79/123 1878; AD 79/5 1879. Senaatin arkisto, VA. 
16 Sen tulkinnan puolesta, että 1800-luvulla yhdistystoiminta yleisemminkin 

käsitettiin nimenomaan kaupunki-ilmiöksi, puhuu esimerkiksi se, ettei Hel-
singin yliopiston kirjaston 1800-luvun lehdistön leikekokoelmassa ole talle-
tettu yhdistystoimintaa sivuavien hakusauojen kohdalle tietoja maaseutttyh-
distyksistä. Täiä yhteydessä kysymys on kuitenkin jätettävä avoimeksi; siihen 
vastaaminen edellyttäisi erillistä juridis-hallintohistoriallista tutkimusta yhdis-
tystoimintaa koskevasta hallintokäytännöstä. 



kuitenkin ollut, että maaseudun järjestäytymistä pidettiin niin vaa-
rattomana, ettei se kaivannut valtiovallan kontrollia. 

Julkisista kokoontumisista arpajaiset olivat luvanvaraisia, mutta 
tätäkin säädöstä laiminlyötiin. Eeva-Liisa Lehtosen mukaan vain 
noin puolesta 1870-luvun yleishyödyllisistä huvitilaisuuksista teh-
tiin asianmukainen lupa-anomus.'? Nimismiehet eivät ilmeisesti 
valvoneet lupamääräyksiä kovin tiukasti. Vuosikymmenen lopulla 
kuvernöörit pyrkivät tiukentamaan kontrollia korostamalla toistu-
vasti paikallisten virkamiesten valvontavelvollisuutta.'s 

Vuosikymmenen alkupuolella eivät ylemmätkään viranomaiset 
näytä tunteneen suurempaa kontrollin tarvetta julkisia kokoontu-
misia kohtaan. Esimerkiksi senaatin salaisissa asiakirjoissa 1870-
luvulla käsitellyistä asioista vain yksi sivuaa vapaata kansalaistoi-
mintaa: vuonna 1878 jätetty lupa-anomus muistomerkin pystyttä-
miseksi Alavuden taistelussa kaatuneiden kunniaksi.'" Viranomais- 
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	ten väljä laintulkinta ja laimea kontrolli-into sekä kansalaisten 
passiivisuus määräysten noudattamisessa ovat yhdessä aiheutta-
neet, että viralliset asiakirjat antavat 1870-luvun seura- ja kokous-
toiminnasta varsin .kapean kuvan — huomattavasti kapeamman 
kuin lehdistötiedot. 

Ongelmiin tosin törmätään heti myös tulkittaessa lehdistön yh-
distys- ja seuratoiminnan kuvauksia. Lehdistön käsitteiden käyttö 
oli nimittäin vähintäänkin yhtä horjuvaa kuin yhdistyksiä koskeva 
hallintokäytäntö. Mutta jos viranomaiset olivat taipuvaisia rajaa-
maan virallisesti yhdistyksiksi määriteltävää joukkoa, niin sanoma-
lehtien kirjeenvaihtajat pyrkivät päinvastoin antamaan seuran tai 
yhdistyksen nimen varsin vapaamuotoisillekin paikallisille yhteis-
hankkeille. 

1870-luvulla suomenkieliset yhteiskuntaelämää kuvaavat käsit-
teet olivat vielä monelta osin vakiintumattomia. Myöskään yhdis-
tys- tai seura-nimitys ei merkinnyt kovin yksiselitteistä toiminnan 
luonteen määrittelyä. Sanomalehtiuutisissa yhdistyksen tai seuran 
nimellä saattoivat esiintyä puhtaasti taloudelliseen hyötyyn tähtää-
vät yritykset tai työosuuskuntatyyppiset yhteenliittymät. Ja sama 
päti myös kääntäen. Erityisesti maaseutukirjeenvaihtajien kielen-
käytössä puhtaasti aatteellista toimintaakin harjoittavat yhteenliit-
tymät kulkivat usein yhtiön nimellä.. Muitakin nimityksiä, kuten 
liitto, seuruus tai yhdyskunta, käytettiin. 

17 Lehtonen 1994 s. 76, 240-241. 
18 Lehtonen 1994 s. 310. 
19 Senaatin salaiset asiakirjat no 6 1878, siviilitoimituskunta 1.4.1878, VA. 



Se, puhuttiinko seurasta vai yhdistyksestä, vaikuttaa yhtälailla 
sattumanvaraiselta. Seura-nimitys näyttäisi liittyvän useammin va-
paamuotoisempiin, aatteellista toimintaa harjoittaviin yhteenliit-
tymiin, esim. sivistys- tai iltaseura. Yhdistys-nimitys puolestaan 
kytkettiin enemmän hankkeisiin, jotka jollakin tavoin sivusivat 
elinkeinon harjoittamista tai taloudellista toimintaa, esim. isäntä-
yhdistys tai rouvasväenyhdistys. Kaiken kaikkiaan käytäntö Suo-
messa oli — kuten nykyisinkin — ilmeisen häilyvä. Nimityksen valin-
ta saattoi kuvastaa painotuseroja myös samaa tarkoitusta varten 
perustettujen yhteenliittymien välillä. Näyttäisi esimerkiksi siltä, 
että lukuseuroiksi kutsuttiin useammin yhteenliittymiä, joiden toi-
mintaa hallitsivat luentojen pito, lehtien ja kirjallisuuden ääneen 
lukeminen ja niistä keskusteleminen; lukuyhdistyksiksi kutsutut 
taas näyttäisivät keskittyneen pelkistetymmin "taloudelliseen" toi-
mintaan, kirjallisuuden ja lehtien yhteishankintaan ja lukusalin 
ylläpitoon. Toisaalta eri kylttien alla harjoitettiin kumpaakin toi- 	189 
mintamuotoa rinnakkain, eikä tässäkään kohden vallinnut yksi-
selitteistä käytäntöä.t0  

Yleisellä tasolla hallintokäytännön ja yleisen kielenkäytön horju-
vuus voidaan tulkita osoituksiksi siitä, ettei kansalaisten vapaa-
ehtoinen järjestäytyminen saanut tarkasti säädeltyjä ja säännön-
mukaisia muotoja 1870-luvun maaseudulla. Toisaalta ilmiö oli 
uusi, ja lainsäädäntö ja julkinen sana vasta hakivat tuntumaa sii-
hen. Se, ettei maaseudun yhdistystoimintaa voida yksiselitteisesti 
kartoittaa sen paremmin virallisten juridisten määritelmien kuin 
sanomalehtimainintojen perusteella, merkitsee lisähaastetta tutki-
mukselle. Ainoaksi lähestymistavaksi jää, että tutkimuksen piiriin 
otetaan kaikki seuraksi tai yhdistykseksi kutsutut yhteenliittymät, 
ja pyritään arvioimaan käytännön yhdistys- ja kokoustoiminnan 
kuvausten perusteella, missä määrin ja millä kriteereillä 1870-
luvun maaseudun yhdistystoimintaa voidaan pitää modernin 
kansalaistoiminnan edelläkävijänä. 

20 Suomen kielessä käsitteiden "yhdistys" ja "seura" ero oli samansuuntainen 
kuin ruotsin kielessä mutta ei yhtä selvä. Ruotsissa, kuten useimmissa eu-
rooppalaisissa kielissä, "yhdistykseen" liittyy tiukempi juridinen sopimus-
luonne, kun taas "seura" viittaa väljempään yhteenliittymiseen ja seurallisuu-
teeni. Ks. Stenius 1987 s. 196-204. 



Seurat ja yhdistykset 

Määrällisen kasvun ohella maaseudun yhdistystoiminta monipuo-
listui oleellisesti 1870-luvulla. Uutuusilmiö sai omaperäisiäkin so-
vellutuksia, joissa vapaaehtoisen järjestäytymisen raja kunnalli-
seen ja taloudelliseen toimintaan oli varsin häilyvä. Pääosa maa-
seudun uusista yhdistyksistä sijoittui kuitenkin parin kolmen ylei-
simmän toimintamuodon piiriin. 1870-luvun alkupuolella perus-
tetut seurat keskittyivät sivistys-, musiikki- ja hyväntekeväisyystoi-
mintaan. Tässä suhteessa ne seurasivat edellisen vuosikymmenen 
harvalukuisen seurajoukon mallia. Vasta 1870-luvun puolivälistä 
lähtien yleistyivät toimintamuodot, joilla ei ollut maaseudulla 
aikaisempia esikuvia. 

1870-luvun maaseudun järjestäytymisaallon ytimenä oli sivistyk-
sellisen organisoitumisen nousu vuosikymmen puolivälissä. Sivis- 
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	tysseurat ja lukuyhdistykset kattavat lähes puolet perustettujen 
uusien yhdistysten määrästä. Ilman niitä tuskin voitaisiin puhua-
kaan järjestäytymisaallosta tai yhdistystoiminnan läpimurrosta 
maaseudulla. Muun yhdistystoiminnan laajeneminen oli hidasta 
eikä osoita merkkejä sellaisista innostuksen aalloista, joiden voisi 
tulkita heijastavan yleisempää yhteiskunnallista tai poliittista mur-
rosta. 

Vuosikymmenen alussa perustettiin sivistysseuroja, lauluseuroja 
ja rouvasväenyhdistyksiä. Tehtävän määrittelynsä puolesta ne 
edustivat samoja aloja kuin 1860-luvun maaseudun ensimmäiset 

Taulukko 3. Maaseudun yhdistysmuodot 1870-1879 

Perustamis-
vuosi Siv Mus Maat Hyv Rait Muut Yhteensä 

1870 4 1 1 2 0 0 8 
1871 3 3 3 4 0 0 13 
1872 3 3 0 0 0 0 6 
1873 6 2 3 0 1 0 12 
1874 12 4 7 2 2 1 28 
1875 28 3 28 3 1 1 64 
1876 27 7 6 4 0 5 49 
1877 8 0 6 2 1 0 17 
1878 9 4 4 1 3 1 22 
1879 5 3 3 1 0 2 14 
Ei tietoa 1 2 5 0 0 0 8 

Yhteensä 106 32 66 19 8 10 241 



yhdistykset. Niiden toiminta rajautui lähinnä säätyläistön piiriin. 
Sivistyksellisen järjestäytymisen nousu vuosikymmenen puolivälis-
sä merkitsi tässä suhteessa selvää murrosta. Sivistys- ja valistusseu-
rojen perustaminen voidaan luontevasti liittää fennomaanisen si-
vistyneistön aktivoitumiseen ja Kansanvalistusseuran perustami-
seen vuonna 1874. Samalla yhdistystoiminta laajeni säätyläistön 
ulkopuolelle. 

1870-luvun alun toiseksi suurinta yhdistysryhmää ei ole yhtä 
helppo tulkita yhteiskunnallisen murroksen indikaattoriksi. Sen 
muodostivat musiikin merkeissä kokoontuneet lauluseurat ja soit-
tokunnat. Lauluseurat muodostivat selvän enemmistön, kun taas 
soittokuntia perustettiin lähinnä eräillä tehdaspaikkakunnilla. 
Soittokunnat eivät edustaneet leimallisesti maaseudun järjestäyty-
mismuotoa vaan ne voisi ehkä rinnastaa pikemminkin kaupun-
kien tehtaan seuroihin ja tulkita osoituksiksi tehtaanisäntien pat-
riarkaalisen huolenpidon ja kontrollinhalun kasvusta. 

Lauluseuroja sen sijaan perustettiin syrjäisemmilläkin paikkakun-
nilla. Kuorot saattoivat koota yhteen eri säätyihin kuuluvia, mutta 
olivat yhteenliittyminä muodoltaan niin väljiä, ettei niitä voi pitää 
kovin merkittävinä säätyrajojen rikkojina. Toisaalta niiden julkiset 
esiintymiset vahvistivat uutta yhdistys- ja kokouskulttuuria. Ennen 
kaikkea lauluseuroilla oli tärkeä merkitys uusien aatteiden ja sym-
bolien iskostamisessa kansan mieliin. Tavallista oli, että lauluseu-
rojen ohjelmiston mainittiin koostuvan isänmaallisista lauluista. 

Kolmas merkittävämpi 1870-luvun yhdistystoiminnan muoto oli 
maatalouteen liittyvä järjestäytyminen. Se oli tosin hiljaista vielä 
vuosikymmenen alkupuolella. Vuosikymmenen puolivälissä ta-
pahtui hyppäyksellinen nousu maanviljelysseurain osastojen ja he-
vosystäväin yhdistysten yleistymisen myötä. Niiden toiminta rajoit-
tui vielä melko tarkkaan säätyläisviljelijöiden ja varakkaimpien ta-
lollisten piiriin. Isäntäyhdistystenkin nimeä kantavia yhteenliitty-
miä perustettiin, mutta tässä vaiheessa niiden tehtävänä oli usein 
vain koota palkollisten ansioista osa ns. säästäväisyyslaitoksiin. En-
simmäiset isäntäyhdistykset, kuten toiselta puolen ensimmäiset 
säästöpankitkin, edustivat siinä mielessä vielä eriytymätöntä järjes-
täytymiskäsitystä, että ne eivät tehneet selvää eroa "aatteellisen" ja 
"taloudellisen" toiminnan välille. Vuosikymmenen lopulla maata-
lousjärjestäytymisen muodot muuttuivat tässä suhteessa merkittä-
västi. Tuolloin perustetut uudenlaiset isäntäyhdistykset olivat myö-
hempien maamiesseurojen suoria edelläkävijöitä ja alku organi-
soitumiselle, josta muodostui yksi maaseudun järjestöelämän 
keskipisteistä. 
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Hyväntekeväisyysyhdistysten perustamisen myötä eteni myös 
maaseudun naisten järjestäytyminen, joskin varsin vitkaan. Jo 
1860-luvulla oli eteläisimmässä Suomessa perustettu joitakin kau-
punkilaisesikuvien mukaisia rouvasväenyhdistyksiä. Toiminta laa-
jeni 1870-luvun puolella uusille paikkakunnille, mutta edelleen 
lähinnä kartanopitäjiin, josta voi päätellä toiminnan rajoittuneen 
säätyläisnaisten pariin. Vuosikymmenen puolivälistä lähtien pe-
rustettiin sisämaassakin muutamia ompeluseuroja ja naisyhdistyk-
siä, joissa lehtitietojen mukaan oli mukana myös talonpoikaisnai-
sia, arvatenkin lähinnä vauraimpien talojen emäntiä. Kaiken kaik-
kiaan hyväntekeväisyystarkoituksia varten perustettiin kuitenkin 
vain harvoin seuroja tai yhdistyksiä; maaseudulla hyväntekeväisyyt-
tä harjoitettiin ensisijassa yksittäisten arpajaisten ja yleishyödyllis-
ten huvien muodossa. 

Muut järjestäytymismuodot jäivät 1870-luvun maaseudulla vielä 
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	kuriositeeteiksi. Muutamia raittiusyhdistyksiä mainittiin mutta täl- 
löin kysymys lienee useimmiten ollut kollektiivisesta raittiuslu-
pauksesta, johon "jäsenet" yhtyivät. Vasta vuosikymmenen lopulla 
syntyivät maaseudun ensimmäiset yhdistysmuotoa noudattaneet 
raittiusyhdistykset. Niitä voidaankin sitten jo pitää seuraavalla vuo-
sikymmenellä kansanliikkeeksi kasvaneen raittiusliikkeen suora-
naisina edelläkävijöinä. Samasta syystä kannattaa mainita myös 
ensimmäiset maaseudun vapaaehtoiset palokunnat, jotka vähäi-
sestä lukumäärästään huolimatta olivat eturintamassa uusien jär-
jestäytymisperiaatteiden ja kokoontumiskulttuurin muotojen le-
vittämisessä. 

Huvit ja kokoukset 

1870-luvulle tultaessa maaseudun huvi- ja kokoustoiminnan muo-
tojen muutos oli yhtä silmäänpistävä kuin sen räjähdysmäinen 
määrällinen kasvu. Kokoustoiminnan muutos kiihtyi vähitellen 
vuosikymmenen puolivälistä lähtien. 

1870-luvun julkisista kokoontumisista oli reilu kolmannes arpa-
jaisia, joita järjestettiin hyväntekeväisyystarkoituksessa ja yleishyö-
dyllisten hankkeiden tukemiseksi. Usein arpajaisiin liittyi myös 
muuta ohjelmaa, puheita ja lauluja. Niitä onkin vaikea yksiselit-
teisesti erottaa iltahuveista, jotka olivat toiseksi yleisin julkisen 
kokoontumisen muoto 1870-luvulla. Iltahuvien ohjelmaan saat-
toivat kuulua arpajaiset tai muu rahankeräys yleishyödylliseen tar-
koitukseen, joten rajanveto oli molemmin puolin häilyvä. Iltahu-
vien osuus kasvoi vuosikymmenen loppupuolella, mikä voidaan 



Taulukko 4. Maaseudun julkisen kokoustoiminnan muodot 1870-1879 

Vuosi Arpa- 
jaiset 

Ilta- 
huvit 

Luen- 
not 

Kansan- 
huvit 

Näytel- 
mät 

Muut 
Yhteensä 

1870 12 4 0 1 2 5 24 
1871 9 3 1 2 0 7 22 
1872 19 5 1 1 2 3 31 
1873 14 10 1 4 4 7 40 
1874 20 17 11 5 6 9 68 
1875 44 19 8 5 12 32 120 
1876 54 43 28 15 17 32 189 
1877 23 16 7 10 4 8 68 
1878 33 9 5 10 6 3 66 
1879 20 11 8 16 14 4 73 

Yhteensä 248 137 70 69 67 110 701 

tulkita osoitukseksi kansalaistoiminnan muotojen monipuolistu-

misesta. 

Ylioppilaat olivat pitäneet kesäisin luentoja jo 1850-luvulta al-

kaen. Luentotoiminnan vilkastuminen 1870-luvun puolivälissä 

voidaan nähdä yhteydessä fennomaanisen sivistyneistön kansanva-

listusharrastuksiin ja erityisesti ylioppilasosakuntien vuonna 1876 

Helsingin ympäristössä aloittamaan suoranaiseen luentorynnäk-

köön. Tämä esimerkki innosti kaukaisempienkin seutujen nouse-

vaa sivistyneistöä. Paikallisvoimin järjestetty luentotoiminta hiipui 

kuitenkin yhtä pian kuin oli noussutkin ja jäi jo vuosikymmenen 

lopulla vähäiseksi.21  

Samaan aikaan kansanhuvien nimellä järjestettyjen tilaisuuk-

sien määrä kasvoi melko tasaisesti. Vuosikymmenen loppua kohti 

tultaessa myös niiden ohjelma monipuolistui. Kansanjuhlissa pu-

heiden, laulun ja soiton rinnalla nähtiin myös leikkejä ja pelejä, 

joita voidaan pitää maaseudun ensimmäisinä urheilukilpailuina. 

Voidaan sanoa, että kansanjuhlat yhdistivät ja tekivät kaikelle kan-

salle tutuksi modernin kokous- ja juhlakulttuurin eri osa-alueet. 

21 Edellä esitetyssä taulukossa luentojen määrään sisältyvät vain paikalliset 
hankkeet. Siinä ei ole otettu huomioon säännöllistä luentotoimintaa, jota 
ylioppilasosaktinnat ylläpitivät pääkaupungin ympäristöseuduilla eteläistä 
Hämettä myöten. Mikäli näin meneteltäisiin kasvaisi luentojen määrä vuosi-
kymmenen viimeisinä vuosina monikymmenkertaiseksi. 

193 

7 Fcnnomania ja kansa 



Näytelmäesityksien järjestäminen taas voidaan nähdä esimerk-
kinä kokouskulttuurin eriytymisestä. Näytelmäharrastuksen kehi-
tyksessä näkyy samanlainen nousu vuosikymmenen puolivälissä 
kuin arpajaisissa ja iltahuveissa, ja sen voidaan tulkita liittyneen 
pitkälti samaan suomalaisuusinnostukseen ja yleishyödyllisten 
hankkeiden tukemiseen. 

Jos toimintamuotojen muutoksen pohjalta pyrkii tiivistämään 
kuvaa 1870-luvun maaseudun järjestäytymispyrkimyksistä, kehitys 
voidaan jakaa karkeasti kolmeen jaksoon. Vuosikymmenen ensim-
mäisiä vuosia luonnehtii siirtymä säädynmukaisesta seura- ja huvi-
toiminnasta säätyrajat ylittävään järjestäytymiseen, joka etenkin 
vuodesta 1874 lähtien yhä useammin kytkeytyi fennomaanisen 
sivistyneistön tavoitteisiin ja toimiin. Vuosikymmenen puolivälin 
järjestäytymisaalto paljastuu lähes kokonaan valistuksellisen seura-
ja kokoustoiminnan nostattamaksi. Uutena piirteenä siinä on eri- 

194 	tyisesti rahvaalle tarkoitettujen valistusseurojen perustaminen. 
Suurimman innostuksen haihduttua vuodesta 1877 eteenpäin 

kehitykselle on tunnusomaista kentän kirjavoituminen, mutta 
myös kiinteytyminen. Vuosikymmenen lopulla maaseudulle pe-
rustetaan ensimmäiset isäntäyhdistykset, raittiusseurat ja vapaa-
ehtoiset palokunnat, jotka noudattivat säännöllisemmin uusia 
joukkojärjestäytymisperiaatteita ja enteilivät toimintatapojensa 
puolesta myöhempien kansanliikkeiden esiinmarssia. Kokoustoi-
minnassa näkyy ehkä vielä pelkistyneempänä siirtymä säätyläistön 
keskinäisistä huveista, sivistyneistön organisoimien luentojen 
kautta kaikille avoimiin kansanjuhliin. Mutta merkitsikö tämä 
muutos toimintamuotojen määrittelyssä myös käytännössä sääty-
rajojen murtumista, uusien aatteiden ja uuden tasa-arvoisen kans-
sakäymisen läpimurtoa? 

SÄÄTYRAJOJEN MURTUMAT JA 
UUDET MERKITSEMISTAVAT 

Järjestäytyminen oli tärkeä osa sitä sosiaalisten suhteiden murros-
ta, joka ravisteli suomalaista yhteiskuntaa 1800-luvun puolivälistä 
lähtien. Maaseudullakin sosiaalisten suhteiden murros oli nopein-
ta siellä, minne teollistuminen ehti ensimmäiseksi, ja tehdaspaik- 



kakunnat olivat myös ensimmäisiä yhdistys- ja kokoustoiminnan 
keskuksia. Teollisuutta oli kuitenkin harvassa, ja siksi tehdasseuro-
jen ja tehtaalaisille järjestettyjen juhlien osuus maaseudun koko 
seura- ja kokoustoiminnasta jäi vähäiseksi. Uuden ilmiön tunne-
tuksi tekemisessä tehdaspaikkakunnat kulkivat kuitenkin kärjessä. 
Tehtaalaisten seurat olivat järjestäytymismuodoiltaan kiinteäm-
piä. Myös juhlien ja kokousten ohjelma ja tunnukset olivat moni-
puolisempia ja hioutuneempia. Sosiaalisten suhteiden kannalta 
tehdaspaikkakuntien seura- ja kokoustoiminta on sikäli valaisevaa, 
että siinä uusien kanssakäymisen muotojen suhde paikallisiin alis-
tussuhteisiin on läpinäkyvimmillään. 

Tehtaan valo ja järjestäytyminen 
Pertti Haapalan tutkimus teollistumisesta ja työväenluokan muo-
dostumisesta Tampereella tarjoaa oivan lähtökohdan hahmottaa 
järjestäytymisen suhdetta teollistumisen aiheuttamaan sosiaalisten 
suhteiden murrokseen. Haapalan tulkinnan ydin voidaan kiteyt-
tää teesiin, että työväestön yhteiskunnallista ja poliittista heräämis-
tä ei selitä niinkään "kurjistuminen" ja työhön liittyvät ristiriidat 
kuin tehtaan "valo", työntekijöiden aseman parantuminen ja hen-
kilökohtaisen vapauden lisääntyminen. Järjestäytymisen näkökul-
masta hän tiivistää saman asian huomauttamalla, että työväenliik-
keen juuret eivät olleet alistetussa palkkatyössä vaan porvarillisessa 
sivistysliikkeessä, tehtaanisäntien ja fennomaanisen sivistyneistön 
perustamissa seuroissa.22  

Tämän tutkimuksen yhteydessä koottu Tamperetta koskeva 
aineisto tukee osaltaan Haapalan tulkintaa, ettei työväestön järjes-
täytyminen seurannut yksioikoisesti taloudellista kehitystä ja että 
työväenliikkeen juuria on syytä etsiä varhaisemmasta "porvarilli-
sesta" järjestäytymisestä ja sen ilmentämästä demokratian mahdol-
lisuudessa. Työväestön seura- ja sivistystoimintaa koskevien ku-
vausten perusteella tuntuu kuitenkin yllättävältä, kuinka risti-
riidattomana ja palkkatyöhön liittyvästä alistussuhteesta riippu-
mattomana Haapala varhaisen järjestäytymisen näkee. 

Haapalan tulkinta näyttäisi perustuvan ajatukselle, että koska 
tehtailla ei esiintynyt palkkaliikehdintää ja sellaista ammattipoh- 

22 Pertti Haapala, Tehtaan valossa. Teollistuminen ja työväestön muodostumi-
nen Tampereella 1820-1920. Historiallisia tutkimuksia 133. Vammala 1986. 
s. 341-342. 
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jaista järjestäytymistä, joka olisi pyrkinyt välittömästi vaikuttamaan 
palkkasuhteen ehtoihin, työhön liittyvä alistussuhde ei ollut työn-
tekijöille tärkeä ongelma. Se ei vaikuttanut heidän järjestäytymis-
pyrkimyksiinsä ja poliittiseen sosialisaatioonsa.` 3  Tampereen teh-
taalaisten järjestäytymistä koskevia tietoja voidaan kuitenkin tulki-
ta toisellakin tavalla. Ensinnäkin voidaan ajatella, että palkka-
liikehdinnän ja ammatillisen järjestäytymisen vähäisyys selittyy 
enemmänkin sillä, ettei niillä ollut tuolloisten voimasuhteiden 
vallitessa menestymisen edellytyksiä; "striken" yritykset päättyivät 
järjestään potkuihin. Myöskään osallistuminen "porvarilliseen" 
seura- ja sivistystoimintaan ei todista välttämättä palkkasuhteeseen 
liittyvän alistussuhteen merkityksettömyydestä. Päinvastoin Tam-
pereen työväestöön saattaisi hyvinkin soveltua James C. Scottin 
yleistys tilanteista, joissa avoimen järjestäytymisen edellytykset 
puuttuvat. Hänen mukaansa alistetussa asemassa olevien vastarin- 
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	ta saa tällöin peitetympiä kulttuurisia muotoja, joiden avulla pyri- 
tään laajentamaan organisoitumisen ja mielipiteen ilmaisemisen 
aluetta.' 

Viitteitä tämänkaltaisesta toimintamallista voidaan löytää myös 
Tampereen työväen osallistumisesta tehtaanisäntien ja sivisty-
neistön organisoimaan seuratoimintaan. Jos sosiaalisia ristirii-
toja ei Haapalan tavoin samasteta palkkavaatimuksiin ja materiaa-
listen etujen tavoitteluun, Tampereen varhaisen yhdistystoimin-
nan kuvauksista löytyy helposti esimerkkejä sosiaalisesta jänni-
tyksestä, joka palautuu suoraan palkkatyöhön liittyvään alistussuh-
teeseen. 

Ensinnäkin työväki näyttäisi sittenkin suhtautuneen varsin in-
nottomasti yhdistystoimintaan, jota käynnisteltiin tehtailijoiden ja 
kauppiaiden toimesta 1860- ja 1870-luvuilla. Ensimmäinen työ-
väelle perustettu yhdistys, vuonna 1861 syntynyt Pumpulitehtaan 
lukuyhtiö, nukahti jo vuonna 1864 "jäsenten puutteessa". Vuonna 
1866 Pumpulitehtaalla perustettu työntekijöiden seura osoittau-
tui pitkäikäisemmäksi. Sen toiminta oli kuitenkin "täydelli-
sesti tehtaan isäntäin holhuun alainen" ja keskittyi lähinnä kir-
jaston ja lukusalin ylläpitoon. Vuonna 1875 tehdas rakennutti 
yhdistyksen käyttöön oman talonkin, mutta tämän jälkeenkään 

23 Haapala 1986 s. 69-74, 187-188. 
24 Alistettujen vastarinnan muodot tilanteessa, jossa avoin jarjeståytyminen ja 

vaatimusten esittäminen eivät ole mahdollisia, on keskeinen teema James C. 
Scottin tutkimustyössä, ks erit. Scott 1990 s. 1-16. 



seura ei kyennyt innostamaan työväkeä säännölliseen kokoustoi-
mintaan." ' 

Seuratoiminnassa ilmeneviä sääty- ja luokkarajoituksia arvostel-
tiin julkisestikin sanomalehdissä 1870-luvulla julkaistuissa teh-
taalaiskirjeissä.26  Näkyvästi patriarkaalisen holhouksen vastainen 
henki tuli esiin, kun Tampereella perustettiin tehtaan isäntien 
aloitteesta ns. juomalakkoliikkeen yhteydessä vuosina 1873-1874 
neljä kohtuuden seuraa. Järjestäytymismuodoltaan juomalakko-
liikkeen aikaiset kohtuuden seurat eivät edustaneet moderneja 
yhdistystoiminnan periaatteita. Seurojen jäsenyys perustui kollek-
tiiviseen lupaukseen alkoholin kohtuullisesta käytöstä, eikä siihen 
välttämättä liittynyt säännöllistä kokoustoimintaa.' 

Merkittävin tamperelaisista kohtuudenseuroista oli jälleen 
pumpulitehtaan seura, joka kytkeytyi läheisesti aiemmin perustet-
tuun tehtaalaisseuraan.28  Seuran perustaminen oli mahdollisim-
man kaukana vapaaehtoisesta järjestäytymisestä. Patruuna Nott 
beck lupasi työläisille, jotka "nostavat striken kapakkaa, väkeviä 
juomia ja ylipäätään juovuksissa oloa vastaan", erityisetuja: parem-
pia työasemia, parempaa palkkaa ja aina vuoden lopussa pieniä 
lahjoja.="" Vuonna 1873 seuraan liittyi 400 jäsentä, ja kahta vuotta 
myöhemmin jäseniä oli 217. 0  Seuratoiminta, joka oli käynnistetty 
kiristystä lähentelevällä houkuttelulla, ei kuitenkaan saanut va-
rauksetonta kannatusta. Syksyllä 1874 Uuteen Suomettareen lähe-
tetyssä kirjeessä kohtuudenseuroja arvosteltiin ankarasti siitä, ettei 
toiminta perustunut vapaaehtoisuudelle ja tasa-arvoisuudelle. Kir-
joittaja vaati isäntävallasta vapaata yhdistystoimintaa ja julisti lop- 

25 Voionmaa 1932 III s. 703-705. Työnantajan kannalta seuratoiminnan edistä-
misessä ei ollut välttämättä kyse vain suorasta "holhouksesta", työntekijöiden 
vapaa-ajan vieton välittömästä kaitsemisesta ja kontrollista. Tehtaalaisseuro-
jen toivottiin myös ohjaavan työntekijöitä itsekontrolliin ja keskinäiseen 
kontrolliin ja siten vähentävän tarvetta nojautua avoimesti työnantajan ja 
työntekijän väliseen henkilökohtaiseen alistussuhteeseen. Jouko Jaakkola, 
Työväen avustuskassat 1800-luvun Tampereella. — Yksilö ja yhteiskunnan 
muutos. Juhlakirja Viljo Rasilan täyttäessä 60 vuotta 22.1.1986. Acta Universi-
tatis Tamperensis. Ser. A, vol. 202. Tampere 1986. 

26 Ks. erit. US 4.4.1874, myös US 11.2., 25.2., 4.4., 15.5., 7.9.1874. 
27 

	

	Kohtuuden seuroja perustettiin myös muissa kaupungeissa ja eräillä maaseu- 
dun teollisuuspaikkakunnilla, mm. Turussa, Porissa, Helsingissä, Kuopiossa 
ja Hämeenlinnassa sekä Alavudella, Kotkassa ja Forssassa. Kohtuuden seuro-
jen yhteiskunnallisesta luonteesta ks. Sulkunen 1986 s. 42-44. 

28 Tehtaalaisseuralle rakennettua taloa kutsuttiin 1870-luvulla myös Kohtuu-
den seuran taloksi. Ks. esim. TS 12.1.1875, 25.4.1876. 

29 K. V. Kaukovalta, Hämeen läänin historia H. Hämeenlinna 1931 s. 893. 
30 TS 19.1.1875. 
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pupontenaan, että "täkäläinen perustus- ja vaikutustapa ei kel-
paa."' Kohtuudenseurojen vaikutus jäikin lyhytaikaiseksi. Voion-
maan mukaan vuoden parin päästä "olivat Tampereen kohtuuden 
seurat jo unholassa".3" 

Pitempää elivät pumpulitehtaalla ja paperitehtaalla 1870-luvun 
alussa perustetut vapaaehtoiset palokunnat. Lehtitietojen perus-
teella niillä ei tosin näytä olleen ainakaan työläisjäsenille tarkoi-
tettua säännöllistä kokoustoimintaa, vuosijuhlia lukuunottamatta. 
Juhlat olivat sitä näyttävämmät ja periaatteessa avoimia kaikelle 
työväelle. Päällystö ja miehistö tosin juhlivat ainakin osittain erik-
seen. Pellavatehtaan VPK:n harjoituskieli oli ruotsi, mikä herätti 
julkistakin kritiikkiä. Uudessa Suomettaressa tahtoi nimimerkki 
Heikko kansalainen Tampereelta vähentää ruotsinkielen "mahta-
vaa valtaa" VPK:ssa, jossa "umpisuomalaisen väen päähän paka-
taan kulturikielen harjoitussanoja".33  Tehtailla perustettiin 1870- 
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	luvulla myös laulu- ja lukuseuroja, mutta niiden toiminta sam- 
mui joko alkuunsa tai eli kituen vailla suurempaa merkitystä.3' 
K. V. Kaukovalta toteaakin kokoavasti, että "tälläiset herrain johta-
mat seurat eivät saaneet ihmisiin oikeaa otetta ja jäivät siis merki-
tystä vaille".3' 

Ensimmäinen välittömästä isäntävallasta vapaa ja jäsenten muo-
dolliselle tasa-arvoisuudelle toimintansa perustanut yhdistys Tam-
pereella oli vuonna 1873 perustettu kaupungin vapaaehtoinen 
palokunta. Kunnan komentokieli oli aluksi ruotsi, mutta jo seu-
raavana vuonna komento- ja kokouskieleksi muutettiin suomi.36  
Jäsenten tasavertaisuus ei tämänkään jälkeen ollut itsestään selvää. 
VPKn julkisen toiminnan näkyvin muoto olivat kaupungin seura-
huoneella järjestetyt iltahuvit, joista valitettiin keväällä 1876, ettei 
työmiehiä päästetty mukaan ja käsityöläisiltä kiellettiin osallistumi-
nen tanssiin. Uuden Suomettaren kirjeenvaihtajan mukaan "täl-
läinen käytöstapa sytyttää ainoastaan vihantulta eri säätyjen välille 
ja tekee heidät kykenemättömiksi kaikkiin jaloihin yhteistä hyvää 
tarkoittaviin toimiin".37  

31 US 7.9.1874. 
32 Voionmaa 1932 III s. 628-629. Samalla tavoin sammuivat muuallakin koh-

tuuden seurat, joita juomalakkoliikkeen alkuvaiheessa lienee ollut noin 20. 
Stenius 1987 s. 214. 

33 US 12.8.1874; Halila 1973 s. 567. 
34 Kaukovalta 1931 s. 1212-1213; TS 3.8. 1875; US 8.5., 12.6., 11.10.1876. 
35 Kaukovalta 1931 s. 898. 
36 Suomen vapaaehtoinen palokuntaliike 100-vuotias. Helsinki 1938. s. 216; US 

1.6.1874. 
37 US 13.5.1876. 



VPK:n johdossa olivat "kaupungin huomatuimmat miehet", 
tehtailijat, kauppiaat ja pankinjohtajat, ja sen jäsenkunta koostui 
lähinnä yrittäjä- ja virkakunnasta sekä itsenäisistä käsityöläisistä; 
sen sijaan työväkeä ei aluksi pyrittykään rekrytoimaan kunnan 
jäseneksi.'" Vuonna 1874 VPK:n jäsenmäärä oli n. 200. Voion-
maan mukaan VPK:n jäseneksi "yhtyi etupäässä herrasmiehiä, por-
vareja ja kauppa-apulaisia ja myöhemminkin niitä, jotka jaksoivat 
kustantaa itselleen asianmukaiset pukineet ja merkit".' 

Tampereen säätyläisten kiinnostus pääkaupungin fennomaa-
nien hankkeita kohtaan oli 1870-luvulla suhteellisen laimeaa.4" 
Vuonna 1879 perustettiin kaupungissa Kansanvalistusseuran haa-
raosasto, mutta vauhtia valistustoiminta sai vasta seuraavana vuon-
na, kun perustettiin erityinen Tampereen tehtaiden haaraosasto, 
jota on luonnehdittu ensimmäiseksi kaupungin työväen "omaksi 
yhdistykseksi".4' 

Kiinnostus Kansanvalistusseuraa kohtaan — samoin kuin lehdis-
tössä julkaistut tehtaalaisten järjestäytymistä koskevat kannanotot 
— näyttäisivät tukevan Pertti Haapalan luonnehdintaa, että Tam-
pereen "lukevien työmiesten kärkijoukon" ajattelulle oli tunnus-
omaista valistususko ja innostunut suomalaisuus. Ne eivät kuiten-
kaan välttämättä ole Haapalan tavoin tulkittavissa osoituksiksi sii-
tå, että työväestön sosiaalinen asema ei olisi ollut merkityksellinen 
sen varhaisten järjestäytymispyrkimysten kannalta. 

Päinvastoin, kuten nähtiin, tehtaanisäntien ja säätyläisten johta-
mia yhdistyksiä arvosteltiin julkisestikin siitä, että ne eivät perustu-
neet vapaaehtoisuudelle ja tasa-arvoisuudelle, vaan vahvistivat työ-
hön liittyviä alistussuhteita. Vaikka porvariston johtamat vapaaeh-
toiset palokunnat julistivat luokkien välistä veljeyttä, nekään eivät 
käytännössä tarjonneet mahdollisuuksia tasa-arvoiseen kanssa-
käymiseen. Fennomaanien johtama sivistyksellinen yhdistystoi- 

38 Uuno Sinisalo, Tampereen kirja. Tampere 1947. s. 189; Stenius 1987 s. 257. 
39 Voionmaa 1932 III s. 447. 
40 

	

	Ainoa lehdistössä 1870-luvulla mainittu puoluepoliittisesti värittynyt julkinen 
kokoontuminen oli ylioppilaiden kesällä 1874 Helsingin suomalaisen alkeis-
opiston hyväksi järjestämä konsertti, jossa läsnä oli n. 100 henkeä, ks. US 
24.7.1874. Vuoden 1876 alussa Kansanvalistttsseuralla oli kaupungissa n. 60 
jäsentä, ja paikallisen asiamiehen koollekutsumaan kokoukseen, jossa oli 
tarkoitus suunnitella toimia seuran hyväksi, ei saapunut yhtään osanottajaa. 
TS 16. 5.1876; US 4.2.1876. 

41 Haapala 1986 s. 73-74. Jo vuonna 1876 Kansanvalistusseuran asetettua teh-
taille oman asiamiehen seuraan liittyi 70 jäsentä pellavatehtaalta ja masuuuil- 
ta, kaikkiaan tehtaalaisten määrän arveltiin kohoavan 150. TS 12.9.1876. 

199 



minta ei pyrkinyt välittömästi parantamaan työväestön sosiaalista 
asemaa, mutta asettui tavallaan työ- ja luokkasuhteiden ulkopuo-
lelle, ja tarjosi siten mahdollisuuden yhteistoimintaan, joka ei jo 
lähtökohdiltaan uusintanut työväestön asemaan liittyviä alistus-
suhteita.4' 

Kaiken kaikkiaan voidaan yhtyä tulkintaan, että ainakin osittain 
Tampereen työväestön sivistyksellinen järjestäytyminen edusti pyr-
kimystä täysiin kansalaisoikeuksiin ja "demokratian mahdollisuut-
ta". Tähän on kuitenkin lisättävä, että tärkeä edellytys sille oli 
vapautuminen palkkatyöhön liittyvästä patriarkaalisesta alistus-
suhteesta, joka rajoitti työväestön oikeuksia tehtaan ulkopuolella-
kin. Tässä mielessä työväestön valistuksellisessa järjestäytymisessä 
voidaan nähdä piirteitä, jotka eivät palaudu valistustoimintaa joh-
taneen fennomaanisen sivistyneistön tavoitteisiin, vaan perustuvat 
sittenkin palkkatyöhön liittyvään alistussuhteeseen ja pyrkimyk- 
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	seen kaventaa sen vaikutusalaa edes työajan ulkopuolisessa elä- 
mässä. Sama kaksinainen suhde tehtaanisäntien ja sivistyneistön 
johtamaan sivistystyöhön voidaan tunnistaa myös maaseudun teol-
lisuuspaikkakuntien seura- ja kokoustoiminnassa. 

Tehtaanseurat ja kansanjuhlat — palkollisista 
kansalaisia? 

Maaseudun tehdaspaikkakuntien ensimmäiset seurat muistuttivat 
monessa suhteessa kaupungeissa toimineita tehtaalaisten seuroja. 
Yleistäen niitä voitaneen pitää osoituksena samasta tehtailijoiden 
"perin patriarkaalisesta huolenpidosta ja asenteesta lapsiaan koh-
taan", mikä Esko Aaltosen mukaan luonnehti Forssan tehdas-
yhtiön vuonna 1859 työväkeä varten perustamaa säästöpankkia.43  

Forssan tehtaat olivat edelläkävijöitä myös muunlaisen toimin-
nan organisoinnissa työntekijöiden keskuudessa. 1870-luvulla 
Forssan tehtailla toimi kaksi lukuyhdistystä, laulukuoro ja soitto-
kunta, jonka tehtaan "päällystö" oli perustanut työmiehille.41  Jos-
kus maalaisyhteisölle ja teollisuuspaikkakunnille tunnusomaiset 
piirteet sekoittuivat, kuten Tammelan kristillisen sivistysyhtiön pe-
rustamisvaiheissa vuonna 1874. Seura perustettiin alunperin kirk-
koherra A. E. Granfeltin toimesta. Se järjesti juhlia ja esitelmätilai- 

42 Vrt. Haapala 1986 s. 187-188, 341-342. 
43 Ks. Esko Aaltonen, Vanhan Forssan elämää II. Forssa 1933. s. 44. 
44 US 4.4.1874; US 15.2.1875; SVL 30.3.1875. 



suuksia sekä ylläpiti kunnan lainakirjastoa.45  Ilmeisesti kirjasto-
asian vuoksi sivistysyhtiön säännöt käsiteltiin myös kuntakokouk-
sessa, joka katsoi asiakseen muuttaa seuran tarkoitus- ja toiminta-
pykäliä. "Tämä oli ensin aivottu päällis-puoliseksi raittiuden seu-
raksi, mutta kuntakokouksessa valittu komitea sääntöin tekoa var-
ten ei ole tahtonut sannalle ruveta rakentamaan, vaan on sen 
muodostanut kristilliselle pohjalle.""' 

Valkeakoskella vuonna 1878 perustettuun "kirjastoseuraan" 
kuuluivat kaikki tehtaalaistenkirjastoon lainausmaksun maksa-
neet. Seuralla ei ilmeisesti ollut säännöllistä kokoustoimintaa, 
mutta merkittävää oli, että seuran jäsenet valitsivat demokraatti-
sen yhdistyskäytännön mukaisesti kirjaston johtokunnan, joka vas-
tasi uusien kirjojen hankinnasta. Vastapainoksi tehtaan isännöitsi-
jä säilytti kuitenkin itsellään oikeuden vahvistaa johtokunnan vaa-
lin ja hyväksyä uusien kirjojen luettelon. Menettelyssä voidaan 
nähdä pyrkimys herättää työntekijöiden itsekontrolli ja siten vä- 	201 
hentää suoran "holhouksen" tarvetta. Vuosikymmenen vaihteessa 
tehtailla perustettiin vielä torvisoittokunta ja alettiin järjestää eri-
laisia juhlatilaisuuksia. Säännöllistä yhdistystoimintaa Valkeakos-
ken tehtailla syntyi kuitenkin vasta 1880-luvun lopulla." 

Vuonna 1873 perustettiin Varkauden tehtailla laulukööri, ja 
vuosikymmenen puolivälissä suunniteltiin myös lukuseuran perus-
tamista. Vuonna 1876 kerrottiin, ettei konetehtaalle ollut saatu 
lukuhuonetta, mutta seuraavana vuonna patruuna Wahl raken-
nutti ruukille lukusalin ja kirjaston. Avajaisissa pastori Westerlund 
esitti lukuseuran perustamista, johon oli heti lukuisia halukkaita 
valmiina liittymään. Kokouksessa laadittiin sääntöehdotus, joka 
kuitenkaan ei noudattanut vapaaehtoisen yhdistystoiminnan peri-
aatteita. "Tilaisuudessa pidetyssä neuvottelussa päätettiin lukuseu-
rasta muodostaa 'pakollinen' kaikille varkautelaisille. Päätöksen 
mukaan seuraan kuuluisi jokainen ruukinseurakunnassa kirjoilla 
oleva. Kaikkien seuran jäsenten tuli maksaa jäsenmaksua 10 pen-
niä jokaisesta 100 markan tulosta ... Saman tien seuralle valittiin 
12-henkinen johtokunta, puoliksi virkailijoita ja puoliksi työnteki-
jöitä. Johtokunta sai tehtäväkseen keksiä esitelmien ja keskustelu- 

45 J. E. Hyötyniemi, Piirteitä kirkkoherra, tri A. E. Granfeltin toiminnasta Tam-
melan seurakunnan kirkkoherrana. — Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museo-
yhdistyksen vuosikirja II. Forssa 1926. s. 86; ST 11.7. 1876. 

46 US 4.4.1874. 
47 011i Vuorinen, Tehdaskylästä kaupungiksi. Valkeakosken historia I. Valkea-

koski 1972. s. 312-313, 323-337. 



jen aiheita, hankkia luennoitsijoita sekä järjestää 'laulajaisia' ja 
näytelmiä." Seuran toiminta käynnistyi vilkkaana. Esimerkiksi 
vuonna 1879 esitettiin viisi näytelmää, pidettiin kahdeksan luen-
toa, ja muodostettiin kaksi kuoroa, yksi vallasväelle, yksi työ-
väelle.48  

Mielenkiintoista on, että vaikka yhdistystoiminta käynnistyi ja 
laajeni tehtaanisäntien tuella, se lopulta johti avoimeen yhteenot-
toon tehtaan johdon kanssa. Vuonna 1888 patruuna Henriksson 
kielsi tehtaan tilojen käytön seuran kokouksiin, ja vaati seuran 
lakkauttamista. Valistusseuran toiminnan käytyä mahdottomaksi 
jätti 64 varkautelaista Henrikssonille anomuksen työväenyhdistyk-
sen perustamisesta paikkakunnalle. Hankkeen henkinen isä oli 
piirilåäkäri Hällström. Keskusteluissa kerrotaan väläytetyn jopa 
lakon mahdollisuutta, mutta tilanne päättyi yhdistystoiminnan la-
maantumiseen. Kiista johti valistusseuran puuhamiesten teknikko 
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	Forsterin ja piirilääkäri Hällströmin muuttoon pois paikkakun- 
nalta. Lehdistössä viitattiin tapauksen yhteydessä kielikysymykseen 
ja puhuttiin "herroista ruotsikoista". Soikkasen arvelun mukaan 
ristiriitojen syynä olivat kuitenkin lähinnä patruuna Henrikssonin 
patriarkaaliset käsitykset. Näin 1870-luvulta lähtien kukoistaneesta 
valistuksellisesta yhdistystoiminnasta ei päässyt ristiriidoitta kehit-
tymään perustaa myöhemmälle vapaalle kansalaistoiminnalle. 
Varkauden yhdistystoiminnassa seurasi vuosikymmenen mittai-
nen lamaannus, ja myöhemmin kysymys työväen järjestäytymisoi-
keudesta johti kiivaisiin yhteenottoihin ja vuonna 1903 jopa pit-
källiseen lakkotaisteluun.'" 

Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että maaseudun teollisuuspaik-
kakunnillakin yhdistystoiminta jäi vaille jatkuvuutta silloin, kun se 
rajoittui yhden tehtaan puitteisiin ja oli tehtaanjohdon valvomaa. 
Pitkäikäisemmiksi muodostuivat sellaiset yhdistykset, joiden johto 
ja jäsenistö koostui useamman työpaikan väestä. Tällaisia olivat 
esimerkiksi ensimmäiset vapaapalokuntayhdistykset, jotka eivät 
yhtä läpinäkyvästi edustaneet pyrkimystä ulottaa työntekijöiden 
kontrolli myös vapaa-aikaan. 

Ensimmäinen maaseutupitäjässä toiminut VPK perustettiin Jo-
hanneksen pitäjän Uuraan satama-alueella vuonna 1874. Lehti-
uutisen mukaan se perustettiin "työmiesten kesken pidetyssä ko-
kouksessa", ja seuraan liittyi heti 100 jäsentä. Päälliköksi valittiin 

48 Hannu Soikkanen, Varkauden historia. Helsinki 1963. s. 490-491. 
49 Soikkanen 1963 s. 493, 500, 595. 



merikapteeni Mury.50  Myöhemmän tulkinnan mukaan hankkeen 
puuhamiehet olivat lähinnä suomenkielisiä viipurilaisia kauppiai-
ta ja opettajia sekä paikallisia yhtiöiden toimihenkilöitä, jotka 
tahtoivat antaa säännöllisempiä muotoja sataman työväen värik-
käälle vapaa-ajan vietolle. Seura ryhtyi alusta pitäen harjoittamaan 
vilkasta juhlatoimintaa, jonka tarkoitus oli tarjota vaihtoehto ylen-
määräiselle kapakkaelämälle.51  Aiemmin oli Uuraassa toiminut 
lauluseura, joka kuitenkin oli hajonnut "lahkolaisuuden" aiheut-
tamiin erimielisyyksiin. Uuraan VPK:n toiminta laajeni nopeasti 
monille aloille; vuonna 1876 se perusti keskuudessaan lauluseu-
ran ja myöhemmin myös torvisoittokunnan ja voimistelu- ja urhei-
luosaston.52  

Vaikka Uuraan VPK oli ensimmäinen maaseutupitäjässä perus-
tettu vapaaehtoinen sammutuskunta, mikään maalaisyhdistys se ei 
ollut. Sen synty liittyi välittömästi Viipurin laivaliikenteen, sata-
man ja kaupan vilkastumiseen. Tyypillisemmässä maaseudun teh-
dasyhteisössä toimi vuonna 1878 perustettu Jämsän VPK. Sen toi-
minnan kuvauksista voi päätellä, että myös maaseudun VPKa pyr-
kivät noudattamaan Helsingin ja Turun vapaapalokuntien koros-
tamaa tasa-arvoisen kanssakäymisen ideaa. Yhdistyksestä kerro-
taan, että siihen kuului jäseniä "kaikista kansalaispiireistä", ja sen 
juhlat olivat "sanan syvimmässä mielessä kansanjuhlat".'3  

Muodoiltaan kiinteän seuratoiminnan ohella tehdaspaikkakun-
nille tyypillisiä olivat ns. kansanjuhlat, joissa pääosassa ei välttä-
mättä ollut kansanvalistustyö, vaan uusien vapaa-ajan viettomuoto-
jen tunnetuksi tekeminen ja "kansanluokkien lähentäminen". 
Kulttuuriohjelman lisäksi kansanjuhliin liittyi moninaisia leikkejä 
ja kilpailuja, ja niitä onkin pidetty maaseudun ensimmäisinä ur-
heilukilpailuina. Tehtaiden ohella kansanjuhlia järjestivät joskus 
myös maaseudun sivistyneistö ja virkakunta. Esimerkiksi Luumäel-
lä toimeenpani Taavetin asemapäällikkö vuonna 1876 kansan-
huvit, joiden ohjelmaan kuului ampumakilpailut, leikkejä ja 
tanssia.'' 

50 Ilm 5.5.1875, 1.4.1876. 
51 Johannes. Viipurin läänin Rannan kihlakuntaan kuuluneen Johanneksen 

pitäjän historia- ja muistelmateos. Pieksämäki 1959. s. 383; Uuras muistojen 
saari. Helsinki 1981. s. 195. 

52 Ilm 19.4., 15.7.1876. 
53 Y. S. Koskimies & Lauri Kuusanmäki, Suur-Jämsän historia II. Hämeenlinna 

1962. s. 446-447. 
54 KS 26.8.1876. 
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Tehdaspaikkakuntien juhlien tavoitteet ja ohjelma olivat usein 
ylhäältä annetut, eivätkä ne aina olleet fennomaanilehtien kir-
jeenvaihtajien mieleen. Hämeenkyröstä lähetetyssä maaseutukir-
jeessä kerrottiin vuonna 1879, että tehtaan puukhollari oli järjes-
tänyt "pienet arpajaiset ja samalla tanssit, joista tulot piti käytettä-
män lainakirjaston tehtaalle hankkimiseksi". Vaikka tavoite oli 
kirjoittajan mielestä kiitettävä, ei tapa millä arpajaisia toimitettiin 
ollut hänelle mieleen. "Herra puukhollari oli näet työstä erotta-
misen uhalla vaatinut työkansan tuomaan voittoja ja ostamaan 
lippuja."" 

Vaikka kansanjuhlat olivat suosittuja ja keräsivät suuret osanot-
tajamäärät, niitä voidaan tuskin varauksetta pitää esimerkkinä ku-
vien muuttumisesta keskenään tasa-arvoisten kansalaisten kohtaa-
misiksi.56  Säätyjen kohdatessa rituaalinomaisesti tasa-arvoisina sää-
tyerot olivat ehkä arkeakin selvemmin kaikkien nähtävissä, ja voi- 
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	daan jopa kysyä, missä määrin juhlien tarkoituksena olikin niiden 
symbolinen vahvistaminen. Kuvaavana esimerkkinä voidaan pitää 
Säämingissä vuonna 1876 vietettyjä arpajaishuveja kansakoulun 
hyväksi, jota pitäjässä "vastustettiin ankarasti"." Harjulan hovissa 
Otto Gummeruksen ja Abel Mielosen toimesta järjestetyssä tilai-
suudessa oli runsaasti väkeä, kuitenkin enimmäkseen Savonlin-
nasta tullutta kaupungin sivistyneistöä ja työväkeä. Illan puheet, 
joita pitivät "herrat" Sopanen, Gummerus ja Fenander, olivat isän-
maallisia ja innostavia, mutta leikit ja piiritanssit eivät tahtoneet 
sujua. Ongelmana oli, ettei kansaa saatu innostumaan sille illan 
ohjelmassa varatusta roolista. "Heinäpussilla taistelemista, notku-
vaa lautaa myöten juoksemista y.m. näytti kansa, valitettavasti kyl-
lä, pitävän ikäänkuin narrin työnä."" 

Eeva-Liisa Lehtonen on tulkinnut, että maaseudun kansan-
juhlat kehittyivät 1870-luvun mittaan yhä laajemman piirin "kansa-
laishuveiksi". Hänen keskeinen perustelunsa tilaisuuksien "kansa-
laistumiselle" on palkollisten huviosallistumisen laajeneminen.39  
Koska käsite tuntuu vihjaavan myös eri yhteiskuntaryhmien tasa-
arvoiseen kohtaamiseen sekä yhteisten tavoitteiden ja toiminta-
muotojen määrittelyyn, on syytä korostaa, ettei tasa-arvoajatus ol-
lut 1870-luvulla vielä päällimmäisenä kansanjuhlia järjestävän teh- 

55 US 25.6.1879. 
56 Vrt. Lehtonen 1994 s. 176, 314. 
57 US 25.2.1876. 
58 	Sav 23.6., 8.7., 15.7.1876. 
59 Vrt. Lehtonen 1994 s. 310-312. 



taanpäällystön ja sivistyneistön mielessä, eikä kansakaan kokenut 
näitä tilaisuuksia — ainakaan ilman epäilyksiä — tasa-arvoisen kans-
sakäymisen näyttämöksi.6" 

Kansajuhlien nimellä järjestetyistä tilaisuuksista puuttui useim-
miten myös fennomaaninen paatos, joka olisi antanut niille poliit-
tista merkitystä laajentamalla politiikan piiriä uusiin väestöryh-
miin. Uudessa Suomettaressa kansanjuhliin suhtauduttiin usein 
varauksellisesti, eikä niitä pidetty itsestään selvästi fennomanian 
kannalta positiivisina: "Näinä vuosina on ruvettu siellä täällä maa-
seudulla pitämään kansanhuveja. Johonkin määrin samaa laatua 
ovat muutamissa kaupungeissa vapaaehtoisten sammutuskuntain 
toimittamat kokoukset ja vuosijuhlat. Oloihimme katsoen on niil-
lä suuri merkitys ..., jos ne muuttuvat oikein kansallisiksi. Kansalli-
sia ne ovat ainoastaan siinä tapauksessa, että kansan kieli vapaasti 
kaikuu kaikkien huulilta ja ettei erisäätyisten ja -arvoisten seuraa 
karteta. "'' 

Talonpojan nousu 

1870-luvun seura- ja kokoustoiminta on usein tulkittu ennen muu-
ta osoitukseksi talonpoikaiston yhteiskunnallisesta noususta. Joita-
kin esimerkkejä voidaankin löytää talonpoikaiston aloitteellisuu-
desta yhdistystoiminnan virittämiseksi. Talonpoikaisväestön akti-
voitumisen merkittävin ilmaus on ehkä Etelä-Hämeen maalaisseu-
ran perustaminen vuonna 1874. Seuran perustivat Janakkalan, 
Lopen, Rengon ja Hausjärven tilalliset, jotka olivat tyytymättömiä 
Uudenmaan ja Hämeen läänin maanviljelysseuran toimintaan. 
Vanhan maanviljelysseuran "ylimyksellinen" johtokunta koostui 
yksinomaan ruotsinkielisistä säätyläisistä, ja "talonpojat pidettiin 
ja pysyivät seuran johdosta syrjässä". Suomenkieliset talolliset pyr-
kivät ensin perustamaan itsenäisen Hämeen läänin maanviljelys-
seuran hämeenlinnalaisen koulumiehen G. E. Eurenin välityksel-
lä.'2  Viranomaisten kautta ajatetun läänin maanviljelysseurahank-
keen kariuduttua, he kääntyivät pääkaupungin fennomaanien 
puoleen, ja Etelä-Hämeen maalaisseuran eräänlaisena kummina 

60 Ks. esim. selostus Sysmän kansanhuveista vuonna 1879. Sateen yllätcttyä 
juhlaväen jatkoivat pitäjän säätyläiset "iltahuveja" sisätiloissa. Talonpoikia ei 
päästetty sisälle maksustakaan. "Seisoa pihassa, se oli luvallista kaikille talon-
pojan säädystä." US 27.8.1879. 

61 US 18.8.1876. 
62 Kaukovalta 1931 s. 1107-1116. 
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toimikin sitten Yrjö Koskinen, joka oli mm. puheenjohtajana seu-
ran ensimmäisessä kesäkokouksessa."3  

Toisin kuin vanhat läänien maanviljelysseurat maalaisseura ei 
keskittynyt toiminnassaan yksin maatalouden edistämiseen, vaan 
sen kokouksissa käsiteltiin myös kunnallisia ja kansanvalistukselli-
sia kysymyksiä. Seuran tilaisuuksia on luonnehdittu eräänlaisiksi 
"maakunnallisiksi kunnallispäiviksi". Paitsi toiminta-alan laajene-
misesta luonnehdinta kertoo myös siitä likeisestä suhteesta, joka 
järjestäytymisellä oli kunnalliseen itsehallintoon ja päätöksente-
koon. Seura ei ollut mikään laaja joukkojärjestö, eikä sen jäsen-
määrä ollut suuren suuri, aluksi noin 100 henkeä. Jäsenistö koos-
tui kuitenkin paikallisista vaikuttajista, vauraista talollisista ja etu-
rivin kunnallismiehistä, joista monet tulivat tunnetuiksi myös 
talonpoikaissäädyn valtiopäivämiehinä.e' 

Yhdistys oli avoin kaikille kansankerroksille, mutta sen säännöt 
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	mahdollistivat periaatteessa myös jäsenten valikoinnin. Vanhan, 
kaupungeissa jo osin väistymässä olevan, käytännön mukaan sään-
töjen toisessa pykälässä säädettiin, että "jokainen hyvämaineinen 
mies tai nainen mainituista pitäjistä voipi tulla seuran jäseneksi".e' 
Vaikka jäsenten "hyvämaineisuutta" tuskin ryhdyttiin kontrol-
loimaan, seurasta muodostui käytännössä varakkaampien talol-
listen yhdistys. Sen toimintaan osallistui myös osa vanhasta sää-
tyläistöstä, mutta johtotehtävät olivat suomenkielisten talollis-
ten käsissä, ja he myös määräsivät toiminnan hengen. Seu-
ran kokousselostuksissa korostettiin mielellään sen merkitystä 
"kansallisessa katsannossa" ja "kansallisen yhteiselämän edistä-
jänä".''' 

Talonpoikaiston yhteiskunnallisen nousun kannalta Etelä-Hä-
meen maalaisseura on kuitenkin pikemminkin ääritapaus kuin 
edustava esimerkki. Hämeessäkin jo maakunnan itäosassa kehitys 
kulki toista latua. Vuonna 1878 perustettu Itä-Hämeen maalais-
seura ei manifestoinut yhtä itsetietoisesti talonpoikaiston sosiaalis-
ta nousua ja kunnallisen vaikutusvallan kasvua, eikä se tavoitellut 
aatteellista hegemoniaa hehkuttamalla samanlaista suomenmielis-
tä paatosta kuin Etelä-Hämeen maalaisseura. Kenties Itä-Hämeen 
maalaisseurakin voidaan tulkita osoitukseksi talonpoikaiston ta- 

63 Aimo Halila, Järjestötoiminta. Hämeen historia IV:2. Hämeenlinna 1973. s. 
557-558. 

64 	Kaukovalta 1931 s. 1115-1116; Halila 1973 s. 558; US 17.7. 1874; US 4.8.1875. 
65 US 9.1.1874. 
66 US 4.8.1876. 



loudellisesta noususta mutta vailla kunnianhimoisia yhteiskunnal-
lisia ja poliittisia tavoitteita. Sen perustamista onkin luonnehdittu 
lakonisemmin merkiksi maanviljelijöiden yhteistoiminnan siirty-
miseksi "kuvernöörin ajasta" kohti "suurtilallisten aikaa".67  

Uusien seurojen perustamisen ohella talonpoikaiston yhteis-
kunnallinen nousu näkyi jossain määrin myös asemien vahvistu-
misena vanhojen organisaatioiden johdossa. Merkittävimpänä esi-
merkkinä tästä voidaan pitää Satakunnan maanviljelysseuraa, joka 
vanhoista maanviljelysseuroista aktiivisimmin veti toimintaansa 
suomenkielisiä talollisia ja valitsi talonpoikia myös seuran joh-
toon. Myös seuran organisoitumismuoto etääntyi maanviljelysseu-
rojen vanhasta välitysorganisaatioperinteestä; Satakunnan maan-
viljelysseuraa on luonnehdittu "kansalaisjärjestöksi, jossa ei tun-
nettu muualla havaittavia kahlehtivia säätyrajoja"." 

Satakunnan maanviljelysseuran puheenjohtajana toimi 1870-
luvulla tunnettu suomenmielinen kartanonomistaja Edvin Avel-
lan Ahlaisista, ja johtokunnan jäseninä oli myös suomenkielisiä 
talollisia, näkyvimpänä kokemäkeläinen rusthollari Isopere. Muis-
ta maanviljelysseuroista poiketen seura otti aktiivisesti kantaa kieli-
kysymykseen ja fennomaanisen sivistyneistön kansanvalistus-
harrastuksiin.t 9  Seuran johtavien miesten vaikutus oli merkittävä 
laajemminkin Satakunnan maaseudun yhdistys- ja kokoustoimin-
nan organisoimisessa. 

Toisaalta tämän vaikutuksen ala jäi Satakunnassakin suhteelli-
sen kapeaksi. Maanviljelysseuran ympärille ryhmittynyt Satakun-
nan fennomaanien ydinjoukko onnistui järjestämään eri paikka-
kunnilla näyttäviä juhlia, joissa ylitettiin vanhat säätyrajat.i0  Mutta 
se ei onnistunut kehittämään maakunnassa säännöllistä paikallista 
seuratoimintaa ja sen ajamat valistukselliset hankkeen etenivät 
hitaasti. Esimerkiksi maanviljelysseuran puheenjohtajan Edvin 
Avelanin kotipitäjässä Ahlaisissa talonpojat jarruttivat vuosikym-
meniä Avellanin pyrkimyksiä kansakoulun perustamiseksi, eikä 
suomenmielisen säätyläistön ja talonpoikaiston välille kehittynyt 

67 Halila 1973 s. 563. 
68 Ulla Heino, Ahlaisten historia. Pori 1979. s. 464-465. 
69 Esimerkiksi kesällä 1875 seuran maanviljelijäkokouksen ensimmäisenä kes-

kustelukysymyksenä oli "mitä maaseudulla voidaan tehdä kansanvalistuksen 
hyväksi". BjT 14.7.1875. Syksyllä 1876 Satakunnan maanviljelysseura kieltäy-
tyi osallistumasta maaviljelysseurojen yhteiseen lehtihankkeeseen, koska seu-
ran näkemyksen mukaan kaksikieliseksi suunniteltu lehti olisi pitänyt julkais-
ta yksinomaan suomenkielisenä. Sat 7.10., 25.11.1876; HD 10.10.1876. 

70 ST 4.4.1876. 
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uusia aatteellisia ja järjestöllisiä siteitä ennen vuosisadan vaih-
detta.' 

Satakunnan maanviljelysseuran alaisuudessa toimi muutamia 
maaviljelys-kinkerikuntia, joiden lukeminen esimerkeiksi vapaa-
ehtoisesta yhdistystoiminnasta ei ole aivan yksiselitteistä. Vaikka 
niillä saattoi olla omaa paikallista toimintaa, edustivat ne pikem-
minkin sitä talonpoikaiston nousun visiota, joka rakensi enem-
män kunnallishallinnon kehittämisen kuin kansalaisyhteiskunnan 
järjestäytymisen varaan. Esimerkiksi Kokemäen maanviljelys-kin-
kerikunnan tavoitteeksi mainittiin vuonna 1871: "yhdistää likellä 
asuvat maanviljelijät vaikuttamaan viljelyksen parantamiseksi, 
kunnalliselämän kasvamista ja myöskin siveyden järjestyksen kart-
tumista ja vielä mahdollisuutta myöden auttaa emäseuran pyrki-
misiä ja toimia."" 

Hämeen ja Satakunnan ulkopuolella ei kunnalliset rajat ylittä- 
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	väliä omaehtoisella talonpoikaisella järjestäytymisellä ollut menes- 
tystä. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa maanviljelysseurojen 
toimintaa hallitsi korkea säätyläisylimystö, Itä-Suomessa maanvilje-
lysseurat kinkerikuntineen toimivat kuvernöörien ohjailemina vir-
kakoneiston jatkeina.' Pohjanmaalla Lauri Kivekäs epäonnistui 
vuosikymmenen lopulla yrityksessään luoda maalaisseura, joka oli-
si joukkojärjestön tavoin ajanut maalaiskansan asiaa avoimen fen-
nomaanisin tunnuksin. Pitemmällä tähtäyksellä talonpoikaiston 
nousun järjestölliseksi kivijalaksi muodostuivatkin paikalliset seu-
ratoiminnan muodot, ennen muita isäntä- ja maamiesyhdistykset. 
Tosin ensimmäiset isäntäyhdistykset voidaan vielä nähdä lähinnä 
patriarkaalisen isäntävallan välineinä, mutta vuosikymmenen lo-
pulla syntyneet uudet yhdistykset edustivat jo yhdistystyyppiä, joka 
tarjosi eri viljelijäryhmille mahdollisuuden muodollisesti tasa-ar-
voiseen kohtaamiseen, tavoitteiden asetteluun ja yhteisten etujen 
ajamiseen — kunnallishallinnossa.'-' 

71 Heino 1979 s. 468, 598. Vuoden 1907 vaaleissa Ahlainen oli Satakunnan 
"punaisin kunta" sosialidemokraattien saadessa yli 73 % kuntalaisten äänistä. 

72 CS 20.1.1871. 
73 Joutsassa vuonna 1870 järjestetyssä Mikkelin läänin maaviljelysseuran ko-

kouksessa oli poikkeuksellisesti kiinnitetty runsaasti huomiota kokouspaikan 
koristeluun. "Puhehuone oli valaistu, kukilla ja seppeleillä koristettu ja perä-
seinään tehty ruohoista suuri A, joka osoitti kunniaa armaalle keisarillem-
me." Näyttävät järjestelyt ja poikkeuksellinen keisarin kunnioittaminen saivat 
CS:n kirjeenvaihtajan mukaan paikkakunnan äijät ihmettelemään: 'Tullee-
ko keisari tänne". CS 17.10.1870. 

74 Kananen, Ilkka, Maanviljelijäväestön talouspoliittinen järjestäytyminen. — 
När samhället förändras — Kun yhteiskunta muuttuu. HArk 76. Helsinki 
1981. 



1870-luvun valistuksellisesta seuratoiminnastakin voidaan löy-
tää esimerkkejä yrityksistä, jotka ilmensivät talonpoikaiston yhteis-
kunnallista aktivoitumista ja viittasivat kohti nuorisoseuraliikkeen 
myöhemmin korostamaa itsekasvatuksen ja itsemääräämisen 
ihannetta. Tällainen on vaikkapa Ylistarossa vuonna 1874 perus-
tettu lukuyhtiö. Yhdistyksen toiminnasta ei ole säilynyt tietoja 
myöhemmiltä vuosilta, mutta sen säännöt julkaistiin kokonaisuu-
dessaan Uudessa Suomettaressa, ja osoittavat, että hankkeen orga-
nisatoriset puitteet olivat poikkeuksellisen kunnianhimoiset. 

Sääntöjen ensimmäisessä pykälässä todettiin: "Tähän luku-
yhtiöön, joka siveellisen elämän ja valistuksen edistämiseksi on 
perustettu Ylistarossa, saapi kukin tämän pitäjän sekä mies että 
nainen osaa ottaa." Toisessa pykälässä määrättiin yhdistyksen jä-
senmaksuksi vähintään 50 penniä vuodessa. Kolmas pykälä sääti: 
"Yhtiön jäsenistä valitaan joka vuosi 5-jäseninen johtokunta sekä 
esimies ja puheenjohtaja." Neljäs ja viides pykälä käsittelivät yhdis- 	209 
tyksen kirjaston toimintaa. Kuudennessa määrättiin lukuyhtiön 
kokousajaksi sunnuntai-illat, jolloin ohjelmassa oli kaikille avoi-
mia luentoja ja puheita sekä laulua. Seitsemäs pykälä määräsi 
yhdistyksen vuosijuhlan vietettäväksi kesäisin jonakin pyhäiltapäi-
vänä. Kahdeksas ja viimeinen pykälä sääti, että juovuksissa esiinty-
minen, tupakanpoltto ja väkeväin juomain nautinto oli kielletty 
lukuyhtiön kokouksissa." 

Ylistaron lukuyhtiön säännöissä kiinnittää huomiota erityisesti 
kaksi ajassaan vielä poikkeuksellista seikkaa. Ensinnäkin seuran 
toiminta oli kaikille avoin säätyyn, sukupuoleen tai "hyvämainei-
suuteen" katsomatta, ja tässä mielessä se edusti moderneja yhdis-
tysperiaatteita. Toiseksi päätöksenteko oli tarkoitus perustaa de-
mokraattiselle yhdistyskäytännölle ja jäsenten oikeudelle määrätä 
yhdistyksen johdosta. Vaikutusalansa vaatimattomuudesta huoli-
matta seura edusti ajatusta jäsenten tasa-arvoisuudesta tavalla, joka 
oli harvinainen niissä näyttävimmissä seura- ja kokoustoiminnan 
muodoissa, jotka ovat saaneet kunnian kulkea esimerkkeinä talon-
pojan yhteiskunnallisesta noususta. 

Talonpoikaisväestön järjestäytymisessä voidaan nähdä myös po-
liittiselta kannalta kiinnostavia piirteitä. Ensimmäinen liittyy Ete-
lä-Hämeen maanviljelysseuraan ja Yrjö Koskiseen. Seuraa voidaan 
jopa pitää eräänlaisena malliesimerkkinä siitä, mikä oli järjestäyty-
misen rooli koskislaisen fennomanian poliittisessa ohjelmassa. Yh- 

75 US 23.4. 1874. 



täältä seura manifestoi suomenkielisen talonpoikaiston yhteiskun-
nallisen painoarvon kasvua ja tuon painoarvon poliittisen huo-
mioon ottamisen välttämättömyyttä. Se oli talonpoikaisten valtio-
päivämiesten ja kunnanesimiesten yhteinen näyttämö, joka kokosi 
ja koulutti talonpoikaiston ylintä kerrosta vaatimaan ja ajamaan 
etujaan valtiopäivillä ja kunnallishallinnossa. Toisaalta Etelä-Hä-
meen maalaisseuran johtomiehistä rekrytoituivat näkyvimmät fen-
nomanian "mallitalonpojat", jotka esiintyivät julkisuudessa elävinä 
todisteina fennomaanisen sivistyneistön ja talonpoikaisen kansan 
saumattomasta liitosta.'b  

Samalla, kun seura tarjosi kanavan fennomaanisen sivistyneis-
tön tavoitteiden ja tunnusten iskostamiseen maaseutuväestön mie-
liin, se edusti ulospäin talonpoikaisen kansan yhteiskunnallista 
aktiivisuutta, johon viitaten fennomaanijohtajat saattoivat perus-
tella vaatimuksiaan "kansan tahdon" toteuttamisella. Yhteys "kan- 
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	saan" oli kuitenkin niin väljä, että oikeus "kansan tahdon" määrit- 
telyyn säilyi käytännössä pääkaupungissa. Etelä-Hämeen maalais-
seura voidaankin nähdä yhtenä peruskivenä siinä mandaatissa, 
jolla fennomaaninen sivistyneistö 1870-luvun mittaan lunasti itsel-
leen oikeuden esiintyä talonpoikaissäädyn ja "kansan tahdon" 
tulkkina julkisuudessa — ja jonka avulla Yrjö Koskinen varmisti 
itseoikeutetun asemansa Suomalaisen puolueen johdossa. 

Valtakunnanpoliittisesti kiinnostava esimerkki paikallisen talon-
poikaisen järjestäytymisen merkityksestä on myös Lauri Kivekkään 
maalaisseurahankkeen epäonnistuminen Etelä-Pohjanmaalla. Ki-
vekkään hanke voidaan kenties nähdä jopa yritykseksi viedä Koski-
sen soveltama taktiikka askelta pidemmälle. Kivekkään kannan-
otot viittaisivat siihen, että hänen tähtäimessään oli kiinteämmin 
organisoitu joukkojärjestö, joka olisi ajanut pohjalaisen talonpoi-
kaisväestön asiaa suoraan seuran nimissä esitetyillä kannanotoilla 
ja vaatimuksilla, kenties jopa mielenosoituksilla ja valtiopäivien 
ulkopuolisella painostuksella. Ainakin periaatteessa Kivekäs itse 
oli KPT:n hengessä valmis sitoutumaan näin ilmaistuun "kansan 
pyhään tahtoon". Yritys kuitenkin epäonnistui. Kivekäs ei onnistu-
nut yhdistämään eri yhteiskuntaryhmiä hankkeensa tueksi. Epä-
onnistuminen sitoi Kivekkään 1870-luvun lopulla tiukemmin Kos-
kiseen ja tämän henkilöimään "kansan" kannatukseen. 

76 Etelähämäläisistä fennomanian "mallitalonpojista" ks. Lehtonen 1994 s. 95-
96, 226-237. 



Kolmas, joskin epäsuorempi, poliittinen kytkentä on nähtävissä 
maamiesseurojen ja Agathon Meurmanin poliittisten tavoitteiden 
välillä. Säätyrajojen kumoutuessa maamiesseurat määrittelivät ta-
lollisväestön uutta asemaa tavalla, joka vastasi Meurmanin vaati-
musta siitä, että yhteiskuntaryhmien oli sopeuduttava omalle pai-
kalleen yhteiskunnallisessa elämässä. Maamiesseurat eivät pyrki-
neet politikoinnilla ja mielenosoituksilla painostamaan talonpoi-
kaistolle lisää sananvaltaa yhteiskunnassa vaan ikäänkuin täydensi-
vät vapaaehtoisen järjestäytymisen alueella sitä talonpoikaiston 
vaikutusvallan kasvua, joka oli tapahtunut valtiopäivillä ja kunnal-
lishallinnossa. Maamiesseurat ja isäntäyhdistykset toivat paikallis-
tasolla talonpojan äänen kuuluviin; palkolliset sen sijaan jäivät 
tämän järjestäytymisen ulkopuolelle, patriarkaalisen huolenpidon 
kohteeksi, aivan kuten Meurman puheissaan ja kirjoituksissaan 
edellytti. Tämän päälinjan rinnalla Ylistaron lukuseuran edustama 
tasa-arvoinen yhdistys- ja kansalaiskäsitys jäi sivujuonteeksi 1870-
luvun talonpojan nousussa. 

Miten säätyrajat murretaan — ja merkitään uudestaan 

1870-luvun maaseudun järjestäytymispyrkimyksiä voi perustellusti 
pitää osoituksena talonpoikaiston yhteiskunnallisesta noususta ja 
merkkinä murtumista vanhoissa säätyrajoissa. Mutta, kuten talon-
poikaiston itsenäinen järjestäytyminen, myös säätyrajojen murtu-
minen oli hidasta. Se ei sulkenut piiriinsä kaikkia maaseudun 
asukkaita, eivätkä juhlat ja kokoukset, joissa eri säädyt kohtasivat, 
merkinneet yksinkertaista luopumista säätyajattelusta ja sen ulkoi-
sista tunnuksista. Pikemminkin ne voidaan nähdä näyttämönä, 
jolla säätyrajoja merkittiin symbolisesti uudelleen. 

Näyttävimmät esimerkit säätyrajat ylittävästä kanssakäymisestä 
tarjoaa Janakkalan seuraelämä. Janakkala oli 1870-luvulla erään-
lainen maaseudun järjestäytymisen keskus, jossa seura- ja kokous-
toiminta oli määrällisestikin muuta maata vilkkaampaa. Kerto-
mukset Janakkalan seuraelämästä antavat elävän kuvan siitä, missä 
muodoissa — ja missä rajoissa — säätyläistön ja talonpoikaiston 
kohtaaminen tapahtui. 

Valistuksellisten hankkeiden ensimmäisenä keskuksena Janak-
kalassa mainitaan vuonna 1874 perustettu ompeluseura, joka piti 
kokouksiaan kerran tai kaksi kuukaudessa pitäjän vauraimmissa 
talonpoikaistaloissa. Seurasta kerrotaan, että sen jäsenet olivat 
"enimmäkseen talonpoikaistyttöjä", mutta kokouksiin osallistui 
myös säätyläisiä ja ylioppilaita, joita kesäisin oleskeli runsaasti 
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paikkakunnalla. Kokousselostuksissa säätyjen kohtaamisesta ker-
rotaan, että kokouskielenä oli suomi, mutta "kielitaistelun" aseet 
eivät olleet järin raskaat: niille, jotka puhuivat muuta kieltä, oli 
määrätty 25 pennin sakko. "Kansallisen työn" vaatimattomasta 
alusta kertoo myös ompeluseuran julkaisema käsinkirjoitettu 
"Mielikki" -lehti, jonka aiheet olivat "yleissivistäviä ja kansallisia". 
Vuosikymmenen loppupuolella kansalliset painotukset alkoivat 
näkyä selkeämmin arpajaisissa ja iltahuveissa, joita ompeluseura 
järjesti useita vuosittain. Aatteellista terästäytymistä helpotti rauta-
tie, joka toi pääkaupungin poliittisessa elämässä kouliintuneita 
fennomaaniylioppilaita Janakkalan säätyläisten ja talollisten yhtei-
siin pitoihin. Esimerkiksi vuonna 1876 järjestetyissä arpajaisissa oli 
puhujana ylioppilas Danielson, ja vuoden 1879 arpajaisissa puhui 
maisteri Jonas Castren "kansallisuusaatteesta".' 

Ompeluseura ei hallinnut yksin janakkalalaista seura- ja kokous- 
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	toimintaa. Sen rinnalla toimi Etelä-Hämeen maalaisseura, joka 
edusti talollisväestön keskinäistä yhteistoimintaa. Vilkasta seura-
elämää vietettiin myös pitäjän alueella sijaitsevalla Tervakosken 
tehtaalla, jossa järjestettiin iltahuveja ja kansanjuhlia.'5  

Se, että säätyjen lähentyminen liitetään painokkaimmin juuri 
ompeluseuran toimintaan, antaa aiheen kirjata muutamia huo-
mioita, joilla on yleisempääkin kantavuutta. Ensinnäkin on sil-
miinpistävää, että säätyjen kohtaaminen tapahtui mahdollisim-
man väljissä organisatorisissa puitteissa. Ompeluseura ei ollut 
maalaisseuran kaltainen sääntönsä virallisesti vahvistanut yhdistys. 
Organisaatiomuodoltaan se oli mahdollisimman kaukana joukko-
järjestöstä, joka perusti toimintansa jäsenten muodolliselle tasa-
arvoisuudelle ja demokraattiselle päätöksen teolle. 

Maaseudun järjestäytymisessä pääpaino ei ollut yksilöllisen 
kansalaisidentiteetin vahvistamisessa, eikä se piirtänyt yhtä selvää 
rajaa julkisen ja yksityisen elämänpiirin välille kuin kaupunkien 
yhdistystoiminta. Myös tähän jakoon perustuva toiminnan suku-
puolen mukainen eriytyminen jäi maaseudulla vähäisemmäksi. 
Erityistä naisjärjestäytymistä ruovasväenyhdistysten ja ompeluseu-
rojen muodossa esiintyi lähinnä vanhan säätyläistön ja vauraim-
man talonpoikaisluokan naisten keskuudessa. Maaseudun valis-
tukselliseen seura- ja kokoustoimintaan 1870-luvulla osallistuivat 

77 Veikko Kerkkonen, Janakkalan historia. Helsinki 1976. s. 537-539; MBl 
23.1.1875; US 21.1.1876. 

78 Ks. esim. US 6.12.1872. 



sekä miehet että naiset, ja eriytymätön perinne jatkui vielä pit-
kään. Irma Sulkusen mukaan sukupuolittain eriytynyt järjestäyty-
mismalli levisi maaseudulle vasta tämän vuosisadan alussa Martta-
liikkeen läpimurron myötä.7" 

Toiseksi, vaikka Janakkalan ompeluseuran kaltaisten yhteenliit-
tymien toiminta mursi vanhat säätyrajat, niiden vaikutus rajoittui 
säätyläistön ja varakkaimman talonpoikaiston piiriin; varattomam-
malla väellä ei ollut asiaa itse ompeluseuran kokouksiin ja sen 
järjestämiin tilaisuuksiinkin vain yleisönä, jolle kanssakäyminen 
säätyläistön kanssa oli tuskin mahdollista edes ns. tanssilattia-tasa-
arvoisuuden mielessä. Kolmanneksi, vaikka seuran toimintaan liit-
tyi kansallisia painotuksia, jotka pääkaupungissa mieluusti kir-
jattiin osoitukseksi "maaseudun heräämisestä", suomalaisuuden 
määrittelystä ja manifestoinnista huolehtivat ylioppilaspolitiikan 
ja pääkaupungin puolue-elämän tunnetuimmat nimet."0  

Kun siirrytään sivummalle Etelä-Hämeen vauraimmista rusthol-
laripitäjistä, rajat ja vaikeudet, joita säätyjen lähentyminen kohta-
si, käyvät yhä ilmeisemmäksi. Esimerkiksi Iitin historiassa seuraelä-
män viriämistä tulkitaan myönteisessä hengessä suurin linjoin. 
"Perustuslaillisen valtioelämän päästyä vauhtiin 1860-luvulla myös 
puhtaasti aatteellinen järjestötoiminta laajeni, syveni ja vilkastui 
liberalismin antaessa sille väriä. Kohta alkoi suorastaan joukkovoi-
man aikakausi. Seuroja ja yhdistyksiä perustettiin erilaisia aatteita, 
tarpeita ja päämääriä varten. Sääty-yhteiskunnan vähittäinen ha-
joaminen ja muuttuminen luokkayhteiskunnaksi joudutti tätä ke-
hitystä yhdessä kansansivistyksen yleisen laajentumisen, elintason 
nousun ja vapaa-ajan kasvun kanssa." Erityisesti korostetaan, että 
"Suomalaisuuden liike toi mukanaan eri yhteiskuntakerrosten lä-
hentymistä, samoin yleiset kansanvalistusharrastukset."" 

Käytännössä Iitin seuraelämään näyttää 1870-luvulla liittyneen 
myös avoimia yhteiskunnallisten ristiriitojen ilmauksia. Paikalliset 
säätyläiset pysyttelivät poissa suomenkielisten talollisten järjestä-
mistä juhlista, ja vastaavasti säätyläisten "baaleihin" pääsivät tavalli-
sesti mukaan vain "herrassäätyiset ja koulusivistystä saaneet". Esi-
merkiksi vuonna 1873 järjestettyyn hyvän tekeväisyysiltamaan ker-
rotaan vain "armosta" päästetyn myös neljä rusthollaria syystä, että 
miehet maksoivat "rutkasti".' 

79 Sulkunen 1987 s. 169-172. 
80 Ks. csim. US 31.3., 15.8.1870, 30.12.1872. 
81 Aimo Halila, Iitin historia II. Lahti 1966. s. 544-545, 593. 
82 Halila 1966 s. 588-589. 
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Vastaavasti Iitin talonpoikien järjestämiä tilaisuuksia — tai aina-
kin paikallisen kirjeenvaihtajan niistä antamia raportteja — leimasi 
selvästi Janakkalaa voimakkaammin ruotsinkielisen yläluokan vas-
tainen henki. Vuonna 1870 järjestettiin suomenkielinen näytel-
mäesitys, jonka menestystä kuvattiin "ruotsin kiihkoisille nenän 
pituudeksi".83  Talvella 1873 vietettiin iltahuvit, joiden tarkoitus oli 
koota varoja Uuden Suomettaren tilaamiseksi eri kyläkuntiin luet-
tavaksi. Tulot olivat niin runsaat, että niillä saatiin tilatuksi 26 
lehteä, vaikka osanottajat olivat yksinomaan suomenkielisiä talon-
poikia. Tilaisuudessa tuli näkyviin se muualtakin tuttu ilmiö, että 
milloin ajettiin tavoitteita, joilla oli yleistä isänmaallisuutta poliitti-
sempi sävy, säätyjen yhteistoiminta ei ottanut onnistuakseen: 
"Vaan ne, jotka osaksikin kuvittelivat itseään herrasrotuun kuulu-
vaksi, katsoivat 'ylhäisyydessään' sopivaksi, olla puolueettomat 
koko toimesta, mikä on huomattava siitäkin, kun ei ainoakaan 
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	alkuperäinen säätypersoona saapunut huviimme. Sellainen 'rah- 
vaan huvituksiin' yhtyminen, herrasväen mielestä, rikkoisikin sää-
tyeroituksen 'tärkeät' säännöt."' 

Säätyeroja oli vaikea kumota käytännössä vain julistamalla, että 
huvien ajan säätyrajat oli unohdettu ja kuntalaiset tasavertaisia 
tanssilattialla. Edellytyksenä oli sosiaalisten erojen tosiasiallinen 
kaventuminen ja uusien välittävien ryhmien laajeneminen. Tähän 
viittaisi esimerkiksi kuvaus Tohmajärven seuraelämästä. Vuonna 
1876 Tohmajärveltä valitettiin, että kunta oli "ilta-, sivistys-, luku-
ym. seurain perustamisen suhteen "takapajulla". "Tosin meillä 
noin 3 vuotta takaperin oli iltaseura vähä aikaa, vaan sille tuli 
jotakin häiriötä ... Nyt ei meillä ole minkäänlaista siveellistä seu-
raa. Kunnastamme ei luultavasti voi semmoista yhteisesti syntyä-
kään, sillä tuo suuri sääty-erotus on voimassa täälläkin. Omassa 
kansanluokassa voipi se täällä helpommin syntyä ja vaikuttaa. On-
han kunnassamme sivistyksen harrastajia talonpoikia ja Kansan-
valistusseuran asiamieskin. Koettakaa te saada toimeen yhteiselle 
kansalle jonkinlainen siveellinen seura."" 

1870-luvun puolivälissä Tohmajärven sivistysharrastukset sam-
muivat siis säätyläistön ja talonpoikaiston välisiin kiistoihin. Me-
nestys oli kuitenkin parempi, kun valistuksellista seuratoimintaa 
viriteltiin uudelleen 1870-luvun lopulla. Syitä tähän on Tohmajär- 

83 Halila 1966 s. 588. 
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ven paikallishistoriassa hahmotettu seuraavasti: "Tälläkin alalla 
jouduttiin uuteen vaiheeseen Juho Koiviston tultua Kemien kou-
lun opettajaksi. Hän edusti ikäänkuin välittäjää talonpoikien ja 
sivistyneistön kesken ja hänen onnistui voittaa nämä molemmat 
puolelleen. Edellisen yrityksen esteenä oli näet juuri säätyero, sillä 
jos jälkimmäinen yritti jotakin vapaata toimintaa, niin talonpojat 
eivät mielellään tulleet mukaan, epäilleen sitä 'herrojen metkuik-
si', ja jos joku tulikin, niin häntä syytettiin helposti herraskaisuu-
desta. "" 

Joissakin tapauksissa kitka säätyjen välillä ei ilmennyt vain mie-
lenosoituksellisena boikotointina tai syrjinnän herättämänä katke-
ruutena. Vuosikymmen mittaan säätyjen eriseuraisuus alkoi yhä 
useammin pukeutua poliittisen vastakohtaisuuden muotoon, joka 
toisti paikallistasolla pääkaupungin poliittisen elämän rintama-
jakoa. 

Esimerkiksi Nurmeksen seuraelämä oli 1870-luvulla alusta pi-
täen jakautunutta. Vuosikymmenen alkupuolella pitäjässä toimi 
kaksi ompeluseuraa, "silkkiseura" ja "sarkaseura", joiden välillä oli 
selvä sosiaalinen rajanveto."' Vuonna 1874 säätyrajat näyttivät ylit-
tyvän, kun osa paikallisista virkamiehistä perustivat muutamien 
kauppiaiden ja talollisten kanssa suomalaisen iltaseuran, jossa kes-
kusteltiin kunnallisista ja kansallisista asioista sekä viljeltiin suoma-
laista lainakirjastoa. Seuraavana vuonna seuran toiminta vakiintui 
ja sai säännölliset muodot; joka toinen perjantai seura kokoontui 
kuulemaan esitelmiä, joita järjestivät paikalliset Kansanvalistusseu-
ran jäsenet. Samaan aikaan syntyi kuitenkin uusi jakautuminen, 
kun "kuntamme sivistyneet henkilöt" perustivat kilpailevan ruot-
salaisen iltaseuran (klubb) ja ruotsalaisen kirjaston." Näin oli 
Nurmeksen seuraelämä jälleen jakautunut kahtia, mutta tärkeä 
ero voidaan nähdä siinä, että vuosikymmenen lopulla jakautumi-
nen perusteltiin puhtaan säätyeroituksen sijasta poliittisin tun-
nuksin. 

Ruotsinkielisen yläluokan vastainen kansanliike? 

Vapaaehtoisen seura- ja kokoustoiminnan leviäminen maaseudul-
le on kuvattu fennomaanisten tunnusten alla tapahtuneeksi sääty- 

86 Tohmajärvi. Pieksämäki 1956. s. 80. 
87 Veijo Saloheimo, Nurmeksen historia. Kuopio 1953. s. 659. 
88 US 16.12.1874, 4.1., 27.3.1875. 
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rajojen kumoamiseksi, josta syrjään jäi lähinnä marginalisoituva 
"ruotsinkielisten" säätyläisten joukko. Joskus säätyrajojen kumoa-
minen on nähty aktiivisemman "taistelun" tuloksena, ja fennoma-
nian "liikekannallepanossa" on tunnistettu ruotsinkielisen yläluo-
kan vastaisen kansanliikkeen piirteitä. Molempien tulkintojen yti-
menä on ajatus fennomaanisen sivistyneistön ja suomenkielisen 
kansan saumattomasta yhteisymmärryksestä — sikäli, kun sosiaalis-
ta jännitettä esiintyi, se kohdistui säätyläistön ruotsinkieliseen 
kulttuuriin." 

Maaseudun kokoustoiminnan selostuksista voidaankin löytää 
merkkejä sekä yläluokan että ruotsalaisuuden vastaisesta protesti-
hengestä. Jos kansanliikkeestä puhuminen tuntuukin yliammutul-
ta, niin ainakin kovia puheita pidettiin. 

Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa puhe, jonka valtiopäivä-
mies Juho Riihimäki piti kesällä 1877 Keuruulla järjestetyillä kan- 
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	sanjuhlilla Kansanvalistusseuran merkityksestä. Riihimäki näki 
suomalaisuuden ja valistuksen esteenä ruotsalaisuuden turmele-
man sivistyneistön: "Jos ruotsalaisuus on täällä Suomessa vaikutta-
nut paljon hyvääkin, niin on se vaikuttanut paljon pahaakin. Pa-
haa nimittäin siinä suhteessa, että se on suuren joukon 'sivistyneis-
tä' turmellut niin perinpohjin, että ovat muuttuneet ihan isän-
maan vihollisiksi. Senhän selvästi näkee siitäkin, jos suomalaisuu-
den harrastajat jotakin työtä tekee ja tointa pitää kansalaisten ja 
valistuksen eteen, niin siinä ne on kohta kun koira heinäkuorman 
päällä, ei syö itse, eikä anna härän syödä." 1̀0  

Epäluulo oli molemmin puolista, sillä viranomaiset näkivät her-
kästi fennomaanien valistusharrastuksissa yhteiskunnallisen pro-
testin aineksia. Tästä kertovat esimerkiksi kielteiset päätökset ar-
pajaislupa-anomuksiin, joita annettiin sekä vuonna 1874, kun ra-
haa kerättiin Helsingin suomalaisen alkeisopiston hyväksi, että 
vuonna 1876, kun arpajaisia puuhattiin Kansanvalistusseuran hy-
väksi. Viranomaisten vastaisesta uhmamielestä todistaa esimerkik-
si Joroisissa vuonna 1874 Helsingin suomalaisen alkeisopiston hy-
väksi vietetyt iltahuvit. Tilaisuudesta ehdittiin jo toimittaa ilmoitus 
yleisölle, kun nimismies Järnefelt kielsi varojen keräämisen. Järjes-
täjät eivät kuitenkaan jättäneet asiaa sikseen vaan lehdistölle ra-
portoitiin uhmakkaasti: "Mutta iltahuvit pidettiin kuitenkin Hel- 

89 Ks. esim. Rommi 1973 s. 253-289. 
90 KS 1.4.1876; Teppo Vihola, Keuruun ja Pihlajaveden historia 1860-1917. 

Vanhan Ruoveden historia III:3:1. Keuruu 1983. s. 381. 



singin suomenkielisen koulun — kunniaksi".91  Joroisissa ei ollut 
kysymys vain pitäjäläisten keskinäisistä erimielisyyksistä, vaan mie-
lenosoituksen kohteena oli läänin kuvernööri, jonka käskyyn ni-
mismiehen toiminta perustui.92  

Selvemmin sosiaalisesta vastakkainasettelusta oli kysymys Juval-
la, jossa vuonna 1874 järjestettiin nuorison iltahuvit Helsingin 
suomenkielisen alkeisopiston hyväksi. Juhlaan oli kutsuttu vieraik-
si sekä pitäjän herrasväkeä että talonpoikaistoa mutta edelliset ja 
myös äveriäimmät tilalliset jäivät tulematta.9;  Uuteen Suometta-
reen lähetetyssä maaseutukirjeessä tapahtumia selostettiin seuraa-
vasti: "Vieraita olikin tullut hyvin kosolta, mutta ainoastaan talon-
poikaisesta säädystä, sillä pitäjämme herrassäätyiset eivät tahto-
neet yhdistyä talonpoikaiseen seuraan, kuin ainoastaan herra 
kruunun-nimismies, vaikka sanotun iltahuvin isännät olivat maa-
kauppias K. Jummanen, herastuomari K. Muttilainen ja useampia 
samansäätyisiä miehiä. Lieneekö siihen ollut syynä se kuin suo-
menkielen puolustus tuli tähän tilaisuuteen jo ennen ilmoite-
tuksi.""4  

Leimallisemmin poliittisena vastakkainasetteluna tulkittiin so-
siaalista jännitettä, joka liittyi Juvalla laskiaisena 1876 Kansanvalis-
tusseuran hyväksi järjestettyihin arpajaisiin. Kun ruotsinkielisessä 
lehdistössä oli vastustettu ajatusta arpajaisten järjestämisestä Kan-
sanvalistusseuran hyväksi, raportoitiin Juvalta, että tilaisuus pidet-
tiin "vastoin kaikkea dagbladilaisuutta". Osanottajat, joita oli n. 
150 henkeä, olivat kertoman mukaan "suurimmaksi osaksi yhteis-
tå kansaa" "" Ilmattareen lähetetyssä selostuksessa asia nähtiin po-
sitiivisena: "ilahduttavaa onkin huomata miten kansa meilläkin 
itse rupeaa edustamaan semmoisia hankkeita ja pyrintöjä, jotka 
juuri kansan hyväksi ovat aiotut ja toimeen saadut".9" 

Kaiken kaikkiaan oli kuitenkin harvinaista, että seura- ja ko-
koustoiminnalla olisi ollut selkeä sosiaalisen protestin tai poliitti-
sen manifestaation luonne. Usein järjestäytymispyrkimyksiin liittyi 
sosiaalista kitkaa, mutta säätyrajan ylittämisen vaikeus koski myös 
fennomaanien hellimiä hankkeita. Tavallisempaa kuin sivistyneis- 

91 US 19.6.1874. 
92 US 15.7.1874. 
93 Veikko Huttunen, Kunnallishallinnon perustamisesta toisen maailmansodan 

aikaan. —Juvan historia. Pieksämäki 1957. s. 614. 
94 US 11.2.1874. 
95 Ilm 15.3., 18.3.1876. 
96 Ilm 18.3.1876. 
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tön ja rahvaan saumaton yhteistyö oli, että eri säätyryhmiin kuulu-
vat puuhamiehet epäilivät ja syyttelivät toisiaan toiminnan han-
kaloittamisesta. 

Jos Joroisilla ja Juvalla arvosteltiin säätyläisiä puuttuvasta mie-
lenkiinnosta suomalaisuuden asiaa kohtaan, niin Huittisissa ja 
Maaningalla taas valitettiin, että kansa ei innostunut yhteisistä 
isänmaallisista hankkeista. Lehtitietojen mukaan Huittisissa kes-
kusteltiin keväällä 1874 varojen hankinnasta Helsingin suomalai-
sen alkeisopiston hyväksi kokouksessa, jossa seurakunnan rovasti 
oli puheenjohtajana. Talopoikain vastustaessa asia kuitenkin "rau-
kesi varsin mitättömiin". Paikallisen kirjeenvaihtajan näkemyksen 
mukaan tämä oli ymmärrettävää: "Koska he kunnallisissa asioissa 
ovat monesti niin kiven kovan vastustajia, niin tietysti tämä vastus-
taminen ilmestyy vielä suuremmassa määrässä yhteiskunnallisissa 
asioissa."'' 
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	Maaningalla taas koetettiin edistää Kansanvalistusseuran vaiku- 
tusta järjestämällä pääsiäisenä 1876 kirjastolla kokous. Tilaisuu-
teen saapui kuitenkin vain neljä miestä. Tarkoituksena oli lukea 
Kansanvalistusseuralta tullut kirja "Miten Suomen kansa tuli luku-
taitoon", "vaan kuin tätä ruvettiin lukemaan katosi kuuntelijat 
vähitellen pois siitä huoneesta, joka jäi sillä erää sikseen"." 

Aina ei suomalaisuuden asian ajamisessa edes kaivattu alem-
pien säätyjen edustusta. Iisalmella järjestettiin Helsingin suoma-
laisen alkeisopiston hyväksi vuonna 1874 arpajaiset "muutamain 
vallassäätyisten henkilöin" toimesta. Tilaisuuteen kokoontui toista 
sataa henkeä "suomalaisuutta suosivista sivistyneistä vallassäätyisis-
tä perheistä kauppalasta ja sen likiseuduilta". Muuta yleisöä ei 
lehtitietojen mukaan kaivattukaan: 

Niin kiitettävä ja kunnian ansaitseva kuin näiden arpajaisten 
toimeenpano maalla asuvaisten kansalaisten mielestä oli, niin 
suotava olisi ollut, että tähän kansalliseen juhlatilaisuuteen osaa 
ottamaan olisi annettu tilaisuutta ilmoituksella liki asuville sivis-
tyneimmille perhekunnille talonpojansäädystä; vaan sellaista il-
moitusta ei tiedetä tapahtuneen. Lieneekö se tullut siitä luulosta, 
että yhteinen kansa ei ymmärtäisi asian suurta arvoa, vai olisiko 

97 CS 30.3.1874. 
98 Tapio 16.9. 1876. Samassa kirjoituksessa valitetaan kansakoulun puuttumista 

ja sitä, ettei "siitä enemmistö kunnassamme salli edes puhettakaan pidettä-
van". 



syy etsittävä säätyrajoituksen vaikutuksesta, että talonpojansäädyn 
ei olisi sovelias osaa ottaa vallassäätyisten seuraan ... Kuusi kaup-
palan lähiseutuisia isäntiä, paikkakunnan enin sivistyneitä mie-
hiä, olisi tahtonut päästä juhlatilaisuudesta osaa ottamaan, vaan 
se pyyntö heiltä kiellettiin!" 

Lauri Kivekäs rahvaanfennomanian nostattajana 

Maineikkain yritys mobilisoida kansaa kansallisten tunnusten alla 
ruotsinkielistä yläluokkaa vastaan on epäilemättä Lauri Kivekkään 
toiminta Alavudella. Kivekkään organisoimia kansanjuhlia on ku-
vattu eräänlaisena 1870-luvun huvitradition täyttymyksenä, joka 
yhdisti eri kansanluokat yhteisen kansallisen asian taakse.100  Har-
vemmin on muistettu mainita, että myös Alavudella Kivekkään 
tavoittelema yhtenäinen liike jäi syntymättä ja toiminta tyrehtyi 
lopulta säätyryhmien väliseen epäluuloon.10' 

Potentiaalista pohjaa protestiliikehdinnälle loi Alavudella vuo-
desta 1873 järjestettyjen kansanjuhlien suuri menestys. Vuoden 
1874 elokuussa järjestettyihin toisiin Alavuden kansanjuhliin osal-
listui ajan olon hämmästyttävän suuri yleisö, "ainakin 3 000 henki-
löä". Innostuksesta kertoo myös, että kansanjuhlien isänmaalliset 
palopuheet saivat lehtitietojen mukaan suorastaan riehakkaan 
vastaanoton: "Riemullisesti vastasi kansa, miehet heiluttaen lakke-
jaan, vaimoväki huivejaan, ja elävästi huudettiin, suut selällään: 
Eläköön, eläköön Suomenmaa! "1 2  

Kansanjuhlien rinnalla myös Alavuden muu seura-ja kokoustoi-
minta vilkastui. Yhdistystoiminta muodostui kärjistyvien ristiriito-
jen näyttämöksi. Kesällä 1874 Uuteen Suomettareen lähetetyssä 
maaseutukirjeessä kiitettiin sitä, että herrasväki, joka aikaisemmin 
oli pitänyt omaa seuraelämäänsä, oli alkanut osallistua kansallisiin 
harrastuksiin viettämällä "laulannollisia, kirjallisia tai näytelmälli-
siä" iltahuveja kirjaston, kansakoulun tai Helsingin suomalaisen 
oppikoulun hyväksi. Samalla, kun tilaisuuksien kansallista mieltä 
kiitettiin, paheksuttiin, ettei talonpoikaista kansaa oltu näihin hu-
veihin kutsuttu. Ankarinta moitetta saivat kansanjuhlien järjestelyt 
ja järjestelyistä vastaavan "johtokunnan" koostumus. Johtokun- 

99 US 23.5.1874. 
100 Vrt. Lehtonen 1994 s. 319-329. 
101 US 15.5., 17.5.1876 
102 US 26.8. 1874. 
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taan ei valittu talonpoikaa ketään, syystä,... jottei muka syntyisi 
talonpojissa se epäluulo, että heidän hartioille laskettaisiin uusi 
vero. Mutta eihän johtokunta juhlaa omalla rahallaan kustanta-
nut! Ja mikä parempi keino karttaa mainittua epäluuloa kuin 
juur' se että joku talonpoika olisi pantu johtokuntaan, hänen 
saadakseen omin silmin nähdä, että antimet kansanjuhlan pitä-
mistä varten olivat vallan vapaaehtoisia.""°  

Arvostelu jatkui syksyllä, kun Uudessa Suomettaressa kerrottiin 
arpajaisista, jotka pitäjän "vallassäätyiset" olivat järjestäneet kansa-
koulun hyväksi. 

Monessa kansakoulun ystävässä talonpojanslilidyssä on kuitenkin 
kummastuttanut se seikka, ettei heidän suotu ottaa osaa samaan 
yritykseen, joka kuitenkin monelle olisi ollut hyvin mieluisa. 
"Nämä ovat herras-arpajaiset" vastattiin, kun kysyttiin jos talon- 
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	 poika saisi tuoda voittoja ja tulla arpajaisiin uhrataksensa hänkin 
penninsä samaan yhteiseen hyvään tarkoitukseen. Miksi herras-
arpajaiset? Pelättiin muka, että talonpojat pitäisivät rasittavaise-
na sen kulungi, joka heiltä siellä menisi ... Edellä mainittua syytä 
ei kuitenkaan voida pitää varsinaisena, vaan tekosyynä. Vallas-
säätyisten ja talonpoikain välillä mahtaa vallita tuo vanhan 
aikainen kasti-eroitus, joka tekee että edelliset kammoksuvat pi-
tää kanssakäymistä viimemainittujen kanssa ... Luulen, että jos 
vallassäätyiset ja talonpojat keskinäisessä sovinnossa yhdistyisivät 
tänlaiseen yhteistä hyvää tarkoittavaan toimeen, niin siitä heräisi 
paljon yleisempi into ja elävämpi harrastus.... Isänmaan etu, 
kansan sivistys ja yhteinen paras olisi päämaali, eikä itsekkäiset, 
puolueelliset seikat."'4  

Arvostelun takana olivat ennen muuta kirkkoherra Stenbäckin 
perheen nuoriso, sisarukset Gustav, Konrad ja Ottilia Stenbäck. 
Heidän toimintansa oli sytykkeenä kiistoihin, jotka johtivat lopul-
ta Alavuden seuraelämän jyrkkään jakaantumiseen. Aloite seura-
ja kokoustoiminnan organisoinnissa oli aluksi kansanjuhlien jär-
jestelyssä mainetta niittäneiden Stenbäckin sisarusten hallussa. 
Ottilia Stenbäck oli keskushenkilönä monissa talonpoikien kes-
kuudessa viritetyissä seurahankkeissa. Järjestäytymispyrkimykset 
huipentuivat yritykseen luoda kiinteä yhteys fennomaanisen sivis- 

103 US 26.8. 1874. 
104 US lisälehti 11.12. 1874. 



tyneistön ja rahvaan välille. Gustav Stenbäckin aloitteesta perustet-
tiin vuonna 1875 Etelä-Pohjanmaan maalaisseura. Perustavaan 
kokoukseen oli Alavudelle houkuteltu Kansanvalistusseuran sih-
teeri Jaakko Swan, joka johti puhetta ja henkilöi hankkeen valta-
kunnallista kantavuutta. Seura lähti heti tavoittelemaan johtoase-
maa maakunnan ja pitäjän seuraelämässä, ja ilmoitti ottavansa 
vastaisuudessa järjestääkseen kesäiset kansanjuhlat.10' 

Pitäjän seura- ja kokouselämässä syntyi selkeät rintamalinjat, 
jotka pitkälti noudattivat sosiaalista säätyjakoa. Arvostelun suutut-
tamat pitäjän säätyläiset jättäytyivät pois kesän 1876 kansanjuhlilta 
ja perustivat hevosystäväin yhdistyksen, joka alkoi viettää omia 
juhliaan.1°6  

Väestöryhmien suhteiden kiristymisen taustalla oli ennen muu-
ta kirkkoherra Stenbäckin nuorimman pojan Gustav Laurentius 
Stenbäckin toiminta. Gustav Stenbäck, joka myöhemmin tuli Lau-
ri Kivekkään nimellä tunnetuksi radikaalina suomenmielisenä yli-
oppilasjohtajana, hämmensi jo vuonna 1874 pitäjän säätyryhmien 
välejä syyttämällä julkisessa tilaisuudessa ruotsinkielisiä virkamie-
hiä nurjamielisyydestä ja välinpitämättömyydestä kansan suoma-
laisuuspyrintöjä kohtaan.107  Toden teolla sosiaalisia jännitteitä 
kärjisti Kivekkään seuraavana vuonna nostama käräjäjuttu pitäjän 
varanimismies Teodor Teofilus Westerstrandia vastaan.1 Ö8  Kivek-
kään toiminta poikkesi sikäli fennomaanisen sivistyneistön maa-
seudulla harjoittamasta agitaatiosta, että hänen tarkoituksenaan 
näyttäisi olleen laajentaa kielitaistelu paikallistasolla käytäväksi 
ruotsinkielisen yläluokan ja talonpoikaiston väliseksi voimainmit-
telyksi. 

Jossain määrin Kivekäs onnistuikin nostattamaan yläluokan vas-
taisia mielialoja, ja Etelä-Pohjanmaan maalaisseuran perustami-
nen näytti aluksi tarjoavan myös organisatorisen perustan kielitais-
telun kiihdyttämiselle. Talonpoikaiston järjestäytynyt toiminta lo-
pahti kuitenkin pian sen jälkeen, kun paikkakunnan säätyläiset 
olivat perustaneet oman yhdistyksensä, ja Kivekäs itse siirtynyt 
Helsinkiin.110  

105 US 25.8., 10.9.1875; MBI 24.8. 1875; HD 26.8.1875. Vuonna 1877 Kivekäs 
esiintyi pääpuhujana, kun kansanjuhlatraditiota yritettiin istuttaa myös Ahtä-
rin puolella. US 27.8.1977. 
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109 	Vrt. Heikki Ylikangas, Murtuva säätyvalta. Juva 1984. s. 321-328. 

221 



Kivekkään hankkeiden kompastuskivenä ei ollut yksin säätyläis-
tön vastustus, vaan lopulta ennen muuta talonpoikaiston enem-
mistön välinpitämättömyys tai avoin vihamielisyys fennomaanisen 
sivistyneistön sivistysharrastuksia kohtaan. Samaan aikaan, kun 
kansanjuhlat saivat mainetta ja kunniaa sivistyneistön ja kansan 
yhdistämisestä, Alavuden isännät vastustivat kuntakokouksissa joh-
donmukaisesti kansakoulun ja muiden sivistyksellisten hankkei-
den rahoittamista koko 1870-luvun ajan. Alavuden historian mu-
kaan "rahvas ei kerta kaikkiaan välittänyt herrain koulusta eikä sen 
tarjoamista opeista".10  

Toiselta puolen kansan mobilisointia fennomaanisten tunnus-
ten alle jarrutti heränneen kansanosan kielteinen suhtautuminen 
"maallisia harrastuksia" kohtaan. 1870-luvun lopulla Kivekäs teki 
uuden yrityksen talonpoikaiston aktivoimiseksi kielitaisteluun. Ke-
sällä 1879 järjestettiin Kuortaneella kokous, jossa Kivekäs pyrki 
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	saamaan toiminnalleen herätysliikkeiden tuen. Sovinnollisista 
eleistä huolimatta kokous päättyi tuloksetta. Epäonnistuminen oli 
suuren luokan tappio. Herännäisyyden kääntäminen yhteiskun-
nalliseksi ja poliittiseksi voimaksi olisi antanut Kivekkäälle yliver-
taisen oikeutuksen esiintyä "kansan" nimissä, mandaatin, jota po-
liittisten kilpailijoiden — vanhoja fennomaaneja myöten — olisi 
ollut erittäin vaikea kiistää. Kivekkään tappio ei ollut ainutkertai-
nen; radikaalin poliittisen ja uskonnollisen liikehdinnän yhdistä-
minen ei Suomessa ole hevin onnistunut myöhemminkään. He-
ränneiden vastahanka hidasti ratkaisevasti esimerkiksi nuorisoseu-
ratoiminnan kasvua kansanliikkeeksi 1880-luvulla."' 

Voidaan uumoilla, että Kivekkään yritys kehittää kansanjuhla-
traditiota järjestyneemmän poliittisen liikkeen suuntaan törmäsi 
lopulta paljolti samoihin tekijöihin, joista se haki käyttövoimaa 
itselleen. Vedotessaan yläluokan vastaisiin tunnuksiin fennomaa-
ninen sivistyneistö ei kyennyt poistamaan rahvaan epäluuloja — 
omia tarkoitusperiään kohtaan. 

110 Kojonen 1963 s. 760. 
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AATTEET, TAVOITTEET JA 
TUNNUKSET 

Maaseudun seura- ja kokoustoiminnan tavoitteet ja tunnukset 
ovat pääpiirteissään tunnetut ja nopeasti kerratut. Puheista lau-
luun ja runoista salin koristeluihin 1870-luvun julkisten kokoontu-
misten aate- ja symbolimaailmaa hallitsi kolme peruselementtiä: 
kansallisuusajatus, yhteiskunnallinen edistys ja kansanvalistus. 

Vaikka aikaisempi tutkimus on useimmiten hahmottanut nämä 
maaseudun heräämisen aatteelliset peruselementit, se on luonut 
varsin ongelmattoman kuvan niiden sisällöstä ja keskinäisestä suh-
teesta. Lähempi tarkastelu antaa varsin vähän perusteita puhua 
yhtenäisestä ja ristiriidattomasta symboli- tai ajatusmaailmasta. 
Päinvastoin, paikallisissa seuroissa ja kokouksissa esitettiin tun-
nuksia, jotka juontuivat selvästi toisistaan poikkeavista kansalli-
suus-, sivistys- ja yhteiskuntakäsityksistä. 

Kielitaistelua vai kansakunnan rakentamista 

Yleistäen voidaan sanoa, että kansallisten tunnusten ja tavoittei-
den määrittely oli yhtenäisempää ja ristiriidattomampaa kuin kan-
nanottaminen yhteiskunnalliseen kysymykseen tai valistustoimin-
nan organisointiin. Vertailevasta näkökulmasta katsottuna suoma-
laisella maaseudulla esitetyt kansalliset tunnukset ja tavoitteet oli-
vat varsin maltillisia. Paikallisten seurojen ja kokousten organi-
saattorit välttivät ilmeisen tietoisesti kaikkinaista vastakkainasette-
lua suhteessa Venäjään ja venäläisyyteen ja useimmiten myös suh-
teessa ruotsalaisuuteen. 

Jos katsotaan puheiden ja tunnusten kokonaisuutta, joudutaan 
toteamaan, ettei 1870-luvun seura- ja kokoustoiminta elätellyt itse-
näisyyshaaveita eikä mobilisoinut kansaa ruotsalaisuuden vastai-
seen kansanliikkeeseen. Maan, kansan ja kansakunnan edistykses-
tä toki puhuttiin, mutta tätä "kansallista työtä" tehtiin ilman julki-
lausuttuja valtiollisia päämääriä. Maaseutukirjeissä vilahti silloin 
tällöin kärkeviä kannanottoja sivistyneistön ruotsinkielistä kult-
tuuria vastaan. Mutta sen paremmin pääkaupungin fennomaa-
nijohtajien kuin useimpien paikallisten organisaattoreidenkaan 
tavoitteena ei ollut siirtää "kielitaistelun" paikallistasolle ruotsin-
kielisen säätyläistön ja suomenkielisen rahvaan väliseksi vastakoh-
daksi. Kansalta haettiin pikemminkin kannatusta yleiselle "suoma-
laisuuden" ja "kansallisen sivistyksen" vahvistamiselle. Politiikka 
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tuli mukaan siinä vaiheessa, kun seura- ja kokoustoiminnan ilmen-
tämää kansan kannatusta hyödynnettiin valtuutuksena määritellä 
ja monopolisoida "suomalaisuus" ja "kansan tahto". 

Maaseudun julkisissa kokoontumisissa esiintyi kyllä hyvinkin tie-
toista ja muodoiltaan kehittynyttä kansallisten symbolien käyttöä. 
1870-luvulla tähän liittyi sikäli radikaali vire, ettei kansallista yhte-
näisyyttä rakennettu perinteiseen tapaan ensisijassa hallitsijan ja 
uskonnon varaan. Toisaalta käytetyt kansalliset tunnukset eivät 
korostaneet myöskään etnistä, kielellistä tai yhteiskunnallista vas-
takkainasettelua. Ne olivat enemmän kansakuntaa kokoavia ja 
pyrkivät lojalistisessa hengessä vahvistamaan väestön velvollisuu-
dentunnetta valtiota kohtaan. Suomenkieliseen rahvaaseen ei ve-
dottu ensisijassa kielellisenä tai sosiaalisena ryhmänä vaan kansa-
kunnan osana. Tyypillisiä kokoussalien seiniä koristaneita kansal-
lisia iskulauseita olivat esimerkiksi sellaiset pelkistetyt ilmaisut 
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	kuin "Kansanvalistus on Suomen turva", "Eläköön Suomi" tai 
"Suomi"."2  

Sen sijaan, että olisi korostettu kielellistä vastakkainasettelua, 
isänmaan käsitettä ja Suomi-kuvaa selvennettiin kansalle lähinnä 
Topeliuksen "Maamme"-kirjan lojalistisessa ja patriarkaalisessa 
hengessä. Tämä henki oli vahvasti esillä jopa Alavuden kansanjuh-
lissa, jotka sentään ennakoivat ehkä määrätietoisinta fennomaani-
sen joukkojärjestäytymisen yritystä. Esimerkiksi kesällä 1874 Ala-
vudella juhlakentän puhujalavalta loisti lehtiselostuksen mukaan 
tunnus "Suomi", jonka yläpuolelle oli maalattu suuri A-kirjain, 
"ruhtinaamme Aleksanterin puumerkki". Vaikka viittaukset keisa-
rien olivat 1870-luvulla erittäin harvinaisia, kokous- ja seuratoimin-
nan henkeä yleisemminkin kuvaavana voidaan pitää paikallisen 
kirjeenvaihtajan symboleille antamaa selitystä: "Suomi" kehotti 
isänmaan rakkauteen ja "A" kuuliaisuuteen kohden esivaltaa, so. 
lakia ja järjestystä."s  

Maaseudun kansankokouksien puheissa ja tunnuksissa kansa-
kunnan rauhanomainen rakentaminen, "kansallinen työ", oli ylin 
tavoite, jolle muut ryhmäkohtaiset intressit olivat alisteisia. Tämä 
painotus näkyi myös niissä harvoissa tapauksissa, jolloin esillä oli 
puoluepoliittisesti leimautuneita tunnuksia. Tämä asioiden tär-
keysjärjestys tuli esiin jopa sellaisessa avoimen fennomaanisessa 
iskulauseessa kuin "Suomen mieli, Suomen kieli. Niiss' on suoja 

112 Ks. esim. US 26.8.1874, 25.8.1877, Sat 18.3., 8.4.1876. 
113 US 26.8.1874. 



Suomenmaan".114  Useimmiten kielellisiin tai sosiaalisiin ristiriitoi-
hin ei viitattu tunnuksissa suoraan, vaan poliittiset mielipide-erot 
näkyivät peitellysti painotuseroina kansallisten tavoitteiden ja tun-
nusten muotoilussa. Tässä mielessä kansallisten symbolien käytös-
sä ilmeni alusta pitäen alueellisia ja paikallisia erityispiirteitä, jotka 
hienovaraisesti mutta selkeästi viittasivat poliittiseen rintaman-
muodostukseen. 

Helpoin tapa hahmottaa 1870-luvun maaseudulla käytettyjä 
kansallisia symboleja on ehkä tarkastella lähemmin muutamia 
tilaisuuksia, joissa kansallisen symbolimaailman kehittely oli näyt-
tävimmillään. Tällaisia ovat esimerkiksi arpajaiset, joita järjestet-
tiin Kansanvalistusseuran hyväksi kevättalvella 1876. Vaikka näitä 
tilaisuuksia ei — juuri näyttävien järjestelyjen vuoksi — voida pitää 
tyypillisinä, niissä esittäytyy lähes kokonaisuudessaan se kansallis-
ten symbolien asevarasto, joka oli vaatimattomimmissa muodoissa 
käytössä muuallakin. 

Aloite Kansanvalistusseuran tukemisesta maaseudulla järjestet-
tävillä arpajaisilla tuli pääkaupunkista. Sen esitti alunperin Zacha-
rias Topelius, jolla tuskin oli asiassa puoluepoliittisia taka-ajatuk-
sia. Ruotsinkielinen lehdistö asettui kuitenkin vastustamaan arpa-
jaisten järjestämistä, ja hankkeesta kehittyi julkisuudessa eräänlai-
nen fennomaanien organisointikyvyn koetinkivi. Ilmeisesti juuri 
tästä syystä Kansanvalistusseuran hyväksi järjestetyissä arpajaisissa 
kiinnitettiin poikkeuksellisen runsaasti huomiota tilaisuuksien 
ulkoisiin järjestelyihin, ja oletettavasti esiin nostetut kansalliset 
tunnukset olivat tarkoin harkittuja myös puoluepoliittisesta näkö-
kulmasta. Näyttävimpiä olivat eräät Satakunnan pitäjissä järjestetyt 
tilaisuudet, joista lähetetyt kokousselostukset antavat kuvan maa-
seudun kokoustoiminnan aate- ja symbolimaailmasta täyteläisim-
millään. 

Selostus maaliskuussa 1876 Ahlaisissa vietetyistä arpajaisista ker-
too, että kokoontumispaikka, lääninsihteeri Birkmanin talo, oli juh-
lan kunniaksi koristeltu "kasvein ja kukkaköynnöksin". Kokous-
salin peräseinällä oli köynnösten keskellä puoliympyrässä teksti 
"Eläköön Suomi" ja sen alla "Valistusta Kansalle". Kirjoitusten 
väliin oli kuvattu kantele. Vastakkaiselle seinälle oli asetettu Sata-
kunnan vaakuna. Tilaisuuden aluksi puhui Kansanvalistusseuran 

114 	Iskulause oli käytössä esim. Merikarvialla 1876 vietetyssä Snellman-juhlassa ja 
Juantehtaalla samana vuonna pidetyssä Yrjön päivän juhlassa, ks. Sat 
20.5.1876, Tapio 6.5.1876. 
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asiamies, kartanonomistaja Edvin Avellan "valistuksen tarpeelli-
suudesta ja taloudellisesta hyödystä" ja hänen jälkeensä luennoi 
maisteri 011enqvist suomensukuisista kansoista. Juhlaselostuksissa 
mainitaan lauluohjelmistosta erityisesti Maamme-laulu.' 

Kokoussalin koristeluissa, puheissa ja lauluissa yhdistyivät fen-
nomaanisen sivistyneistön juhlatilaisuuksille tunnusomaisella ta-
valla kansallinen symboliikka ja vahva valistususko. Sinällään 
nämä symbolit eivät edustaneet mitään uutta tai ainutlaatuista, 
mutta niiden vaikuttava muoto kylläkin. Aikaisemmin näyttävät 
kansalliset tunnukset olivat tulleet tunnetuiksi lähinnä kaupun-
kien säätyläistön ja ylioppilaiden keskinäisissä juhlissa. Ahlaisten 
arpajaisissa ne siirrettiin maaseutuympäristöön ja suomen kielelle. 
Lisäksi tilaisuuden teki merkittäväksi se, että arpajaisiin osallistu-
neiden lähes 300 hengen joukossa oli myös talonpoikia. Järjestäjät 
myös avoimesti korostivat tätä sosiaalisten raja-aitojen ylittämistä. 
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	Kokousselostuksessa yhteiskunnallisiin suhteisiin otettiin kantaa 
vakuuttamalla, että "minkäänlaista sääty-eroitusta ei tullut kysy-
mykseenkään", vaan "isänmaallinen innostus yhdisti kaikki mielet 
samaan ylevään tarkoitukseen"."6  

Kansallinen innostus ja suurisuuntaiset järjestelyt olivat tunnus-
omaisia myös muille Kansanvalistusseuran hyväksi Satakunnassa 
järjestetyille tilaisuuksille. Kokemäellä vietettiin huhtikuussa 1876 
juhlaa "mainion suomalaisen Elias Lönnrotin kunniaksi ja Kan-
sanvalistusseuran hyväksi". Illan ohjelmaan kuului aluksi esitelmä 
Lönnrotista, jonka jälkeen laulettiin Maamme-laulu seisaaltaan. 
Juhlijoiden kansallista mieltä vahvistettiin dramaattisin elein: 
"kun valkiat sytytettiin, ilmestyi vielä kuusimajan päälle tuliset 
sanat 'Eläköön  

Noormarkussa arpajaiset Kansanvalistusseuran hyväksi vietet-
tiin Isonkeitingin talossa, jonka oli tarkoitukseen luovuttanut ruu-
kinpatruuna Antti Ahlström. Osanottajia juhlassa kerrotaan ol-
leen "noin pari sataa henkeä".18  Salin koristeluun oli jälleen kiin-
nitetty paljon huomiota: "Peräseinällä oli kukkaisköynnösten kes-
kellä taiteellisesti tehty Suomen vaakuna ja sen alla teksti: Eläköön 
Suomi." Arpajaisten lisäksi illan ohjelmaan kuului puhe, jonka 
piti Kansanvalistusseuran asiamies rouva E. Wahlroos, sekä näytel- 

115 Sat 18.3., 8.4.1876. 
116 ST 4.4.1876. 

117 Sat 8.4., 29.4.1876. 
118 Sat 22.4., 6.5.1876. 



mäesitys: Aleksis Kiven "Kihlaus". Ohjelmiston lomassa laulettiin 
"isänmaallisia lauluja".14  

Porin maaseurakunnassa vietettiin Kansanvalistusseuran hyväk-
si iltahuvit Liinaharjun rusthollissa. Tähän tilaisuuteen osallistui 
"alku neljättä sataa henkeä, joista oli koko joukko kaupunkilaisia". 
Juhlasalin seinälle oli asetettu Satakunnan vaakuna, jonka alle oli 
tällä kertaa ommeltu sanat: "Valistus on sielun silmä". Tilaisuuden 
ohjelmasta kerrottiin: "Kun oli laulu- ja soittokunta yhteisesti esit-
täneet kansallislaulun "Maamme", alkoi maisteri Tamsen puheen 
'valistuksen ja teollisuuden hyödyllisyydestä'." Puheen jälkeen 
kuultiin "laulennot ja lopuksi ... soitannot tanssiinkin".'2°  

Edellä kuvatuille satakuntalaisille huveille tunnusomaiset näyt-
tävät järjestelyt, huolelliset koristelut ja hioutuneet kansalliset 
symbolit olivat enemmän poikkeus kuin sääntö 1870-luvun maa-
seudun seura- ja kokoustoiminnassa. Useimmiten juhlien tavoit-
teet ja tunnukset olivat huomattavasti maanläheisempiä, ja isän-
maallisen mielen nostattajina olivat lähinnä laulut. 

Erityisen suosittu oli Maamme-laulu, jonka suomenkielinen ver-
sio ilmeisesti koki tässä vaiheessa läpimurtonsa maaseudulla — 
aikaisemmin se tunnettiin kaiketi vain koulutalojen seinien sisä-
puolella. Satakunnasta on mainintoja myös "Porilaisten marssin" 
esittämisestä, mikä osittain voidaan laskea maakuntatunteen vah-
vistamisen tiliin eikä välttämättä osoitukseksi radikaalisemmasta 
suomalaisuudesta, kuten laulua ylioppilaspiireissä tulkittiin.'`'' Lie-
nee perusteltua olettaa, että 1860-luvun ylioppilaslaulajien kier-
tueiden ja kansakoulujen laulunopetuksen ohella 1870-luvun 
seura- ja kokoustoiminta antoi ratkaisevan sysäyksen Maamme-
laulun arvostuksen kohoamisessa kohti virallisen kansallislaulun 
asemaa.122  

1870-luvun seura- ja kokoustoiminnassa kansallislaulun rinnalta 
puuttui toinen kansakunnan keskeisistä symboleista. Maaseudun 
julkisissa kokouksissa yhteistuntoa ja kansallishenkeä ei lietsottu 
lippujen tai muun värisymboliikan avulla. Vakiintunutta kansallis-
lippua ei vielä ollut, eikä lipputradition luomiseen pyritty ennen 

119 US 28.4.1876; MBl 1.5.1876. 
120 Sat 3.6., 10.6.1876; BjT 10.6.1876. Mielenkiintoista on, että Maamme-laulua 

kutsuttiin selostuksessa avoimesti "kansallislauluksi". Vrt. Matti Klinge, Mar-
seljeesi ja Maamme-laulu. — Matti Klinge, Suomen sinivalkoiset varit. Keuruu 
1982. s. 98-216. 

121 Esim. US 15.1.1872. 
122 Vrt. Klinge 1982 s. 176-189. 
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vuosikymmenen loppua. Muurinmurtajana oli tässäkin asiassa 
Lauri Kivekkään organisoimat Alavuden kansanjuhlat. Kesän 
1879 juhlien kuvauksessa Uudessa Suomettaressa mainitaan uh-
makkaasti lipputangoissa liehuvat "Suomen sinivalkoiset liput".'";  

Maaseudun kokouksissa ei esiintynyt myöskään maakunnallisia 
tai seurojen omia lippuja. Lippujen käyttö oli ollut venäläisen 
hallitusvallan erityisenä silmätikkuna, ja ehkäpä maaseudunkin 
seura- ja kokoustoiminnan organisaattorit tunsivat viranomaisten 
herkän suhtautumisen lippukysymykseen ja toimenpiteet, joilla 
VPK liikkeen ja ylioppilaiden lippuinnostus tukahdutettiin 1860-
luvun lopulla.'2' 

Lippujen sijasta käytössä oli jonkin verran muita heraldisia tun-
nuksia. Suomen vaakuna oli esillä muutamassa Lounais-Suomen 
ja Etelä-Hämeen kokoontumisessa, esimerkiksi Janakkalassa vuon-
na 1872 Suomalaisen alkeisopiston hyväksi järjestetyissä iltahuveis- 
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	sa, Noormarkussa vuonna 1876 Kansanvalistusseuran hyväksi jär- 
jestetyissä arpajaisissa ja Merikarvialla samana vuonna vietetyssä 
Snellman juhlassa. Maakuntavaakunoista on mainintoja vain Hä-
meestä ja Satakunnasta: Satakunnan vaakuna oli esillä vuonna 
1876 Ahlaisissa ja Porin maaseurakunnassa vietetyissä kansanvalis-
tusjuhlissa; Hämeen vaakuna mainitaan Turengin Yrjön päivän 
juhlissa vuonna 1879. Turengin tilaisuudessa oli esillä myös todel-
linen harvinaisuus, Etelä-Hämeen maalaisseuran oma vaakuna, 
jota kertoman mukaan koristivat kirves, sirppi ja kantele.'25  

Hämeessä ja Satakunnassa kansallisen identiteetin vahvistumi-
seen liittyi siis myös alueellisen ja paikallisen yhteistunnon kasvu. 
Tässä suhteessa länsisuomalaisia juhlia elähdytti Topeliuksen 
"Maamme-kirjan" henki: kansakuntaa ei rakennettu kielellisen tai 
sosiaalisen identiteetin varaan vaan maakunnallisen ja paikallisen. 
Kenties asia voidaan nähdä myös niin päin, että kokoavia kansalli-
sia tunnuksia ja velvollisuuden tunnetta valtiota kohtaan korosti-
vat eniten ne, joiden oma asema ja itsetunto olivat parhaiten 
kehittyneet. 

Itä-Suomessa näyttävät kansalliset tunnukset olivat harvinai-
sempia. Seura- ja kokoustoiminnan organisaattoreiden tavoitteet 
olivat kyllä pääpiirteissään samansuuntaiset ja kansallisen yh-
teenkuuluvuuden ohjelma yhtä maltillisesti muotoiltu. Silti 

123 US 12.9.1879. 
124 Klinge 1982 s. 38-39. 
125 	Veikko Kerkkonen, Janakkalan historia. Hämeenlinna 1931. s. 532-533. 



kielikysymys pyrki Itä-Suomessa saamaan radikaalimpaa sisältöä ja 
kansakunnan rakentamisen tunnukset herättivät reaktioita, joissa 
voidaan nähdä annos herravihaa ja tuulahdus kansanomaisen 
vastarinnan kielestä ja keinoista.'26  Osin näihin mielenilmaisuihin 
liittyi kuitenkin myös tietoinen poliittisen erottautumisen pyr-
kimys. 

Maaseudun poliittiset suuret miehet 

Isänmaallisten laulujen ohella kansallistunteen etummaisiksi sym-
boleiksi maaseudulla muodostuivat kansalliset suurmiehet. Suur-
mieskultin rakentaminen poikkesi muusta kansallisen symboli-
maailman kehittelystä sikäli, että sen yhteydessä tuli selvemmin 
esille myös poliittisen erottautumisen pyrkimys. 

Kaupungeissa suurmieskulttia oli luotu jo 1860-luvulta lähtien. 
Tuolloin ensimmäisenä huomionosoitusten kohteena oli H. G. 
Porthan, jonka juhlintaan saattoivat eri kieli- ja puolueryhmitty-
mät yhtyä.'' Poliittisesti leimautumatonta Porthania juhlittiin 
maaseudullakin vielä vuosikymmen myöhemmin. Yksi varhaisim-
mista maaseudun suurmiesjuhlista on Huittisissa syksyllä 1874 vie-
tetty "kansallisjuhla", jonka lähiseutujen kansakoulunopettajat jär-
jestivät yhteisvoimin Porthanin kunniaksi. Järjestäjillä oli kunnian-
himoiset suunnitelmat myös jatkoa silmällä pitäen. Uusi Suometar 
tiesi kertoa, että "tämmöisiä muistojuhlia pidetään vastedes Rune-
bergin, Snellmanin, Agricolan ja Lönnrotin kunniaksi niissä pitä-
jissä, joiden opettajat nämä juhlat olivat toimittaneet."'28  

Satakuntalaisten opettajien suurmiesluettelo koostui nimistä, 
jotka vakiintuivat juhlinnan kohteiksi myös kaupunkien seuraelä-
mässä. Sivistyneistön suurmieskuvastossa ylitse muiden nousivat jo 
elinaikanaan Lönnrot, Runeberg ja Snellman, joista Runeberg sai 
osakseen näyttävimmät viralliset kunnianosoitukset.'29  Maaseu-
dun "suurmiehet" valikoituivat toisin. 1870-luvulla kunnianosoi- 

126 Suomalaisen kansanomaisen vastarinnan ilmenemismuotoja on kartoitettu 
vain yksittäistapauksissa. Näkökulmaa on määrätietoisimmin hyödyntänyt 
Kimmo Katajala, Nälkäkapina. Veronvuokraus ja talonpoikainen vastarinta 
Karjalassa 1683-1697. Historiallisia tutkimuksia 185._lyväskylä 1994. 

127 Suomalaisen suurmieskultin synnystä ks. Kerstin Smeds, joukkotapahtumat 
ja Suomi-identiteetti. — Risto Alapuro ym. (toim.), Kansa liikkeessä. Vaasa 
1987 s. 93-101. 

128 US 18.11.1874. 
129 Smeds 1987 s. 94-101. 
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tusten kohteena mainittiin muita useammin kaksi nimeä, joista 
toinen oli — kaupunkisivistyneistönkin juhlima — Snellman. Hänen 
rinnalleen kansakunnan kaapin päälle kohotettiin maaseudulla 
selvemmin päivänpoliittisesti leimautunut nimi, tuolloin vasta 40-
vuotias, Yrjö Koskinen. 

Kaupungeista poikkeava kansallisten keulakuvien valinta osoit-
taa, että kansallisen yhtenäisyyden rakentamiseen liittyi alusta pi-
täen myös poliittisen erottautumisen pyrkimys. Kokouskuvausten 
perusteella tämän tendenssin voi osin tunnistaa jopa maaseudun 
fennomaanisen suurmieskultin sisällä. Snellmania ja Koskista ei 
välttämättä juhlittu samoissa piireissä ja samoin tunnuksin. 

Snellmanin juhlinta oli yleisintä Etelä-Hämeessä ja Satakunnas-
sa, ja muodoiltaankin se muistutti suuresti juhlia, joita Satakun-
nassa järjestettiin esimerkiksi Kansanvalistusseuran hyväksi. Ku-
vaava on keväällä 1876 Merikarvialla vietetty Snellman juhla, joka 
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	oli luonteeltaan lähinnä maakunnan suomenmielisten johtavan 
kerroksen keskinäinen kokoontuminen. Tämä Ahlaisten, Noor-
markun, Merikarvian ja Siikaisten "kuntalaisten" yhteinen juhla 
pidettiin ruukinpatruuna Antti Ahlströmin talossa. Kokousselos-
tuksessa nimeltä mainitut juhlan järjestäjät olivat paikallisia sää-
tyläisiä, ja myös juhlan puitteet ja ohjelma viittaavat siihen, ettei 
kyseessä ollut mikään rahvaan juhla. 

Kokoustila oli "yltä-ympäri kukkaisköynnöksillä ja havupuilla 
koristeltu". Salin peräseinällä oli kilpi, johon oli ommeltu Snell-
manin nimikirjaimet, sivuseinällä oli Suomen vaakuna "kultaisin 
jalopeuroinensa, kruunuinensa ja miekkoinensa punaisella poh-
jalla" ja vaakunan alla kirjoitus: "Suomen mieli, Suomen kieli. 
Niiss' on suoja Suomenmaan". Tilaisuuden avasi puheella Edvin 
Avellan, jonka jälkeen nautittiin yhteiset päivälliset. Avellanin esi-
tyksestä tyhjennettiin hurraten maljat Snellmanin, "kansallisen 
sankarin", kunniaksi. Sitten seurasi ohjelmassa Maamme-laulu, 
runo ja kirkkoherra Blombergin puhe kansakouluista. Jälleen ko-
hoteltiin maljoja, ensin Yrjö Koskisen ja sitten Agathon Meurma-
nin kunniaksi. 

Symbolien ja sankarien lisäksi myös puheet rakensivat juhlijoi-
den yhteistuntoa, kuten lehtiselostus kertoo: "Hetken päästä astui 
kuvernementinsihteeri P. Birkman esiin. Puhuja muistutti niistä 
ahtaista säännöistä, jotka joku aika sitte maakaupan ja sahaliik-
keen suhteen olivat voimassa ... Senaatori Snellman oli ensin va-
paamielisempää lainlaadintaa asiassa puoltanut. Semmoinen oli 
nyt tullut varteen, ja tämä paikkakunta oli siitä paljon hyötynyt. 
Paikkakunta oli sen tähden tässäkin katsannossa kiitollisuuden 



velassa senatori Snellmanille, jonka maljaa puhuja vieläkin esit-
teli."'s()  

Voidaan tulkita, että puhujan mainitsema "kiitollisuuden velka" 
viittaa keskeiseen tekijään, joka yhdisti tilaisuuteen kokoontunut-
ta yleisöä. Sama tekijä vaikutti Satakunnassa kenties laajemminkin 
varhaisten järjestäytymispyrkimysten taustalla. Osaa säätyläistöstä, 
liikemiespiireistä ja varakkaimpia talollisia yhdistivät yhteiset int-
ressit puutavarakaupassa. Kansalliset tunnukset, jotka eivät suun-
tautuneet aggressiivisesti yläluokkaa vastaan, tarjosivat aatteellisen 
perustan uusille sosiaalisen kanssakäymisen muodoille näiden 
piirien välillä.'' 

Vaikka Snellmanin juhlinta sai maaseudullakin melko yläluok-
kaisia muotoja, olisi epäilemättä yksinkertaistettua tulkita, että 
hänen nimensä kunnioittaminen olisi ollut yksiselitteisesti maa-
seutuyhteisön ylimmän kerroksen harrastus. Päinvastoin, Snell-
mania kunnioitettiin myös hyvinkin toisenlaisissa puitteissa. 

Kokemäellä samana päivänä vietetty Snellman juhla poikkesi 
luonteeltaan täysin Merikarvian juhlasta. Siellä Snellmanin synty-
mäpäiväjuhlien osanottajat olivat "melkein kaikki kyntömiehiä 
perheineen". Rusthollari Isopereen salissa vietetyssä juhlassa oli 
säätyläisistä läsnä ainoastaan kirkkoherra, pastori Jaakkola, joka 
myös puhui juhlassa. Lehdistökuvauksista päätellen esillä ei ollut 
näyttäviä kansallisia symboleja, mutta sensijaan pastori Jaakkolan 
puhe oli ladattu avoimesti fennomaanisilla poliittisilla tunnuksil-
la: "Olkaamme suomalaisia mielessä ja kielessä. Silloin asuu meis-
sä se hengen voima, joka kansallisuutemme, kielemme, tämän 
rakkaan Suomemme on vaikeimmissa vaiheissa tähän asti pystyssä 
pitänyt, ja silloin saattaa tämä Suomen pieni kansakunta tästäkin 
lähin luottamuksella käydä tulevaisuutta kohden." Kokousselos-
tuksen mukaan puheeseen vastattiin "raikkailla eläköön huudoil-
la", jonka jälkeen tyhjennettiin malja isänmaan onneksi ja laulet-
tiin "tuo aina uusi, aina innostuttava kansallislaulumme Maam-
me". Tämän jälkeen puhui kansakoulunopettaja Killinen, joka 
julisti kansallisen työn myös talonpoikaisen nuorison asiaksi: "Eikä 
tuon toimen toteuttajana ole pidettävä ainoastaan opin tiellä kul-
kevaa nuorisoa, vaan kansallisuuttamme, sivistystämme voipi edis-
tää myös kyntömies."132  

130 Sat 20.5.1876. 
131 Kuisma 1993 s. 208-210, 221-222, 234-236. 
132 Sat 20.5.1876. 
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Kokemäellä Snellmanin nimi oli siis lippuna talonpoikaisen 
itsetunnon ja vaikutusvallan kasvulle, eikä tämä rooli ollut päivän-
sankarille vastenmielinen. Juhlasta lähetettiin Kokemäen ja Harja-
vallan pitäjäläisten nimissä sähkösanomatervehdys, johon saatiin 
vastaus: "Ei mikään onnentoivotus näinä päivinä ole minulle ila-
huttavampi ollut kuin Teidän. Siitä nöyrä, sydämellinen kiitos. 
Snellman."' 33  

Kansan tuen ilmaisut olivat fennomaaniselle sivistyneistölle kal-
lis asia. Ne olivat sen mandaatin kivijalka, jolle he perustivat vaati-
muksensa osallisuudesta vallankäyttöön. Kokemäen "kyntömies-
ten" juhlat ja tervehdys palvelivat oivasti tätä tarkoitusta. Niiden 
julkisuusarvoa "kansan äänenä" ja poliittista käyttökelpoisuutta 
pääkaupungissa tuskin heikensi se, että järjestelyistä vastannut 
rusthollari Isopere oli maakunnan huomatuimpia maanviljelijöi-
tä, Satakunnan maanviljelysseuran johtokunnan jäsen ja sitä kaut- 
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	ta tiiviissä yhteydessä alueen fennomaanien nokkamiehiin, Edvin 
Avellaniin ja kumppaneihin. 

Kokemäen Snellman juhla oli sosiaalisesti edustavampi kun-
nianosoituksen muoto kuin esimerkiksi Etelä-Hämeestä pääkau-
punkiin saapunut onnittelulähetystö, johon osallistui joukko 
Hämeenlinnan ympäristön varakkaimpia maanviljelijöitä. Tämä 
joukko koostui valtiopäivä- ja kunnallismiehistä, jotka esiintyivät 
säätyläistön rinnalla paikallisessa seura- ja kokoustoiminnassa. 
Heidät nähtiin usein pääkaupungissa edustamassa paikkakuntan-
sa talonpoikaisväestöä — mikä on antanut aiheen puhua "fen-
nomanian mallitalonpojista".' 34  

Yrjö Koskiselle kansan tuki ja oikeus esiintyä kansan nimissä oli 
vielä tärkeämpi kuin Snellmanille. Mutta vastaavasti maaseutuyh-
teisön sisällä eivät kaikki olleet yhtä halukkaita suomaan hänelle 
tätä mandaattia. Koskisen juhlinnan takana ei näytä olleen yhtä 
selvästi paikallisen sivistyneistön ja vauraimman talonpoikaiston 
yhteisrintama, ja hieman yllättäen Pohjanmaalla syntyneen ja Hä-
meessä kesiään viettäneen Koskisen juhlinta näyttäisi ainakin 
aluksi painottuneen maan itäosiin. 

Itä-Suomen tilaisuuksissa häivähtää myös Snellmanin ja Kos-
kisen nimiin liitetty erilainen poliittinen symboliarvo, kuten 
esimerkki Nurmeksen seuraelämästä kertoo. Huhtikuussa 1876 
vietettiin Nurmeksen kestikievarissa iltahuvit Snellmanin kun- 

133 	Sat 20.5.1876. 
134 Ham 11.5., 18.5.1876; Lehtonen 1994 s. 228-246. 



niaksi. Tilaisuudesta kerrotaan muun muassa, että ohjelmassa oli 
laulua, lausuntoa, tanssia ja lukkari Hannikaisen puhe päivänsan-
karin kunniaksi. Maljoja tyhjennettiin "muistoksi J. V. Snellmanil-
le, Suomelle ym.". Erityisesti mainitaan, että kokoontuneena oli 
"suurilukuinen ihmisjoukko ... kaikista säätyluokista". Juhlassa 
vallitsi "suomalainen henki". "Kaikkialla, näet, kuului suomenkie-
li; yksin niidenkin suusta (kiitos siitä heille), jotka muutoin ovat 
tottuneet käyttämään kanssapuheessaan ruotsia, soi suomenkieli 
sujuvasti, ja kumosivat he siten kerrassaan ne harhaluulot, ettei 
suomenkieli muka soveltuisi seurakieleksi." ̀n 

Sama yksimielisyys ei vallinnut enää, kun saman kuun loppu-
puolella kokoonnuttiin viettämään Yrjön päivää professori Yrjö 
Koskisen kunniaksi. Tälläkin kertaa oli läsnä runsas yleisöjoukko, 
toista sataa henkeä, mutta kaikki "talonpoikaista väestöä". "Virka-
säädystämme sitä vastaan oli läsnä niin vähä, kuin on mahdollista 
olla, sillä suurin osa oli katsonut parhaaksi pysyä poissa moisesta 
juhlasta." Juhlan ohjelma oli selvästi aikaisempaa karumpi, poissa 
olivat laulut ja runot, mutta tilaisuuden puheet olivat sitä intomie-
lisemmät, poikkeuksellisen ankaran fennomaanisen agitaation sä-
vyttämät. Kunnianosoituksista saivat osansa myös muut suomalai-
suuden edusmiehet. "Paitsi Yrjö Koskiselle, esitettiin illan kuluessa 
maljoja Elias Lönnrotille, lehtori J. Krohnille, A. Meurmannille 
ynnä muille."13ti 

Toki Koskistakin juhlittiin hyvin erilaisissa ympäristöissä, myös 
maaseudun kerman parissa. Pohjois-Savon maaseudulta voidaan 
mainita esimerkkinä Juantehtaalla keväällä 1876 järjestetty Yrjön-
päiväjuhla, jota Tapioon lähetetyssä kirjeessä kuvattiin seuraavasti: 
"Viime sunnuntain eli 23. p. iltana kokoontui kauppias Ahlenin 
asuntoon noin 60 henkinen joukko viettämään tuon jäykän ja 
innokkaan suomalaisen, rakkaan kansalaisemme professori Yrjö 
Koskisen nimipäivää. Juhlahuoneen seinälle oli seppelöity nimi-
kirjoitus: "Yrjö Koskinen" ja sen alapuolelle "Yksi kieli, yksi mieli, 
niiss' on suoja Suomenmaan". Juhlapuheen ja esitelmän päivän 
merkityksestä piti konttoristi P. G. Puheen loputtua kaikui raik-
kaat "eläköön huudot". Useita maljoja tyhjennettiin Koskisen 
muistoksi. Suomalainen henki vallitsi yleensä ja suomenkieli soi 
sujuvasti kaikkien suusta. Tässä tilaisuudessa koottiin rahoja Etno-
grafilliseen näyttelyyn ynnä Koskisen historian hankkimiseen ja 

135 US 12.4.1876. 
136 US 8.5., 10.5.1876. 
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sen lahjoina levittämiseen. Molempiin listoin tuli toista sataa 
markkaa. Ilta sujui hauskasti useiden puheiden pitämisellä, tans-
silla ym., joten jälkeen puolen yön erosi itse kukin kotiinsa iloise-
na ja tyytyväisenä."'3' 

Toisenlainen, koruttomuudessaan ehkä tyypillisempi esimerkki 
Yrjön päivän juhlinnasta on Pohjois-Karjalan maaseudulta Kiihte-
lysvaarasta. Pitäjässä toimi 1870-luvun puolivälissä sivistys- ja valis-
tusseuran nimellä tunnettu yhteenliittymä, joka kokoontui vuosi-
na 1875 ja 1876 säännöllisesti kerran kuussa pitäjän eri kylien 
talonpoikaistaloissa. Tilaisuuksissa pidettiin kansantajuisia esitel-
miä ja puheita, laulettiin isänmaallisia lauluja ja luettiin ääneen 
kirjallisuutta. Vuonna 1876 seura kunnioitti Yrjö Koskisen nimi-
päivää tilaisuudella, jossa päivänsankarin kunniaksi esitettiin "tilai-
suutta varten suomalaiseen runopukuun puettu runo". Seuran 
puuhamiehet olivat talonpoikia, ja kokouksen osanottajat mitä 
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	ilmeisimmin Lounais-Suomeen verrattuna köyhempää kansaa. 
Koskisen nimeen vannomisesta huolimatta tämänkään seuran ti-
laisuuksissa ei esiintynyt kärjekkäitä kielipoliittisia kannanottoja, 
ja Länsi-Suomeen verrattuna erilaisesta sosiaalisesta koostumuk-
sesta huolimatta myös täällä kokousten henkeä ja tunnuksia lei-
masi käytännön läheinen valistususko.'38  

Poliittisten mielenilmausten liittäminen Yrjön päivään ei jäänyt 
puhtaasti itäsuomalaiseksi ilmiöksi. Vuosikymmenen lopulla Kos-
kisen muistaminen vakiintui tavaksi myös Lounais-Suomessa ja nyt 
samanlaisin muodoin, joilla Snellmania oli juhlittu vuosikymmen 
puolivälissä. Esimerkiksi Janakkalasta kerrotaan, että 1870-luvun 
lopulla Yrjön päivää alettiin viettää erityisenä "kansallisena merk-
kipäivänä", johon kuului erottamattomasti sähkösanomaterveh-
dyksen lähettäminen Yrjö Koskiselle. Vuonna 1879 Yrjön-päivä-
juhla vietettiin Turengin Juttilassa, jossa salia kertoman mukaan 
koristivat Hämeen vaakuna ja Yrjö Koskisen rintakuva sekä Etelä-
Hämeen maalaisseuran symbolit: kirves, sirppi ja kantele. Väkeä 
oli lehtitietojen mukaan saapunut 15 pitäjästä sekä talonpoikia 
että "valtasäätyisiä", joukossa myös näkyviä pääkaupungin suo-
menmielisiä. Tilaisuudessa puhuivat Jonas Castrén ja rusthollari 

137 Tapio 6.5.1876. Samassa lehdesså kerrotaan toisestakin, tosin vapaaehtoisen 
kansalaistoiminnan ulkopuolelle jååvåstä, huomion osoituksesta Koskista 
kohtaan. Leppävirran osakeyhtiö oli järjestänyt rautaisen höyrylaivan kaste-
tilaisuuden, jossa uusi alus oli saanut nimekseen "Yrjö Koskinen". Tapio 
6.5.1876. 

138 	US 9.8.1876; Karj 5.5., 13.10., 1.12.1876; FAT 20.10.1876. 



Kaapo Jussilainen; maljan isänmaalle esitti Julius Krohn; puheita 
ja tanssia jatkettiin aamuun saakka.1311  

Kärjistäen Turengin juhlat voidaan nähdä symbolina Yrjö Koski-
sen "suurrnieskuvan" muuttumisesta 1870-luvun mittaan: vuosi-
kymmenen puolivälin itäsuomalaisten talonpoikien poliittisen 
erottautumisen symbolista oli vuosikymmenen lopulla tullut kipsi-
kuva hämäläisten rusthollarien ja pääkaupungin sivistyneistön yh-
teisiin pitoihin. Jonas Castrenin esiintyminen puhujana osoittaa 
kuitenkin, että vielä vuonna 1879 Koskisen juhlinta kytkeytyi tii-
viisti radikaalifennojen pyrkimyksiin manifestoida "kansan pyhää 
tahtoa". 

Tasa-arvohaaveita ja moralismia 

1870-luvun seura- ja kokoustoiminnalle tunnusomaiset yhteiskun-
nalliset kannanotot voidaan pelkistää kahteen pääryhmään. En-
sinnäkin ne suuntautuivat avoimesti vanhoja säätyrajoja vastaan. 
Toiseksi tavoitteeksi asetettiin hyvien tapojen ja siveellisyyden var-
jeleminen. Akkiseltään vaatimusten voisi tulkita edustavan toisil-
leen vastakkaisia ajattelutapoja, radikaalia tasa-arvoajattelua ja 
konservatiivista moralismia, mutta hämmästyttävän usein ne yh-
distyivät yksien ja samojen juhlien tunnuksissa ja tavoitteissa. 
Useimmiten seura- ja kokoustoiminnan avulla pyrittiin pikemmin-
kin "madaltamaan" kuin poistamaan säätyrajoja, ja kansanvalistuk-
sen tasa-arvoihanne liitettiin pikemminkin sivistyksen kasvun tule-
vaisuudessa avaamaan näköalaan kuin senhetkiseen yhteiskunnal-
liseen käytäntöön. 

Maaseudun teollisuuspaikkakuntien seuroissa ja kansanjuhlissa 
vallitsi pitkälti sama patriarkaalinen henki, joka oli tunnusomai-
nen kaupunkien tehtaalaisten seuroille ennen joukkojärjestäy-
tymisperiaatteen läpimurtoa. Tämän ajattelutavan lähtökohtia 
kuvastaa esimerkiksi artikkeli kansanhuveista, joka julkaistiin ke-
väällä 1876 Abo Underrättelser -lehdessä. Siinä seura- ja kokous-
toimintaa perusteltiin ennen muuta siveellisen turmeluksen ja 
juoppouden vastustamisella. Viinapullon sijaan oli kansalle annet-
tava tilaisuus juhlia. "Folket är i en viss mening — barn: tager man 
från en sådant en farlig leksak, så måste man gifva en annan 
istället. "10  

139 Kerkkonen 1931 s. 532-533. 
140 a:1-p, Folknöjen I—II. —AU 28.4., 29.4.1876. 
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Isälliseen huolenpitoon kuului erityisesti huoli palkollisten työ-
moraalista. Harvinaisen avomielisesti tätä motiivia kansanjuhlien 
järjestämiselle korosti paikallinen kirjeenvaihtaja, joka raportoi 
Mäntsälän tulitikkutehtaalla kesällä 1876 järjestetyistä juhlista: 
"Korrespondent är öfvertygad att de undlägnade arbetarnes tack-
samhet ... skall ... framdeles visa sig in en, om möjligt, fördublad 
arbetsifver. 

Tavallisin tapa puolustaa seura- ja kokoustoimintaa maaseudul-
la oli vetoaminen kristillis-siveellisiin päämääriin. Esimerkiksi Hol-
lolassa perusteltiin 1870-luvun puolivälissä iltahuvien tarvetta hy-
vin tyypillisellä argumentaatiolla. "Milloin ei ole tämmöisiäkään, 
niin on ainoina huvina korttipeli ja juomingit. Olisi siis paras 
aikanaan panna toimeen joitakin siveellisiä ja parempaan tarkoi-
tukseen edesauttavia, ennenkuin nuorisomme juoma- ja kortti-
pelien ääressä ehtii kulkea turmioon."'42  
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	Näyttäisi siltä, että kansan siveellisyyteen ja työmoraalin liittyvät 
tavoitteet olivat tyypillisiä ennen muuta maaseudun tehdas- ja 
kartanopaikkakuntien seuroille ja juhlille. Vastaavasti vaatimus 
säätyrajojen ylittämisestä esiintyi useammin suomenkielisten vil-
jelysseutujen seura- ja kokoustoiminnassa. Usein se tuli esiin 
erilaisten valistuksellisten, fennomaanishenkisten hankkeiden 
yhteydessä. 

Erityisesti Kansanvalistusseuran hyväksi järjestetyille tilaisuuksil-
le oli ominaista avoin asettuminen vanhoja säätyrajoituksia vas-
taan. Esimerkistä käy vaikkapa selostus, jonka nimimerkki A. M. 
(ilmeisesti Agathon Meurman) antoi rusthollari Joutsiniemen ta-
lossa Kangasalalla vietetyistä iltahuveista. Meurmanille juhlat eivät 
olleet vain tilaisuus säätyjaon vastaisten ajatusten levittämiseen 
vaan myös keino niiden toteuttamiseksi: "Jos mikään sulattaa eri 
säätyluokat yhteen niin näissä tämmöisissä, se tapahtuu."143  

Meurman ei ollut mikään tasa-arvoperiaatteen äänitorvi. Harvi-
naisen selvästi hän edusti katsantotapaa, jossa yhdistyivät yhtäältä 
vaatimus säätyrajat ylittävästä säätyläistön ja talonpoikaiston kans-
sakäymisestä ja toisaalta patriarkaalinen huolenpito alempien 

141 	HI) 27.8. 1876. 
142 US 7.1., 2.9., 29.11.1876; lainaus Ilm 23.9.1876. 
143 US 10.1., 14.1.1876. Joutsiniemen rusthollissa oli jo vuonna 1874 vietetty 

arpajaiset "kårsiville Venäjällä", jossa "sääty-eroitukseu raja-aidan sijojakaan 
ei tunnettu". US 11.3.1874. Vuonna 1876 järjestettiin Vihtilän talossa arpajai-
set Helsingin suomalaisen alkeisopiston hyväksi. Kaikissa tilaisuuksissa näyt-
tää Agathon Meurman olleen mukana. US 9.12.1876. 



kansankerrosten moraalista. Ei liene liian kärjistettyä tulkita, että 
hänen puheessaan säätyrajojen kumoaminen tarkoitti ennen 
muuta säätyläistön ja vauraimman talonpoikaiston välisen raja-
aidan madaltamista eikä alunperinkään viitannut tasa-arvoiseen 
kanssakäymiseen palkollisten kanssa. 

Vaatimus säätyrajojen madaltamisesta esiintyi usein Satakunnan 
maaseudun seura- ja kokoustoiminnassa. Esimerkiksi Huittisissa 
järjestettiin 1870-luvun puolivälissä melko säännöllisesti iltahuveja 
ja luentoja, joiden nimenomaisesti toivottiin voivan poistaa sitä 
"jyrkkää säätyrajaa, josta Huittislaisten seura-elämä on niin tunne-
tuksi tullut".144  

Toisaalta voidaan sanoa, että säätyrajojen "unohtaminen" oli 
satakuntalaisissa juhlissa usein lähinnä symbolista. Esimerkiksi Po-
rin maaseurakunnassa Kansanvalistusseuran hyväksi järjestetyissä 
juhlissa tasa-arvo vallitsi lähinnä tanssilattialla. "Säätyrajoitusta ei 
tässä illanvietossa huomattu, sillä kaupungin hienot neidot hyppe-
livät nuorten talonpoikain kanssa arvonsa loukkausta tuntematta. 
Yksi mieli, yksi kieli vallitsi kokoontuneessa yleisössä." `4' 

1870-luvun maaseudulla vaatimukset säätyrajojen kumoamises-
ta liittyivät pitkälti eri säätyjen symboliseen kohtaamiseen muodol-
lisesti tasa-arvoisena. Tämän tasa-arvoisen kanssakäymisen piiriin 
ei useinkaan laskettu palkollisia ja alempia kansankerroksia. Hei-
dät nähtiin edelleen lähinnä sellaisen valistustyön kohteena, 
jonka tavoitteeksi asetettiin kristillis-siveellisen moraalin vahvista-
minen. Erityisesti vuosikymmenen lopulla alkoi kuitenkin syntyä 
uudenlaisia yhteenliittymiä, joissa tasa-arvoinen kanssakäyminen 
ei rajoittunut vain symbolisiin eleisiin vaan kytkeytyi läheisemmin 
taloudellisten ja sosiaalisten intressien ajamiseen. Tällaisia olivat 
uudet isäntä- ja maalaisseurat, ensimmäiset VPK:t ja raittiusseurat 
sekä yhdistysmuodon omaksuneet sivistysseurat, joiden toimin-
taan saattoivat palkollisetkin osallistua. 

Usein tällaisten palkollisille avoimien seurojen toimintaa ohjasi-
vat kuitenkin perinteiset patriarkaaliset ajattelu- ja toimintatavat. 
Esimerkiksi Härmässä mainitaan jo vuonna 1875 työväenyhdistyk-
sen nimellä tunnettu yhteenliittymä. Tämän maaseudun ensim-
mäisen "työväenyhdistyksen" perustajaksi mainitaan paikallinen 
kansakoulunopettaja sekä "muutamat valistuneet talonpojat". 
Seuran kokouksissa kerrotaan pidetyn esitelmiä ja harjoitetun 

144 Sat 8.7.1876. 
145 Sat 3.6., 10.6.1876; BjT 10.6.1876. 
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leikkejä ja lauluja. Myöhempiin työväenyhdistyksiin nähden seu-
ran tavoitteet olivat vielä varsin rajalliset; sääntöjen mukaan tar-
koituksena oli edistää "siveätä ja kunnollista elämää". Isäntien 
osuuteen palkollisten seuratoiminnan organisoinnissa viittaa 
myös se, että kokouksia kerrottiin pidettävän vuorotellen "määrä-
tyissä taloissa".14b  

Esimerkki toisentyyppisestä ylhäältäpäin ohjatusta hankkeesta 
on Säkkijärven isäntäyhdistyksen perustaminen vuonna 1878. Ta-
voitteekseen isäntäyhdistys ilmoitti saada keskustelemalla "itsel-
leen selväksi mitä on tehtävä pitäjän kohottamiseksi siveydessä ja 
taloudellisissa asioissa". Käytännössä se pyrki kokoamaan ja välittä-
mään pakollisia säästöjä palvelusväen palkoista ns. elinkorkolai-
tokseen. Tämänkaltaisia, vapaaehtoista järjestäytymistä ilmeisen 
tulkinnanvaraisesti toteuttaneita, yhdistyksiä perustettiin maaseu-
dulle ns. elinkorkolaitosten aloitteesta. Säkkijärven isäntäyhdistys 
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	ei onnistunut kokoamaan jäseniä puoleensa ja sen toiminta lopah- 
ti ennen pitkää.'" 

Yleisemminkin näyttäisi siltä, että yhdistykset, joita perustettiin 
ylempien säätyjen toimesta maaseudun palkollisväestön keskuu-
dessa, jäivät 1870-luvun maaseudulla useimmiten vaille pitempi 
aikaista kannatusta. Taustalla ei ollut yksiselitteisesti poliittinen tai 
kielellinen vastakkainasettelu. Kun kysymyksessä oli palkollisten ja 
maattoman väestön yhteiskunnallinen osanotto fennomaaniset 
organisaattorit eivät onnistuneet sen paremmin — jos alun pitäen 
pyrkivätkään alempien kansankerrosten aktivointiin. 

Kansanvalistajien kansa 

Sen paremmin kansallisten kuin yhteiskunnallisten tunnusten 
muotoilu ei siis kerro kiihkeästä poliittisesta vastakkainasettelusta 
1870-luvun seura- ja kokoustoiminnassa. Paradoksaalisesti huo-
mattavasti selvempiä poliittisia ristiriitoja ja taka-ajatuksia voidaan 
nähdä kansanvalistustyön tavoitteiden määrittelyssä. 

Syynä saattaa osittain olla aikalaisten varovaisuus ja halutto-
muus ottaa avoimesti kantaa kysymyksiin, joiden tiedettiin kiin-
nostavan viranomaisia. Mutta enemmän lienee kysymys siitä, että 
sellaisinaan kansalliset ja yhteiskunnalliset kannanotot olivat 
1870-luvulla lähinnä symbolisia manifestaatioita, kun taas kansan- 

146 FAT 28.1. 1875; ÅC 27.1. 1875; SVL 4.2. 1875. 
147 Väinö Seppä, Säkkijärvi kautta aikojen. Helsinki 1952. s. 445. 



valistustyön tavoitteiden ja tunnusten määrittely oli osa järjestäyty-
nyttä toimintaa, jonka avulla määriteltiin käytännössä sivistyneis-
tön ja "kansan" suhdetta. Valistuksellinen seura- ja kokoustoimin-
ta tarjosi mahdollisuuden etsiä kannatusta omalle näkemykselle 
kansakunnan rakentamisesta ja vaikuttaa käytännössä siihen, mil-
laisia aatteellisia ja organisatorisia muotoja säätyrajat ylittävä kans-
sakäyminen sai. 

Puheista päätellen seura- ja kokoustoiminnan organisaattoreita 
yhdisti horjumaton usko sivistyksen ja valistuksen voimaan; epäile-
vät kommentit tulivat etupäässä ulkopuolisten taholta, viranomai-
silta tai uskonnollista piireistä, papeilta ja heränneiltä. Yleisesti 
kansanvalistustyöllä nähtiin suuri edistyksellinen kansallinen ja 
yhteiskunnallinen merkitys. Mutta siinä, miten kansallinen ja yh-
teiskunnallinen edistys määriteltiin ja miten sen hyväksi toimittiin, 
kävivät valistuksen puolustajien näkemykset ristiin. 

Päälinjana kansanvalistustyön perusteluissa voidaan pitää jon- 	239 
kinasteista vetoamista yhteiskunnalliseen tasa-arvoon. Kansan-
valistajien puheissa ehkä useimmin toistunut vaatimus koski kaik-
kien oikeutta sivistykseen ja sivistyksen mahdollistamaan yhteis-
kunnalliseen nousuun. Toisaalta kansanvalistuksen aatemaailma 
ei ollut tässä suhteessa ristiriidaton. Jo yleisin valistuskokouksissa 
esiintynyt tunnuslause "Valoa kansalle" kätki sisälleen jaottelun, 
jolla tehtiin ero valon tuojien ja valon tarpeessa olevien välillä. 
Kaikessa viattomuudessaan se edusti uudenlaista sosiaalisten suh-
teiden määrittelyä, joka perusteli yhteiskunnallista hierarkiaa sää-
dyn ja syntyperän sijasta sivistyksellä. 

"Valoa kansalle" -tunnus paljastaa ehkä jotain syvempääkin ajan 
kansanvalistustyön yhteiskunnallisesta luonteesta. Se ei edustanut 
yksiselitteisesti tasa-arvoajattelua, mutta ei toisaalta sitoutunut 
myöskään perinteiseen säätyajatteluun. Voidaankin tulkita, että 
kansanvalistustyön käyttökelpoisuus ensimmäisenä sivistyneistön 
ja rahvaan keskinäisen kanssakäymisen muotona perustui paljolti 
sille, että sen avulla sivistyneistön uusi tapa perustella yhteiskun-
nallista hierarkiaa voitiin sovittaa yhteen alempien kansankerros-
ten sosiaalisen nousun ja poliittisen osallistumisen haaveiden 
kanssa. 

Tässä suhteessa kansanvalistusajattelu jätti suuren liikkumava-
ran, ja paikallisessa kokoustoiminnassa esiintyikin suuria eroja 
siinä, millaisilla tunnuksilla yhteistä maaperää käytännössä etsit-
tiin. Joissakin tapauksissa valistajat olivat liikkeellä jopa vallitsevaa 
säätyajattelua puolustavin tunnuksin. Useammin kansanvalistuk-
seen kuitenkin liitettiin kielellisen tai sosiaalisen tasa-arvon vaati- 



mus. Joskus siihen liittyi jopa modernille politiikalle tunnusomai-
sia ideologisen taistelun piirteitä. 

Usein tasa-arvoajattelulle ja valistususkolle asetettiin suhteelli-
sen ahtaat rajat ja toiminnan yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä kat-
sottiin vaarallisten valistusaatteiden torjuminen. Tämä tendenssi 
näkyy esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa valistustyön tavoitteeksi 
määriteltiin siveellisyyden ja kristillisen hengen vahvistaminen. 
Määrittely korosti vastakkainasettelua radikaalin valistusajattelun 
kanssa ja pyrki patoamaan tieteisuskon ja materialismin leviämistä 
uskonnon ja perinteisten arvojen avulla. Tähän siveellisyyden ko-
rostamiseen liittyi vanhoillinen painotus myös siinä mielessä, että 
sosiaalisia ongelmia ei määritelty yhteiskunnallisin vaan moraali-
sin käsittein. Niin puheissa kuin lehtikirjoituksissakin suurimmak-
si huolenaiheeksi nimettiin usein kansan ja nuorison tapojen tur-
melus ja järkkynyt moraali. 
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	Ristiriitaa radikaalin säätyrajojen kumoamistavoitteen ja kon- 
servatiivisen siveellisyyden vaalimisen välillä lievensi erilainen koh-
deryhmän määrittely. Myönteistä suhtautuminen yhteiskunnalli-
seen muutokseen oli lähinnä silloin, kun puhuttiin säätyrajojen 
kumoutumista vanhan säätyläistön ja talonpoikaiston välillä. Mo-
raalin vartioinnin kohteena taas olivat palkolliset ja motiivina huo-
li siitä, että rahatalouteen siirtyminen ja vanhojen säätyrajojen 
horjuminen johtaisi työmoraalin ja perinteisen isäntävallan holty-
miseen. 

Äärimmillään tämä patriarkaalinen sivistyskäsitys saattoi kään-
tyä jopa vanhan säätyjaon puolustukseksi. Tästä on esimerkkinä 
vaikkapa kirkkoherra Heinemanin puhe Nilsiän kansakoulujuh-
lassa vuonna 1876. Heineman teroitti kuulijoilleen: "Mutta sivis-
tyksen tarkoitus ei ole, että vetää ketään pojes säädystään, vaan 
päinvastoin ... että tehdä ihmistä mitä soveliaammaksi säätynsä 
velvollisuuksia täyttämään ja sen etuja nauttimaan sekä myös sää-
tynsä kunniata etsimään."' 48  

Valistustyöhön liitetty tasa-arvotavoite pelkistyi yksinkertaisim-
millaan kieli- ja koulupoliittiseksi kannanotoksi, kuten vaatimuk-
sessa, että "oppi on saatava omalla kielellä".'4" Yksin kielikysymyk-
seen rajoittuvat tunnukset ja tavoitteet olivat kuitenkin harvinaisia 
jopa suomenkielisten koulujen hyväksi järjestetyissä tilaisuuksissa. 

148 Tapio 14.10.1876. 
149 Tämän vaatimuksen esitti esimerkiksi ylioppilas Holmström Haapajärvellä 

vuonna 1874 järjestetyissä arpajaisissa, US 23.2.1874. 



Vaikka kieli- ja koulukysymys epäilemättä oli tärkeä ainakin osalle 
suomenkielistä väestöä, kokousten organisaattorit pitivät ilmeises-
ti puhtaita kielitunnuksia riittämättöminä innostamaan ja puhut-
telemaan rahvasta. Niiden ei uskottu olevan yksinään sosiaalisesti 
ja poliittisesti riittävän kunnianhimoisia luomaan kestävää pohjaa 
säätyrajat ylittävälle kanssakäymiselle.'5" 

1870-luvun maaseudun valitustyön tunnuksissa kielikysymystä 
selvemmin painottui sosiaalisen nousun ajatus. Melko tyypillisenä 
muunnelmana tästä teemasta voidaan pitää Kokemäen Snellman-
juhlassa vuonna 1876 puhuneen opettaja Killisen ajatuksia. Hän 
korosti, ettei kansallinen työ ollut vain sivistyneistön vaan myös 
talonpoikaisen nuorison asia, ja julisti avoimesti, että "kansalli-
suuttamme, sivistystämme voipi edistää myös kyntömies". Killisen 
puheessa sivistys ei ollut vain ulkonainen yhteiskunnallisen statuk-
sen mitta. Sen avulla talonpoikaisto saattoi harjaantua yhteiskun-
nallisessa toimeliaisuudessa ja poliittisessa vaikuttamisessa. Tyypil-
listä oli toki myös se, että politiikan alueella Killinen antoi kansalle 
lähinnä oppilaan ja tukimiehen osan. "Ryhtykäätte siis nuorukai-
set ja neidot ahkerasti viljelemään kirjallisuutta, seuratkaatte tar-
koin kansallisia pyrinnöitä, että tiedätte kunnioittaa niitä jaloja 
miehiä, jotka rohkeina seisovat kansallistaistelun etu-rivissä, että 
tiedätte kavahtaa kavaltajia; ettekä umpimielin vastustele niitä toi-
mia ja laitoksia, joita kansan eduksi toimitetaan."'" 

Aina ei poliittisen osallistumisen visioissa oltu näin pidättyväisiä. 
Esimerkiksi Kansanvalistusseuran hyväksi Ahlaisissa järjestetyissä 
arpajaisissa Edvin Avellan viittasi epäsuorasti jopa kansan poliit-
tisen vaikutuksen kasvattamiseen: "Kansanvalistusseura tahtoo 
yhteisen kansan valistuttamalla johdattaa tätä kansan osaa vilk-
kaampaan ja alttiimpaan myötävaikutukseen kansallisessa työssä 
Suomen kansan turvaamiseksi sekä sisäisiä että ulkonaisia vaaroja 
vastaan."''"  

150 	Maaseudun kansanvalistustyön tunnusten ja tavoitteiden tarkastelusta synty- 
vä kuva poikkeaa historiankirjoituksen usein esittämästä näkemyksestä, että 
kieli- ja koulukysymykset olivat keskeinen virike maaseudun heräämiselle. Jos 
paikallisen seura- ja kokoustoiminnan tarkastelu viittaa siihen, että kielitun-
nukset jäivät 1870-luvun kokoustoiminnassa taka-alalle sosiaalisen ja poliitti-
sen neutraalisuutensa vuoksi, niin kääntäen voidaan ajatella, että juuri 
samasta syystä ne tarjosivat jälkeenpäin sivistyncistölle käyttökelpoisen sym-
bolin kuvaamaan koko ilmiön syvintä olemusta. 

151 Sat 20.5.1876. 
152 Sat 1.4.1876. 
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Joskus valistustyöhön liitettiin vieläkin avoimemmin poliittista 
sivuvirettä. Fennomaanisen sivistyneistön poliittiset tavoitteet voi-
daan tunnistaa esimerkiksi näkemyksissä, joita maisteri Jaakko 
Raahm esitti pitäessään vuonna 1874 Heinävedellä "suomalaisen 
luennon suomalaisuudesta ja Suomen kansan sivistyksestä". Raah-
min sivistyskäsitys ja sen poliittinen ulottuvuus voidaan pelkistää 
vaatimukseen "kansallisesta sivistyksestä". Raahmille "kansallinen 
sivistys" oli selvästi jotakin suurempaa kuin väline kielellisen ja 
sosiaalisen tasa-arvon edistämisessä; se oli suorastaan edellytys nii-
den tavoittelulle. "Ellei sivistys ole kansallinen, niin se ei ole ku-
koistava eikä kanna kauniita hedelmiäkään." 53  

Puhe "suomalaisuudesta" ja "kansallisesta sivistyksestä" ei koros-
tanut erottelua valistajien ja valistettavien välillä. Säilyttävän so-
siaalisen merkityksen sijaan "kansallinen sivistys" sai radikaalia 
poliittista merkitystä korostamalla erottelua suhteessa "epäkansal- 
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	liseen sivistykseen". "Kansalliseen sivistykseen" vetoavat kansan- 
valistajat tavallaan jatkoivat paikallisella tasolla sitä ideologista 
taistelua, jonka Yrjö Koskinen oli aloittanut 1860-luvun lopun 
lehtikirjoituksissaan. Heille vaatimus "kansallisesta sivistyksestä" 
sisälsi myös ajatuksen "Suomen kansan" edustaman katsomusta-
van kunnioittamisesta. Paikallisilla puhujalavoilla toistettuna vaa-
timus "kansallisesta sivistyksestä" muuttui ikäänkuin yhteiseksi 
hankkeeksi ja viestitti alemmille kansankerroksille verhotusti 
lupausta, ettei kansakunnan tulevaisuuden määrittely ja rakenta-
minen välttämättä ollut vain yhteiskunnan ylempien kerrosten 
asia. `'4  

Kaiken kaikkiaan valistustyön kansallinen henki voidaan tulkita 
ensisijassa määrätietoiseksi kansakunnan rakentamiseksi. Isän-
maallisuutta saarnattiin "kansalaisuskontona", jonka avulla pyrit-
tiin vahvistamaan väestön velvollisuuden tunnetta autonomista 
valtioyksikköä kohtaan. Merkittävä ero aikaisempaan nähden 
oli, ettei valtion rakentamisen ylimpinä symboleina 1870-luvulla 
olleet jumala ja keisari vaan suomalaisuus ja valistus. Tässä suh-
teessa heiluriliike kulki seuraavalla vuosikymmenellä takaisinpäin. 
1880-luvun maaseudun juhlatilaisuuksia leimasi näkyvä Aleksante-
ri toiseen kohdistettu hallitsijakultti ja vahvempi uskonnollinen 
paatos. 

153 	US 4.3.1874. 
154 Malliesimerkki tästä ajattelutavasta on ylioppilas Salmelan Ristiinan kansan-

juhlilla kesällä 1879 pitämä puhe. Ks. US 9.8.1879. 



Usein 1870-luvun valistuksellisiin hankkeisiin liittyi myös selkeä 
poliittinen ulottuvuus, kannanotto kieli- ja kouluoloihin. Selvää 
kuitenkin on, etteivät fennomaaniset organisaattorit poikkeuksia 
lukuunottamatta pyrkineet laajentamaan "kielitaistelua" paikalli-
seksi rahvaan ja säätyläistön väliseksi vastakkainasetteluksi. Maa-
seudulta haettiin pikemminkin kannatusta pääkaupungissa käytä-
välle taistelulle ja fennomaanisen sivistyneistön pyrkimyksille mää-
ritellä ja monopolisoida yhtä hyvin "suomalaisuus" kuin "kansan 
tahto". 

Tämä tavoite määritteli puolestaan pitkälle 1870-luvun valistuk-
sellisen järjestäytymisen sisällön. Järjestäytyminen edellytti eri 
ryhmien eduista lähtien tavoitteiden sovittamista yhteen, ja sen 
menestyksellinen poliittinen hyödyntäminen vaati, että tämä yh-
teensovittaminen tapahtui mahdollisimman saumattomasti. Fen-
nomaaninen sivistyneistö joutui muotoilemaan sanottavansa taval- 
la, joka saattoi saavuttaa kansan hyväksynnän ja antoi siten mah- 	243 
dollisuuden esiintyä ulospäin "kansan tahdon" edusmiehenä. Sa-
malla sivistyneistön oli tingittävä vanhasta säätyläisstatuksesta. Sen 
oli mukauduttava säätyrajat ylittävään kanssakäymiseen, joka voi-
tiin tulkita osoitukseksi sivistyneistön ja kansan liitosta ja peruste-
luksi oikeudelle puhua Suomen kansan nimissä. Tässä mielessä 
1870-luvun maalaispitäjissä määriteltiin uudelleen sekä politiikan 
kenttä että kieli, ja paikalliset yhdistyskokeilut, juhlat ja kansan-
kokoukset valoivat suomalaisen poliittisen kulttuurin perusraken-
teita. 

JÄRJESTÄYTYMISPYRKIMYSTEN 
ALUEELLISET EROT 

Lounais-Suomi 

1870-luvulla Suomen maaseudulla perustettiin yli 240 seura- tai 
yhdistys-nimistä yhteenliittymää ja järjestettiin yli 700 erilaista jul-
kista kokoontumista. Kuten edellä on esitetty yhdistystoiminta oli 
vilkkainta Lounais-Suomen maaseudulla. Tällä maan vanhalla kes-
kusalueella perustettiin 87 erilaista seura- tai yhdistysnimistä yh-
teenliittymää ja järjestettiin 357 erilaista kansankokousta, luento- 



ja juhlatilaisuutta.'" Kaikista yhdistyksistä Lounais-Suomessa orga-
nisoitiin siis reilu kolmannes ja kokouksista puolet. 

Tarkemmin katsottuna tähän kuvaan sisältyy kuitenkin yllättävä 
piirre. Vaikka alueen kaupungit olivat vanhastaan yhdistysmuotoi-
sen järjestäytymisen edelläkävijöitä, maan vanhojen kaupunki-
keskusten ympäristöt Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla olivat 
verrattain laimean järjestäytymisen aluetta. Tältä osin maaseudun 
järjestäytyminen ei seurannut välittömästi taloudellista edistymistä 
ja teollistumiseen kytkeytyvää yhteiskunnallista modernisoitu-
mista. 

Varsinais-Suomessa yhdistysmuotoinen seuratoiminta jäi seitse-
män yksittäisen yhdistyksen varaan eikä koskettanut lainkaan suu-
rinta osaa alueen kunnista. Varsinais-Suomessa yhdistystoiminnan 
muodoilla ei ollut selvää profiilia. Sivistyksellisiä seuroja perustet-
tiin kolme, joista vain yhdestä on säilynyt tietoja useamman vuo- 
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	den ajalta.'" Musiikillisia seuroja oli kaksi, joista Uskelassa perus- 
tettu lauluseura sammui alkuunsa, kun taas Dragsfjärdissä toimi-
nut työväen musiikkiyhdistys jaksoi paikallisen tehtaan johdon 
tuella useamman vuoden.'" Maataloudellisista yhteenliittymistä 
Vehmaalla perustettu hevosystäväin yhdistys mainitaan vain ker-
ran, mutta vuonna 1877 perustettu Maskun maamiesseura viitoitti 
jo tietä Varsinais-Suomen talonpoikaiston myöhemmän järjestäy-
tymisen pääsuunnalle.'58  

Varsinais-Suomessa julkisia kokoontumisia oli kaikkiaan runsas 
kaksikymmentä. Tietoja on 14 paikkakunnalta, eli vain neljäsosas-
ta alueen pitäjistä. Useimmissa kunnissa ei järjestetty ainoatakaan 

155 	Ks. Taulukot 1 ja 2. Kokouslukuun ei sisälly ylioppilasjärjestöjen säännöllises- 
ti pitämiä kansantajuisia luentoja, joita järjestettiin pääkaupungin ympäris-
tössä 1870-luvun mittaan yli 350 luentoa. Jos ylioppilaiden aktiivisuus luettai-
siin mukaan Lounais-Suomen maaseudun kokoustoimintaan, kokousmäärä 
kasvaisi kaksinkertaiseksi ja alueen suhteellinen osuus lähes kahteen kolmas-
osaan koko maan tilaisuuksista. 

156 Perttelissä toimineesta Kansanvalistusseurasta on tietoja vuosilta 1877-1878, 
mutta senkin toiminnan alkua luonnehdittiin vaatimattomaksi. US 2.4.1878. 
Paimiossa ja Uskelassa mainitaan Kansanvalistusseuran haaraosastot. Toini 
Erkkola, Erik v. Hertzen & Kerttu Innamaa, Paimion historia. Hämeenlinna 
1973. s. 784; ST 25.7.1876. Lehtitietojen mukaan Paimiossa kesällä 1875 
järjestetty Kansanvalistusseuran jäsenten kokous keräsi runsaasti väkeä ja 
seuraan liittyi paljon uusia jäseniä. ST 13.8.1875. Sen sijaan Raisiossa järjes-
tettyyn vastaavaan kokoukseen saapui osanottajia "peräti pieni määrä, niin 
ettei pienempää voi olla olemassa" ilmeisesti asiamies A. Ahlfors yksinään. ST 
5.3.1875. 

157 ST 25.7., 14.11.1876.; HBL 6.9.1874, MBl 13.5.1875. 
158 US 29.11.1871; ÅU 22.3.1876; ST 1.4., 8.4.1876. 
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Kartta 1. Suomen talous- ja sosiaalihistoriallinen aluejako 1800-luvulla 

Lähde: Alapuro 1988 s. 52-55.159 

159 Aluejaon sisällä on aineiston tulkinnassa sovellettu maakuntajakoa, jota on 
käytetty Suomen kansankulttuurin kartastoissa. Milloin aluerajat ja maakun-
tarajat eivät ole vastanneet toisiaan, on maakuntarajoja korjattu aluejaon 
mukaisesti. Toivo Vuorela (toim.), Suomen kansankulttuurin kartasto 1. 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 325. Helsinki 1976; Matti Sar-
mela, Suomen perinneatlas. Suomen kansankulttuurin kartasto 2. Suomalai-
sen kirjallisuuden seuran toimituksia 587. Helsinki 1994. s. 251-259. 
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tilaisuutta ja vain Uskelassa kokoustoiminta oli vähänkään sään-
nöllisempää. Valtaosa tilaisuuksista oli arpajaisia, joilla koottiin 
varoja erilaisia paikallisia hankkeita varten, useimmin kansa-
koulun hyväksi.10  

Varsinais-Suomeen osuu kyllä yksi osallistujamääränsä puolesta 
maan huomattavimpiin kuulunut joukkotapahtuma, Kaarinassa 
kesällä 1875 järjestetty "arpajaiskansanjuhla", johon lehtitietojen 
mukaan osallistui 3 000-4 000 henkeä. Varsinais-Suomelle kuvaa-
vaa on, ettei tilaisuuteen liittynyt laajempia kansallisia tai yhteis-
kunnallisia tavoitteita, vaan varoja kerättiin urkujen hankkimisek-
si pitäjän kirkkoon." 51  Maakunnassa järjestetyt kansanjuhlat olivat 
yleisemminkin luonteeltaan varsin patriarkaalisia. Esimerkiksi 
vuonna 1876 Sanomia Turusta kertoi Kontiolahden kartanon 
omistajan J. Aminoffin järjestäneen syntymäpäivänään juhlat "kai-
kille alamaisilleen".162  
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	Vain poikkeustapauksissa Varsinais-Suomen julkisissa kokouk- 
sissa esitettiin kauaskantoisia kansallisia tai yhteiskunnallisia tun-
nuksia. Korostetusti talonpoikaisia järjestäytymisaloitteita ei 
ilmennyt lainkaan. Fennomaanisen sivistyneistön ajamien hank-
keiden, Helsingin suomalaisen koulun ja Kansanvalistusseuran, 
tueksi järjestettiin vain kolme tilaisuutta.'b; 

Varsinais-Suomen talonpoikaiston passiivisuuden taustalla voi-
daan nähdä samoja tekijöitä, joilla Hannu Soikkanen on selittänyt 
maakunnan viljelijäväestön vastahakoisuutta uuden kunnallishal-
linnon toimeenpanemisessa ja myöhemmin kansakoulujen perus-
tamisessa. Varsinais-Suomen vauraat talolliset olivat jo 1800-luvun 
puoliväliin mennessä nousseet "lähelle säätyläistöä" ja ottaneet 

160 Halikossa järjestettiin vuonna 1875 arpajaiset työtuvan hyväksi (AU 
19.6.1875), Kaarinassa urkujen hankkimiseksi (AP 31.7.1875; AU 3.8.1875), 
Koskella kansakoulun hyväksi (AU 2.2.1875), Maariassa Virumäen rusthollis-
sa (ST 5.2.1876), Marttilassa "hupa-arpajaiset" kansakoulun hyväksi (ST 
17.12.1875), Paraisissa teollisuusnäyttelyyn matkaavien hyväksi (MBI 
19.8.1876), Perniössä kansakoulun hyväksi (BBI 5.1.1876), Uskelassa kansa-
koulun hyväksi (US 9.10.1874) ja Uudellakirkolla kansakoulun hyväksi (ST 
9.12.1876). 

161 	AP 31.7. 1875; AU 3.8. 1875. 
162 	ST 8.8.1876. Perniössä järjesti kreivi Creutz alustalaisilleen juhlat sekä kesällä 

1875 että 1876. Ensimmäisillä juhlilla oli päivällistarjoilu, ja juhlan kunniaksi 
saivat torpparit velkansa anteeksi; ne joille velkaa ei ollut kertynyt vapautet-
tiin vuosimaksustaan. AP 15.7.1875. 

163 Maskussa organisoitiin vuonna 1872 Helsingin suomalaisen koulun hyväksi 
arpajaisia, jotka kuvernööri kielsi. US 22.11.1872. Paimiossa ja Raisiossa 
kokoonnuttiin Kansanvalistusseuran merkeissä. ST 13.8.1875; ST 5.3.1875. 



Taulukko 5. Maaseudun seuratoiminta Lounais-Suomessa 1870-luvulla 

Tark 	Varsinais-Suomi Uusimaa Häme Satakunta Yhteensä 

hvv 0 3 1 0 4 
maat 2 7 9 3 21 
mus 2 2 6 3 13 
nais 0 3 2 0 5 
siv 3 4 19 9 35 
VPK 0 1 2 1 4 

Yhteensä 7 20 39 16 82 

paikkansa kunnallisessa elämässä.'64  Heillä ei ollut tarvetta pyrkiä 
nostamaan statustaan luomalla uusia tasa-arvoisen kanssakäymi-
sen muotoja säätyläistön kanssa. Ruotsinkielinen säätyläistö muo-
dosti oman selvärajaisen yläluokkansa, mutta sen johtavan aseman 
perustana ei ollut keinotekoinen säätyrajoitus, vaan talonpoikien 
hyvin ymmärtämä argumentti: suurempi maanomistus. Vaikka 
Varsinais-Suomen talonpojat eivät päässeet osallisiksi säätyläistön 
seuraelämästä, arkisissa toimissa he olivat tasa-arvoisia; kunnallis-
hallinnossa ja kaupanteossa ratkaisi raha, ei syntyperä. Varsinais-
Suomi kulkikin etunenässä esimerkiksi säästöpankkien perustami-
sessa ja myöhemmin viljelijöiden tuotannollisessa yhteistyössä. 

Kuvaava on Uudessa Suomettaressa vuonna 1873 julkaistu maa-
seutukirje, jossa valiteltiin Suomalaisen alkeisopiston hyväksi jär-
jestetyn keräyksen huonoa tulosta. "Vähä-varaisuudesta en luule 
että vika löydetään uhrausten vähyyteen näin tärkeässä toimessa. 
Vaan meissä Varsinais-Suomen talopoikais-säätyisissä ei ole — vali-
tettavaa kyllä — kansallishenki päässyt vireille; harva on meistä, 
joka vähänkin tuntee mitä sanoilla isänmaa ja äidinkieli sisal-
letään.""" 

Sikäli kuin Varsinais-Suomen säätyläistö tunsi kiinnostusta yh-
distystoimin taa kohtaan, se ilmeisesti osallistui kaupunkien seura-
elämään ja toimi vanhojen valtakunnallisten keskusseurojen puit-
teissa. Etelä-Suomen kartanoalueiden säätyläistön elämänpiiri 
liittyi pikemminkin kaupunkien johtavien kerrosten kuin paikka-
kunnan talollisten elämään. Sen maanomistukselle perustunut 

164 Soikkanen 1966 s. 181-184, 200-201, 821-823. 
165 US 9.4.1873. 
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Taulukko 6. Maaseudun kokoustoiminta Lounais-Suomessa 1870-luvulla 

Tyyppi 	Varsinais-Suomi Uusimaa Häme Satakunta Yhteensä 

arpajaiset 16 23 59 35 133 
iltahuvit 2 7 54 34 97 
kansanhuvi 2 4 13 9 28 
konsertti 1 0 3 0 4 
luento 2 5 10 15 32 
näytelmä 0 1 10 10 21 
usk. kok 0 0 0 1 1 
vuosikok 0 0 3 1 4 
muu kok 3 8 7 8 26 

yhteensä 26 48 159 113 346 

sosiaalinen asema tai ruotsinkielinen kulttuuri ei ollut uhattuna, 

eikä sillä ollut tarvetta pyrkiä tukeutumaan maakunnan ruotsin-

kieliseen rahvaaseen kuten myöhemmin vuosisadan lopulla. Ehkä 

kauemmin kuin muualla Varsinais-Suomen säätyläistö piti kiinni 

aristokraattisesta statuksestaan eikä pyrkinyt legitimoimaan ase-

maansa uudelta pohjalta sivistyneistönä. Valistukselliset hankkeet, 

jotka korostivat sivistyksen merkitystä yhteiskuntahierarkian kul-

makivenä, pysyivät sille vieraina, eikä sen piiristä noussut fen-

nomaanisia aatteita omaksuneita renegaatteja, jotka olisivat ryh-

tyneet organisoimaan seura- ja kokoustoimintaa kansallisten tai 

valistuksellisten tunnusten alla.'" 

Uudellamaalla järjestäytymispyrkimyksiä esiintyi Varsinais-Suo-

mea runsaammin. Seuroja ja yhdistyksiä perustettiin kaikkiaan 20. 

Mitään selvää huippua järjestäytymisessä ei ilmennyt. Uusia yhdis-

tyksiä perustettiin tasaisesti pari vuodessa, joskin vuosikymmenen 

loppua kohti tahti hieman tiheni. Useimmissa kunnissa järjestäyty-

minen jäi yksittäisiin kokeiluihin, kärjessä kulki Kirkkonummi, 

jossa perustettiin kolme yhdistystä. Kirkkonummen rouvasväen- 

166 	Kysymys siitä, miksi järjestäytymiskokeiluja, joilla oli Turussa muuta maata 
pitemmät traditiot, ei pyritty levittämään ympäröivälle maaseudulle, voidaan 
nähdä myös yhteydessä luonaissuomalaisten ylioppilaiden aatteelliseen 
suuntautumiseen. Lounaissuomalaiset fennomaanit eivät olleet kiinnostu-
neita Yrjö Koskisen lietsomasta hegemoniataistelusta vaan edustivat käytän-
nöllisempää ja sovittelevampaa asennoitumista. Ks. Klinge 1978 III s. 16-29. 
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yhdistys, isäntäyhdistys ja lauluseura olivat kaikki ruotsinkielisiä ja 
rajoittivat toimintansa ilmeisesti pitkälti säätyläistön piiriin."" 

Uudenmaan järjestäytymisen painopiste oli maataloudellisessa 
seuratoiminnassa. Muulle yhdistystoiminnalle oli tunnusomaista 
keskittyminen tehdaspaikkakunnille sekä ylioppilaiden ja sääty-
läistön keskeinen osuus toiminnan organisaattoreina. Tehtaan 
isäntien työväelleen perustamia olivat esimerkiksi Pohjassa, Kar-
jaalla sekä Anjalassa Ummeljoen ja Heikkilän sahoilla toimineet 
sivistysseurat ja lukuyhtiöt." 

Maaseudun seuratoiminnassa ylitettiin muuta maata harvem-
min perinteiset säätyrajat, eikä juhliin ja kokouksiin yleensä liitty-
nyt näyttäviä kansallisia tunnuksia. Talonpoikaiston aktiivisuus oli 
laimeaa. Yksittäinen poikkeus olivat Pornaisissa vuonna 1874 suo-
menkielisen kirjaston hyväksi järjestetyt arpajaiset, joista Uudessa 
Suomettaressa raportoitiin, että "kaikki voitot olivat yksistään 
talonpoikaisen kansan antamia, niin että kappelin herrasväkeä 	249 
ei ollut siellä edustamassa yksikään voitto eikä osakas; näyteltiin 
'Riita-asia', johon myöskin otti osaa ainoastaan talonpoikainen 
kansa."'" 

Säätyläistön ja talonpoikaiston kohtaamisvaikeuksien takana 
vaikuttivat todennäköisesti paljolti samat tekijät kuin Varsinais-
Suomessa. Vaurastuneet talonpojat muodostivat varsin laajan 
uuden maaseudun keskikerroksen, joka erottautui selvästi tilatto-
mista ja torppareista, mutta ei toisaalta havitellutkaan samaa sta-
tusta kuin kartanoalueiden aristokraattinen vanha eliitti. Yksittäi-
set aloitteet seura- ja kokoustoiminnan virittämiseksi tulivat usein 
ylioppilaiden ja pääkaupungin fennomaanisen sivistyneistön ta-
holta, mutta ne eivät saaneet suurempaa vastakaikua talonpoikais-
ton keskuudessa. Yhteinen pohja löytyi parhaiten poliittisesti 
neutraalissa maataloudellisessa yhteistoiminnassa. 

1870-luvun maaseudun seura- ja kokoustoiminnan ehdotonta 
keskusaluetta oli Häme ja sen maanviljelyspitäjät. Hämeessä yhdis-
tysmuotoisen järjestäytymisen laajeneminen käynnistyi aiemmin 
kuin muualla ja oli korkeimmillaan jo 1874. Perustettujen yhdis-
tysten määrä, 39, oli maan korkein. Puolet yhdistystoiminnasta 
liittyi fennomaanisen sivistyneistön hellimiin valistusharrastuk- 

167 US 28.6.1872; US 23.1.1878; FV 6.8.1879. 
168 John Strömberg, Nykterhet, svenskhet, socialism. Frivilliga föreningar i väst-

ra Nyland ca 1850-1917. — Våstnylåndsk årsbok 1983. Ekenås 1983. s. 33, 36; 
Ecva-Liisa Oksanen, Anjalan historia. Myllykoski 1981. s. 593; US 24.2.1875. 

169 US 17.4.1874. 



siin. Seuraavaksi merkittävintä oli maataloudellinen järjestäytymi-
nen, joka kertoi Hämeen vauraan talonpoikaiston aktiivisuudesta. 

Pääosa Hämeen maaseudulla perustetuista yhdistyksistä oli sivis-
tys- ja lukuseuroja, jotka vaikuttivat talonpoikaiston keskuudessa. 
Toiminnan muodot saattoivat olla vaatimattomia, mutta rajoittui-
vat harvoin pelkkään sanomalehtilukutuvan ylläpitoon. Laajinta 
maaseudun seuratoiminta oli maakunnan etelä- ja länsiosissa, jos-
sa se oli myös organisatorisilta muodoiltaan kiinteintä ja jatkui 
usein keskeytyksettä seuraavalle vuosikymmenelle. Seuratoimin-
nan keskuspaikkoja olivat esim. Akaa, Hollola, Janakkala, Loppi, 
Tammela ja Tyrväntö. 

Julkisia kokoontumisia Hämeessä organisoitiin kaikkiaan 159, 
eli lähes neljännes koko maan tilaisuuksista. Kokoustoiminta jat-
kui suhteellisen säännöllisenä jo vuodesta 1873 lähtien. Arpajaiset 
ja iltahuvit, joissa eri säädyt kohtasivat, olivat yleisin kokoontumi- 
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	sen muoto. Suhteellisen korkea oli myös rahvaalle suunnattujen 
kansanhuvien määrä, minkä voi tulkita kertovan tehdaspaikka-
kunnilla heräävästä tarpeesta säännellä luokkien välisiä suhteita. 

Etenkin maakunnan eteläosissa seura- ja kokoustoiminnalle 
näyttäisi olleen tyypillistä, että se ylitti vanhat säätyrajat. Etelä-
Hämeen rusthollaripitäjissä esiintyi myös muuta maata selvempää 
talonpoikien itsenäistä aloitteellisuutta, jonka huomattavimpana 
esimerkkinä oli Etelä-Hämeen maalaisseuran perustaminen. Va-
listuksellisen seuratoiminnan organisaattoreina olivat usein sääty-
läiset ja talonpojat yhdessä, ja kokoontumisten tunnukset olivat 
avoimesti kansallisia, jopa suomenmielisiä. Julkilausuttuna tavoit-
teena oli säätyeroituksen kumoaminen, mutta kärkevää ruotsin-
kielisen yläluokan vastaista protestihenkeä ei juuri ilmennyt. 

Voidaan tulkita, että seuratoiminnan tunnukset ilmensivät maa-
kunnan rusthollarien nousua vaatimaan itselleen taloudellista ase-
maansa vastaavaa statusta. Valistukselliset hankkeet loivat uusia 
sosiaalisen kanssakäymisen muotoja varakkaimpien talonpoikien 
ja vanhan säätyläistön välille. Ne laskivat aatteellisen ja organisato-
risen perustan näiden säätyryhmien lähentymiselle ja pitemmällä 
tähtäyksellä uuden paikallisen yläluokkaryhmittymän muotoutu-
misella. Joskus toiminta sai selkeän poliittisen operaation luon-
teen, kuten esimerkiksi "edusmiesten" lähettäminen onnittelu-
käynnille pääkaupunkiin J. V. Snellmanin viettäessä 70-vuotispäi-
viään keväällä 1876. Heidän mukanaan lähetettiin "kunniakirjoi-
tus", jonka oli allekirjoittanut 50 Hämeenlinnan ja sen ympäristön 
suomenmielistä. Joukossa oli runsaasti fennomanian "mallitalon-
pojiksi" kutsuttuja maaseudun edusmiehiä. Talonpoikia osallistui 



onnittelulähetystöönkin ainakin Vanajasta, Janakkalasta ja Ori-
mattilasta.' 7" 

Selvemmin kuin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla Hämeen 
säätyläistö osallistui valistuksellisen seuraelämän organisointiin ja 
suomenmielisten katsomusten propagointiin. Tärkeä tekijä kehi-
tyksessä lienee ollut, että Hämeessä säätyläistö ei taloudellisessa 
mielessä ollut yhtä korkealla varakkaimpien talonpoikien yläpuo-
lella, eikä säätyläistöllä ollut samanlaisia edellytyksiä pitää kiinni 
vanhasta syntyperän suomasta statuksesta. 

Fennomaanien oppi sivistyksen merkityksestä tarjosi uuden le-
gitimaatioperustan sen yhteiskunnalliselle asemalle, joka oli kyllin 
vahva, ettei luopumisella ulkoisten säätyerojen korostamisesta ol-
lut käytännöllistä merkitystä. Hämeen säätyläistö suomenkielistyi, 
ja otti paikkansa myös uuden kansallisia ja valistuksellisia tunnuk-
sia kantaneen ryhmittymän johdossa. 

Täysin vailla ristiriitoja ei säätyerotuksesta luopuminen ja kan-
sallisten tunnusten omaksuminen tapahtunut Hämeessäkään. Eri-
tyisesti maakunnan itäosissa se oli hitaampaa, ja siihen liittyi merk-
kejä sosiaalisista jännitteistä. Myös Itä-Hämeessä oli seura- ja ko-
koustoimintaa, johon osallistui sekä säätyläistöä että talonpoikia, 
mutta näiden ryhmien lähentyminen ei tapahtunut ensisijassa 
valistuksellisten hankkeiden ja kansallisten tunnusten alla. Esi-
merkiksi Itä-Hämeen maalaisseura toimi pitkälti säätyläisviljelijöi-
den ehdoilla; se ei avoimesti puuttunut säätyrajoituksiin ja kieli-
kysymykseen. 

Yksi Itä-Hämeen maalaisseuran toiminnan keskuspaikkoja oli 
Sysmä. 1870-luvulla pitäjässä ei vielä ilmennyt suomenmielistä seu-
ratoimintaa; se heräsi Sysmän historian mukaan vasta myöhem-
min ja tuolloin nimenomaan vastareaktiona maalaisseuran sääty-
läisvaltaisuudelle: "Paikkakunnalla jo toimiva Maalaisseura ... ei 
vielä saanut mukaan montaa säätyhenkilöiden ulkopuolelta, ja 
siksi Sysmässä ... nähtiin tarpeelliseksi suomalaisuutta ajavan seu-
ran perustaminen. Onkin huomattava, että sen jäsenistön pää-
osan muodostivat opettajien ja pappien lisäksi pitäjän talolliset 
sekä liike-elämässä mukana olevat henkilöt. Näin ollen seura oli 
tavallaan vastapaino säätyhenkilöiden johdolla syntyneelle Maa-
laisseuralle.171  

170 Häm 11.5., 18.5.1876. 
171 	Keijo K. Kulha, Sysmän pitäjän historia III. Jyväskylä 1966. s. 361-362. 
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Hämeen itäosissa kuten suuressa osassa maan pohjois- ja itäosia 
säätyläistöllä ei ollut sosiaalisesti vertaisiaan potentiaalisia liittolai-
sia. Suomenkielinen talonpoikaisto koostui parhaastaan pientilal-
lisista, eikä eri säätyryhmien lähentymiselle ollut samanlaista poh-
jaa kuin maakunnan eteläosissa. Valistukselliset hankkeet tarjosi-
vat harvemmille talonpojille konkreettisen sosiaalisen nousun 
perspektiivin; kaikilla ei ollut varaa pitää lapsiaan kansakoulussa, 
ja monille koulujen ylläpito oli pelkkä ylimääräinen rasite. Valis-
tuksellisia hankkeitakin tuettiin, mutta Itä-Hämeen talonpoikien 
järjestäytymispyrkimykset eivät tähdänneet niinkään käytännölli-
seen sivistysmahdollisuuksien edistämiseen, vaan ilmensivät ehkä 
pikemminkin sosiaalista protestia, jolle fennomaanien kielipoliit-
tiset iskulauseet tarjosivat tunnukset. 

1870-luvun valistukselliset järjestäytymispyrkimykset eivät olleet 
ydinalueillaankaan osoitus koko talonpoikaiston "heräämisestä". 
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	Osittain ne jopa korostivat suomenkielisen väestön sisäisiä sosiaali- 
sia eroja. Koulujen ja kirjastojen hyväksi vietetyt iltahuvit avasivat 
vaurastuneille talollisille mahdollisuuden muodollisesti tasa-arvoi-
seen kanssakäymiseen vanhan säätyläistön kanssa. Säätyläistö mu-
kautui näiden tilaisuuksien kansallisiin ja kielipoliittisiin tunnuk 
siin, mutta toisaalta talonpojat omaksuivat säätyläistön perinteisia 
katsomus- ja käyttäytymistapoja. Tässä suhteessa 1870-luvun seura-
elämä ei ainoastaan lähentänyt talollisia vanhaan säätyläistöön, 
vaan myös erotti vaurastuneiden talonpoikien elämäntapaa pien-
tilallisten, torppareiden ja maattomien elämäntavasta. 

Hämeen läänin historiassa K. V. Kaukovalta on käsitellyt laajasti 
Hämeen varhaista seuraelämää ja arvioinut valistuksellisten jär-
jestäytymispyrkimysten yhteiskunnallista merkitystä. Kaukovalta 
arvioi "aikakauden tunnussanan", valistuksen, merkitystä sosiaalis-
ten suhteiden näkökulmasta."" 

"Se sivistys, josta paljon touhuttiin, tarttui juuri talollisluokkaan 
ensimmäiseksi. 1870-luvulta lähtien ruvettiin pitämään iltamia ja 
'huveja'. Niissä johti pitäjän säätyläisnuoriso, mutta kun myös 
virka- ja vallassäädyn valtasi kansanvaltaisuuden puuska ja se 
halusi 'lähetä kansaa', olla suomenmielistä ja vapaamielistä, niin 
ulkonaisesti säätyrajat alkoivat kadota. Talollisten pojat ja tyttäret 
oppivat herrastapoja ja tottuivat vapaasti käyttäytymään iltamissa 

172 Kaukovalta 1931 s. 938. 



ja lukuisissa yhdistyksissä, jotka olivat muodissa 1880-luvulta 
lähtien. Talonpojasta tuli tavallaan herra, ja niin alkoi se kehitys, 
joka on yhä jatkunut, niin, ettei enää voi puvusta ja käytöksestä 
erottaa, kuka on tehtaan tyttö tai palvelija ja kuka ns. herras-
väkeä'. "'" 

Kaukovallan näkemys vallasväen "kansanvaltaisuuden puuskasta" 
näyttäisi saavan tukea 1870-luvun paikallisten järjestäytymispyrki-
mysten kuvauksista. Aloite seuratoimintaan tuli usein säätyläisten 
taholta, ja monin paikoin saattoi yksittäisten henkilöidenkin pa-
nos olla merkittävä. Esimerkiksi Hartolan historiassa kerrotaan: 
"Hartolalle ominaisen kartanoyhteiskunnan vaikutus yhdistyselä-
mään voidaan nähdä siinä, että seurojen ja yhdistysten perustajat 
kuuluivat yleensä sivistyneistöön ja kartanoiden herrasväkeen ... 
Hartolassa Koskipään kartanon rouva Annie Boisman oli perusta- 
massa raittiusseuraa, työväenyhdistystä, nuorisoseuraa ja martta- 	253 
yhdistystä. Opettajat olivat myös usein yhdistysten perustajia, var-
sinkin syrjäkylillä."''' Säätyläiset on nähty ratkaisevassa asemassa 
myös silloin, kun seura- ja kokoustoiminta oli vähäistä tai puuttui 
kokonaan. Kuhmoisissa ei 1870-luvulla järjestetty juhlia tai arpajai-
sia. Paikallishistoriassa syy tähän on selitetty varsin yksinkertaisesti: 
Pitäjässä ei 1870-luvulla ollut "omaa oppikoulun käynyttä nuori-
soa — ei edes pappien poikia". 175  

Uudentyyppisen seuratoiminnan viriämisen taustalla ei kuiten-
kaan voida nähdä yksin säätyläistön toimintaa. Hämeessä on mo-
nin paikoin päinvastoin havaittavissa myös suomenkielisten talol-
listen itsenäistä aktiivisuutta. Ratkaiseva tekijä talonpoikaiston va-
listuksellisille hankkeille antaman tuen taustalla oli Kaukovallan 
mukaan puutavarakaupan vilkastuminen ja metsien arvon nousu. 
Sen jälkeen kun metsä oli 1870-luvulla noussut arvoon, oli monien 
talojen isännistä tullut "oikea pohatta". Talollinen, joka ennen 
metsäkaupan vilkastumista oli yhteiskunnallisesti ollut lähellä 
torppariaan ja renkiään, alkoi syödä kamarissaan työväestä eril-
lään. "Rikkaat tilalliset pääsivät jo pitäjän herrasväen seuraan, se 
kun käsitti 'kansalla' juuri heitä. He tilasivat sanomalehtiä ja hei-
dän maailmankatsomuksensa laajeni, ja juuri he lähettivät usein 

173 Kaukovalta 1931 s. 938. 
174 Sirpa Pihlaviita, Yhdistystoiminta kansansivistyspyrkiinysten tukena. — Harto-

lan kirja. Pieksämäki 1968. s. 377. 
175 Seppo Suvanto, Kuhmoisten historia. Lahti 1965. s. 670. 



poikansa kaupungin vasta perustettuun oppikouluun. Mutta torp-
pari pysyi köyhänä ja renki renkinä. Talollisten ja muun yhteisen 
kansan välille kasvoi siten se juopa, jonka toiselle puolen sosialis-
mi sittemmin sijoitti porvarin ja toiselle köyhälistön."'" 

Kaukovallan tulkinta sosiaalisten suhteiden murroksen merki-
tyksestä maaseudun valistuksellisten järjestäytymispyrkimysten 
taustalla tavoittaa epäilemättä jotakin oleellista juuri Hämeen ke-
hityksestä. Toisaalta vertailu Varsinais-Suomeen ja Uusimaahan 
osoittaa, ettei taloudellinen ja sosiaalinen muutos yksin ole riittävä 
edellytys seura- ja kokoustoiminnan läpimurolle. Hämeen maa-
seudun järjestäytymisen kannalta vähintäänkin yhtä oleellisena 
tekijänä onkin syytä pitää poliittisen liittoutuman syntymistä fen-
nomaanisen sivistyneistön ja vaurastuvan talonpoikaiston välille. 
Hämeessä se sai jopa kiinteämpiä muotoja kuin muualla maassa, 
vaikkei esittäytynyt ulospäin yhtä näyttävin ja avoimen fennomaa- 

254 	nisin tunnuksin kuin Satakunnassa. 
Satakunnassa seura- ja kokoustoimintaa esiintyi lähes yhtä run-

saasti kuin Hämeessä. Maaseudun seuraelämä painottui kuitenkin 
enemmän yksittäisten juhlien ja kokoontumisten järjestämiseen 
kuin menestykselliseen yhdistysmuotoiseen toimintaan. Yhdistyk-
siä organisoitiin vain 16, mutta kokouksia 113. Yhdistystoiminta 
painottui sivistykselliseen järjestäytymiseen. Kokoustoiminta kes-
kittyi ajallisesti muuta maata selvemmin vuosikymmenen puolivä-
liin, fennomanian liikekannallepanon vuosiin. Juhlien ja kokoon-
tumisten kansalliset tunnukset olivat usein poikkeuksellisen näyt-
tävät. 

Satakunnan maaseudulla ei syntynyt 1870-luvulla mitään erityi-
siä yhdistystoiminnan keskuksia. Tietoja erilaisten seurojen ja yh-
distysten perustamisesta on säilynyt kolmeltatoista paikkakunnal-
ta, vain kolmessa kunnassa toimi useampi kuin yksi yhdistys: Loi-
maalla lauluseura ja maanviljelyskilta, Messukylässä kaksi eri luku-
yhdistystä ja Pirkkalassa lukuyhdistys ja vapaaehtoinen palokunta. 
Huittisissa perustettiin lukuseura vuoden 1876 alussa, Keuruulla 
toimi vuonna 1875 sivistysseura ja "kansalaisseura", Kokemäellä 
oli 1870-luvulla Satakunnan maaviljelysseuran osasto, Lempääläs-
sä ja Noormarkussa lukuyhtiö, Loimijoella maanviljelyskinkeri-
kunta, ja Virroilla sekä maanviljelysseuran osasto että maalaisseu- 

176 Kaukovalta 1931 s. 991-992. 



ra; lisäksi Tampereen naapurikunnissa Messukylässä ja Pirkkalassa 
perustettiin 1870-luvun puolivälissä lukuseurat.' 77  

Satakunnassakin uuden seuraelämän tärkeä puoli oli säätyläis-
tön ja varakkaan talonpoikaiston lähentyminen ja uusien kanssa-
käymisen muotojen luominen. Tähän liittyi kuitenkin myös risti-
riitoja ja avointa vastahankaa molemmin puolin. Hämettä suu-
rempi osa säätyläistöstä omaksui kielteisen kannan fennomaanista 
sivuvirettä kantaviin järjestäytymispyrkimyksiin, ja useissa Satakun-
nan maaseutupitäjissä talonpoikaisto suhtautui välinpitämättö-
mästi hankkeisiin, joiden puuhamiehinä olivat yksittäiset säätyläi-
set tai opettajat. 

Osittain säätyläistön suhtautumisessa saattoivat heijastua maa-
kunnan kaupunkikeskuksessa Porissa jo 1870-luvulla ilmenneet 
kielelliset ristiriidat. Vanhastaan ruotsinkielinen hallinto- ja kaup-
pakaupunki oli nopeasti suomenkielistymässä. Osa kaupungin vir- 
kamiehistöä ja keskiluokkaa oli käynyt asukkaiden suomenkieli- 	255 
sen enemmistön nimissä taisteluun vanhan johtavan kerroksen 
valtaa vastaan, ja ajoi näyttävästi vanhan säätyeroituksen kumoa-
mista väestöryhmien keskinäisessä kanssakäymisessä.1  i8  

Myös maaseudun säätyläistön keskuudessa näkyi samankaltai-
nen jakautuminen. Osa säätyläistöä piti kiinni perinteisestä sääty-
erotuksesta, eikä ollut valmis tinkimään säädyn ja syntyperän anta-
masta statuksesta. Toisaalta joukko säätyläisiä ja kauppiaskuntaa, 
jonka aseman turvasi maaomistus ja vilkastuva puutavarakauppa, 
oli valmis muodollisesti tasa-arvoiseen kanssakäymiseen vauraan 
talonpoikaiston kanssa. Satakunnan maaseudun kokoontumisten 
näyttävät kansalliset tunnukset selittyvät paljolti siitä, että tilai-
suuksien organisaattoreina oli usein melko kiinteä maakunnan 
suomenmielisten ydinjoukko, jonka tavoitteissa ja puheissa heijas-
tuivat pääkaupungin johtavien fennomaanien katsomukset. 

Toisin kuin Hämeessä kysymys ei ollut puhtaasti paikallisista 
aloitteista, jotka olisivat osoittaneet jo tapahtunutta pitäjän sääty-
läistön ja talonpoikaiston lähentymistä, vaan vasta pyrkimyksestä 
luoda maaperää tälle lähentymiselle. Jatkuvan paikallisen yhdistys-
toiminnan organisoimiseen voimat riittivät Hämettä harvemmin. 
Sen sijaan maakunnan fennomaanien ydinryhmä oli kyllin voima- 

177 AU 21.12.1876, US 3.5.1878; Kaukovalta 1931 s. 1212-1213; US 15.7.1878, 
5.12.1879, TS 17.9.1878. 
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kas ottaakseen käsiinsä Satakunnan maanviljelysseuran johdon, ja 
järjestääkseen näyttäviä juhlia. 

Suomenmielisten juhlissa ja kokoontumisissa esitettiin vaati-
muksia suomenkielen ja suomenkielisen talonpoikaiston aseman 
parantamisesta. Puheissa asetettiin kyseenalaiseksi sosiaalinen hie-
rarkia, joka perustui syntyperälle ja kielelle, ja vaadittiin, että valis-
tustyön ja kansanopetuksen tuli avata suomenkieliselle talon-
poikaistolle mahdollisuus sosiaaliseen nousuun. Tässä suhteessa 
paikallisten kokouksien järjestäjien tavoitteet olivat sosiaalisesti 
radikaaleja. 

On kuitenkin huomattava, että sivistys oli samalla sosiaalisen 
hierarkian uusi legitimaatioperusta. Kansan keskuuteen levitettiin 
käsitystä, että syntyperän asemesta yhteiskunnallisen vallan oikeu-
tuksena oli sivistys. Valistuksellisissa seuroissa ja kokouksissa sivis-
tyneistön johtoasema oli melkeinpä itsestäänselvyys; kansan osana 

256 	oli seurata ylhäältä annettua "valoa". 
Satakunnalle olivat tunnusomaisia edellisessä luvussa kuvatut 

Kansanvalistusseuran ja Snellmanin hyväksi järjestetyt näyttävät 
juhlat. Vaikka niissä ei esitetty kärkeviä kielipoliittisia tai yläluokan 
vastaisia tunnuksia, ne herättivät avoimesti puoluepoliittisia vasta-
kohtaisuuksia. Snellman ei ollut vielä kiistatta kansallinen suur-
mies, vaan myös fennomaanien aatteellinen oppi-isä, ja hänen 
kunniakseen järjestetyt juhlat saatettiin tulkita myös yrityksiksi 
vahvistaa Suomalaista puoluetta. Näin asia käsitettiin esimerkiksi 
Björneborgs Tidningissä, joka arveli Snellman juhlien palvelevan 
"jungfennomaanien tarkoitusperiä". I 79  

Lehti esitti samansuuntaisia epäilyksiä myös Kansanvalistusseu-
ran hyväksi järjestettyjen arpajaisten yhteydessä. Kansanvalistus-
seura näytti muodostavan yhdyssiteen pääkaupungin fennomaani-
sen sivistyneistön ja maaseudun suomenmielisten välillä, ja sen 
toimien pelättiin tähtäävän rahvaan organisoimiseen ruotsinkie-
listä yläluokkaan vastaan. Sen hyväksi suunnitellut arpajaiset, joi-
den organisoinnista ympäri maata Zacharias Topelius oli tehnyt 
aloitteen keväällä 1875, herättivät kritiikkiä ruotsinkielisessä leh-
distössä.18° Kun arpajaisia vuonna 1876 ryhdyttiin järjestämään 
Satakunnassa Björneborgs Tidning kirjoitti: "Z. T.s bekanta up-
pror börjar sålunda finna gehör på det ena hållet efter det andra, 
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men enligt vår åsikt, till skada för både folket och det 'ljus' man 
vill sprida ut åt det samma."181  

Erityisesti kritisoitiin sitä, että tilaisuudet olivat avoimia kaikelle 
kansalle, ja että ne "edistämällä uhkapeliä" uhkasivat rahvaan 
siveellistä tasoa. Tämä argumentti voidaan toisaalta ymmärtää li-
beraalien kansan työmoraalista kantaman huolen pohjalta, mutta 
Porin kärjistyneet kielisuhteet huomioon ottaen voidaan olettaa, 
että sen taustalla väikkyi myös pelko, että Kansanvalistusseuran 
hyväksi järjestetyt kansankokoukset muodostuisivat fennomaani-
siksi agitaatiotilaisuuksiksi, joissa pahimmassa tapauksessa yllytet-
tåisiin suomenkielistä rahvasta ruotsinkielistä yläluokkaa vastaan. 
Viimekädessä liberaalin lehdistön huolen aiheena oli kysymys, 
pyrittiinkö Kansanvalistusseuran avulla luomaan jonkinlainen 
suomenmielisten puolueorganisaatio ja mobilisoimaan fen-
nomaanista joukkoliikettä rahvaan keskuudessa. 

Edellisessä luvussa käsiteltyjen pääkaupungin fennomaanien 
kannanottojen pohjalta on selvää, ettei Suomalaisen puolueen 
johdolla ollut tällaisia tavoitteita. Tämä ei kuitenkaan vielä todista, 
ettei paikallisten seurojen ja kokousten organisoijilla olisi ollut 
pitemmälle meneviä tavoitteita tai, ettei tilaisuuksista olisi — järjes-
täjien aikomuksista riippumatta — voinut muodostua rahvaan pro-
testin kanavia. 

Satakunnassa valistukselliseen seura- ja kokoustoimintaan liittyi 
poikkeuksellisen näyttäviä kansallisia tunnuksia, ja useissa tilai-
suuksissa pyrittiin innostamaan myös talonpoikaista kansaa osalli-
seksi "kansalliseen työhön", mutta käytännössä Satakunnan seura-
ja kokoustoiminta ei edustanut pyrkimystä rahvaan organisointiin 
radikaalien yhteiskunnallisten tai kielipoliittisten tavoitteiden 
merkeissä — ehkä Lauri Kivekkään maakunnan pohjoisosissa orga-
nisoimia hankkeita lukuunottamatta. 

Ruotsinkielisen lehdistön epäilyksistä huolimatta valistukselli-
nen seuratoiminta tähtäsi selvästi enemmän poliittisen ja sosiaali-
sen järjestyksen ylläpitämiseen kuin rahvaan yllyttämiseen yläluok-
kaa vastaan. Satakunnassa järjestetyissä kansankokouksissa ei 
esiintynyt sen paremmin vaatimuksia kansan poliittisten oikeuk-
sien laajentamisesta kuin merkkejä rahvaan patoutuneesta sosiaa-
lisesta katkeruudesta. 

Järjestäytymispyrkimysten puuhamiesten vaatimukset säätyeroi-
tuksen kumoamisesta eivät ilmentäneet pyrkimystä yleiseen tasa- 

181 BjT 15.4.1876. 
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arvoon. Kuten Hämeessä yhteiset juhlat tähtäsivät pikemminkin 
uudenlaisten sosiaalisen kanssakäymisen muotojen luomiseen pe-
rinteisten säätyläisryhmien ja varakkaan talonpoikaiston välille. 

Niiden avulla pyrittiin luomaan perustaa ruotsinkielisen säätyläis-
tön ja vaurastuvan suomenkielisen talonpoikaiston kielelliselle ja 
aatteelliselle lähentymiselle. 

Valistuksellisen seura- ja kokoustoiminnan muuttuminen poliit-
tiseksi kiistakysymykseksi Satakunnassa, ei johtunut niinkään siitä, 
että järjestäytymisen muodot ja tavoitteet olisivat olleet radikaa-
limpia kuin Hämeessä tai edustaneet selvemmin talonpoikaiston 
itsenäistä liikehdintää. Oleellista oli säätyläistön yhteiskunnallis-
ten ja poliittisten katsomusten jyrkempi jakaantuminen. Satakun-
nassa osa säätyläistöä piti ilmeisesti Hämettä tiukemmin kiinni 
kielelle ja syntyperälle perustuvasta statuksestaan, eikä ollut yhtä 
valmis tasa-arvoiseen kanssakäymiseen suomenkielisen talon- 
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	poikaiston kanssa. Maaseudun juhlien ja kokoontumisten pääor- 
ganisaattoreina oli yksittäisiä säätyläisiä, joiden status ei ollut riip-
puvainen virka-asemasta vaan perustui maaomistukselle tai osalli-
suudelle kasvavassa puutavarakaupassa, ja opettajia ja kauppiaita, 
jotka pyrkivät vahvistamaan statustaan osana sivistyneistöä. 

Sääty-ylpeyttä suurempi merkitys lienee kuitenkin ollut uuden-
laisella poliittisella asennoitumisella. Hylätessään perinteiset kat-
somukset ja tavat Satakunnan säätyläistö jakautui Hämettä selvem-
min liberaalin ja fennomaanisen katsomustavan kannattajiin. 
Oma merkityksensä Satakunnan maaseudun seura- ja kokoustoi-
minnalle olikin Porin kunnalliselämän valtataistelulla, jota jo 
1870-luvulla käytiin kielipoliittisin tunnuksin. Voidaan ajatella, 
että sen seurauksena hegemonista asemaa tavoittelevat fennomaa-
nit korostivat enemmän näyttäviä kansallisia tunnuksia kuin proo-
sallisempia valistuksellisia tavoitteita. Paikallisesti ilmaistulla "kan-
san tahdolla" ei ollut merkitystä vain pääkaupungissa käydylle 
poliittiselle taistelulle vaan myös maakunnan sisällä syntyi poliitti-
sia ryhmittymiä, jotka kävivät ankaraa aatteellista taistelu hegemo-
niasta paikallisissa valtaelimissä.'" 

182 Esimerkiksi Edvin Avellan tarkasteli Kansanvalistusseuran paikallista toimin-
taa poikkeuksellisen selvästi puoluepoliittisesta näkökulmasta. Kirjeessään 
seuran sihteerille hän selitti Porissa esitetyn seuran toiminnan arvostelun 
edustavan "ylimysten äänri" ja asetti tehtäväksi voittaa seuralle ystäviä "Porin 
alhaisemmasta kansasta". E. Avellan j. Swanille 10.5.1875. KVS:n jäsenten 
kirjeenvaihtoa hiiineittäin v. 1875-1878 (Fa 1). KVS:n arkisto, VA. 



Kaiken kaikkiaan voidaan arvioida, että Lounais-Suomen valis-
tuksellisen järjestäytymisen muodot ja tunnukset vastasivat — Varsi-
nais-Suomea lukuunottamatta — pitkälle pääkaupungin johtavien 
fennomaanien tälle toiminnalle asettamia odotuksia. Kansalliset 
tunnukset tähtäsivät velvollisuuden tunteen herättämiseen talon-
poikaistossa kansallisvaltiota kohtaan, ja olivat osa määrätietoista 
kansakunnan rakentamista. Samalla valistukselliset seurat ja ko-
koukset levittivät ja sovelsivat käytäntöön fennomaanisia käsityksiä 
yhteiskunnasta; niissä asetettiin kyseenalaiseksi kielen ja syntype-
rän merkitys yhteiskunnallisen statuksen perustana, ja nostettiin 
sivistys niiden tilalle. Tässä suhteessa Hämeen ja Satakunnan seu-
raelämässä esiintyneet kielipoliittiset ja yhteiskunnalliset vaati-
mukset olivat niin maltillisia, että niitä voitiin käyttää osoituksena 
siitä, että Suomalainen puolue edusti "kansaa" ja sen toiveita il-
man, että johtavat fennomaanit olisivat leimautuneet puolue-
pukareiksi ja kansankiihottajiksi. 

Itä-Suomi 
Itä-Suomessa järjestäytymisen muodot ja tunnukset olivat pitkälti 
samankaltaisia kuin Hämeessä, mutta toiminnan sosiaalinen poh-
ja oli osittain erilainen ja siihen liittyi enemmän merkkejä väestö-
ryhmien välisistä ristiriidoista. Säätyrajojen ylittäminen valistuksel-
lisessa yhdistys- ja kokoustoiminnassa ei ollut yhtä näkyvää kuin 
Länsi-Suomessa, eivätkä seurat osoittautuneet yhtä elinvoimaisik-
si. Monissa kunnissa säätyläistö näyttää vierastaneen talonpoikais-
ton aloitteista pidettyjä juhlia, ja talonpoikaisto karttaneen osallis-
tumista säätyläistön organisoimiin tilaisuuksiin. Joissakin tapauk-
sissa säätyjen kohtaaminen johti jopa avoimiin erimielisyyksiin ja 
rettelöihin.188  

Seurojen lukumäärän perusteella Savo-Karjala oli maan aktiivi-
simpia osia. Savo-Karjalan maaseudulla perustettiin 1870-luvulla 
kaikkiaan 59 yhdistystä, eli noin neljännes koko maan maaseutu-
yhdistyksistä. Yhdistystoiminta jakautui varsin tasaisesti alueen eri 
osien välillä. Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa 
perustettiin kussakin runsaat kaksikymmentä yhdistystä, eli siis 
hieman useampia kuin esimerkiksi Uudellamaalla ja Satakunnas-
sa ja selvästi enemmän kuin Varsinais-Suomessa. Savo-Karjalan 

183 	Ks. esim juhlaselostus Joroisista 1.3.1872. 
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Taulukko 7. Maaseudun seuratoiminta Itä-Suomessa 1870-luvulla 

Tark Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Yhteensä 

hyv 1 0 1 2 
maat 7 10 10 27 
mus 3 3 1 7 
nais 1 1 0 2 
rait 1 2 2 5 
siv 11 8 10 29 
urh 0 1 0 1 

yht 24 25 24 73 

seura- ja kokoustoiminta vahvistaa näin osaltaan johtopäätöstä, 
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	ettei taloudellinen vauraus heijastunut suoraan suurempana jär- 
jestäytymisaktiivisuutena. 

Yhdistystoiminnan painopiste ei ollut yhtä selkeästi kuin Lou-
nais-Suomessa joko maataloudellisessa tai sivistyksellisessä järjes-
täytymisessä. Kumpikin toimintamuoto oli kokeiltavana, mutta 
vain harvoin ne jäivät elämään. Kenties kumpikaan ei tarjonnut 
sellaista uskottavaa yhteiskunnallisen nousun lupausta, johon itä-
suomalainen talonpoika olisi samaistunut. Sen sijaan kumpaakin 
saattoi käyttää "herrojen touhuihin" kohdistuvan epäluulon 
enemmän tai vähemmän peitettyyn ilmaisemiseen.''' 

Kokoustoiminnassa Itä-Suomi oli Hämeen ja Satakunnan jäl-
keen maan aktiivisinta aluetta. Erityisesti Etelä-Savossa ja Pohjois-
Karjalassa järjestettiin runsaasti yleishyödyllisiä huveja ja muita 
julkisia kokoontumisia. Poikkeuksellisen usein näihin tilaisuuk-
siin liittyi kuitenkin väestöryhmien välistä kitkaa. Säätyrajojen ylit-
täminen ei onnistunut Savo-Karjalassa yhtä kivuttomasti kuin Hä-
meessä. 

Savossa oli Lounais-Suomea vähemmän sellaisia varakkaita suo-
menkielisiä talollisia, jotka olisivat voineet nousta vaatimaan itsel-
leen samaa yhteiskunnallista statusta kuin vanhalla säätyläistöllä. 

184 	Ks. esim. juhlaselostus Enonkoskelta US 27.1.1870. Savolaisessa ympäristössä 
maaseutukirjeiden valistusoptimismi pyrki joskus saamaan tahattoman nai-
vin tai kenties ironisen sivuvireen. "Päälle päätteeksi on meillä suomalainen 
iltaseurakin, jossa luennoiden, laulujen ja keskustelujen avulla koemme tässä 
mutkaisessa maailmassa seurata sitä tietä, joka meidätkin saattaisi kerran 
isänmaan toivojen pyhimpään." US 5.3.1879. 



Taulukko 8. Maaseudun kokoustoiminta Itä-Suomessa 1870-luvulla 

Tyyppi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Yhteensä 

arpajaiset 23 11 15 49 
iltahuvi 7 4 9 20 
kansanhuvi 6 0 9 15 
konsertti 1 2 0 3 
luento 9 8 3 20 
näytelmä 5 3 6 14 
muu kok 4 8 17 29 

yhteensä 55 36 59 150 

Kärjistäen voidaan sanoa, että pienviljelijöistä koostunut talonpoi-
kaisto ei ollut niinkään kiinnostunut konkreettisten sivistyshank-
keiden tukemisesta kuin fennomaanien kansallisten tunnusten 
tarjoamasta mahdollisuudesta ilmaista protestimielialaa ruotsin-
kielen ja yläluokan valtaa vastaan. Valistuksellisten juhlien tun-
nukset eivät Savossa välttämättä julistaneet yksin isänmaan pa-
rasta, vaan kuten esimerkiksi Leppävirralla: "Valistus on kansan 
turva"'8' 

Savo-Karjalan säätyläistön asema ei perustunut pääsääntöisesti 
maanomistukseen vaan virka-asemille.'sb  Virkasääty piti sitkeäm-
min kuin Hämeessä kiinni statuksensa ulkoisista tunnuksista, eikä 
ollut valmis tasa-arvoiseen kanssakäymiseen maakunnan köyhän 
talonpoikaiston kanssa. Monissa Savo-Karjalan pitäjissä kunnallis-
hallinnossa taistelivat vallasta "säätyläis- ja talonpoikaispuolueet", 
ja jossain määrin tämä vastakkainasettelu näyttää liittyneen myös 
seuratoiminnan viriämiseen. Hämeen seuraelämän johdossa ollei-
den säätyläis- ja talollisryhmien asemesta Savossa seurojen ja ko-
kousten organisaattoreina olivat pitäjien keskikerrokset, ennen 
kaikkea kauppiaat, jotka samoihin aikoihin saavuttivat monissa 
alueen pitäjissä hallitsevan aseman myös kunnallisessa elämässä, 
ja toisaalta opettajat, jotka kokivat kohottaa asemaansa sivistyneis-
tönä.' 87  

185 US 2.2.1878. 
186 Alapuro 1988 s. 58, 66-70. 
187 Soikkanen 1966 s. 123. 
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Säätyerotuksen ohella Savon seuraelämää jarrutti rahvaan, il-
meisesti lähinnä heränneiden, vihamielinen asenne maallisia har-
rastuksia kohtaan. Esimerkkinä voidaan mainita Kuopion maaseu-
rakunnan Hirvilahden kylässä vuonna 1873 perustettu lukuyhtiö. 
Lukutuvan ylläpidon ohella se järjesti luentoja, jotka kuitenkin 
saivat ilmeisen ristiriitaisen vastaanoton. Kesällä 1875 pidetty seu-
ran kokous päättyi ankariin vastalauseisiin. Uuteen Suomettareen 
lähetetyn maaseutukirjeen mukaan kuulijoina olleet akat noitui-
vat vihoissaan, "että se saarna oli p-stä peräisin", kun luennon 
jälkeen ei veisattu virsiä.'"` 

Yksi pitkäikäisimmistä 1870-luvulla perustetuista valistuksellisis-
ta yhdistyksistä oli Liperin suomalainen lukuseura, joka syntyi 
vuonna 1871 paikkakunnalla oleskelleen fennomaaniylioppilas 
Waldemar Churbergin aloitteesta. Hankkeessa oli mukana paikal-
listen virkamiesperheiden nuorisoa, erityisesti kirkkoherra Euro- 
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	paeuksen ja nimismies Hällströmin perheet. Johtohenkilöiden 
tietoisena pyrkimyksenä oli toisaalta kansallisen tietoisuuden vah-
vistaminen ja toisaalta seuran vaikutuksen laajentaminen myös 
talonpoikaisnuorison keskuuteen. Kokoustahti oli ainakin alussa 
tiivis. "Kerran viikossa kokoonnutaan vuorotellen jossakussa pitä-
jän monilukuisista hoveista".'89  

Seuran toiminta jatkui aina 1880-luvun loppupuolelle asti, mut-
ta sen sääntöjä ei liene koskaan virallisesti vahvistettu. Seuran 
säännöllisesti pidettyihin kokouksiin osallistui säätyläisnuoren 
ohella myös talonpoikaisperheiden lapsia, mutta itse seura pysyi 
melko pienenä keskustelu- ja harrastuspiirinä. Laajempi vaikutus 
oli lukuseuran vuosijuhlilla, joita aluksi vietettiin suppeammassa 
piirissä iltahuveina, mutta vuodesta 1875 lähtien yleisinä kansan-
juhlina, joihin parhaimmillaan osallistui tuhatkunta henkeä. Kan-
sanjuhlien ohjelmassa oli leikkejä ja kilpailuja; kansalliset tunnuk-
set eivät olleet tilaisuuksissa yhtä näyttävästi esillä kuin vastaavissa 
juhlissa Satakunnassa, mutta puheiden henki oli_ innostuneen 
isänmaallinen.190  

Martti Ruutu on tutkielmassaan "Liperi eräänä herääväin kan-
sallisten harrastusten tukikohtana" korostanut lukuseuran ja sen 

188 	U S 7.7.1875. 
189 US 19.7.1871. 
190 	Eino Salokas, Liperin pitäjän historia vuosina 1809-1930 II. Helsinki 1937. s. 

410-414; Maija-Liisa Tuomi, Suur-Liperin historia. Joensuu 1984. s. 584-586; 
Karj 10.9.1875, 25.8.1876. 



kesäjuhlien merkitystä pitäjän säätyläistön ja talonpoikaiston 
yhdistäjänä ja kansallisen tietoisuuden levittäjänä.`" Epäilemättä 
lukuseuralla olikin tämänsuuntaista vaikutusta. Seuran johtokun-
taan kuului muutama talollinen ja talonpoikaistaustainen ylioppi-
las. Kovin laajalle yleisölle se ei kuitenkaan tarjonnut tasa-arvoisen 
kanssakäymisen mahdollisuutta. Seuran kansallinen ideologia 
saattoi innostaa yksittäisissä juhlatilaisuuksissa rahvaan miehiä elä-
köönhuutoihin isänmaan kunniaksi, mutta se ei näytä luoneen 
kestävää säätyläistön ja talonpoikaiston liittoutumaa."" 

1870-luvun lopulta lähtien aina 1890-luvun puoliväliin pitäjän 
kuntakokouksissa vallitsi poikkeuksellisen jyrkkä "säätyläispuo-
lueen " ja "talonpoikaispuolueen" välinen vastakkainasettelu. Suu-
rimman osan tästä ajasta kuntakokouksia hallitsi maakauppias 
Simosen ympärille ryhmittynyt "Simos-puolue" tai "talonpoikais-
puolue", joka päättäväisesti vastusti säätyläistön hankkeita, esimer-
kiksi kansakoulutoimen laajentamista. Jos Liperi saattoi ulospäin 
näyttäytyä "kansallisten harrastusten tukikohtana", niin sen pää-
maja oli kuitenkin jatkuvan motitusuhan alaisena, ja menestys 
omalla maalla kyseenalainen.'";  

Joka tapauksessa seura- ja kokoustoiminta oli Pohjois-Karjalassa 
laajempaa ja myös muodoiltaan kiinteämpää kuin Savo-Karjalan 
muissa osissa. Kokouksissa esiintyi kyllä samankaltaista säätyläistön 
ja talonpoikien välistä vastakohtaisuutta kuin Etelä- ja Pohjois-
Savossa, ja valistukselliset hankkeet kohtasivat vastustusta myös 
uskonnolliselta taholta. Ristiriidat olivat kuitenkin vähemmän kär-
keviä. Talonpojat olivat paikoitellen aktiivisesti mukana toimin-
nan organisoinnissa. Seura- ja kokoustoiminnan tavoitteet liittyi-
vät usein konkreettisiin paikallisiin sivistysoloihin.'"'' Pohjois-Kar-
jalassa fennomaanisia tunnuksia esittivät sekä kauppiaiden ja 
opettajien ympärille ryhmittyneet talonpojat että nuoremmat sää-
tyläisperheiden jäsenet, mutta vaikka seura- ja kokoustoiminnassa 
ilmeisesti tapahtuikin jonkinasteista väestöryhmien lähentymistä, 
kunnalliselämässä "säätyläis-" ja "talonpoikaispuolueet" olivat sa- 

191 Martti Ruutu, Liperi eräänä herääväiu kansallisten harrastusten tukikohtana. 
— HAik 1937. 

192 Ks. esim. Liperin kansanjuhlissa vuonna 1876 pidetty puhe, joka keskittyi 
oikomaan juhlien vastustajien virheellisiä käsityksiä. Kaijalatar 15.9.1876. 

193 Eino H. Hallikainen, Liperin kunnallisesta elämästä kuntakokousten ajalta 
1875-1917. /Joensuu/ 1975. s. 37-38, 41, 50-51. 

194 

	

	Ks. esim. kuvaukset Kiteen ja K iihtelvsvaaran seuratoiminnasta, US 
27.3.1875. 19.3.1879. 
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maan aikaan tiukasti vastakkain — ja kiivaimpien kiistojen aiheena 
oli useimmiten juuri kansanvalistuksen kallis asia, uusien kansa-
koulujen perustaminen.'"5  

Tiivistäen seurojen ja yhdistysten määrässä Savo-Karjala ei jää-
nyt paljoakaan jälkeen Lounais-Suomesta. Yhdistysten luonne oli 
tosin usein patriarkaalisempi ja menestys yleensä lyhytaikaisempi. 
Julkisten kokoontumisten järjestäminen oli selvästi laimeampaa, 
ja eri väestöryhmien välisessä kanssakäymisessä esiintyi enemmän 
kitkaa. 

Erityisen silmiinpistävää on säätyläistön ja varakkaimman talon-
poikain yhteisten juhlien, Hämeen maaseudulle tunnusomaisten 
iltahuvien, vähäisyys. Savon valistuksellinen seura- ja kokoustoi-
minta ei edistänyt samassa mitassa säätyläistön ja talonpoikaiston 
muodollisesti tasa-arvoista kanssakäymistä. Erilaisissa tilaisuuksissa 
esiintyivät samat kansalliset ja valistukselliset tunnukset kuin Lou- 
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	nais-Suomessakin, mutta näyttäisi siltä, että ne pikemminkin kana- 
voivat suomenkielisen rahvaan jäsentymätöntä protestia kuin toi-
mivat aatteellisena perusteluna uuden maaseudun yläluokkaryh-
mittymän muodostumiselle. 

Voidaan tulkita, että seura- ja kokoustoiminnan levittämä Suo-
malaisen puolueen vanhan polven ohjelma ei saanut maakunnan 
talonpoikaisväestön, edes sen varakkaimman osan, keskuudessa 
yhtä laajaa kannatusta kuin Hämeessä. Se ei ankkuroitunut sellai-
siin yhteiskunnallisiin käytäntöihin, joilla olisi ollut välitöntä mer-
kitystä talonpoikaiston yhteiskunnallisen aseman tai statuksen 
kannalta. Talonpoikaiston ylimmän kerrostuman ja sivistyneistön 
järjestäytynyt yhteistoiminta käynnistyi laajemmin vasta seuraaval-
la vuosikymmenellä ja tapahtui tuolloin tunnusten alla, jotka oli-
vat lähempänä nuorsuomalaisuuden ajatusmaailmaa. 

Viipurin lääni 

Viipurin läänissä järjestäytymisaktiivisuus oli jyrkästi alueellisesti 
jakautunutta. Kymenlaakso, Kannas ja Laatokan rannat olivat ak-
tiivisen järjestäytymisen aluetta, sen sijaan Raja-Karjalassa ei yhdis-
tys- ja kokoustoimintaa esiintynyt juuri lainkaan. Taloudelliset ja 

195 Vapaaehtoisen järjestäytymisen läpimurrosta Pohjois-Karjalassa 1800-luvun 
lopulla ks. Martti Siisiåinen, Kansallisen kultuurin nousu ja maaseutu. Tutki-
mus Pohjois-Karjalan henkisen kulttuurin organisoitumisesta 1860-1918. 
Joensuun korkeakoulu. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja n:o 40. Joen-
suu 1979. s. 66-117. 



Taulukko 9. Maaseudun seuratoiminta Viipurin läänissä 1870-luvulla 

Tark Etelä-Karjala Laatokan-Karjala Yhteensä 

hvv 1 0 1 
maat 7 0 7 
mus 7 0 7 
nais 2 0 2 
siv 22 1 23 
urh 2 0 2 
VPK 2 0 2 

yhteensä 43 1 44 

sosiaaliset erot alueen eri osien välillä olivatkin poikkeuksellisen 
selvät, ja ne heijastuivat myös järjestäytymisessä. 

Viipurin läänin järjestäytymisen painopiste oli selkeästi valistuk-
sellisessa seuratoiminnassa. Kaikkiaan yhdistyksiä oli 44, ja niistä 
17 oli erilaisia sivistysseuroja. Yhdistystoiminnassa tapahtui vuosi-
kymmenen puolivälissä selvä hyppäyksellinen nousu. 

Myös kokoustoiminnan leviäminen osui Viipurin läänissä poik-
keuksellisen tiiviisti vuosikymmen puolivälin vuosiin. Kaikkiaan 
julkisia kokoontumisia oli 97, joista 70 järjestettiin vuosina 1875-
1877. Sekä muotonsa että ajankohtansa puolesta Viipurin läänin 
järjestäytyminen näyttäisi siis kytkeytyvän selvästi fennomaanisen 
sivistyneistön valistukselliseen liikekannallepanoon. 

Taulukko 10. Maaseudun kokoustoiminta Viipurin läänissä 1870-luvulla 

Tyyppi Etelä-Karjala Laatokan-Karjala Yhteensä 

arp 20 1 21 
iltahuvi 9 0 9 
kansanhuvi 10 1 11 
konsertti 1 0 1 
luento 9 1 10 
näytelmä 16 0 16 
usk. kok. 1 0 1 
vuosikok 3 0 3 
muu kok 25 0 25 

Yhteensä 94 3 97 
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Viipurin läänissä ei juurikaan esiintynyt Savo-Karjalalle tunnus-
omaisia talonpoikaiston ja säätyläistön välisiä vastakohtaisuuksia. 
Kuten Hämeessä molemmat ryhmät osallistuivat seura- ja kokous-
toiminnan organisointiin. Julkisissa kokouksissa eivät kuitenkaan 
korostuneet samassa mitassa näyttävät kansalliset ja säätyrajojen 
kumoamista julistavat tunnukset. Aktiivisia suomenmielisiäkin 
maakunnassa esiintyi, mutta heidänkin toimintansa keskittyi pie-
nimuotoisempien huvitilaisuuksien järjestämiseen. 

Tyypillinen esimerkki on loppiaisena 1876 Hiitolassa Vaavojan 
koululla perustettu nuorison iltaseura, joka ilmoitti kokoontuvan-
sa joka kolmas sunnuntai kansakoulun huoneissa. Hiitolan ilta-
seura ei julistanut avoimesti kansallisia tavoitteita tai pyrkimystä 
säätyerotuksen kumoamiseen. Sen ohjelma oli Etelä-Karjalalle 
tunnusomaiseen tapaan paljon maanläheisempi: "Seurassa kuvi-
tellaan lauluilla, lausunnoilla, keskusteluilla sekä leikeillä."191' 
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	Etelä-Karjalassa maanomistus oli tasaisemmin jakaantunutta, 
eikä maaseudulla esiintynyt kärjistyneitä sosiaalisia tai kielellisiä 
vastakohtaisuuksia. Toisin kuin Savossa Karjalan kaupungeista Kä-
kisalmessa ja Sortavalassa vanhan säätyläistön ja uusien keskiker-
rosten lähentyminen alkoi suomenkielisissä yhdistyksissä jo 1870-
luvulla, eikä teollisuus- ja kauppakeskukseksi kehittyvä Viipuri-
kaan edustanut sellaista vanhan ruotsinkielisen säätyryhmän 
linnaketta, josta olisi säteillyt kärkeviä kielipoliittisia kiistoja ympä-
ristöön. 

1870-luvun järjestäytymispyrkimykset Karjalassa keskittyivät 
Kannakselle. Etelä-Karjalan seuratoiminnassa ei esiintynyt väestö-
ryhmien välillä suurempaa kitkaa. Toisaalta se ei myöskään suosi-
nut mahtipontisia kansallisia julistuksia ja vaatimuksia säätyrajo-
jen kumoamisesta. Muutamia koko maahankin nähden aktiivisia 
seuroja Kannaksella kuitenkin toimi esimerkiksi Kaukolassa ja 
Räisälässä.'" ' 

Raja-Karjalan maaseudulla pysyvämpiä järjestäytymismuotoja 
nähtiin vasta vuosisadan vaihteessa. Yksittäisten kokoustenkaan 
menestys ei ollut aina kehuttava. Impilahdelta lähetetyssä maaseu-
tukirjeessä kuvattiin kesäisiä luentoyrityksiä vuodelta 1869: "Nuo-
ret herrat ovat meilläkin pitäneet luennoita, vuoroittain maisteri 
Wegelius ja ylioppilas A. Genetz. Hauska oli kuulla, vaikka kansaa 
ei ollut suurin koolla, vaan ei aivan tyhjinkään. Luennoita pidet- 

196 US 17.1.1876. 
197 Ks. csim. US 10.7.1876, 31.12.1878. 



tiin kasveista, eläimistä, luonnosta j.m.m., vaikka eräät kuulijoista 
pitivät vähäpätöisenä ja sanottiin: kaikkea hän kehtaa lörpöttää; 
vaan kun otettiin väliin Vänrikki Stoolin kertomuksia, ne ilahdut-
tivat ukkoloita nauruun."19' 

Kansalliset tunnukset olivat toki silloin tällöin esillä mutta Suo-
malaisen puolueen johdon käsitykset sivistyksestä yhteiskunnalli-
sen elämän ja yhteiskunnallisen hierarkian perustana eivät välitty-
neet alueen seura- ja kokoustoiminnassa yhtä voimakkaasti kuin 
esimerkiksi Hämeessä. Voidaan jopa tulkita, että Kannaksella jär-
jestäytymisen edustama tasa-arvoinen kanssakäyminen oli usein 
tärkeämpi kuin kokoontumisten varsinainen ohjelma, joka usein 
painottui leikkeihin, lauluihin ja näytelmäesityksiin. Tätä kuvaa 
myös iltaseura-nimityksen yleisyys luku- tai sivistysseura-nimen rin-
nalla. Tämä saattaisi viitata siihen, että säätyjen väliseen tasa-arvoi-
seen kanssakäymiseen liittyi muuta maata vähemmän osanottajien 
sivistystasoon perustuvaa kastijakoa. Karjalan kokoustoiminnassa 
olivat yleisimpiä toimintamuodot, jotka eivät edellyttäneet kenen-
kään nousemista katederille muita johtamaan ja opastamaan. Täs-
sä suhteessa niiden henki oli ehkä lähempänä myöhempää nuori-
soseuraliikkeen itsekasvatusajattelua kuin 1870-luvun johtavien 
fennomaanien kansanvalistusideologiaa. 

Pohjanmaa ja Pohjois-Suomi 

Pohjanmaan järjestäytyminen keskittyi Etelä-Pohjanmaalle, jossa 
toiminnan painopiste oli valistuksellisessa seuratoiminnassa. Poh-
jois-Pohjanmaalla yhdistysten perustaminen oli laimeampaa, ja 
toimintamuotona oli useammin käytännöllinen maataloudellinen 
järjestäytyminen. Etelä-Pohjanmaan järjestäytymisen nousu sijoit-
tuu selvästi 1870-luvun puolivälin paikkeille, kun taas Pohjois-
Pohjanmaan seura- ja kokoustoiminta painottuu enemmän vuosi-
kymmenen lopulle. lapissa ja Kainuussa ei järjestäytymispyrki-
myksiä vielä laajemmin esiintynyt. Yhdistyksiä perustettiin kum-
mallakin alueella yksi, ja kokoustenkin määrät jäivät alle kym-
menen.'99  

Etelä-Pohjanmaan järjestäytymisen ehdoton keskus oli Alavus, 
jossa toimi seitsemän erilaista seuraa. Vanhastaan seuratoimintaa 

198 US 9.9.1869. 
199 

	

	Yksittäisiä puitteiltaan näyttäviäkin juhlatilaisuuksia silti järjestettiin, ks. esim. 
kuvaus Sotkamossa Oulun suomalaisen koulun hyväksi järjestetyistä arpajai-
sista US 20.1.1879. 
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Taulukko 11. Maaseudun seuratoiminta Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa 
1870-luvulla 

tark 
Etelä- 
Pohjanmaa 

Pohjois-
Pohjanmaa Kainuu Lappi Yhteensä 

hyv 2 1 0 0 3 
maat 6 5 0 0 11 
mus 3 2 0 0 5 
rait 3 0 0 0 3 
siv 14 3 1 1 19 
TY 1 0 0 0 1 

Yhteensä 29 11 1 1 42 

268 	oli myös Ilmajoella, jossa oli perustettu paikallinen maanviljelys- 
seura jo vuonna 1803. Kummallakin paikkakunnalla järjestettiin 
kokouksia, joissa esiintyi 1870-luvulla sangen suorasanaista fen-
nomaanista "kiihotusta". Ilmajoelta lähetetyssä maaseutukirjeessä 
tavataan sellainenkin harvinaisuus, että kirjeenvaihtaja avoimesti 
arvelee juhlapuhujan menneen liian pitkälle syyttäessään ruotsin-
kielistä kansan osaa kansallishenkemme tukahduttamisesta hallin-
tovallallaan.`"' Ristiriitojen seurauksena fennomaaniset hankkeet 
kuihtuivat kummallakin paikkakunnalla vuosikymmenen vaihtee-
seen tultaessa. 

"Ilmajoella oli sangen innokkaasti seurattu kansallisia pyrintöjä 
1870- ja vielä 1880-luvullakin. Mutta vuosisadan loppuvuosikym-
meninä on selvää väsähtämistä havaittavissa. Lähitavoitteet oli saa-
vutettu; suomenkielen ns. viralliset oikeudet oli turvattu, suomen-
kielisiä oppikoulujakin oli Vaasassa ja Jyväskylässä, olipa suomen-
kielistä kirjallisuuttakin jo enemmälti saatavissa; Kansanvalistus-
seurakin oli ryhtynyt siitä huolehtimaan ... Fennomania ei enää 
ollut säätyläispiireissä muotia, pikemminkin päinvastoin. Erittäin 
vaikuttava seikka suomalaisuusinnon heikentymiseen Etelä-Poh-
janmaalla oli se, ettei tämä harrastus ajan pitkään saanut herän-
neeltä väestöltä eikä muultakaan papistolta tukea."201  

Aulis Alasen luonnehdinnan mukaan Kuortaneella järjestetyn 
heränneiden ja fennomaanien "selvittelykokouksen" epäonnistut- 

200 US 23.8.1871. 
201 Alanen 1953 s. 684. 



tua ' jaahtyi suomalaisuuden harrastus niillä seuduilla, missä he-
rännäisyyden valtavuot kulkivat. Vasta routavuodet havahduttivat 
Lapuan-Härmän-Ylistaron seudut uudelleen.202  

1870-luvun valistuksellinen seuratoiminta ja kansallinen innos-
tus koski vain osaa säätyläistöstä ja vauraimpia talollisia. "Myöntää 
täytyy yleensäkin, että kansalliset harrastukset helmikuun manifes-
tiin saakka liikkuivat varsin suppeissa piireissä. Valistuneet talon-
pojat olivat mukana, mutta kansan valtaosa, joka kamppaili aineel-
lista taisteluaan, jäi kylmäksi. Oikeus saada käyttää omaa kieltään 
virastoissa ja tuomioistuimissa oli tosin jokaisen mielestä suuri 
saavutus ... Mutta koulu-, yliopisto- ym. sivistystavoitteet jättivät 
varsinaisen rahvaan varsin kylmäksi."202  

Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla seuraelämä oli 1870-luvulla 
verraten laimeaa, joskin yksittäisissä kunnissa saattoi esiintyä sel-
keän poliittisestikin värittyneitä hankkeita. Erityisen tärkeitä olivat 
Oulun suomalaisen koulun hyväksi järjestetyt tilaisuudet, joista 
ensimmäiset järjestettiin jo vuonna 1874. Aluksi aloitteen tekijöi-
nä olivat ilmeisesti yksittäiset paikalliset sivistyneistön jäsenet. Esi-
merkiksi Haapajärvellä vuonna 1874 järjestettyjen "vähäisten arpa-
jaisten" toimeenpanijoina olivat "nykyinen pappiviran toimittaja" 
H. Schwartzberg ja ylioppilas Holmström sekä joukko pitäjän rou-
vasväkeä. Tilaisuudessa puhui ylioppilas Holmström, joka vaati: 
"Oppi on saatava omalla kielellä. "" 04  Vuosikymmen lopulla Oulun 
suomalaisen koulun tukeminen muodostui Pohjois-Pohjanmaan 
ulkopuolellekin ulottuneeksi kampanjaksi, jota ohjattiin paljolti 
radikaalifennomaanisen "Kaiku"-lehden toimituksesta." 

Tärkeä edelläkävijä koko maatakin ajatellen olivat Iissä jo vuon-
na 1870 vietetyt kansanjuhlat. Idean takana oli tuolloin paikka-
kunnalla oleskellut tohtori J. V. Calamnius, joka oli läheisessä 
kosketuksessa fennomaanien sisäpiireihin. Tilaisuudessa kuultiin 
seurakunnan kirkkoherran esitelmä ja seurattiin ampumakilpai-
lua. "Väkeä oli summassa ja innostus suuri.""0ti 

202 Alanen 1953 s. 686. 
203 

	

	Alanen 1953 s. 686. Vapaaehtoisen järjestäytymisen läpimurrosta Etelä-Poh- 
janmaalla 1800-luvun lopulla ks. Olavi Latikka, Järjestäytyminen ja yhteiskun-
nan muutos. Järjestötoiminnan alkuvaiheet ja laajentuminen suomenkieli-
sellä Etelä-Pohjanmaalla vuoteen 1908. Acta Historica jyväskyläensia 35. Jy-
väskylä 1987. 

204 US 18.11., 23.11.1874 (lisälehti). 
205 Lehtonen 1994 s. 199-204. 
206 US 18.9. 1874. 
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Taulukko 12. Maaseudun kokoustoiminta Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa 
1870-luvulla 

tark 
Etelä- 
Pohjanmaa 

Pohjois-
Pohjanmaa Kainuu Lappi Yhteensä 

arp 22 18 3 2 45 
iltahuvi 7 4 0 0 11 
kansanhuvi 13 1 1 0 15 
konsertti 1 0 0 0 1 
luento 3 4 0 1 8 
näytelmä 10 5 1 0 16 
usk. kok. 1 0 0 1 2 
murr kok 5 4 1 0 10 

yhteensä 62 36 6 4 108 

Julkinen kokoustoiminta ei kuitenkaan jatkunut Iissä ja Pohjois-
Pohjanmaalla yhtä näyttävänä, vuosikymmenen puolivälissä järjes-
tettiin paikkakunnalla ilmeisesti vain vuonna 1876 arpajaiset kan-
sakoulun hyväksi.207  1870-luvun loppupuolella kokoustoiminta 
vilkastui Pohjois-Pohjanmaalla uudelleen, kun Oulun suomalai-
sen lyseon hyväksi ryhdyttiin toimeen maaseudullakin.2" 

Pohjanmaankin oloissa on pidettävä poikkeuksena Lauri Kivek-
kään Alavuden ympäristössä organisoimia hankkeita, joissa näkyi 
pyrkimys laajentaa kielitaistelu paikalliseksi eri väestöryhmien väli-
seksi voimainmittelöksi. Pohjanmaalla tosin saattoi olla potentiaa-
lista kannatusta tämänkaltaiselle liikehdinnälle. Maakunnan ta-
lonpoikaiston keskuudessa oli jo 1800-luvun alkupuolelta lähtien 
noussut herätysliikkeitä, jotka olivat asettaneet kyseenalaiseksi 
valtionkirkon auktoriteetin ja yhteiskunnalliset sidonnaisuudet. 
Herätysliikkeet on tulkittu yhtäältä osoitukseksi Pohjanmaan suh-
teellisen tasarakenteisen talonpoikaiston heräävästä itsetunnosta. 
Toisaalta ne on nähty merkkinä protestihengestä, joka heijasti 
maan keskusalueisiin nähden taantuvan yhteisön pyrkimystä puo-
lustautua taloudellisen kehityksen ja valtiollisen vallan keskittymi- 

207 OWS 5.8. 1876. 
208 Ks. esim luettelo huveista US 9.11.1878. 
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sen vaikutuksia vastaan.209  Herännäisyyden edustama talonpoikai-
nen protesti ei kuitenkaan vielä 1870-luvulla ollut suunnattavissa 
palvelemaan maallisia yhteiskunnallisia tai poliittisia päämääriä. 
Päinvastoin heränneisyys näyttää monin paikoin muodostaneen 
esteen maallisten järjestäytymispyrkimysten menestykselle. 

Lauri Kivekkään kunnianhimoisena tavoitteena oli tämän vasta-
kohtaisuuden voittaminen. Hän kuitenkin epäonnistui yritykses-
sään vetää heränneiden johtomiehet osalliseksi talonpoikaiston 
mobilisointiin fennomaanisten tunnusten alla. 1870-luvun järjes-
täytymisaloitteet Pohjanmaalla kuihtuivat tämän jälkeen kanna-
tuksen puutteessa. Poliittisten kansanliikkeiden aika ei ollut vielä 
koittanut. 

HERÄÄMINEN VAI 
LIIKEKANNALLEPANO 

Tutkielmassaan "Fennomanian 'liikekannallepano' 1870-luvulla" 
Pirkko Rommi on tarkastellut Helsingin suomalaisen alkeisopis-
ton hyväksi vuosina 1872-1876 järjestettyä keräystä ja Uuden Suo-
mettaren maaseutukirjeissä fennomaanien hankkeille annettua 
tukea. Fennomanian liikekannallepanoa Rommi kuvaa johtavien 
fennomaanien harjoittamaksi "ulkoparlamentaariseksi painostus-
politiikaksi" ja "kansanliikkeeksi", joka kehittyi "yleiseksi vihamie-
lisyydeksi kaikkea ruotsalaista vastaan".210  

Yleistäen voidaan sanoa, ettei 1870-luvun järjestäytymispyrki-
mysten tarkastelu tue Rommin johtopäätöksiä sen paremmin Suo-
malaisen puolueen johdon tavoitteiden kuin paikallisen liikeh-
dinnän luonteenkaan osalta. Helsingin suomalaisen alkeisopiston 
hyväksi suoritettu keräys merkitsi kyllä eräänlaista käännekohtaa 
fennomaanisen sivistyneistön politiikassa, ja yhtenä sen tavoittee- 

209 	Kalervo Ilmanen (toim.), Kansanliikkeitten Pohjanmaa. Tutkielmia joukko- 
luonteisista liikkeistä Etelä-Pohjanmaalla Ylistaroa koskevan aineiston poh-
jalta. Oikeushistoriallisia julkaisuja 2 1981. Helsinki 1981; Alapuro 1988 s. 
57-59, 74-77. 

210 Rommi 1973 s. 253-289. 
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na oli epäilemättä osoittaa venäläiselle ja kotimaiselle hallitusval-
lalle, että fennomaanisen sivistyneistön hankkeilla oli "kansan" 
tuki takanaan. Keräys merkitsi kuitenkin varsin varovaista käänty-
mistä joukkojen puoleen. Toisin kuin julkisessa sanassa fen-
nomaaninen sivistyneistö ei paikallisilla puhujalavoilla julistanut 
ohjelmakseen nojautumista "kansan tahtoon" vaan kuten ennen-
kin "kansallishengen vaatimuksiin". Käytännössä Suomalaisen 
puolueen johto organisoi ja tuki seura- ja kokoustoimintaa maa-
seudulla, mutta missään vaiheessa se ei pyrkinyt esittämään poliit-
tisia vaatimuksia syntyneen liikehdinnän nimissä. Tässä suhteessa 
johtavien fennomaanien toiminta oli varsin rajatussa mielessä 
"ulkoparlamentaarista painostuspolitiikkaa". 

Rommin käsitys siitä, että koulukysymyksen ympärillä käynnisty-
nyt liikehdintä olisi jatkossa kehittynyt talonpoikaiseksi "kansan-
liikkeeksi" ja muodostunut "yleiseksi vihamielisyydeksi kaikkea 
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	ruotsalaista vastaan", vastaa huonosti kuvaa, joka syntyy 1870-lu- 
vun järjestäytymispyrkimyksien kuvauksista. Maaseudun yhdistys-
ja kokoustoiminnan tunnukset olivat kyllä kansallisia, mutta vain 
poikkeustapauksissa esiintyi kärkeviä kielipoliittisia tunnuksia tai 
yläluokan vastaisia protestihengen ilmauksia. Hämeen ja Satakun-
nan rusthollaripitäjissä seuratoiminta ilmensi myös talonpoikais-
ton itsenäistä aloitteellisuutta. Mutta näilläkin alueilla säätyläisten 
osuus oli merkittävä, ja seuratoiminnassa oli paljolti kyse uusien 
kanssakäymisen muotojen luomisesta eri väestöryhmien välille. 

Kansanvalistusseuran jäsen tilastot antavat yhdenlähtökohdan 
arvioida eri väestöryhmien osallistumista 1870-luvun seura- ja ko-
koustoimintaan. Seuran jäsenistöstä talonpoikia oli ensimmäisen 
toimintavuoden jälkeen vajaa neljännes. Virkamiehiä, pappeja, 
opettajia sekä "säätyläisiä ilman erityistä virkaa" oli neljä kymme-
nystä, ja jos ylioppilaat sekä "tehtailijat ja kauppiaat" lisätään tähän 
ryhmään, kattaa se yli kuusi kymmenystä. 2̀" Kansanvalistusseuran 
jäsenluku vaihteli ensimmäisinä toimintavuosina 4 000-5 000:n 
kieppeillä. Jäsenistä noin kaksi kolmasosaa oli maaseudulta, mutta 
suhde vaihteli alueellisesti. 

Turun ja Porin läänin jäsenluvut ovat suhteellisen korkeita ver-
rattuna alueen muuhun seura- ja kokoustoimintaan. Selityksenä 
on kaupunkilaisjäsenten poikkeuksellisen suuri osuus; reilusti yli 
puolet jäsenistä tuli läänin kaupungeista, lähinnä Turusta ja Poris- 

211 	Luvut perustuvat jäsentilastoluonnokseen, joka on esitetty toimikunnan ker- 
tomuksessa KVS:n vuosikokoukselle 7.6.1875. KVS:ii arkisto, VA. 



Taulukko 13. Kansanvalistusseuran jäsenet 1874-1877 

1879-1875 852 852 436 329 399 704 838 347 4 382 
— kaup 485 349 52 64 59 205 295 116 1 625 
— maas 367 128 384 265 340 499 543 231 2 757 
1875-1876 913 440 674 366 586 901 942 384 5 206 
— kaup 423 272 116 34 62 277 251 94 1:i29 
— maas 490 168 558 332 524 624 691 290 3 677 
1876-1877 766 375 587 208 389 723 676 373 4097 
— kaup 406 209 195 36 58 257 161 100 1422 
— maas 360 166 392 172 331 466 515 273 2 675 

Lähde: Jäsentilastot. KVS:n arkisto, VA. 

ta. Turkulaisjäsenten määrä oli jopa suurempi kuin porilaisten, 
mutta tämä ei juurikaan heijastunut seuran kannatukseen Varsi-
nais-Suomen maaseudulla, vaan reilut kaksi kolmas osaa läänin 
maalaisjäsenistä oli Satakunnan puolelta. Uudellamaalla lähes 
kolme neljäsosaa jäsenistä oli aluksi kaupunkilaisia, lähinnä Hel-
singistä, joskin jäsenosuudet tasaantuivat maalaisten eduksi vuosi-
kymmenen loppua kohden. Hämeen läänin jäsenet olivat aluksi 
ylivoimaiselta enemmistöltään maaseudulta, mutta tamperelais-
ten (työläis)jäsenten lisääntyminen kavensi nopeasti eroa. Kuo-
pion ja Mikkelin lääneissä kaupunkilaisjäsenten luku oli hyvin 
pieni; fennomaaninen kansanvalistusinnostus ei ilmeisesti tavoit-
tanut sen paremmin vanhaa virkakuntaa kuin nousevaa kauppias-
ja keskiluokkaa. Viipurin läänissä jäsenkuntaan kuului tasaisem-
min sekä kaupunkilaisia että maalaisia, ja kun jäsenluvut muissa 
suurissa kaupungeissa, Helsingissä ja Turussa olivat selvässä laskus-
sa kulkivat ne Viipurissa reippaasti ylöspäin. Vaasan ja Oulun 
lääneissä jäsenistön pääosa tuli maaseudulta. Maaseudun valta-
asema oli erityisen selvä Etelä-Pohjanmaalla. Tässä suhteessa Vaa-
san läänin luvut eivät anna oikeaa kuvaa; läänin kaupunkilaisjä-
senet tulivat pääasiassa Jyväskylästä, mutta maalaisjäsenet lakeuk-
sien viljelyspitäjistä. 

Koko maaseudun yhdistys- ja kokoustoimintaa ajatellen ylem-
pien yhteiskuntakerrosten osuus toiminnan organisoinnissa oli 
useimmiten aivan keskeinen. Valtaosa erilaisten seurojen ja ko-
kousten järjestäjistä kuului perinteisiin säätyläisryhmiin tai nouse- 
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viin keskikerroksiin. Voidaankin sanoa, että vähintäänkin samassa 
mitassa kuin 1870-luvun järjestäytymispyrkimykset kuvastivat ta-
lonpoikaiston yhteiskunnallista heräämistä, ne olivat osoitus van-
han säätyläistön aseman ja statuksen eriytymisestä ja hajoamisesta. 
Väestöryhmien yhteisissä juhlissa ja seuroissa osa maaseudun sää-
tyläistöä luopui säätyjen välisten rajojen korostamisesta ja alkoi 
perustella asemaansa syntyperän sijasta sivistyksellä. Tässä mieles-
sä valistuksellinen kokous- ja seuratoiminta oli osa sitä vanhan 
säätyläisidentiteetin hajoamiskehitystä, jota Kaarlo Wirilander on 
kutsunut johtavan yhteiskuntakerroksen muuttumiseksi "säätyläis-
töstä sivistyneistöksi".212  

Valistuksellisella järjestäytymisellä oli merkitystä myös talonpoi-
kaiston yhteiskunnallisen nousun välineenä, mutta tähän liittyi 
vielä selviä rajoituksia. Organisaatiomuodoltaan 1870-luvun seu-
rat ja yhdistykset olivat hyvin väljiä. Useimmat niistä eivät omaksu- 
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	neet moderneja järjestäytymisperiaatteita, jotka olisivat taanneet 
jäsenille vaikutusvallan seuran asioissa. Sivistystä saaneet pitivät 
omaa johtavaa asemaansa lähes itsestään selvänä; kansalle he vara-
sivat oppilaan ja tukimiehen roolin. 

Se, miksi 1870-luvun järjestäytymispyrkimysten yhteydessä voi-
daan silti puhua fennomanian liikekannallepanosta, ei perustu 
liikehdinnän spontaanisuudelle ja radikaalille suomalaisuudelle, 
vaan sille, että tuolloin luotiin pääkaupungin sivistyneistön ja maa-
seudun paikallisten säätyläis- ja talonpoikaisaktivistien välille en-
simmäistä kertaa kiinteämmät yhteydet. 

Esimerkiksi Kansanvalistusseura ei perustanut asemaansa niin-
kään talonpoikaisväestön joukkomittaiselle mobilisoinnille kuin 
toiminnalle tällaisena välittävänä linkkinä, eräänlaisena fennoma-
nian aatteellisena ja organisatorisena keskuksena. Merkittävä osa 
muustakin maaseudun seura- ja kokoustoiminnasta sai alkunsa 
seuran innoittamana, ja sen asiamieskunta välitti pääkaupunkilais-
ten johtomiesten kansallista ja yhteiskunnallista ohjelmaa huo-
mattavasti jäsenkuntaa laajemmalle piirille. Kansanvalistusseuran 
asiamiesverkosto yhdisti pääkaupungin fennomaanisen sivistyneis-
tön ja maaseudun paikallisen eliitin, ja tämän akselin vaikutuksen 
perusteella maaseudun paikallisen järjestäytymisen voi katsoa liit-
tyvän osaksi laajempaa fennomanian liikekannallepanoa. 

Suomalaisuusliikkeen sisällä vanhan polven fennomaanit valitti-
vat ajoittain tämän kehityssuunnan menneen jopa liian pitkälle: 

212 Wirilander 1974 s. 395-409. 



"Mitä vastapuolueeseen eli Y.Kn lahkoon tulee ... on se puolue 
voimakkaasti järjestetty ja pysyy koossa kaikkien niiden keinojen 
avulla, joita parhaimmissakin yhteyksissä siteinä käytetään, ja joi-
hin me luemme taajat lähetyskirjat, kolportörit, saarnamiehet, 
innostajat, kontrollörit, uhkaukset, pannat j.n.e.""' ; 

Suomalaisen puolueen johdon tavoitteena ei ollut fennomaani-
sen joukkoliikkeen mobilisointi, mutta silti 1870-luvun valistuksel-
linen yhdistys- ja kokoustoiminta merkitsi käännettä heidän poli-
tiikassaan. Tähän asti fennomaanien päätavoitteena oli ollut 
vahvistaa maan autonomista asemaa pyrkimällä luomaan suomen-
kielinen hallinto- ja kulttuurieliitti. Kansallisten symbolien organi-
soitu propagointi tähtäsi velvollisuuden tunteen luomiseen kan-
sallisvaltiota kohtaan myös suomenkielisen rahvaan keskuudessa, 
ja se antoi siten suomalaiselle nationalismille modernin kansalais-
uskonnon piirteitä. 

Tähän "kansalliseen työhön" liittyi myös puoluepoliittinen ulot- 	275 
tuvuus, vaikka fennomaanisen sivistyneistön tavoitteena ei ollut 
levittää kielitaistelua paikalliseksi säätyläistön ja rahvaan vastak-
kainasetteluksi. Maaseudulta haettiin enemmänkin kannatusta 
pääkaupungissa käytävälle poliittiselle taistelulle. Valistustyössä oli 
yhdeltä osalta kyse sen "kansallisen sivistyksen" määrittelystä, jolla 
pyrittiin perustelemaan oman ryhmän pyrkimyksiä ja kiistämään 
vastustajien oikeutus valtaan. Toisaalta maaseudun seura- ja ko-
koustoimintaan saatettiin viitata suoremminkin osoituksena siitä, 
että fennomaanit edustivat "kansan tahtoa". 

Tässä suhteessa fennomaanisen sivistyneistön poliittisessa reto-
riikassa voidaan kuitenkin nähdä tiettyä kaksinaisuutta. Lehdistö-
kiistoissa liberaalin sivistyneistön kanssa fennomaanit vetosivat 
kerkeästi "kansaan" ja "kansan tahtoon". Paikallisilla puhujalavoil-
la taas rahvaalle viitoitettiin historian suuntaa luennoimalla "kan-
sallisen sivistyksen" ja "kansallishengen" vaatimuksista. Molemmil-
la areenoilla olivat siis käytössä käsitteet, jotka parhaiten perusteli-
vat fennomaanisen sivistyneistön valtapyrkimyksiä. Tämä kaksinai-
suus antoi tiettyä pelivaraa fennomaanien pyrkiessä ulos 1860-
luvun lopun eristetystä asemastaan. Mutta se kätki myös tulevien 
ristiriitojen siemenen. 

213 Ham 24.2.1876. 
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HEGEMONIATAISTELUN HAASTE JA 
JÄRJESTÄYTYMINEN 

1860-luvun lopun kirjoituksissaan Yrjö Koskinen oli hahmotellut 
fennomaanien oppositiopolitiikan suuntaviivoja ja Suomalaisen 
puolueen suhdetta järjestäytymiseen. Ensimmäisen käytännön so-
vellutuksensa Koskisen organisoitumisopit saivat Helsingin suo-
menkielisen oppikoulun hyväksi järjestetyssä keräyksessä. Koulu-
keräyksen kokemukset viitoittivat linjaa eteenpäin 1870-luvulle. 
Pirkko Rommi ja Maritta Pohls korostavat, että jungfennomaa-
nien johto ei missään tapauksessa käyttänyt koulukeräystä hy-
väkseen "staattisen järjestäytyneen kannatuspohjan luomiseksi".` 
Eivätkä Yrjö Koskinen ja Agathon Meurman ryhtyneetkään mi-
tään joukkojärjestöjä puuhaamaan. Silti koulukeräyksen yhteydes-
sä järjestetyt huvit ja kokoukset antoivat heille tärkeän mallin, 
miten vapaaehtoista kansalaistoimintaa voitiin käyttää kannatuk-
sen laajentamiseksi ja hyödyntää poliittisesti. Ei liene liioiteltua 
sanoa, että tuolloin saavutettujen asemien puolustaminen ja laa-
jentaminen ohjasi pitkälti fennomaanijohtajien järjestäytymis-
aloitteita ja politiikkaa 1870-luvulla. 

Koulukeräys oli menestys monessakin mielessä. Se oli alku uu-
sien järjestäytymismuotojen läpimurrolle maaseudulla ja vaikutti 
tärkeänä esimerkkinä seura- ja kokoustoiminnan nousulle 1870-
luvulla. Vapaaehtoisen toiminnan aluetta laajennettiin määrätie- 

Rommi & Pohls 1989 s. 97. 
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toisesti jopa vastoin viranomaisten nimenomaisia määräyksiä. 
Agathon Meurman kertoo muistelmissaan, että keräysluvassa kiel-
lettiin listojen kierrättäminen talosta taloon ja yleisten huvien 
järjestäminen asian hyväksi. Hänen mukaansa seuraus oli, että 
listat saapuivat "itsestään" ja vihdoin että "maaseuduilla pidettiin 
yleisiä huveja, joissa vallesmannit johtivat katrilleja."2  

Toiseksi koulukeräys antoi uutta pontta fennomaanisen sivisty-
neistön omille järjestäytymispyrkimyksille. Keräyksen aikana synty-
neet yhteydet rohkaisivat lujittamaan yhteyttä maaseudulle ja poh-
justivat fennomaanien laajakantoisinta järjestäytymishanketta, 
Kansanvalistusseuran perustamista. Yrjö Koskiselle tärkeintä lie-
nee kuitenkin ollut poliittinen menestys julkisuudessa ja viran-
omaisten edessä. Rommi ja Pohls esittävät koulukeräyksestä osu-
van huomion, jonka he kuitenkin kokoavassa tulkinnassaan unoh-
tavat: "Tärkeää tässä yhteydessä oli, että Pietarille oli osoitettu 
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	fennomanian kannatuksen laajuus ja pakotettu ylin byrokratia 
kuulemaan sen ääntä."3  

Fennomaanijohtajat eivät tätä tärkeää opetusta unohtaneet. 
Kun kansan nimissä esiintymisessä oli kerran onnistuttu, sama 
konsti tuli mieleen toistekin, vieläpä kertarynnäkön saavutusten 
muuttaminen pysyväksi asiain tilaksi. Tämä Suomen kansan edus-
tamisen tavoite hallitsi pitkälle Yrjö Koskisen poliittista ajattelua ja 
toimintaa 1870-luvulla — ja tuolloin saavutettujen asemien puo-
lustus oli hänen johtotähtenään myöhemminkin. Koskisen mene-
telmänä ei ollut vetoaminen "kansan tahtoon" järjestäytyneen 
joukkovoiman tai mielenosoitusten mielessä, vaan hienovaraisem-
pi asemien valtaaminen kulttuurin kentällä. Julkisuudessa Koski-
nen kävi määrätietoista taistelua siitä, kenellä oli oikeus määri-
tellä ja edustaa "kansallista kulttuuria", "kansallista sivistystä" ja 
"suomalaisuutta". Kansanvalistustyössä taottiin näitä aatteellisen 
taistelun aseita, joiden avulla kamppailtiin yhteiskunnallisesta 
hegemoniasta, kiistettiin vastustajien vallankäytön perusteet ja 
oikeutettiin omat tavoitteet. 

Koskinen ei viitannut "suomalaisuudesta" puhuessaan yksiselit-
teisesti suomenkieliseen korkeakulttuuriin tai suomenkielisen 
rahvaan ajattelu- ja toimintatapoihin. "Suomalaisuus" sulki taval-
laan sisälleen sekä "korkeamman sivistyksen" että "kansan tah-
don", ja tässä mielessä siinä yhdistyivät keskeiset käsitteet, joilla 

2 Agathon Meurman, Muistelmia I. Helsinki 1909. s. 233. 
3 Rommi & Pohls 1989 s. 97. 



konservatiivinen ja radikaali poliittinen retoriikka perustelivat val-
lankäyttöä ja vallanvaatimuksia. "Suomalaisuuteen" ja "kansalli-
seen kulttuuriin" vetoamalla Koskinen saattoi puolustaa asemiaan 
politiikan kentällä kahteen suuntaan, sekä oikealle että vasem-
malle. 

Fennomanian kohottaminen suomalaisuuden määrittelijäksi ja 
edustajaksi oli Koskisen mielessä myös Kansanvalistusseuraa pe-
rustettaessa. Kansallisen kulttuurin sisällölliselle määrittelylle Kos-
kinen raivasi tilaa vaatimalla, että Kansanvalistusseurasta ei saanut 
tehdä pelkkää opettavaisen kansankirjallisuuden välittäjää. Kan-
sanvalistusseura fennomaanisen sivistyneistön ja rahvaan yhtey-
den symbolina lienee kajastellut Koskisen mielessä, kun hän vaati, 
että seuran toimialoihin oli liitettävä myös muita vapaaehtoisen 
kansalaistoiminnan muotoja, kansankirjastot, luku- ja lauluseurat 
yms.4  Taktikoidessaan Kansanvalistusseuran johdon fen nomaa-
nien käsiin Koskinen ei tavoitellut fennomaanisen joukkojärjes-
tön luomista, mutta tämä ei merkitse, että hänen tavoitteensa 
olisivat olleet vähemmän poliittiset. Seuran valtauksella Koskinen 
loi järjestöllisen pohjan fennomaanisen sivistyneistön ja talonpoi-
kaisen kansan kanssakäymiselle ja paalutti perustan, joka silloisissa 
oloissa antoi fennomaaneille vastustajiinsa nähden ylivertaisen 
mahdollisuuden esiintyä suomalaisuuden, kansallisen kulttuurin 
ja kansan tahdon edusmiehenä.' 

Tämä suomalaisuuden määrittely- ja monopolisointipyrkimys, 
jolla luotiin edellytyksiä vedota milloin konservatiivien sivistystä 
korostavaan käsitykseen vallan oikeutuksesta milloin radikaaliin 
kansan suvereniteetti -oppiin, tuli näkyviin myös Koskisen toimin-
nassa tieteellisissä seuroissa. Noustuaan Suomalaisen kirjallisuu-
den seuran esimieheksi vuonna 1874 Koskinen tarkasteli seuran 
tehtäviä avoimesti tästä näkökulmasta. Vuosikokouspuheessaan 
vuonna 1875 Koskinen katsoi, että SKS saattoi mainita oman vai-
kutuksensa "todistukseksi ja esimerkiksi" kansallisuuspyrinnön 
luonteesta: "sillä Seuran toimen kautta Suomen kansa on astunut 
monenpuoliseen vaihevaikutukseen yleisen maailmansivistyksen 
kanssa." Kansa ja sivistys siis kohtasivat SKS:n toiminnassa. Tuon 
yhteyden monopolisointikin käväisi Koskisen mielessä, koskapa 
hän katsoi aiheelliseksi nimenomaisesti vakuuttaa, ettei seura 

4 US 17.2.1873. 
5 Kansanvalistusseurasta fennomanian aatteellisena ja organisatorisena kes- 

kuksena ks. Liikanen 1987 s. 126-141. 
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suinkaan "pyydä yksinään edustaa suomalaista kansallisuuspy-
rintöä".' 

Kenellä tuo edustusoikeus oli ja millä perustein, oli kysymys, 
joka tuli säännönmukaisesti esiin Koskisen seura- ja kokoustoimin-
nan yhteydessä esittämissä kannanotoissa. 1870-luvun alkupuolel-
la hän korosti nojautumista kansaan ja kansan tahtoon. Vastaanot-
taessaan ylioppilaiden tervehdyskäynnin Yrjön päivänä 1875 Kos-
kinen julisti, ettei enää tultu toimeen senlaatuisella suomalaisuu-
della kuin ennen. Ajat olivat muuttuneet, ja nyt tarvittiin "paljon 
suurempaa ja paljon perinpohjaisempaa harrastusta yhtymään 
kansaan kuin milloinkaan ennen".7  Savonlinnan 400-vuotisjuhlan 
valmisteluihin Koskinen puuttui Uudessa Suomettaressa vaatimal-
la, että tilaisuuden ohjelma oli suunnattava kaikille, sekä ylhäisille 
että alhaisille. Koskinen torjui jyrkästi ajatuksen varakkaimmille 
järjestetyistä juhlapäivällisistä ja vaati, että "varsinainen juhla on 
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	pidettävä koko saapuneen kansan keskuudessa ja niinmuodoin 
tosikansallisessa muodossa."" 

Fennomaanien seura- ja kokoustoiminnassa toteuttama opposi-
tiolinja tiivistyy kenties ohjelmatunnuksessa, jonka Koskinen esit-
teli "itse pääukko Snellmanin" nimissä vuonna 1876: "Ei mitään 
puolinaisuutta kieliasiassa! Maaseutuihin turvaaminen! Ei mitään 
hallituksen ja pääkaupunkiklikin kurtisia!"9  

Pirkko Rommi ja Maritta Pohls, jotka ovat laajimmin käsitelleet 
Koskisen suhdetta järjestäytymiseen, tulkitsevat, että 1870-luvulla 
Koskisen suhtautumista ohjasi pyrkimys muuttamaan yhteiskun-
nallisia valtarakenteita opillisen säätykierron avulla, "ei kansanval-
lan, vaan kansallisen vallan periaatteiden nojalla". Heidän mu-
kaansa Koskinen näki seura- ja kokoustoiminnan ensisijassa valis-
tustyön välineenä. "Toiminnan ei siis tullut tähdätä rahvaan ja 
sivistyneistön voimien yhdistämiseen eikä joukkojärjestöjen muo-
dostamiseen ei ainakaan delegoidun vallanjaon merkeissä.")  

Kiteytys tavoittaa jotakin oleellista siitä, mihin suuntaan Yi jö 
Koskisen suhtautuminen järjestäytymiseen kehittyi 1870-luvun 
mittaan. Fennomaanien vuosikymmenen alun oppositiolinjaa aja-
tellen tulkinta on kuitenkin ongelmallinen, ja siihen lisätty varaus 

6 Esimiehen, hara professori Yrjö Koskisen puhe. — KK 1875 s. 62-64. 
7 Puhe ylioppilaille yrjönpäivänä 23/4  1875. — US 26.4.1875, myös Koskinen 

1916 III s. 346-349. 
8 Helsingistä. — US 28.4. 1875, myös Koskinen 1916 III s. 350-352. 
9 Lainaus Virkkunen 1938 s. 508. 

10 Rommi & Pohls 1989 s. 75. 



olisi ansainnut tarkempaa erittelyä. 1870-luvun kirjoituksissaan 
Koskinen asetti järjestäytymiselle säännönmukaisesti laajempia ta-
voitteita kuin kansanvalistus tai opillisen säätykierron tukeminen. 
Vaikka päämääränä ei olisikaan ollut joukkojärjestöjen muodosta-
minen "delegoidun vallanjaon merkeissä", Koskinen taatusti pyrki 
poliittiseen vaikuttamiseen yhdistämällä rahvaan ja sivistyneistön 
voimat, tai vähintäänkin esiintymällä näiden yhdistyneiden voi-
mien edusmiehenä. Se, ettei tämä tavoite ole jälkeenpäin katsottu-
na näyttänyt johdonmukaiselta, saattaa johtua siitä, että Koskiselle 
sivistyneistön ja rahvaan liitossa ei ollut ensisijaista muodollinen 
järjestäytyminen vaan poliittinen liittoutuminen. Oleellisempaa 
kuin säätyrajojen ylittäminen kansalaisyhteiskunnan tasolla oli 
asemien valtaaminen ja linnoittaminen politiikan kentällä. 

YRJÖ KOSKISEN LINJA 
KÄÄNNEKOHDASSA 

1870-luvun alussa Suomalaisen puolueen miehet olivat lähteneet 
suhteellisen yksituumaisesti avoimen oppositiopolitiikan tielle ja 
tukemaan politiikkaansa vaatimuksilla "kansan tahdon" toteutta-
misesta. Johdonmukaisimmin tätä linjaa edusti Yrjö Koskinen. 
Koskinen ei pyrkinyt erityisen aktiivisesti organisoimaan vapaaeh-
toista seura- ja kokoustoimintaa mutta oli sumeilematta valmis 
hyödyntämään niitä poliittisesti. Kansanvalistusseura ja Etelä-Hä-
meen maalaisseura olivat hänelle esimerkkejä yhdistyksistä, joita 
voitiin julkisuudessa käyttää osoituksena siitä, että fennomaanisel-
la sivistyneistöllä oli kansan tuki takanaan. 

Koskisen suhtautuminen järjestäytymiseen ei ollut yksiselitteis-
tä. Hän ei missään vaiheessa nähnyt muodollista organisoitumista 
keskeisenä tavoitteena, ja 1870-luvun loppupuolella hänen kirjoi-
tuksiinsa alkaa ilmaantua painotuksia, jotka asettavat laajemmin-
kin kyseenalaiseksi kansan yhteiskunnallisen toimintakyvyn ja 
rahvaan mielenilmausten poliittisen painon. Tärkeä tekijä tässä 
kehityksessä oli vuoden 1876 kirkolliskokous Turussa. 

Koskisen matkusti kokoukseen suurin toivein. Hän odotti papis-
ton ja kirkon maallikkojäsenten ensimmäisen yhteiskokouksen 
muodostuvan suureksi kansalliseksi manifestaatioksi, joka julistai- 
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si fennomaanisen sivistyneistön ja suomenkielisen rahvaan sopu-
sointuista yhtymistä kansallisen kulttuurin syvimmän juuren, yh-
teisen uskon merkeissä. Toisin kävi. Kokouksesta muodostui jun-
naava ja riitaisa. Koskisen ja fennomaanisen papiston ajamat uu-
distusehdotukset suomenkielisen hartauselämän ja -kirjallisuuden 
kehittämiseksi jäivät toteuttamatta. Uudistukset, jotka Koskinen 
käsitti suomen kielen uusiksi voitoiksi, kilpistyivät järjestään eräi-
den rahvaanedustajien kaikkia kirkollisten tekstien muutoksia vas-
tustavaan kantaan. Kokousselostuksessaan Koskinen purki sumei-
lematta pettymystään rahvaanedustajien vanhoillisuuteen." 

Yhteinen kansa, jos saamme useista sen edusmiehistä arvion tehdä, 
näyttää olevan sill/i jumalallisuuden kannalla, joka käsittää ny-
kyisen käsikirjan, nykyisen virsikirjan ja katekismuksen enemmin 
taikakaluiksi. Samoin kuin villikansat kumartaen palvelevat fetis- 
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	 siänsä, huolimatta onko tuo itsestään joku musta kivi vai joku 
ruostunut korkinavain, samoin rakkaat kansalaisemme näyttävät 
olevan umpisilmin harrastuneet näihin muinaiskaluihin ja ni-
menomaan niiden virheisiin. Yksin kielivirheetkin väitetään mel-
kein pyhän hengen tekemiksi ja oikeauskoisuuden pylväiksi." 

Pettymys kansaan koetteli ilmeisesti Koskisen politiikan perustei-
ta, mutta on syytä huomata, että Koskisen ärtymyksen aiheena oli 
enemmänkin rahvaan vanhoillisuus kuin se yhteiskunnallinen ra-
dikalismi ja protestihenki, jota Agathon Meurman samanaikaisissa 
kannanotoissaan kammoksui. Vuoden 1877 valtiopäiville valmis-
tauduttaessa Koskinen luonnosteli Kirjallisessa Kuukauslehdessä 
fennomanialle edelleen oppositioryhmän roolia. Tehtävä oli 
edustaa kansaa "taantumuksellista" hallitusta vastaan. Vuoden 
1872 valtiopäivien kokemuksiin viitaten hän kuvasi fennomaanit 
kansan tahdon edustajiksi, joita vastassa oli hallituksen ja liberaa-
lien yhtynyt rintama. Edellisillå valtiopäivillä hallitus oli tehnyt 
tyhjäksi säätyjen aloitteet. "Eikä siinä kyllä, että kansan toiveet ja 
pyyteet enimmissä kohdissa tyhjäksi tehtiin; hylkääminen usein-
kin tapahtui semmoisessa muodossa, jolla oli tarkoituksena ilmoit-
taa, että nyt oli hallituskunnan vuoro yksin puhua."' 

Vuoden 1877-1878 valtiopäivät merkitsivät kuitenkin käännet-
tä. Tällöin fennomaaninen sivistyneistö onnistui ensikertaa saa- 

11 Koskimies 1974 II s. 273-274, 283-284. 
12 KK 1876 s. 168-173. 
13 Valtiopäivät. — KK 1/1877. 



vuttamaan pitävän poliittisen johtoaseman pappis- ja talonpoikais-
säädyssä, ja käytännössä pitkälti sanelemaan näiden säätyjen kan-
nanmuodostuksen.'}  E. G. Palmen kuvasi tuoreeltaan muutosta 
toteamalla, että vuosien 1863 ja 1867 valtiopäivillä liberaalinen 
edustajaryhmä olisi saattanut kehua: me olemme Suomenmaan 
valtiosäädyt. Vuonna 1878 taas voitiin väittää, että kaksi säätyä 
noudatti vain Koskisen ja Meurmanin neuvoja.'' 

Paradoksaalisesti edellisten vuosien oppositiolinja ja tukeutumi-
nen kansan tahtoon oli luonut edellytykset koskislaisten fen-
nomaanien paluulle vallitsevan poliittisen järjestelmän puitteisiin, 
kahden valtiopäiväsäädyn tunnustetuiksi edusmieheksi. 1870-1u-
vun alkupuolen kuumimmissa taisteluvaiheissa Koskisen politii-
kan ytimenä oli ollut osoittaa, että fennomaaninen sivistyneistö 
edusti kilpailevia puolueryhmittymiä ja säätyedustuslaitosta pa-
remmin "kansan tahtoa". Raportoidessaan valtiopäivien toimin-
nasta vuoden 1877 lopulla Koskinen tarkisti kannanottojaan huo-
mauttamalla, että vaikka säätyedustus ehkä olikin periaatteessa 
vanhentunut, "Suomen oloissa se sittenkin kuvastaa kansan yleistä 
mielipidettä"."' 

Suomalaisesta puolueesta 

Vaikka Koskinen siis tunnusti, että säädyt edustivat kansan yleistä 
mielipidettä, hänen kansalaisyhteiskunta- ja politiikkakäsitystään 
leimasi jatkossakin tietty kaksinaisuus. Tämä tuli selvästi esille 
siinä keskustelussa Suomalaisen puolueen luonteesta, joka seurasi 
fennomaanien valtiopäivämenestystä. Puoluekeskustelun pohjusti 
nuorempaan fennomaanipolveen lukeutunut E. G. Palmen, jon-
ka monipolvinen ja pitkäveteinen kirjoitussarja "Mietteitä puo-
lueista 1877-1878 vuoden valtiopäivillä" päättyi räväkkään ennus-
tukseen kielikiistan vanhentumisesta ja fennomanian hajoamises-
ta. Palmen tulkitsi kehityksen kulkevan kohti parlamentaarista 
järjestelmää, jolloin edustuslaitos jakautuisi hallitusta tukevaan ja 
sitä vastustavaan blokkiin. Tämä loi Palmenin mukaan paineita 
Suomalaisen puolueen jakaantumiseen konservatiiviseen ja libe-
raaliin siipeen. Palmen totesi, että jonkun vuosikymmenen kulut- 

14 Rommi & Pohls 1989 s. 100. 
15 E. G.P/almen/. Mietteitä puolueista vuosien 1877-1878 vuoden valtiopäivil-

15. — KK 1878 s. 45. 
16 YK, Valtiopäivämietteitä. — KK 12/1877 s. 269-270. 
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tua lienee yleisesti tunnustettu asia, että kieliriita on ihan tarpee-
ton; se on vanhentunut kanta, ja silloin kaiketi nykyinen suomi-
kiihkoinen puolue on hajonnut pariin eri puolueeseen: suomi-
kiihkoisiin liberaaleihin ja suomikiihkoisiin konservatiiveihin." 

Palmen, jonka kuningasajatuksena oli vapaamielisyyden ja 
suomenmielisyyden yhdistäminen, sai yllättävää sivustatukea nä-
kemykselleen, kun Agathon Meurman ryhtyi omalla tahollaan 
vaatimaan Suomalaisen puolueen irtisanoutumista ajan kosmo-
poliittisista ja kumouksellisista opeista ja tiukempaa sitoutumista 
vallitsevaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen järjestelmään. 

Usein toistetun käsityksen mukaan Koskinen ja Meurman aset-
tuivat tässä vaiheessa yhdessä vastustamaan Valvojan ryhmän "libe-
raalia" politiikkakäsitystä.ls Rintamalinjat kiistassa kulkivat kuiten-
kin toisin. Meurmanin myötäillessä osittain Palmsnin näkemyksiä 
Koskinen torjui jyrkästi ajatuksen puolueen jakamisesta. Poliitti- 
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	sesti hän perusteli kantansa täysin eri pohjalta kuin liberalismin 
konservatismin vastakkaisuudella argumentoivat Palmen ja Meur-
man. 

Vastatessaan Palmsnille Koskinen tunnusti periaatteessa puo-
luejaon ja puoluetaistelun merkityksen "yhteiskunnallisen edistyk-
sen ehtona". Kenties enemmänkin Meurmania vastaan polemisoi-
den hän kuitenkin torjui ajatuksen, että olisi tarpeellista luoda 
"jotakin Suomikiihkoisuuden keskipuoluetta, joka maltillisella 
käytöksellään suosiota voittaisi ja luotansa eroittaisi nuo hurjat 
'enfants perdus', mitkä muka saattavat Suomalaisuuden asian pa-
haan maineeseen". Koskinen piti varmana, että joukkoihin ve-
toavan liikakiihkoisen "etujoukon" syrjäyttäminen johtaisi eristäy-
tymiseen kansasta. Seurauksena olisi, "että nuo liika-kiihkoiset 
jonakuna päivänä havaittaisiin edustavan kansan yleistä mielipi-
dettä, ja että tuo viisas keskipuolue seisoisi ihan yksinänsä taikkapa 
Dagbladilais-puolueen viete-kuvana".19  

Koskinen arveli, ettei tämä "keskipuolueen" eristäytyminen ajan 
pitkään olisi "aivan suuri onnettomuus", mutta totesi, että "ensi 
hetkeksi siitä aivan epäilemättä olisi haittaakin". Se sotkisi "Suo-
malaisuuden" ja "virkavaltaisen puolueen" välisen taisteluasetel-
man, jossa Suomalainen puolue oli "enemmin kansan äänenä 

17 E. G.P/almen/, Mietteitä puolueista 1877-1878 vuoden valtiopäivillä. — KK 
1878 s. 270-271. 

18 Esim. Rommi 1964 s. 25-26, 32. 
19 Y.K, Suomalaisesta puolueesta. — KK 2/ 1879 s. 26. 



kuin puolueena". Koskinen vetosi Suomen kansan kykyyn ratkais-
ta itse maassa noudatetun politiikan maltillisuus ja ennusti: "jos 
muutamat henkilöt keskipuolueen nimellä tahtoisivat Suomalai-
sen harrastuksen käytöstä ohjata, oikea 'Suomalainen puolue', 
s.o. Suomen kansa, tuskin tämmöistä johtoa tunnustaisi".2° 

Koskinen ei siis hyökännyt liberaalia fennomaniaa vastaan 
oikealta konservatiivisia arvoja korostaen, kuten Meurman, vaan 
koukkasi vasemmalta vaatien Suomalaisen puolueen säilyttämistä 
"kansan äänenä". Koskiselle ensimmäinen ja tärkein kysymys oli, 
miten säilyttää oikeus edustaa "Suomen kansaa". Jotta tämä man-
daatti ei kaventuisi vain "maltillisten" yhteiskuntapiirien edustami-
seksi, oli siedettävä, kuunneltava ja käytettävä hyväksi myös kiih-
keämpiä kansan tahdon ilmauksia. 

Myöhemmän kielitaistelutulkinnan kannalta on kiinnostavaa, 
että Koskinen jälleen kerran kiisti selvin sanoin, että kielikysymys 
olisi ollut ylin Suomalaista puoluetta yhdistävä tekijä. Kielikiistan 	287 
ratkaiseminen oli tärkein ajankohtainen tehtävä, ja sillä oli suuri 
symbolinen merkitys: "tämä on se lippu, jonka ympärille Suomi-
kiihkoiset nykyään kokoontuvat." Mutta kielitaistelu ei ollut poliit-
tisen rintamajaon perustekijä. Jos kielikiista tätä nykyä on "tavalli-
sin ja silmiin-astuvin eripuraisuuden aihe", kirjoitti Koskinen, "on 
tähän taistelun nykyiseen muotoon ainoana syynä se, että kieliky-
symys koskee suurta yhteiskunnallista epäkohtaa, joka edellä mui-
den tarvitsee pikaista apua." Koskisen mukaan "erimielisyyden 
sydän-paikka oli syvemmällä". Puolueet erotti toisistaan se, että 
"Suomalaisen puolueen kanta on kansallisuuden"."' 

Korostamalla kansallisuutta kielikysymyksen sijaan Koskinen 
siirsi puoluejaon perustan sosiaalisesta kysymyksestä politiikan 
alueelle. Julistautuminen kansallisuuden edustajaksi asetti peri-
aatteessa kyseenalaiseksi virkavallan ja kilpailevien "epäkansallis-
ten" puolueryhmittymien vallankäytön oikeutuksen ja pyrki mo-
nopolisoimaan Suomalaiselle puolueelle oikeuden määritellä 
kansakunnan menneisyyttä ja tulevaisuutta. Koskinen korosti 
myös käytännössä Suomalaisen puolueen oppositioluonnetta, jos-
kin hän kätki viestinsä epämääräisiin sanakäänteisiin. Sen sijaan, 
että olisi Meurmanin ja Palmenin tavoin nähnyt Suomalaisen puo-
lueen hajoavan konservatiiviseen ja liberaaliin siipeen, Koskinen 
antoi ymmärtää sen tulevaisuudessa(kin) muodostavan vastavoi- 

20 KK 1879 s. 26-27. 
21 KK 1879 s. 28-29. 



man "virkavaltais-konservatiiviselle puolueelle" ja taistelevan kai-
kissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä vanhoja epäkohtia vastaan."" 

Oppositiojohtajana Koskinen siis puolusti Suomalaisen puo-
lueen jakamattomuutta virkavallan ja kilpailevien puolueiden vas-
taisen taistelun vaatimuksilla. Tässä suhteessa hänen asenteensa 
oli offensiivinen, uusien asemien valtaamiseen tähtäävä. Puolue-
johtajana Koskinen hyökkäsi liberaalia fennomaniaa vastaan sel-
västi konservatiivisemmin argumentein. Suomalaisen puolueen 
sisäisiin valtakuvioihin nähden hänen asenteensa oli saavutettuja 
asemia puolustava. Hän kielsi oikeutuksen organisoituneen oppo-
sition toiminnalta eikä hyväksynyt puoluejohdon haastamista avoi-
meen johtajakilpaan. Koskisen pääperustelu oli siinä määrin idea-
listinen, että voidaan epäillä, uskoiko hän siihen itsekään: puo-
lueessa olivat periaatteet pääasiassa, ja persoonat merkitsivät 
verrattain vähän. Koskinen, joka itse nautti julkisuudessa kiistä- 

288 

	

	mättömästä puoluejohtaja-asemasta, todisteli, että "Suomalaiselta 
puolueelta oikeastaan puuttuu ja täytyykin puuttua persoonallista 
johtoa, ja niinmuodoin myöskin vakinaisia 'johtajia'." Hurskaasti 
hän julisti: "Suomalaisuuden asia on liian paljon yleis-kansallinen, 
että se voisi kutistua persoonallisten lippujen johdon alle."22  

Monopolisoidessaan Suomalaiselle puolueelle — ja sen johto-
miehille — oikeuden edustaa suomalaisuutta ja Suomen kansaa 
Koskinen toimi modernin politiikan retoristen pelisääntöjen mu-
kaisesti. Haastaessaan virkavallan ja kilpailevat puolueryhmittymät 
kansan tahdon nimissä hän omaksui ja ajoi vastustajiaankin omak-
sumaan modernin politiikan kielen. Varovaisempi Koskinen oli 
jälleen sen suhteen, millaisia organisatorisia asemia Suomalaisen 
puolueen tuli modernin politiikan kentälle pystyttää. Puolueorga-
nisaation rakentamisen ja puolueohjelman laatimisen Koskinen 
torjui suorasanaisesti.' Sen sijaan hän ei määritellyt tarkemmin 

22 KK 1879 s. 29-30. 
23 KK 1879 s. 28. 
24 Pirkko Rommi on tulkinnut puolueohjelman torjumisen osoitukseksi siitä, 

että Koskisen ideologia oli säilynyt perusperiaatteissaan muuttumattomana 
vuoden 1863 "Suomikiihko"-ohjelmasta lähtien ja että tästä juontavat aatteel-
liset erimielisyydet aiheuttivat skisman nuoremman polven fennomaanien 
kanssa. "Perusperiaatteiden" korostaminen ja niiden näkeminen Suomalai-
sen puolueen hajoamisen taustalla sivuuttaa vuoden 1863 ja 1879 ohjelmien 
tärkeän eron: ensimmäinen oli kirjoitettu ensisijassa valtiopäiväohjelmaksi, 
ohjeeksi suomikiihkon toiminnalle "valtiollisena puolueena"; vuoden 1879 
ohjelma — ja Koskisen ohjelmalliset kirjoitukset vuodesta 1869 lähtien —
håhmottivat toimintaa valtiopäivien ulkopuolisella modernin politiikan ken-
tällä ja Suomalaisen puolueen roolia "kansan äänenä" ja "kansan tahdon" 



Suomalaisen puolueen suhdetta kansalaisten muuhun järjestäy-
tymiseen, seura- ja kokoustoiminnan mahdollistamiin mielen-
ilmauksiin. Pian Koskinen joutui kuitenkin täsmentämään kan-
taansa myös tässä asiassa. 

Darum keine Feindschaft 

Koskisen radikaalifennomaaneja suojeleva ja kansan äänen kuule-
mista puolustava oppositiolinja herätti vanhan taistelutoverin 
Agathon Meurmanin jyrkkäsanaiseen tilintekoon, joka voidaan 
tulkita avoimen välirikon julistukseksi. Vaikka Meurmanin Koski-
selle kiistan keskellä lähettämää pesäerokirjettä on usein siteerat-
tu, sen merkitystä Suomalaisen puolueen sisäisen tilanteen kuvaa-
jana on kenties tietoisestikin aliarvioitu. Kirje osoittaa, että fen-
nomanian sisällä poliittinen vedenjakaja ei tässä vaiheessa kulke-
nut yksioikoisesti "vanhojen" ja "nuorten" välillä ja että erimieli-
syyksien aiheena eivät suinkaan olleet — kuten usein esitetään —
"1880-luvun uudet aatteet". 25  

Meurman avasi kirjeensä dramaattisesti ennustamalla, että 
edessä oli joko "reformationi tahi revolutioni". Vanhan kaavan 
mukaan hän nimesi fennomanian vastustajat syyllisiksi tilantee-
seen, "joka panee epäilemään reformien mahdollisuutta ja pel-
käämään revolution tahi veden paisumuksen tuloa". Mutta toisin 
kuin Koskinen, joka käytti kumousuhkaa hallituksen painostami-
seksi, Meurman vaati nyt selvää irtisanoutumista äärimmäisyysai-
neksista. 

Avoimemmin kuin julkisissa kannanotoissaan Meurman löysi 
fennomaanien omasta toiminnasta epäilyttäviä, "kumouksellisia" 
piirteitä, joista oli tullut aika vapautua. Julkisuudessa Meurman 
pyrki rakentamaan johdonmukaisuutta poliittiseen linjaansa va-
kuuttamalla, että fennomaanien tavoitteena oli alusta pitäen ollut 
vastustaa "kumoovia liikkeitä" ja "kansaa yllyttäviä vaatimuksia".26  

toteuttajana. Tämän muutoksen sivuuttaminen sulkee tarkastelun ulkopuo-
lelle ydinkysymyksen kiistoissa nuoremman polven fennomaanien kanssa, 
kuten jäljempänä pyritään osoittamaan. Vrt. Rommi 1964 s. 31-32. 

25 Meurman sivuuttaa kiistan muistelmissaan, samoin Rafael Koskimies Koski-
sen elämäkerrassa. Rommi mainitsee kirjeen puoluejaon enteenä ja fen-
nomaanijohtajien välisenä menettelytapaerimielisyytenä siitä, "voitiinko toi-
mia ottamatta huomioon fennomanian 'vallankumouksellista ryhmää—. 
Rommi 1964 s. 42-43. 

26 Ks. esim. puhe Kansanvalistusseuran kesäjuhlassa 1881. — Kansanvalistusseu-
ran kalenteri 1882. Helsinki 1881. s. 39-46. 
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Yksityiskirjeessä hän saattoi luonnehtia kaunistelematta 1870-lu-
vun oppositiolinjaa ja puhua suoraan politiikan niistä puolista, 
jotka hän jälkeenpäin koki raskauttaviksi. 

Meurmanin mukaan vastarinnan kovuus oli pakottanut fen-
nomaanit etsimään 1870-luvulla liittolaisia, jotka olivat kyllä taiste-
luun kelvolliset mutta "perikelvottomat" voiton käyttämiseen. 
Rahvaan puoleen kääntymistä hän ei nähnyt periaatteellisena po-
litiikan oikeuttamisen kysymyksenä vaan tilanteen sanelemana 
pakkoratkaisuna. "Niinpä on fennomaanien ollut pakko, saadak-
sensa jotakin vastapainoa puolueelliselle hallitukselle ja nukku-
neelle 'sivistyneelle' yleisölle, kääntyä itsekin rahvaan puoleen. 
Jaksaaksemme kannattaa jotakin arvollisempaa suomalaista leh-
teä, täytyy meidän turvata tuohon joukkoon, jonka isänmaallisuus 
ja suomalaisuus paraasta päästä ilmaantuu vihana ruotsinkielisiä 
huvituksia vastaan."` 7  
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	Ilmeisesti Meurman tulkitsi fennomanian aseman nyt vakiintu- 
neen, koska hän katsoi, että ymmärtämättömän rahvaan mielistely 
kiihotuskirjoituksin oli suomenkielisessä lehdistössä lopetettava. 
Meurmanin arvostelun kohteena olivat ennen muuta Uuden Suo-
mettaren toimittajat Antti Almberg (myöh. Jalava) ja Viktor Löf-
gren (myöh. Lounasmaa), sillä erityisenä pahennuksen aiheena 
hän mainitsee Uuden Suomettaren pakinoitsijanimimerkkien 
Matin ja Miskan "kurjat kiihkojuomat".25  Heidän suhteensa Meur-
manin mitta oli täysi: "Minäkin luotan kyllä olevani demokrati, 
kansanystävä, mutta semmoista terrorismia jota talonpojat nyt tah-
tovat Matin ja Miskan johdannon alla käyttää herrassäätyisiä ja 
ruotsinkielisiä vastaan en minä siedä. Tuskin missään maassa elää 
ylhäisemmät säädyt niin kamraatikannalla kansan kanssa ja kiitok-
seksi siitä saadaan Matin ivat. Niin paistikkaan syöstään revolu-
tioniin." 

27 Meurman Koskiselle, päivätty saapuneeksi "nähtävästi kevätkesä 1879". Yrjö-
Koskisen kokoelma, VA. 

28 Hieman epävarmojen tietojen mukaan Almberg ja Löfgreu pyrkivät tähän 
aikaan yhdessä Waldemar Churbergin, August Hagmanin ja F. W. Rothste-
nin kanssa tavoittelemaan johtoasemaa Suomalaisessa puolueessa ja suuntaa-
maan sitä radikaalimpaan politiikkaan ja tiiviimpään organisoimiseen. Chur-
bergin myöhemmän kuvauksen mukaan suunnitelma epäonnistui, koska 
Koskinen itse ryhtyi samaan aikaan ajamaan fennomaanista politiikkaa 
"äärettömän uhkarohkeasti". Rommi 1964 s. 26-29. Selostuksensa Churberg 
antoi ollessaan syytettynä Jaakko Forsmanin nnu-hayrityksestä vuonna 1890. 
Merkkejä Churbergin radikalismista on löydettävissä kyllä muistakin lähteis-
tä. Ks. esim. Churberg L. Aspelinille 15.11.1871. Aspelinin kokoelma, SKS 
94. 1870- ja 1880-luvun ristiriitoja käsitellään myös useissa Churbergin järjes-
tämättömäu arkiston kirjeissä. Churbergin kokoelma, HYK. 



Meurmanin mukaan Koskinen oli kieltänyt Snellmanin perin-
nön ja häntä itseä "tolereerattiin" vain, "koska hän on nöyrä väli-
kappale". Suomalaisessa puolueessa oli vallalla terrorismi ja "re-
volutionin ohje": "hirtettäköön se, joka ei kaikessa ole aivan yksi-
mielinen tyhmimpien, raaimpien ja — väkevimpien kanssa". "Sem-
moinen on fennomanian kanta tällä hetkellä." 

Meurman itse ilmoitti tahtovansa pitää kiinni Snellmanista, ja 
katsoi, ettei Suomalaisella puolueella ollut varaa "desavueerata" 
eli irtisanoutua Snellmanista. "Mitä meidän täytyy minun mielestä-
ni desavueerata se on niitä, jotka vaativat yhä törkeämpää kiihotta-
mista, desavueerata mitä pikemmin sitä paremmin, sillä emme 
kuitenkaan voi saada juomaa yhä enemmän raflaavaksi, niin kuin 
asianomaisten kurkut tietysti vaativat. Olkoompa vaan että Suome-
tar menettää vieläkin lukijoita, emme kuitenkaan ole autetut leh-
dellä, jonka täytyy madella roistoväen edessä." 

Meurman ei tahtonut panna "Kuortaneen ukkoja" määrää-
mään, "mitä kansallisissa asioissa on oikeutettuja ja tarpeellista" 
eikä aikonut antaa Mattien ja Miskojen määrätä "käytöstapaansa". 
Lopuksi hän teki selväksi, ettei kysymyksessä ollut vain henkilörii-
ta, vaan koko Suomalaisen puolueen linja. "Palmen näkyy olevan 
oikeassa, että suomalaispuolue on hajotettava, ja mahdollisuus 
siihen löytyykin, koska kaiketi Miskat ottavat muodostaaksensa 
puoluetta tuosta joukosta jonka tunnussana on 'suomalaisuus ja 
isänmaallisuus'." 

Agathon Meurman oli suhtautunut Koskista varauksellisemmin 
kansalaisten järjestäytymiseen jo 1870-luvun alussa. Hän oli kui-
tenkin ollut mukana molemmissa fennomaanien 1870-luvun alun 
tärkeimmissä 'liikekannallepanoissa', suomalaisen alkeisopiston 
hyväksi organisoidussa rahankeräyksessä ja Kansanvalistusseuran 
perustamisessa. Meurman oli puolustanut innostuneesti myös pai-
kallista säätyrajat ylittävää kansalaistoimintaa, mutta painottanut 
jo alunperin enemmän sen merkitystä yhteiskuntarauhan säilyttä-
misessä kuin kansan tahdon manifestoinnissa. 

Tiivistäen voidaan sanoa, että jos Koskiselle oli 1870-luvun mit-
taan ollut ensisijaista manifestoida julkisuudessa, etta fennoma-
nialla oli poliittisena puolueena kansan kannatus takanaan, niin 
Meurman oli puolestaan pyrkinyt osoittamaan suppeammin, että 
fennomaanien kieli- ja koulukannoilla oli kansan hyväksyntä. Jul-
kisen keskustelun sijasta Meurman oli pyrkinyt vakuuttamaan en-
sisijassa keisarin ja vahvistamaan sitä kautta fennomaanien vaiku-
tusvaltaa. Ennen vuosien 1877-1878 valtiopäiviä tämä tie oli kui-
tenkin ollut fennomaaneilta tukossa. Nyt tilanne oli muuttunut ja 
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Meurman vaati Koskista sanoutumaan irti rahvaan liehakoinnista, 
joka vaaransi valtiopäivämenestyksen avaaman "Pietarin tien". 

Kirjeensä Meurman päätti hienovaraiseen mutta selväsanaiseen 
ennustukseen puoluejaosta ja fennomaanijohtajien kaksi vuosi-
kymmentä kestäneen taistelutoveruuden päättymisestä. "Mahdol-
lista on, että sinä sitten taivut enemmin vasempaan minä enem-
min oikeaan, damm keine feindshaft." 

Vanhasuomalaisuuden synty 

Meurmanin ennustus ei käynyt toteen, vaan vanhat johtajat löysi-
vät pian uudelleen toisensa. Silti on syytä ottaa vakavasti hänen 
arvionsa puolueen tilasta ja jakautumisen syistä. Hyvä veli -kirjees-
sään hän puhuu asiasta avoimemmin kuin myöhemmin 1880-
luvulla, jolloin oli tärkeää esittää "vanhojen" linja aikaisemman 
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	politiikan johdonmukaiseksi jatkoksi ja leimata "nuorten" politiik- 
ka "uusien aatteiden" ja henkilökohtaisen vallanhalun tuotteeksi. 
Tätä näkemystä on myöhemmin ehkä tahtomattaankin toistanut 
se aatehistoriallinen tutkimus, joka on korostanut "1880-luvun 
aatteiden" merkitystä ja esittänyt ajan poliittiseksi pääkysymykseksi 
taistelun maan henkisen elämän ja fennomanian modernisoimi-
sesta.= { 

Väitöskirjassaan Pirkko Rommi on kuvannut Koskisen kannan-
ottojen muutosta ja selittänyt sitä 1870-luvun oppositiopolitiikan 
epäonnistumisella. Rommin mukaan Yrjö Koskisen suunnittele-
ma fennomaanisen mielipiteen hallitusta painostava vaikutus ei 
ollut johtanut toivottuun tulokseen ja tulevaisuus näytti 1880-
luvulle tultaessa lupaavan "vieläkin vähemmän". Vaihtoehdoksi 
jäi, että Tennomaanit pyrkisivät itse senaattiin ja sitä tietä koettaisi-
vat vaikuttaa sen päätöksiin."30  Rommin tulkinta senaattorinimi-
tystä edeltävästä taktiikan vaihdoksesta piirtää liian yksinkertaisen 
kuvan poliittisen tilanteen kehityksestä. Vähintäänkin siihen on 
lisättävä varauksena, että Koskinen ei 1880-luvulle tultaessa suorit- 

29 Mikko Juva, Rajuilman alla. Suomalaisen kahdeksankymmenluvun synty. 
Porvoo 1956. Hannes Sihvo on problematisoinut 1880-luvun aatteellisten 
rintamien suhdetta modernin kansalaisyhteiskunnan ja politiikan syntyyn. 
Hänen kirjallisuuden historiallinen analyysinsä painottuu käytännössä taiste-
luun "1880-luvun uusista aatteista". Hannes Sihvo, Suomalaisuuden pyhä 
tuli. — Päiviö Tommila (toim.), Herää Suomi. Suomalaisuusliikkeen historia. 
Jyväskylä 1989. s. 349-395. 

30 Rommi 1964 s. 39. 



tanut julkisesti Meurmanin kaltaista käännöstä eikä tuominnut 
edes peitellysti fennomaanien aikaisempaa politiikkaa. 1870-lu-
vun oppositiopolitiikan tulokset eivät myöskään välttämättä olleet 
niin huonot, että ne olisivat pakottaneet kurssinmuutokseen. 

Kun Yrjö Koskinen 1860-luvun lopulla hahmotteli radikaalim-
paa politiikkaa, "jungfennomaanit" olivat eristetty pääkaupungin 
sivistyneistöryhmä vailla omaa äänenkannattajaa ja yhteyksiä 
kansaan. Vuosikymmen myöhemmin voitiin jo puhua suomenkie-
lisestä lehdistöstä, ja julkisuudessa fennomaanien lehdillä oli he-
gemoninen asema ellei "Suomen kansan" niin ainakin suomen-
kielisen kansan äänenä ja edusmiehenä. Fennomania oli vahvistu-
nut myös organisatorisesti. Kansanvalistusseurasta fennomaani-
nen sivistyneistö oli luonut valtakunnallisen keskusseuran, joka 
maan kattavan asiamiesverkostonsa avulla teki fennomaanien aat-
teita tunnetuksi maaseudulla. Maaseudun paikallistasolla oli virin- 
nyt seura- ja kokoustoiminta, joka sisällöltään epäpoliittisenakin 	293 
tarjosi jatkuvaa sivustatukea fennomaanisen sivistyneistön esiinty-
miselle "kansan tahdon" edusmiehinä. Menestyksen modernin 
politiikan kentällä oli kruunannut fennomaanien johtomiesten 
valtiopäivillä saavuttama asema kahden säädyn kiistattomina joh-
tomiehinä. 

Toisaalta 1870-luvun menestyksen seurauksena oli kyllä jossakin 
määrin Rommin kuvailemaa valintatilannetta muistuttava asetel-
ma. Julkisuudessa, kansalaistoiminnan ja politiikan kentällä van-
hat fennomaanit olivat 1880-luvulle tultaessa saavuttaneet ase-
man, jossa taistelun kiihdyttäminen näytti hyödyttävän pikemmin-
kin uusia, omasta leiristä nousevia haastajia kuin tuottavan uusia 
voittoja. Sen sijaan valtiokoneiston sisällä etenemismahdollisuu-
det aina senaattiin asti näyttivät huomattavasti lupaavammilta. 
Ongelmana oli, että senaattiin pyrkimisessäkin fennomaanien pa-
ras valtti oli epäilemättä maine kansan tahdon edustajina. Asian-
tilan viestittäminen keisarille vaati Koskiselta tarkkaa tasapainoi-
lua: hegemoninen asema oli osoitettava leimautumatta kumouk-
sellisten kansanliikkeiden organisaattoriksi. 

Koskisen äänenpainojen muutosta 1880-luvulla ei siis selitä epä-
onnistuminen vaan menestys, ja lopullisesti vasta tuon menestyk-
sen täyttymys, nimitys senaattoriksi vuonna 1882. 

1870-luvun lopulla Koskinen ei ollut yhtynyt Meurmanin aloit-
tamaan taisteluun puolueen nuoria vastaan, ja vuoden 1882 valtio-
päivien allakin hän korosti edelleen Suomalaisen puolueen ase-
maa oppositioryhmänä. Kirjeessään veljelleen hän uumoili jopa 
tuon oppositioaseman kiristymistä: "rupee olemaan vähän vaaral- 



lista kuulumaan oppositioniin, eikä jokamies ole taipuvainen mie-
lipiteidensä vuoksi joutua pahoihin kirjoihin."3' 

Ei ole säilynyt tietoja, että Koskinen olisi suoranaisesti rohkais-
sut fennomaanisten ylioppilasradikaalien tukeutumista mielen-
osoituksiin ja rahvaan mielenilmauksiin, mutta hän sieti radikaali-
fennomaanien menetelmiä säilyttääkseen oikeuden esiintyä koko 
kansan puolesta. Enemmänkin, 1880-luvun alussakin hän pyrki 
edelleen käyttämään niitä hyödykseen ajaakseen poliittisia tavoit-
teitaan. Vielä aivan senaattorinimityksensä edellä Koskinen perus-
teli vaatimusta fennomaanien hallitusvastuusta viittaamalla kan-
san reaktioihin. 

Kirjeessään C. G. Ehrströmille, joka tuohon aikaan työskenteli 
Suomen asiain komitean jäsenenä Pietarissa, hän uumoili: "Yli-
päänsä on käsitykseni, että ellei hallituksen kokoomusta täydelli-
sesti muuteta siihen suuntaan, että se mitä luvataan todella pide- 
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	tään, on edessämme sangen ikäviä aikoja. Nyt ovat asiat menneet 
siihen, että vieläpä fennomaanisella hallituksella tulisi olemaan 
sangen vaikeaa tyydyttää yleistä huutoa reformeista, enkä suin-
kaan onnittele sitä, jonka kerran tulisi korjata kaikki edellisen 
hallituksen tyhmyydet."32  

Eräässä mielessä on tulkinnanvaraista, voidaanko Koskisen ajat-
telussa edes senaattorinimityksen jälkeen puhua jyrkästä käännök-
sestä. Hänen 1870-luvun politiikkansa tavoitteena oli ollut valloit-
taa ja monopolisoida fennomaaneille tunnustettu asema Suomen 
kansan edustajana ja äänenä. Senaattorinimitys oli Koskiselle tä-
män politiikan täyttymys. Sen jälkeen hän omaksui hyvinkin kiel-
teisen asenteen kansan nimissä esitettyjä vaatimuksia vastaan. Tätä 
käännettä ei kuitenkaan ole syytä nähdä yksiselitteisesti aikaisem-
man politiikan kieltämisenä vaan pikemminkin sen saavutusten 
puolustamisena. Yhtä johdonmukaisesti, kuin Koskinen oli itse 
aikaisemmin tavoitellut oikeutta edustaa kansan tahtoa, hän pyrki 
nyt kiistämään poliittisten kilpailijoiden oikeuden esiintyä kansan 
nimissä. Kun Koskinen leimasi järjestöjen tai kansankokousten 
nimissä esitetyt vaatimukset ryhmäintressien ja henkilökohtaisten 
valtapyyteitten tuotteeksi, taustalla oli edelleen ajatus, että todel-
lista jakamatonta kansan tahtoa edusti Suomalainen puolue — ja 
sen johto. 

Tietyssä mielessä Koskinen tunnusti vielä 1870-luvun oppositio-
kauden jälkeenkin järjestäytymisen merkityksen "kansan tahdon" 

31 	Kirje Jaakko Forsmanille 318.1881. Forsmanin kokoelma, SKS 185. 
32 Lainattu Rommi 1964 s. 37. 



ja "suomalaisuuden" määrittelijänä ja ilmentäjänä. Mutta vastedes 
hän liitti "kansan tahdon" edustamisen seura- ja kokoustoiminnan 
kentän kokonaisuuteen. Yksittäiset yhdistykset tai mielenosoituk-
set eivät tähän rooliin kelvanneet, lukuunottamatta ehkä Kansan-
valistusseuran tyyppistä keskusjärjestöä, joka ikäänkuin kokosi yh-
teen kansalliset pyrinnöt.;s  Senaattori Koskiselle "kansan tahto" 
oli jakamaton. Kun Suomalaisen puolueen miehet olivat ottaneet 
paikkansa sen edustajina maan hallituksessa ja valtiopäivillä, näyt-
täytyivät yritykset vyöryttää poliittista kenttää yhdistysten ja mielen-
osoitusten avulla vain hajottavien ryhmäintressien ja itsekkäiden 
valtapyyteiden ilmentyminä. 

Mielenilmausten tuomitsemiseen Koskista ohjasi paitsi hege-
moniataistelun logiikka myös ulkopuolinen painostus. Politiikan 
teon uudet ehdot tulivat näkyviin heti Koskisen senaattorinimityk-
sen jälkeen, kun fennomaaniset ylioppilasradikaalit ryhtyivät puu- 
haamaan Koskisen kunniaksi lähtiäisjuhlaa. Ylioppilaskunta oli 	295 
aikaisemmin järjestänyt näyttävät jäähyväisjuhlat Snellmanin, Ru-
nebergin, Lönnrotin ja Topeliuksen kunniaksi. Tähän joukkoon 
nähden Koskinen ei nauttinut yhtä varauksetonta arvonantoa — 
ainakaan pääkaupungin liberaalien ja ruotsinmielisten keskuu-
dessa. Mutta ylioppilaskunnassa olivat fennomaanit nousseet vast-
ikään enemmistöasemaan ja heillä oli tarve julistaa uuden suun-
nan voittoa myös ulospäin. Koskisen läksiäisten lähin esikuva lie-
nee ollut edellisvuonna vietetty Snellmanin 75-vuotisjuhla, joka 
oli näyttävyydessään ylittänyt kaikki aikaisemmat maassa järjestetyt 
poliittisesti värittyneet juhlallisuudet. Juhlaan oli liittynyt kaikkial-
ta maasta tilatut lähetystöt, sähkeet ja adressit sekä juhla-albumi, 
joka oli levittänyt ylioppilaiden viestiä pääkaupungin ulkopuolel-
le. Snellman juhlan pääorganisaattori Lauri Kivekäs oli tietoisesti 
rakentanut tilaisuudesta ylioppilaiden johtaman "koko kansan 
mielenilmauksen", ja epäilemättä hän suunnitteli Koskisen läh-
tiäisjuhlista vähintäänkin yhtä mittavaa kansallista manifestaa-
tio 

33 	Koskinen ei senaattorinimityksensä jälkeen katsonut sovcliaaksi esiintyä aktii-
visesti kansalaistoiminnan kentällä. Epäselväksi jää hänen suhtautumisensa 
esim. 1880-luvun uusiin kansanliikkeisiin. Ajatus valtakunnallisesta keskus-
seurasta liittää Koskisen näkemykset linjaa, jota A. A. Granfelt myöhemmin 
sovelsi vanhojen fennojen järjestösuhteiden paaorganisaattorina. Organisoi-
dessaan iaittiusliikettä 1880-luvulla Granfelt kuitenkin liitti valtakunnallisen 
keskusseuran ajatukseen Koskista selvemmin muodollisesti organisoituneen 
ja hierarkkisesti jäijestäytyncen paikallistoiminnan. Stenius 1987 s. 305-318; 
Sulkunen 1986 s. 47-60. 84-93. 

34 Klinge ym. 1989 s. 626. 



Aikeet järjestää yhtä näyttävä kansallinen juhla Yrjö Koskisen 
kunniaksi törmäsivät kuitenkin korkeimman virkakunnan asioi-
hin puuttumiseen. Ylioppilaskunnan päätettyä juhlan järjestämi-
sestä Koskinen sai eri tahoilta viestejä, että juhla oli peruutettava 
tai hänen oli kieltäydyttävä osallistumasta siihen. Uuden kenraali-
kuvernööri Heidenin henkilökohtainen ystävä, kenraali Aleksan-
der Järnefelt kirjoitti Pietarista, että "täällä on saatu se käsitys, että 
kaikki alusta loppuun on pelkkää puoluekiihkon synnyttämää 
mielenosoitushalua", ja kertoi pahennuksesta, jonka ylioppilaiden 
ryhtyminen "valtiollisiin demonstrationeihin" oli aiheuttanut. Vii-
taten "yhteisille pyrinnöille" koituvaan haittaan hän lausui toivo-
muksen, että "sinä keksisit jonkun sopivan keinon pysyä juhlasta 
pois".s' 

Voidaan tulkita, ettei näissä "Pietarin teitä" tulleissa viesteissä 
ollut kysymys vain yksittäisestä juhlasta. Ehkä vastanimitetylle se- 
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	naattorille tehtiin myös vastaisuuden varalta selväksi, että hallitus- 
vastuu ei ollut yhdistettävissä "valtiollisiin demonstratioihin". 

Varoittavat viestit saatuaan Koskinen kirjoitti välittömästi Hei-
denille kirjeen, jossa hän kertoi olevansa pakotettu osallistumaan 
juhlaan mutta totesi ryhtyneensä muihin toimenpiteisiin tilanteen 
rauhoittamiseksi. "Erään ystävänsä välitystä käyttämällä" hän oli jo 
saanut ylioppilaat muuttamaan aikeitaan siten, ettei missään ta-
pauksessa tullut kyseeseen yleinen kansalaisjuhla siihen tapaan, 
kuin Snellmanille ja Lönnrotille aikoinaan järjestetyt, vaan "pel-
kästään oppilaiden yksityinen juhla-ateria entiselle akateemiselle 
opettajalleen." 3' 

Kohtalon ivaa on, että Yrjö Koskisen kunniaksi järjestetyn juh-
lan puuhamiehenä ja ilmeisesti myös rauhoitusoperaation junail-
leena "ystävänä" toimi radikaalifennojen keulahahmo Lauri Kive-
käs.;' 1870-luvun oppositiokaudella sekä Koskinen että Kivekäs 
olivat rakentaneet politiikkansa tunnukselle, että heidän vaati-
muksensa edustivat "kansan tahtoa". Molemmat olivat olleet val-
miit hyödyntämään uusia yhdistys- ja kokoustoiminnan muotoja 
osoituksena kansan tuesta. Koskinen oli tehnyt sen väljästi ja varo-
vasti. Hänelle ensisijaista oli aatteellinen hegemonia. Kivekkäästä 
taas oli kehittynyt organisaattori ja agitaattori, jonka aseita olivat 
järjestöllinen voima ja mielenosoitusten vaikuttavuus. Koskisen 

35 A. Järnefelt Koskiselle, Pietari 31.10.1882. Yrjö-Koskisen kokoelma, VA. 
36 Lainattu Rafael Koskimies, Taipuako vai taittua 1882-1903. Y. S. Yrjö-Koski-

sen elämä III. Keuruu 1974. s. 18-19. 
37 Klinge 1978 s. 99-100. 



kunniaksi suunniteltujen juhlien kohtalo symbolisoi heidän poliit-
tisten teidensä erkanemista. 

Hallitusasema, jonka Koskinen oli saavuttanut pitkälti vetoamal-
la "kansan tahtoon", esti häntä tukeutumasta entiseen tapaan 
"kansan tahdon" ilmauksiin ja kansallisiin manifestaatioihin. Pyr-
kimys fennomaanien hallitus- ja salonkikelpoisuuden säilyttämi-
seen ja puolustamiseen johti Koskisen jatkossa Agathon Meurma-
nin rinnalle tuomitsemaan "kuppikunnat" ja "meluavat mielen-
osoitukset", jotka esiintyivät "kansan tahdon" nimissä. Tässä suh-
teessa voidaan sanoa, että "vanhasuomalaisuus" syntyi vasta vuon-
na 1882; se ei ollut suoraa jatkoa Snellmanin senaattorikauden 
politiikalle tai vastareaktio puolueen nuorten omaksumille "uusil-
le aatteille". Poliittisen kentän uutena rintamanmäärittelynä van-
hasuomalaisuus syntyi Yrjö Koskisen senaattoriuden myötä. 

KUNNALLISNEUVOKSEN 
VALTIOVIISAUS 

Säädyt, kunnat ja keisari 

Agathon Meurman oli osallistunut keskeisenä aloitteentekijänä 
1870-luvun alun fennomanian "liikekannallepanoon", mutta ei 
välttämättä samoista lähtökohdista kuin Yrjö Koskinen. Meurma-
nille oli tuskin ensisijaista se taistelu oikeudesta edustaa "kansan 
tahtoa", johon Koskinen heittäytyi julkisuudessa ja kansalaisyhteis-
kunnan organisaatioissa. Voidaan tulkita, että silloinkin, kun 
Meurman uhmakkaimmin vetosi kansan tahtoon ja kansan mah-
dollisiin reaktioihin, hän ei niinkään pyrkinyt muokkaamaan jul-
kista mielipidettä kuin todistamaan keisarille ja venäläiselle halli-
tusvallalle, että Suomalainen puolue yksin kykeni takaamaan yh-
teiskuntarauhan.'" 

38 	Suomalaisen alkeisopiston hyväksi järjestettyä keräystäkin Meurman peruste- 
li keisariin vaikuttamisella: "Mutta jos mieli meidän perustuslaillisella valtio-
muodollamme olla mitään merkitystä, on äärettömän tärkeää, että HKM saa 
tiedon säätyjen toivomuksista sellaisina, kuin ne on esilletuotu. Nyt kyseessä 
olevassa tapauksessa on olemassa yksinkertainen keino, jota ei aina ole tarjo-
na: että Suomen kansa saattaa mielipiteensä HKM:n tietoon itse ylläpitämällä 
Helsingissä puheenalaista koulua." Virkkunen 1938 s. 500. 
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Toinen Meurmanin kannanotoille jo 1870-luvun alussa tunnus-
omainen piirre oli vahva sitoutuminen säätyedustuslaitokseen. 
Juuri Meurmanin näkemyksiä kuvaa osuvasti Pirkko Rommin ja 
Maritta Pohlsin yleistävä luonnehdinta niistä motiiveista, jotka 
saivat fennomaanijohtajat tukeutumaan kansaan. "Koulukeräyk-
sessä kulminoitunut vastalause johtui etupäässä säätyjen arvoval-
lan loukkauksesta, kun sen anomusta ei ollut otettu huomioon. 
Kyse oli tässä vaiheessa vielä siitä, että noustiin puolustamaan 
valtiopäiviä, asennoiduttiin siis jonkun puolesta. "' 

Jos Meurman periaatteessa pyrki tukeutumaan enemmän keisa-
rien ja säätyihin kuin julkisuuteen ja järjestäytymiseen, 1870-luvun 
oppositiokaudella fennomaaneilla ei käytännössä ollut paljoakaan 
mahdollisuuksia liikkua tähän suuntaan. Vuosikymmenen viimei-
siin vuosiin saakka fennomaanijohtajien päivänpoliittiset kannan-
otot pysyivät yhdensuuntaisina, ja painotuserot Koskisen ja Meur- 
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	manin katsantokannoissa tulivat näkyviin lähinnä toisistaan poik- 
keavina maailmankatsomuksellisina linjanvetoina. 

Poliittisesti mielenkiintoisin on suhtautuminen Ranskan vallan-
kumoukseen ja sen synnyttämään politiikanteon tapaan. Kuten 
edellä on kuvattu, Koskinen esitti vuosina 1874-1875 ja 1876-
1877 pitämissään luennoissa (joihin teos "Johtavat aatteet ihmis-
kunnan historiassa" perustuu), että Ranskan vallankumous oli yksi 
tärkeimmistä askelista inhimillisen vapauden voittokulussa. Val-
lankumouksen puhkeamisen hän tulkitsi väistämättömäksi seu-
raukseksi yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, ja sen perinnöksi 
jättämän opin kansan suvereniteetista hän näki tulevaisuuden po-
litiikan peruselementtinä. 

Liekö sattumaa vai harkittu vastaveto, että Meurman julkaisi 
vuonna 1876 "Kirjallisessa kuukauslehdessä" artikkelin, jossa hän 
toi julki omat, Koskisen ajatuksille vastakkaiset näkemyksensä 
Ranskan vallankumouksesta. Meurman leimasi vallankumouksen 
merkityksen täysin nimelliseksi. Ranskan esimerkki osoitti hänen 
mukaansa, että vallankumous antaa valtakunnalle vain uuden ni-
men, "milloin kuningaskunnan, milloin keisarikunnan, milloin 
tasavallan, mutta muutoin eivät olot vähimmässäkään määrin 
muutu". Vallankumouksen perinnöksi jättämän poliittisen taiste-
lun Meurman näki yhtä hyödyttömänä. "Yhden näiden nimien 
ylimmällänsä ollessa ovat muiden nimien puolustajat kiivaimpana 
vastapuolueena, odottaen hetkeänsä, koska heidän sopii tehdä 

39 Rommi & Pohls 1989 s. 97. 



revolutionsa, naulata uudet kyltit julkisiin paikkoihin, ja siten 
tietysti synnyttää uudet olot isänmaalla, ainakin itsellensä." 

Syitä vallankumoukseen Meurman ei etsinyt Koskisen tavoin 
yhteiskunnallisista olosuhteista vaan edesvastuuttomien kiihotta-
jien toiminnasta. "Ja millä lajilla nämät oloja uudistavaiset revolu-
tionit tähän saakka ovat toimeen saadut? Yksin-omaisesti siten, 
että on kiihotettu Pariisin roistoväkeä, joka vimmassansa tietysti 
voi kumota kaikki, mutta ei ikinänsä mitään rakentaa." Tasavallan 
ja äänestysoikeuden edelle Meurman asetti kansan valistamisen ja 
sivistämisen, joka oli "ensimmäinen askel valtion onnellisuuteen". 
Ja tämä valistus oli perustettava luterilaiseen uskoon. Meurmanin 
mukaan valtiollisesta ja yhteiskunnallisesta vapaudesta saattoi 
nauttia ainoastaan "siveellinen ja uskonnollinen kansa".A0  

Periaatteellisista politiikkakäsityksen eroista huolimatta Meur-
manin ja Koskisen käytännölliset poliittiset linjat eivät törmänneet 
avoimesti ennen 1870-luvun loppua. Syynä oli, että he puhuivat 
tietyssä mielessä eri tasoilla. Kärjistäen, Koskinen määritteli fen-
nomanian tehtäväkenttää poliittisena ja Meurman sosiaalisena ky-
symyksenä. 

Esimerkiksi Kirjallisen kuukauslehden vuoden 1875 ensim-
mäisessä numerossa julkaistussa ohjelmallisessa pääkirjoituksessa 
Meurman määritteli fennomaniaa korostuneesti säätykierron nä-
kökulmasta. "Tämän kiertokulun helpoittaminen on kansallisen 
puolueen pyrintö tätä nykyä, kansanluokkien asettaminen orga-
nilliseen yhteyteen, jossa toisen voima ja toisen sivistys pääsevät 
esteettömästi toinen toiseensa vaikuttamaan." 

Ilmeistä on, että Meurman tarkasteli myös järjestäytymisen mer-
kitystä pitkälti säätykierron ja säätyjen kohtaamisen näkökulmasta. 
Tämä päti luultavasti yhtälailla Kansanvalistusseuraan kuin paikal-
liseen seura- ja kokoustoimintaan. Molempien tehtävä oli madal-
taa säätyjen välistä raja-aitaa, ja siten luoda edellytyksiä rauhan-
omaiselle yhteiskunnalliselle edistykselle. Kirjoituksissaan Meur-
man ei antanut Koskisen tavoin järjestäytymiselle avoimesti poliit-
tista roolia "suomalaisuuden" ja "kansan tahdon" määrittelijänä ja 
edustajana. Jopa kärjekkäimmillään, asettaessaan kyseenalaiseksi 
saattoiko kansallinen liike päästä tavoitteisiinsa "rauhallisella ja 
siis ainoalla toivottavalla tavalla", hän ei nähnyt esteenä "kansan 
tahdon" laiminlyöntiä vaan kansan tarpeita ymmärtävien "valtio-
miesten" puutteen.41  

40 AM. Katsausta avaraan maailmaan. — KK 10/1876 s. 234-235. 
41 Virkkunen 1938 s. 460-461. 
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Valtiomiehen esikuvaksi Meurman kohotti kirjoituksissaan 
Snellmanin, joka "astuttuansa kirjalliselta alalta valtiolliselle sai 
vähän aikaa johdattaa valtiomiehenä sitä liikettä, jonka hän kirjai-
lijana oli herättänyt". Meurmanin katsannossa Snellmanin toimin-
nassa kansallisen liikkeen hyväksi oli erityisen arvokasta, että "hän 
teki sen maltillisella tavalla, liiaksi kiiruhtamatta, mutta myös nos-
tattamatta turhia rettelöitä".42  

Suurmiesihanteensa Meurman kontrastoi avoimesti poliittisiin 
tasa-arvovaatimuksiin. Vuonna 1874 julkaistussa kirjoituksessaan 
hän tarkasteli tästä näkökulmasta kansallisen liikkeen etenemistä 
ja päätteli, että jos suomalaisuus ei olisi voinut vastata ruotsalaisen 
sivistyksen haasteeseen muulla kuin "numerollisella ylivoimal-
laan", "se yhtä vähän olisi ansainnut päästä kuin päässytkään alhai-
sesta asemastaan." Suomalaisuuden nousua siivittivät Meurmanin 
mukaan suuret miehet ja kulttuurin saavutukset. "Mutta se on 

300 

	

	suomalaisuuden valtakirja, että kaikki, jotka täällä ovat kohonneet 
tavallista mittaa ylemmäksi ovat olleet suomalaisuuden edistäjiä ja 
kannattajia. "43  

Jos Meurman ei alunperinkään ollut sitoutunut periaatteellisel-
la tasolla kansan suvereniteetti -oppiin ja ajatukseen, että yhdistys-
ten ja kansankokousten ilmaisemalla "kansan tahdolla" oli poliit-
tista painoarvoa, niin 1877-1878 valtiopäivien jälkeen hän ryhtyi 
avoimesti vastustamaan kaikkinaisia yrityksiä esittää "kansan tah-
don" nimissä poliittisia vaatimuksia. Erityisen päättäväisesti hän 
pyrki torjumaan fennomanian kytkemisen mielenosoituksiin, jot-
ka saattoivat herättää viranomaisten huomion. Meurmanille olivat 
yhtä tuomittavia pääkaupungin ylioppilaiden vihellyskonsertit 
kuin maalaisrahvaan protestihengen ilmaukset; taustalla saattoi 
kummitella pahimpana kauhukuvana fennomanian luisuminen 
niiden yhdyssiteeksi, kaupunkilaiskiihottajien johtamaksi maaseu-
dun tilattoman väen joukkoliikkeeksi. 

Meurman itse esiintyi kuin mielenosoitukset ja protestihengen 
ilmaukset olisivat olleet vasta 1870-luvun lopun tuotetta.;}  Hänen 

42 A.M., Uutena vuonna. — KK 1/1875 s. 3-6. 
43 Lainattu Virkkunen 1938 s. 512-513. 
44 Esimerkiksi vuonna 1879 kirjoitetussa esipuheessa suomentamiinsa Snellma-

nin kirjoituksiin Meurman ei lu tä fennomanian joukkovaikutuksen läpimur-
toa 1870-luvun alun oppositiopolitiikkaan, vaan etsii sen alkujuuria pietismis-
tå ja herätysliikkeistä. Meurmanin mukaan tämä "kristillinen fennomania" 
oli kansallisen ja valtiollisen fennomanian edelläkävijänä. Ks. esipuhe teok-
sessa J. V. Snellmanin kirjoituksia aikakauskirjallisuuden alalla. Helsinki 
1879-1883. s. 8. Tulkinta voidaan nähdä enemmän tai vähemmän tietoisena 



heräämistään yhteiskuntarauhan puolustukseen voidaan kuiten-
kin tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Vaikka ruotsinkielisen 
yläluokan radikaali arvostelu oli tuskin ollut Meurmanin mieleen 
vuosikymmenen alkupuolellakaan, hän oli sumeilematta käyttänyt 
sitä poliittisesti hyväkseen todistellessaan, että Suomalaisen puo-
lueen miehet olivat ainoa voima, joka kykeni pelastamaan yhteis-
kuntarauhan. Niin kauan, kun valta oli vasta vaatimusten kohtee-
na, ei kansan mielenilmauksiin tukeutumisessa ollut mitään me-
netettävääkään. Mutta sitä mukaa, kun Suomalaisen puolueen 
miehille aukeni tie vallan kamareihin ja suurempaan vaikutusval-
taan, alkoi levottomuuksien yhdistäminen fennomaniaan muut-
tua yhä raskaammaksi poliittiseksi painolastiksi. Se vaaransi valtio-
päivillä saavutetut asemat ja vaikutusmahdollisuudet, jotka sitä 
kautta aukenivat poliittisen järjestelmän sisällä. 

"Se yksimielisyys ja pontevuus, millä suomenmieliset yleensä 
esiintyivät 1877-1878 vuoden valtiopäivillä, oli saanut aikaan en- 	301 
nen aavistamattomia ja mahdottomina pidettyjä voittoja. Innostus 
oli suuri ja kestävä", kirjoitti Agathon Meurman muistelmissaan." 
Vuoden 1877-1878 valtiopäivien voitoista vähäisempiä ei var-
maankaan ollut se auktoriteettiasema, jonka Meurman tässä vai-
heessa saavutti talonpoikaissäädyssä. Kun Koskinen kohosi samoil-
la valtiopäivillä kiistattomasti vaikutusvaltaisimmaksi pappissäädyn 
edustajaksi, oli fennomaanien oppositiokausi monessa mielessä 
ohi. Oppositiomiehistä, jotka olivat rakentaneet itselleen poliittis-
ta mandaattia julkisuudessa ja kansalaisyhteiskunnan organisaa-
tioissa tai vähintäänkin niihin tukeutuen, oli tullut "kansan tah-
don" etabloituneita edusmiehiä poliittisen järjestelmän sisällä, 
kahden valtiopäiväsäädyn tunnustettuja johtomiehiä. Meurmanil-
la oli selvä näkemys siitä, miten tätä asemaa tuli käyttää. Vuonna 
1879 hän kirjoitti: 

Päivänselvää pitäisi olla, että säätyjen suurin merkitys Suomen-
maalle ei ole siinä, että ne istuvat, kenenkään niistä tietämättä tai 
huolimatta, kukin nurkassaan keskustelemassa ja päättämässä 
muutoksia naima- ja perintökaareen. Niiden pitäisi ennen kaikkea 
jos jollakin tavalla hankkia itselleen valtiollista merkitystä, saattaa 
itsensä toisen valtiomahdin arvoiseksi ja arvossa pidetyiksi kenraa- 

yrityksenä vähätellä 1870-luvun oppositiopolitiikan merkitystä ja luoda joh-
donmukaisuutta ja jatkuvuutta Meurmanin omaksumalle voimakkaasti us-
kontoon tukeutuvalle linjalle. 

45 Meurman 1909 s. 237. 



likuvernöörin ja senaatin rinnalla. Parempaa keinoa ei löydy, kuin 
että ne pääsevät johonkin mieskohtaiseen suhteeseen hallitsijaan.~ 

Jo vuosien 1877-1878 valtiopäivillä Meurman toi aikaisempaa sel-
keämmin esiin vanhasuomalaisuutta myöhemmin keskeisesti 
määrittäneen valmiuden mukautua ja ennakoida hallitsijan tah-
toa. Asevelvollisuusasian käsittelyn yhteydessä ja Balkanin sodan 
sytyttyä Meurman esitti useaan otteeseen erilaisten uskollisuuden 
vakuutusten toimittamista keisarille.47 Yhtä oleellinen puoli Meur-
manin valtiopäivätoiminnassa oli uppoutuminen talonpoikia kos-
kettaviin taloudellisiin kysymyksiin. Paavo Virkkunen on jopa tul-
kinnut, että "määräävä näkökohta, jonka valossa hän kaikkia päi-
vän kysymyksiä katseli, oli maaseudun etuja tarpeet". Siitä oli kyse 
yhtä hyvin silloin, kun hän vaati talollisten vapauttamista kyyditys-
rasituksesta, kuin silloin, kun hän vastusti velvoitusta perustaa yksi 
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	kansakoulu jokaiseen kuntaan ja järjestää kunnan hoidossa olevil- 
le orpolapsille kansakouluopetus.9s 

Uuteen valoon asettuivat myös keinot, joilla talonpojan asiaa 
ajettiin. Kun Meurman valtiopäivien alla teki katsausta tärkeim-
piin edessä oleviin kysymyksiin, hän kiinnitti erityistä huomiota 
kunnallishallintoon. Meurmanin mukaan vuoden 1865 kunnallis-
asetus oli tahtonut myöntää kunnille "todellisen selfgovernement 
(itsehallinnon), jossa itseverotus oli ensimmäinen ja tärkein 
oikeus". Myöhemmät määräykset olivat kuitenkin rajoittaneet tätä 
oikeutta. "Maalaiskunnat, jotka vihdoin viimein luulivat olevansa 
itsenäisiä ja kunnilla itsellä niinmuodoin verotusoikeuden, ovat 
nyt huomanneet, että he ovat kaukana siitä, he ovat jokaisen 
virkakunnan ja jokaisen viranomaisen verotettavina." 49 

Kunnallinen itsehallinto muodostui jatkossa Meurmanin sydä-
menasiaksi. Se oli ainoita asioita, jotka edelleen toivat uhmakkaita 
sävyjä hänen kirjoituksiinsa. Morgonbladetissa Meurman julisti, 
että jos tiedettäisiin kuinka suurta katkeruutta kuntien itseverotus-
oikeuden kaventaminen oli herättänyt, ei koko toimeen olisi ryh-
dytty. "Emme tahdo julaista, emmekä ole siihen oikeutettuja, niitä 
kirjeitten määriä, joita, kummallakin kielellä kirjoitettuja, olem-
me vastaanottaneet ja jotka sisältävät valituksia maanviljelijän ase- 

46 Lainattu Virkkunen 1938 s. 561. 
47 Virkkunen 1938 s. 561-565. 
48 Virkkunen 1938 s. 575-581, 585-586. 
49 Virkkunen 1938 s. 575. 



masta ja harrasta kiitollisuutta pienimmästäkin parannuksen pil-
kihdyksestä. Mutta voimme vakuuttaa, että jollei tässä suhteessa 
kohtuullisia vaatimuksia täytetä, niin agitatio-keinoja ei vastakaan 
tule puuttumaan agitaattoreilta, ja heitä taas ei milloinkaan puutu 
siellä, missä on jotakin ansaittavaa."5° 

Meurmanin kannanottoja voidaan lukea myös periaatteellisem-
pana todistuksena siitä, mille perustalle Meurman vastedes poli-
tiikkansa rakensi. Kunnallinen itsehallinto oli avannut talonpoi-
kaistolle uuden tien yhteiskunnallisen asemansa parantamiseksi. 
Sen puolustaminen ja laajentaminen oli Meurmanin edustamille 
talollisille tärkeä tavoite. Meurmanin poliittisessa ajattelussa kun-
nalliset elimet merkitsivät säätyjen rinnalla toista mahdollisuutta 
edustaa ja toteuttaa "kansan tahtoa" — vallitsevan poliittisen järjes-
telmän sisällä. Fennomaanisten "valtiomiesten" johtamat säädyt ja 
talollisten johtamat kunnalliselimet tarjosivat ikäänkuin vapaaeh-
toiselle järjestäytymiselle vaihtoehtoisen tavan rakentaa sivistyneis-
tön ja kansan liittoa, tavan joka ei vaarantanut suhteita keisariin 
eikä avannut portteja tilattoman väestön vaatimusliikkeille.5' 

Valtiopäivien ajalta on tosin olemassa yksi esimerkki siitä, ettei 
Meurman tässäkään vaiheessatäysin luopunut julkisten mielenil-
mausten hyväksikäytöstä. Meurman oli mitä todennäköisimmin 
keskeinen organisaattori 10 000 mk:n "kansallispalkinnon" ko-
koamisessa Yrjö Koskiselle. Palkinnolle luovuttamiselle annettiin 
myös selkeä poliittisen mielenosoituksen sävy. Koskinen oli aikai-
semmin julkaissut pienen kansakouluihin tarkoitetun Suomen 
historian oppikirjan, jonka käyttäminen kansakouluissa oli kuiten-
kin kielletty. Lahjan antajat ilmoittivat nyt haluavansa ostaa pal-
kintorahoilla kirjan julkaisuoikeudet, joille ei viranomaisten hyl-
käyspäätöksen jälkeen voitu laskea paljon rahallista arvoa — poliit-
tista symboliarvoa sitäkin enemmän. 

Huolimatta huomionosoituksen avoimen poliittisesta luontees-
ta, oli keräyksen toteuttaminen hoidettu tällä kertaa poliittisesti 
vähemmän arveluttavalla tavalla. Keräyksen johdossa ei ollut mi-
kään itse itsensä nimittänyt klikki vaan talonpoikaissäädyn edusta- 

50 Lainattu Virkkunen 1938 s. 593. 
51 Tulkintaa siitä, että kunnallinen itsehallinto kehittyi Pohjoismaissa erään-

laisena vaihtoehtona vapaaehtoiselle järjestäytymiselle, on kehitellyt erityises-
ti Torkel Jansson. Ks. Torkel Jansson, Agrarsamhällets förändring och 
landskommunal organisation. En konturteckning av 1800-talets Norden. 
Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia 146. Uppsala 
1987. Suomalaisen "kommunalismin" kehityksestä ks. erit. s. 130-147. 
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jat, jotka organisoivat paikallisen keräystyön kehottamalla kirjeitse 
"toimikuntalaisiansa" keräykseen. Näin Meurman saattoi uudessa 
asemassaan talonpoikaissäädyn "johtajana" kytkeä poliittiset mani-
festaatiot säätylaitoksen edustustehtävään.52  

"Siveellinen ja uskonnollinen kansa" valtiollisena 
voimatekijänä 

Agitaattoreiden ja rahvaanrettelöiden arvosteluaan Meurman al-
koi 1870-luvun mittaan tukea yhä voimallisemmalla uskonnollisel-
la paatoksella. Tässä suhteessa voidaan puhua jopa suoranaisesta 
kääntymyksestä. Vaikka Meurman oli henkilökohtaisessa elämäs-
sään aikaisemminkin ollut taipuvainen uskonnollisiin pohdiske-
luihin, hänen poliittisiin kannanottoihinsa uskonto ilmaantuu 
voimallisemmin erityisesti vuosien 1877-1878 valtiopäivien aikoi- 

304 

	

	hin. Meurmanin uskonto- ja kirkkopolitiikkaa tutkinut Esko Jossas 
on todennut, että hän omaksui mm. uskonnonvapauskysymykses-
så selvästi aiempaa enemmän talonpoikaissäädyn edustajien us-
konnollisia näkemyksiä myötäilevän kannan. "Esillä olevassa kysy-
myksessä Meurman ei siis kyennyt johtamaan säätyään, vaan joutui 
itse ojentautumaan talonpoikien perin varovaisen linjan mu-
kaan." Kääntymisen taustalla Jossas erottaa oivaltavasti talonpoi-
kaisedustajien vaikutusta suuremmat poliittiset kuviot. "Yhtä pal-
jon lienee vaikuttanut se uusi tilanne, johon suomalais-kansalli-
nen liike poliittisesti ja 'puolueena' oli joutunut juuri vuosien 
1877-1878 valtiopäivien jälkeen. "5S  

Jossas tulkitsee Meurmanin uskontopoliittista kääntymystä osa-
na E. G. Palmenin virittämää keskustelua Suomalaisen puolueen 
luonteesta. Hänen mukaansa uskonnon korostus oli Meurmanin 
vastaus Palmenin ennustukseen Suomalaisen puolueen jakaan tu-
misesta. Kun Koskinen torjui jakautumisen viittaamalla puolueen 
rooliin Suomen kansan, kansakokonaisuuden, edustajana, Meur-
man kiisti ajatuksen liberaalista fennomaniasta todistelemalla, et-
tei vapaamielisyys ollut yhdistettävissä kansan maailmankatsomuk 
seen. Hänen mukaansa kansallisen puolueen täytyi näyttää pakos- 

52 Meurman 1909 s. 237-238. 
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	Esko Jossas, Agathon Meurman — suomalaisuusliikkeen uskonto-ja kirkkopo- 
liitikko 1863-1899. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 152. Jy-
väskylä 1990. s. 84-85. 



takin konservatiiviselta, koska se hyväksyi vain sellaiset uudistuk-
set, jotka kansa saattoi ottaa vastaan ja sulattaa.54  

Voidaan tulkita, että Meurman teki uskonnosta ja moraalista 
aseen, jonka avulla hän saattoi määritellä ja rajata "kansan tahtoa" 
sisällöllisesti ja sulkea sen ulkopuolelle yhteiskuntarauhaa häirit-
sevät rahvaanprotestit. 

Meurmanin kääntymyksen poliittinen kytkentä ilmeni muissa-
kin kysymyksissä. Vielä vuoden 1876 kirkolliskokouksessa Meur-
man oli Koskisen rinnalla ajanut suomenkielisen hartauskirjalli-
suuden uudistamista ja arvostellut niitä, jotka vastustivat uskon-
nollisten tekstien ja virsikirjan kieliasun uudistamista. Vuonna 
1880 hän moitti edelleen vanhan virsikirjan kieltä, mutta katsoi 
nyt, ettei vanhasta voitu luopua ennen kuin kansa oli uudistuk-
seen kypsä. Esko Jossaksen mukaan hän näki myönteisenä ennen 
muuta vanhan virsikirjan puolustamiseksi syntyneen liikehdin-
nän. "Erityisellä ilolla hän pani merkille, että virsikirjakeskustelus-
sa oli esiintynyt pappeja, jotka taistelivat yhdessä seurakuntalais-
tensa kanssa vanhan kirjan puolesta."" Voidaan tulkita, että tässä 
Meurmanille hahmottui tavallaan vaihtoehto modernin politiikan 
tarjoamalle sivistyneistön ja kansan liittoutumiselle — vaihtoehto, 
joka ei uhannut karata käsistä ja muuttua hallitsemattomaksi rah-
vaan protestiliikehdinnäksi. 

Siveyden ja uskonnon vaaliminen syrjäytti Meurmanin kirjoitte-
lussa jopa perinteiset fennomaaniset koulupolitiikan ja kansanva-
listuksen tunnukset. 1870-luvun kuluessa Meurman siirtyi Jossak-
sen mukaan koulutuksen ja kansankasvatuksen uudistajien rinta-
masta kansakouluja, niiden opettajia ja maallista henkeä arvostele-
van papiston leiriin. Talonpoikaissäädyssä hän oli isäntien rinta-
man etunenässä vastustamassa koulujen perustamispakkoa, ja 
puolusti julkisesti kinkereiden ja katekismuksenluvun merkitystä 
kansakoulujen kustannuksella. Taustalla oli pelko ajan kielteisten 
virtausten leviämisestä kansakoulujen välityksellä ja kansakoulun-
opettajien muodostumisesta "kirjalliseksi vaivaisluokaksi", joka oli 
altis kumouksellisille teorioille.56  

Meurmanin agitaattoreita kammoksuva ja yhteiskuntarauhaa 
korostava linja sai 1880-luvulle tultaessa tukea monilta vanhem-
man polven fennomaaniaktivisteilta ja -sympatisööreiltä, etenkin 

54 Jossas 1990 s. 85-86. 
55 Jossas 1990 s. 57. 
56 Jossas 1990 s. 60-65. 
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siltä harvalukuiselta joukolta, joka oli onnistunut saavuttamaan 
korkeampia virka-asemia.'' Erityisesti Kansanvalistusseura, joka oli 
perustettu kiihkeän poliittisen taistelun merkeissä, toteutti myö-
hemmässä toiminnassaan ja julkaisupolitiikassaan samankaltaista 
kristillis-siveellistä ohjelmaa, jonka ylimpänä saarnaajana Meur-
man esiintyi.' Seuran sihteeri Jaakko Swan, joka oli osallistunut 
Kivekkään rinnalla Etelä-Pohjanmaan maalaisseuran perustamis-
yritykseen, sai väistyä tehtävästään vuonna 1878. Hänen tilalleen 
nousi lääketieteen lisensiaatti A. A. Granfelt, joka ryhtyi määrätie-
toisesti kehittämään säännöllisempiä muotoja Kansanvalistusseu-
ran julkisille kokoontumisille ja paikalliselle toiminnalle.59  Sa-
maan aikaan seuran toimikunnassa luonnosteltiin erityinen Kan-
sanvalistusseuran "ilmoitus", jossa vakuutettiin, että seura jatkaa 
tointansa "tärkeimpänä silmämääränänsä pitäen uskonnollisen si-
veyden ja puhtaan isänmaallisen hengen kannattamista".60  
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	Meurman itse oli jäsenenä seuran toimikunnassa alusta pitäen 
ja toimi seuran puheenjohtajana kahden vuosikymmenen ajan 
vuosina 1885-1905. Meurman otti erityiseksi tehtäväkseen karsia 
Kansanvalistusseuran toiminnasta mielenosoitukset ja protesti- 

57 Ks. esim. K. F. Ignatiuksen kirje Meurmanille 20.10.1881. Meurmanin ko-
koelma, HYK Ns. Kaiku-skandaalin yhteydessä Ignatius viittaa aikaisempaan 
"yksimielisyyteen" kiihottajien ja mielenosoitusten tuomitsemisessa. Ks. lä-
hemmin Rommi 1964 s. 36-37. 

58 Yrjö Koskinen saattoi 1870-luvun lopulla pyrkiä antamaan Kansanvalistusseu-
ran julkaisuille vahvempaa fennomaanista värin. Tähän viittaa tunnetun radi-
kaalifennomaanin K. F. Kivekkään seuran sihteerille A. A. Granfeltille lähet-
tämä kirje, jossa Kivekäs pyytää välittämään Koskiselle kiitokset "arvokkaista 
muistutuksista" "Suomen sota" -kirjansa toisen painoksen käsikirjoitukseen. 
'Toivon, että hän hyväntahtoisesti vielä läpikatsoo viimeistä lukua (VIII), 
jonka olen koettanut muodostaa hänen tahtonsa mukaisesti. Niin tavoin oli 
jo ensi kerralla aikomukseni kirjoittaa, vaan silloin ankara 'sensuuri' pyyhkäi-
si pois nuo fennomaaniset intopuheet. Ehkä esiintyvät ne nyt siivommassa 
muodossa." K. F. Kivekäs A. A. Granfeltille 2.6.1879. Kirjeenvaihto 1879 (Fa 
3). KVS:n arkisto, VA. 

59 Swanin eron perusteluna olivat seuran taloudessa esiintyneet ongelmat, mut-
ta toimikunnassa istuville vanhemman polven fennomaaneille ei välttämättä 
ollut muutoinkaan vastenmielistä vapautua henkilöstä, joka oli tunnettu 
yhteyksistään Lauri Kivekkään johtamiin radikaalifennoihin. Swan kuului 
mm. niihin harvoihin sivistyneistön edustajiin, jotka 1870-luvulla Kivekkään 
tavoin mielenosoituksellisesti suomensivat nimensä. Toisaalta Swanin kerro-
taan myös harkinneen asioita korkeammalta poliittiselta kannalta" ja koetta-
neen estää Kivekkään organisoimaa ns. Lepakko-mielenosoitusta. Kaarlo 
Dahlström (myöh. Länkelä) J.  R. Danielsonille 22.11.1876. Danielson-Kal-
marin kokoelma, VA. 

60 "Kansanvalistusseuran ilmoitus". Teksti löytyy seuran jäsenkirjeenvaihdon 
joukosta, ja on sijaintinsa perusteella ajoitettavissa vuoteen 1878. Jäsenten 
kirjeenvaihtoa lääneittäin 1875-1878 (Fa 1). KVS:n arkisto, VA. 



henki ja hälventää epäilyksiä seuran poliittisesta luonteesta. Pu-
huessaan Kansanvalistusseuran juhlassa kesällä 1881 Meurman 
vastasi arvosteluun, jota hänen mukaansa oli esitetty seuran al-
kuvuosien toimintaa kohtaan. Puheen taustalla voi kuitenkin näh-
dä myös ajankohtaisen keskustelun, jonka ns. Kaiku-skandaali oli 
nostattanut julkisten mielenosoitusten ja protestien käyttökelpoi-
suudesta. Puhe voidaankin tulkita myös ohjelmalliseksi kannan-
otoksi kysymykseen siitä, miten fennomaanien tuli suhtautua va-
paaehtoiseen järjestäytymiseen ja julkiseen mielenilmaisemiseen. 

Meurman julisti, että valistus oli ajan tunnussana, mutta varoitti, 
että myös "pimeyden vallat" olivat ottaneet sen verhoksensa. Näitä 
salakavalia valtoja hän kuvasi lähestulkoon raamatullisella paatok-
sella: "Me tunnemme kaikki nämä kauheat aikamme epäsuunnat, 
me näemme nykyisissä yhteiskunnallisissa liikkeissä tämän valon, 
joka kajastaa punaisena kuin kamala valkeavaara ihmishengen 
pimeässä yössä." Meurmanin mukaan tämän vaaran torjunnassa ei 
ollut paljon aseita valittavana, "ei ollut mitään keinoa heitä vas-
taan taistella muuta kuin todellinen valo". Ja tässä Meurman näki 
Kansanvalistusseuran työsaran. Vastoin väärämielisiä todistuksia 
se ei ollut syntynyt edistämään vaan vastustamaan kansan poliittis-
ta yllyttämistä. 

Eihän tykkänään ole puuttunut ääniä, jotka tahtovat pitää sitä 
työtä, mitä tässä maassa tehdään kansanvalistuksen edistämiseksi, 
jollain lailla kuuluvan noihin kumooviin liikkeisiin tässä maail-
massa. On puhuttu kansaa yllyttävistä vaatimuksista, joilla koete-
taan hankkia senkaltaista yhtäläisyyttä, jonka edessä katoo ky ystä, 
kasvatuksesta, sivistyksestä ja varallisuudesta syntynyt erilaisuus, 
ja että kaikki ihmiset on painettava sen alimman pinnan tasalle, 
mitä yhteiskunnallisissa oloissa on. Me emme tiedä, missä senlaa-
tuinen toimi on olemassa, ja ketä sillä tarkoitetaan. Mitä kansan-
valistusseuraan tulee, on sen tarkoitus ihan päinvastainen.''' 

Meurmanin mukaan Kansanvalistusseuran tavoitteena oli nostaa 
kansaa, mutta samalla istuttaa sen mieliin, ettei mikään asema 
itsessänsä ollut toistaan ala-arvoisempi, että velvollisuuden täyttä-
minen määrää ihmisen arvon. Uusien poliittisten ja yhteiskunnal- 

61 A. Meurman, Puhe Kansanvalistus-seuran juhlassa Jyväskylässä 18 päivänä 
kesäkuuta 1881. — Kansanvalistusseuran kalenteri 1882. Helsinki 1881. s. 39-
46. 
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listen oikeuksien asemasta Meurman tahtoi tarjota kansalle mah-
dollisuuden sivistykselliseen nousuun. 

Meurmanin katsannossa valistuksellisen organisoitumisen tar-
koitus ei siis ollut kanavoida kansan tahdon ilmauksia alhaalta 
ylöspäin vaan viedä sivistyneistön kansallista ja kristillis siveellistä 
sanomaa rahvaan keskuuteen. Voidaan epäillä, ettei Meurman 
1880-luvulta lähtien ylipäätään antanut järjestäytymiselle muuta 
poliittista merkitystä kuin kumouksellisten aatteiden ja liikkeiden 
ehkäisyn. Missään tapauksessa han ei hyväksynyt seura- ja kokous-
toiminnan edustavan poliittisesti noteerattavaa "kansan tahtoa". 

Epäselvempää on, missa määrin Meurman katsoi, että seura- ja 
kokoustoimintaa voitiin pitää koskislaisen politiikan toisen avain-
käsitteen, "suomalaisuuden", määrittelijänä ja ilmentäjänä. Jos 
näin oli, ei kysymys tässäkään tapauksessa voinut olla yksittäisten 
seurojen tai kokousten äänestä vaan kansallisesta kokonaisuudes- 
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	ta, jota esimerkiksi Kansanvalistusseura saattoi edustaa. Oleellista 
on, että Meurman varasi sivistyneistölle oikeuden määritellä, mit-
kä äänet tähän kansalliseen kuoroon kelpasivat. Tätä tarkoitusta 
palveli hänen taistelunsa 1880-luvun uusia aatteita vastaan ja jyrk-
kä irtisanoutuminen rahvaan siveettömästä ja ymmärtämättömäs-
tä rettelöinnistä. 

Meurmania ei useinkaan ole pidetty kovin johdonmukaisena 
poliittisena ajattelijana. On korostettu, ettei hän edustanut itse-
näistä ja yhtenäistä katsomusjärjestelmää vaan haki kirjoituksis-
saan historiasta analogiatodisteita kulloisenkin tarpeen mukaan. 
Politiikassa Meurmanin on katsottu toimineen henkilökohtaisten 
uskonnollisten ja moraalisten arvojensa ohjaamana.62  Asia voi-
daan kuitenkin nähdä myös päinvastoin. Moraalinen ja uskonnol-
linen paatos ei ole välttämättä epärationaalista modernin politii-
kan kannalta. 

Meurman oli 1870-luvun puolivälistä lähtien ryhtynyt rakenta-
maan politiikkaansa yhä johdonmukaisemmin keisarin suosion, 
säätyedustuksen ja kunnallisen itsehallinnon muodostaman kol-
miyhteyden varaan. Sanoutuessaan irti "kansan tahtoon" ja vapaa-
ehtoiseen järjestäytymiseen nojaavasta politiikasta hän tarvitsi 
käsitteitä, joilla Suomen kansan tuki voitiin pukea keisarillekin 
kelpaavaan muotoon ja samalla kiistää merkitys joukkokannatuk-
seen ja äänestyspäätöksiin vetoavalta politiikalta, jonka avulla uu-
det haastajat pyrkivät valtaamaan asemia politiikan kentältä. Voi- 

62 	Esim. jossas 1990 s. 53. 



daan tulkita, että Meurman toimi tässä suhteessa hyvin rationaali-
sesti korostaessaan "siveellisyyden " ja "uskonnollisuuden" merki-
tystä "suomalaisuuden" ytimenä. Maailmankatsomuksellisella tais-
telulla 1880-luvun uusia aatteita vastaan määriteltiin se "siveelli-
nen ja uskonnollinen kansa", joka yksin oli kelvollinen käyttä-
mään valtiollista ja yhteiskunnallista vapautta — ja todistamaan 
Suomen kansan tuesta valtiomiehilleen. 

PERANDERIN PERINTÖ JA 
SUOMALAISEN PUOLUEEN 
JAKAANTUMINEN 

Kansanvalistusseura ja unelma 
kansalaisyhteiskunnasta 

1880-luvulle tultaessa Kansanvalistusseura oli yhä maan suurin 
vapaaehtoinen kansalaisjärjestö. Se muodosti kattavimman ja kiin-
teimmän yhteysverkoston pääkaupungin sivistyneistön ja maaseu-
dun välillä. Poliittisesti se oli painava ase taistelussa oikeudesta 
edustaa "suomalaisuutta" ja "kansan tahtoa". Ei siis ollut ihme, 
että sen luonteesta käytiin jatkuvasti keskustelua, jolla oli selvä 
poliittinen sivuvire. Koskisen ja Meurmanin edustama linja sai 
haastajia. 

Poikkeavat näkemykset kansanvalistuksen tavoitteista tulivat 
näkyviin jo Kansanvalistusseuran perustamisen yhteydessä. Nii-
den näkyvin tulkki oli Hämäläis-osakunnan kuraattori, dosentti 
J. J. F. Perander, joka toimi Helsingin suomalaisen normaali-
koulun opettajana. Perander oli vuonna 1866 ollut mukana perus-
tamassa Kirjallista Kuukauslehteä ja myöhemmin hän osallistui 
avustajana myös Valvojan liikkeellelähtöön. Peranderista voidaan 
sanoa, että hän ennen muita teki kielikysymyksestä taloudellisen 
ja valtiollisen kysymyksen. 

Vuonna 1876 Perander määritteli Kansanvalistusseuran tehtä-
viä Kirjallisen Kuukauslehdessä. Kirjoituksessaan Perander arvioi 
— ensimmäisenä näkyvistä fennomaaneista — yhdistystoiminnan 
poliittista merkitystä. Peranderin mukaan seurat ja yhdistykset, 
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jotka "viime aikoina valtion vahvistamien sääntöjensä nojassa ovat 
asettuneet eri vaikutusaloillensa", ovat osoituksia "itsehoidon, 
selfgovernment'in" hengen tunkeutumisesta kansaan. Itsehallin-
non henki osoitti perinpohjaisen muutoksen tapahtuneen kansas-
sa, sen käsityksissä, sen laitoksissa, sen yhteiskunnallisissa säätyra-
joituksissa. "Yleisten asiain hoitoa ja hallintoa suurissa Euroopan 
kansoissa ei enää voi oikein esitellä, sen vaikutusta oikein punnita 
ottamatta lukuun seurojen ja yhdistysten vaikutusta eli sitä vapaata 
hallintotointa, jota ne pitävät valtion hallinnon ohessa." Tämän 
yhteiskunnallisen näkemyksen pohjalta Perander pyrki määritte-
lemään Kansanvalistusseuran luonnetta. 

Kansanvalistusseura ... on yleisten seurojen joukossa sangen mer-
kittävä ja näkyy jo saavuttaneen suurta huomiota ja innollista 
kannatusta kansassa ... jatkaen kansakoulun työtä, seura täyttää 

310 	 sen, mikä tässä jääpi vaillinaiseksi, se sillä lailla saattaa kansalli-
sen sivistyslaitoksen itsessään jonkin moiseen kokonaisuuteen sen 
vaikutuksen ja tarkoituksen suhteen. ... Luullaksemme seura näyt-
tää hyvällä älyllä keksineen ne tärkeät asian haarat, mitkä tähän 
aikaan vaativat ryhtymistä senkaltaisiin toimiin kuin ne ovat, 
mitkä seura itselleen on omistanut, kun viittaa ensiksi tuohon 
nyky-ajan historialliseen sivistysmuotoon, joka enemmin kuin kos-
kaan ennen vaatii kansallista kannatusta, ja toiseksi nykyisen 
yhteiskunnan taloudelliseen muotoon, joka tämän vuosisadan syn-
nyttämänä ja aikaan saatuansa suuret mullistukset maailmassa, 
vihdoin on meidänkin maassamme päässyt valloillensa ja päivä 
päivältä yhä enemmän levittää herruutensa kaikkiin oloihimme. 

Valistustyön tärkeyttä Perander perusteli yhteiskunnallisella ja po-
liittisella muutoksella. "Erityiset, etuoikeuksilla varustetut säädyt 
eivät enää omin voimin jaksa kannattaa historian tarkoituksia: he 
eivät yksin voi kestää historian myrskyilmaa. Ylimysten ohessa kan-
sojen täytyy omalla innolla, omalla toimella ottaa osaa julkiseen 
elämään." Peranderin mukaan kansanvaltainen valtiollinen muo-
to teki yhteisen kansan sivistyksen tärkeäksi, välttämättömäksi 
asiaksi. Valistuksen sisällön hän määritteli koko lailla toisin kuin 
Suomalaisen puolueen muut johtomiehet. 

Entisinä, ei juuri kaukaisina aikoina kansojen henkinen elämä oli 
ainoastaan uskonnon turvissa ... Tämä kohta on jo kaikkialla 
muuttunut ... tiede ... on kaikkialla muuttunut yhteisen kansan 
sivistyskeinoksi. 	Itse filosofiassakin huomaamme tätä nykyä täs- 



sä kohden suuren kiitettävän muutoksen: se pyrkii semmoiseen 
esitysmuotoon, että sitä on suurenkin yleisön helpompi lähestyä, se 
koettaa saavuttaa itselleen sekin vapaassa yhteiskunnassa vapaan, 
kansallisen, demokraatillisen muodon. Ainoastaan tässä muodos-
sa tiede voipi toimittaa valistus-virkaansa yhteisessä kansassa ja 
tässä muodossa tiede ja tiedollinen oppi meidän aikanamme, jol-
loin yhteiskunnan eri luokkain elämänosien tasoittaminen on tul-
lut niin tärkeäksi, voipi olla avullinen tuossa tasoitustoimessa; 
sillä mitä yleisempi, yhteisempi valistus on, sitä helpommin suun-
nattomat epätasaisuudet estetään.... Valistus tiedollisen opin 
kautta on tällä tapaa vapaassa yhteiskunnassa aivan välttämätön 
sivistyskeino, uskonnollisen henkisyyden rinnalla.'';  

Fennomaanisen sivistyneistön Kansanvalistusseuran toiminnalle 
asettamat tavoitteet vaihtelivat siis melkoisesti. Tiivistäen, Yrjö Kos-
kiselle seura merkitsi ennen muuta keinoa "manifesteerata", että 
Suomalaisen puolueen "valtiollisella" toiminnalla oli takanaan 
"kansan" tuki. Agathon Meurman liitti tähän tavoitteeseen kansan 
"kristillis-siveellisen" elämänkatsomuksen vahvistamisen. Hänen 
tavoitteenaan oli ennen muuta yhteiskuntarauhan säilyttäminen 
ja Suomalaisen puolueen lojalismin osoittaminen venäläiselle hal-
litusvallalle, ennen kaikkea keisarille. Perander tarkasteli Kansan-
valistusseuran merkitystä lähtien radikaaleista vaatimuksista "eri 
luokkain elämänosien tasaamisesta" ja "vapaan yhteiskunnan" luo-
misesta. Kansanvalistusseuran toiminnan tavoitteena ei hänen 
mukaansa ollut vain ilmentää kansallista sivistystä ja vahvistaa sen 
kristillis-siveellistä perustaa; yhdistystoiminnan hän katsoi jo sinäl-
lään vahvistavan "selfgovernmentin" perinnettä, joka oli "vapaan 
yhteiskunnan" perusta. Valistustyön sisällön suhteen hän korosti 
tieteen merkitystä uskonnon rinnalla; kansantajuinen tieteellinen 
esitystapa antoi hänen mukaansa valistustyölle "vapaassa yhteis-
kunnassa vapaan, kansallisen, demokratillisen muodon". 

Perander oli ehkä suomalaisista tieteenharjoittajista parhaiten 
perillä ajan eurooppalaisesta radikaalista politiikan teoriasta. Jo 
aikaisemmin hän oli viitannut kirjoituksissaan Marxin kapitalismi-
ja luokkataisteluteoriaan.e4  1870-luvun lopulla hän teksteihinsä 
ilmestyivät John Stuart Millin ja Alexis de Tocquevillen nimet. 

63 F. P., Suomen kansanvalistusseurasta ja sen toimesta. — KK 6/1876 s. 133-
140. 

64 Juha Manninen, Marx ja Väinämöisen soitto. — Tiede ja edistys 2/1983 s. 9. 
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Vuonna 1879 Perander selosti Kirjallisessa Kuukauslehdessä 
Millin ajattelua. Sitoutumatta suoraan selostamiinsa näkemyksiin 
han toi esiin kansallisuuskäsityksen, joka poikkesi jyrkästi sekä 
Koskisen että Meurmanin tavasta määritellä "suomalaisuutta" 
yhtenäisenä poliittisena tai siveellis-uskonnollisena käsitteenä. 
Perander kiteytti Millin käsityksen toteamukseen, ettei ollut ole-
massa varsinaista kansallista luonnetta, "jollei ole erilaisia yhteis-
kunnallisia luokkia, erilaisia puolueita, erilaisia elämän, tavan, 
mielipiteen murteita, jotka vastustavat, rajoittavat, hillitsevät toi-
siaan, siten tuottaen yhteistä, yleistä, kansallista".ta Vaikka Peran-
der ei ottanut avoimesti kantaa Millin kansallisuuskäsitykseen, 
ytimekäs kiteytys viittaa siihen, ettei ajattelutapa saattanut olla 
hänelle itselleenkään kovin vieras. 

Puhuessaan Kansanvalistusseuran ensimmäisillä laulujuhlilla 
kesällä 1884 Perander sovelsi samaa ajattelutapaa Kansanvalistus- 
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	seuran toiminnan ja tavoitteiden kuvaukseen. Ehkä hetken huu- 
massa hän esitti Kansanvalistusseuran toimien edistäneen Suo-
messa vapaampaa yhteiskunnallista kehitystä — tai kenties kyse oli 
harkitusta retorisesta tehokeinosta, menneisyyden kuvaamisesta 
johdonmukaisena esihistoriana linjalle, joka kangasteli tulevaisuu-
den visiona puhujan silmissä. 

Vapaan kansan tapoihin kuuluu seurojen ja yhdistysten voimalli-
nen vaikutus julkisen elämän eri aloille; se on etenkin meidän 
aikakaudellemme ominaista ja varmaankin sen hyviä puolia. 
Eduskuntaisessa, kansan vaikutusta sallivassa valtakunnassa 
tämä on luonnollinen ilmiö, sillä sellainen valtiorakennus synnyt-
tää itsetoimivuutta kansassa. Seurat ja yhdistykset ovat siinä niin-
kuin sanomakirjallisuuskin luonnollinen täyte eduskuntaiselle 
kansanvaikutukselle. Suomenkin kansa on ruvennut käsittämään 
näitten kehityskappaleitten tärkeyttä. Sitä todistavat muun muassa 
Kansanvalistus-seura ja sen hankkeet. 

Puheessaan Perander asetti Kansanvalistusseuran työn tavoitteeksi 
perifennomaaniseen tapaan kansallishengen vahvistamisen. 
"Nouseva kansallishenki, se on se, joka yhdistää voimat ja saa 
uudenlaisia asioita aikaan." Se ei kuitenkaan merkinnyt vain aat-
teellista "suomalaisuuden" vaalimista ja varjelemista. Perander 
näki kansanvalistuksen tehtävänä kansalaisten aktivoimisen oma- 

65 	F. P., John Stuart Millin yhteiskunnallinen filosofia. — KK 9/1879 s. 205. 



ehtoiseen toimintaan. Hänen silmissään kangasteli jo aika, jolloin 
"kansa rupee käsittämään, että vapaus ja kaikki sivistyksen edut 
ovat voitettavat ja ylläpidettävät alituisella työllä ja lakkaamattomil-
la omilla ponnistuksilla."'" 

Peranderin ajatukset järjestäytymisen yhteiskunnallisesta merki-
tyksestä edustavat modernia — myöhemmin yleistynyttä — demo-
kratiakäsitystä, mutta niiden ihanteellinen julistus oli kaukana 
hänen oman aikansa todellisuudesta ja poikkesi jyrkästi käsityksis-
tä, joita muilla johtavilla fennomaaneilla oli Kansanvalistusseuran 
toiminnasta."' 

Käytännössä Kansanvalistusseura toteutti jatkossa Agathon 
Meurmanin johdolla ohjelmaa, joka oli lähes tulkoon vastakkai-
nen Peranderin periaatteille. Hänen näkemyksensä järjestäytymi-
sen merkityksestä saivat kantavuutta vasta myöhemmin. Askel 
askeleelta niitä veivät eteenpäin 1880-luvulla syntyneet uudet kan-
sanliikkeet, raittiusliike, nuorisoseuraliike ja työväenliike. Peran-
derin poliittiset käsityksetkin kokivat suuren läpimurron vasta 
myöhemmin. Niitä kuljettivat omalla tavallaan eteenpäin mo-
lemmat Suomalaisen puolueen uudet sisäiset ryhmittymät, sekä 
KPT:n "radikaalifennomaanit" että Valvojan "liberaalit". 

"Kansan pyhä tahto" 

1870-luvun loppupuolella alkoi Suomalaisen puolueen piirissä 
hahmottua ryhmittymiä, jotka ottivat etäisyyttä puoluejohdon 
aatemaailmaan ja ohjelmaan. Syntyi ns. Valvojan-ryhmä, jonka on 
katsottu edustaneen liberaalia oppositiota vanhanpolven johto-
miesten hegeliläisperäistä maailmankatsomusta vastaan. Samaan 
aikaan ylioppilasmaailmassa järjestäytyi ns. KPT-ryhmä, joka va-
kiintuneen tulkinnan mukaan jakoi puoluejohdon aatemaailman 
mutta asettui "kansan tahdon" nimissä vaatimaan jyrkempiä toi-
mintamuotoja."s  

Tämänkaltainen ryhmittymien synnyn tarkastelu maailmankat 
somusten tasolla johtaa kuitenkin paradoksaaliseen tulokseen: 

66 	F. Perander, Laulu ja soitto kansanvalistuksen palveluksessa. — Kansanvalis- 
tusseuran Kalenteri 1885. Helsinki 1884. s. 43-51. 

67 Johtavien fennomaanien ohella epäluuloisuutta tasa-arvoista kanssakäymistä 
kohtaan ilmeni myös paikallisten aktivistien keskuudessa. Ks. esim. Oulun 
suomalaisen klubin jäsenen J. A. Backmanin kirje A. A. Granfcltille 
11.3.1877. Granfeltin kokoelma, VA. 

68 Ks. esim Rommi 1964 s. 20-25, 56-59. 
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Valvojan-ryhmän "liberaaleista" E. G. Palmen ja J. R. Danielson-
Kalmari nousivat myöhemmin Vanhasuomalaisen puolueen joh-
toon, ja KPT:n "snellmanilaiset" nokkamiehet Lauri Kivekäs ja 
Jonas Castrén taas olivat keskeiset hahmot Nuorsuomalaisen puo-
lueen organisoinnissa.69  

Vaikka tulkinta Suomalaisen puolueen toisen polven johtomies-
ten ideologisista koko- ja puolivolteista ei olekaan täysin vailla 
reaalihistoriallista pohjaa, aatehistoriallinen tarkastelu antaa puo-
luejaosta yksipuolisen ja harhaanjohtavankin kuvan. Kilpailevien 
ryhmittymien kehkeytyminen Suomalaisen puolueen sisällä ei 
1870-luvulla tapahtunut enää aatteellisten ja maailmankatsomuk-
sellisten pohdiskelujen kautta vaan käytännön poliittisessa toimin-
nassa, järjestäytymisen ja politiikan alueella, julkisuudessa ja kan-
salaisyhteiskunnan organisaatioissa käydyn poliittisen taistelun 
muodossa. 
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	KPT:n synnyn tulkinnoissa on jossain määrin irrottauduttukin 
kapeasta aatehistoriallisesta näkökulmasta. Matti Klinge on näh-
nyt aatteellisten näkemyserojen rinnalla sosiaalisten katsomusten 
ristiriidan. Hänen kiteytyksensä mukaan Yrjö Koskisen ja Lauri 
Kivekkään linjat olivat yhtenevät siinä suhteessa, että molemmat 
suuntautuivat ruotsinkielistä yläluokkaa vastaa, mutta kun Koski-
nen kääntyi hallitsevaa yläluokkaa vastaan "koska se oli ruotsin 
kielinen", hyökkäsi Kivekäs ruotsinkielisiä vastaan "koska he edus-
tivat yläluokkaa". 

Klinge liittää tähän vastakkainasetteluun myös poliittisen ulot-
tuvuuden: "Yrjö Koskisen, Alexander Järnefeltin ja heidän piirinsä 
mielissä väikkyi valtio, suomalainen kansallisvaltio, ja sitä johtavat 
suomalaiset (so. fennomaaniset) vapaaherrat ja suomalaiset ken-
raalit ja kuvernöörit, kun taas nuorten radikaalien johtosana oli 
kansa ja sen edestä käytävä taistelu demokratiasta ja sosiaalisista 
reformeista." Klingen kiteytys korostaa ehkä liikaa Koskisen ja 
Kivekkään vastakkainasettelua. Kuten edellä on osoitettu, vannoi 
Koskinenkin aina 1880-luvun alkuun asti avoimesti "kansan" ni-
meen, ja tuki — tai vähintäänkin kieltäytyi tuomitsemasta — radikaa-
lifennomaanien politiikkaa. Siksi onkin syytä korostaa Klingen 
havaintoa puoluekiistojen ajoituksesta. Hänen mukaansa fen-
nomanian oppositiovaiheessa katsomusten erot eivät näkyneet sel-
västi, vaan nousivat esiin vasta kun Suomalainen puolue oli päässyt 
vallasta osalliseksi.'" 

69 Rommi 1964 s. 19-25. 
70 Klinge 1978 III s. 74-75. 



Tulkintaa puoluekiistojen luonteesta voidaan edelleen syventää 
erittelemällä tarkemmin puolueryhmittymien suhdetta järjestäyty-
miseen ja modernin politiikan mukaisiin ajattelu- ja toiminta-
tapoihin. Mikäli lähtökohdaksi otetaan, miten KPT ja Valvojan 
ryhmä määrittelivät poliittisen toiminnan rajoja, Suomalaisen 
puolueen jakautumisen rintamalinjat piirtyvät huomattavasti aate-
historiallista tulkintaa johdonmukaisempina. 

Järjestäytymisen ja modernin politiikanteon näkökulmasta KPT 
edusti alusta pitäen nuorsuomalaisten myöhemmin omaksumaa 
linjaa. Vanhat fennomaanit olivat Kansanvalistusseuran perusta-
misen yhteydessä ottaneet askeleen poliittisen järjestäytymisen 
suuntaan korostaakseen yhteyttään kansaan. Yrjö Koskiselle tai 
Agathon Meurmanille se ei kuitenkaan merkinnyt politiikan sito-
mista järjestövoimaan, jäsenmääriin tai kokouspäätöksiin. KPT 
ryhmä taas julisti uudenlaista politiikkakäsitystä jo nimessään. Kir-
jainlyhenteen tunnetuimmat selvennykset "koko programmi toi-
meen", "kaikki punaiset toverit" ja "kansan pyhä tahto" viittaavat 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa ja julkisuudessa käytävään 
poliittiseen taisteluun, vieläpä melko avoimesti vihjaavat järjestö-
junttaukseen ja joukkovoimaan tuon taistelun välineinä. 

KPT:n radikaalifennojen suuri yhdistävä poliittinen kokemus 
oli ylioppilaskunnan hallinnasta käyty valtataistelu ja fennomaa-
nien siinä saavuttama voitto." Tässä taistelussa "punaiset toverit" 
kouliintuivat järjestövaltauksen ja junttauksen mestareiksi. Järjes-
tötoiminta ei kuitenkaan ollut heille itsetarkoitus; enemmän kuin 
itsehallinnon ja tasa-arvoisen kanssakäymisen foorumi ylioppilas-
järjestöt olivat KPT:n radikaaleille poliittinen näyttämö. 

Järjestötaisteluakin tärkeämpi "punaisten tovereiden" toimin-
nan kenttä oli julkisuus. Lauri Kivekkään johdolla he ottivat mää-
rätietoisesti aseekseen näyttävien kansallisten mielenosoitusten ja 
manifestaatioiden järjestämisen. Ensimmäinen esimerkki tästä oli 
vuonna 1876 tapahtunut ns. Lepakko-skandaali, Ruotsalaisessa 
teatterissa toimeenpantu vihellyskonsertti. On sanottu, että Kivek-
kään motiivina tässä ensimmäisen hyökkäyskohteen valinnassa ei 
ollut suinkaan "moraalinen ja siveellinen innostus", kuten hän itse 
toimintaansa perusteli, vaan ennen kaikkea pyrkimys saada "ruot-
salaisuuden" vastaiselle hyökkäykselleen mahdollisimman laajaa 
myötätuntoa myös niissä piireissä, jotka muutoin tuomitsivat mie-
lenosoitusten käytön poliittisena aseena.'`' 

71 Klinge 1978 III s. 59-60,67-70,74-89. 
72 Ylikangas & Pajuoja 1987 s. 11-12. 
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Kivekkään mielen osoituspolitiikka ei rajoittunut yksin "maan 
toivojen" käsitysten mahdollisimman näkyvään julkisaattamiseen. 
Sen huipentuma oli ylioppilaskunnan J.V. Snellmanin 75-vuotis-
päivan kunniaksi vuonna 1881 järjestämä juhla, josta Kivekäs som-
mitteli Suomalaisen puolueen voimannäytteen ja symbolisen osoi-
tuksen fennomaanisen sivistyneistön ja talonpoikaisen kansan po-
liittisesta liitosta. Juhlan alla Kivekäs kuvasi Paavo Cajanderille 
tavoitteitaan toteamalla, että päivä vietetään "kansallisjuhlana 
koko maassa" (alleviivaus alkup.), ja ennusti pysyväksi sitä mahta-
vaa vaikutusta, minkä "moinen kansallishengen manifestaationi 
on tekevä kaikkiin kansan kerroksiin"." 

Kivekkään "puoluejuhlahanke" oli ajan kiistellyimpiä julkisia 
poliittisia operaatioita. Se herättikin ankaraa vastustusta sveko-
maanisella taholla, ja varovaisesti siihen suhtautuivat monet fen-
nomaanitkin. Voidaan uumoilla, että itse päivänsankarikin tunsi 
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	epäilyksiä niitä poliittisia päämääriä kohtaan, joita hänen nimensä 
oli pantu palvelemaan. Tähän viittaisi se kipakka arvostelu, jonka 
Snellman kesken juhlien yksityiskeskustelussa kohdisti Kivekkää-
seen ja "meteleihin", joita tämä oli julkisuudessa nostattanut." 

Snellmanin ärtymyksen aiheena saattoivat olla ylioppilaslevotto-
muudet, joista Kivekäs oli tullut tunnetuksi. Mutta vielä arempi 
paikka oli kenties Kivekkään ja KPT:n esiintyminen "kansan py-
hän tahdon" edustajana. Juuri tukeutumisessa kansaan Snellman 
oli itse saanut 1850-luvun alussa tehdä ehkä katkerimman käänty-
myksensä. Kivekäs oli nuoren polven fennomaaneista määrätietoi-
simmin esiintynyt kansan oikeuksien puolustajana. Julkisuudessa-
kin hän oli tullut tässä roolissa tunnetuksi Alavudella nostattaman-
sa oikeudenkäynnin perusteella, jota setvittiin kaikissa oikeusas-
teissa kovan poliittisen kohun saattelemana. Kenties Snellman 
entisenä senaattorina oli selvillä siitäkin, että Stenbäckin suvun 
Alavudella organisoimat kansankokoukset olivat ainoa vapaa-
ehtoisen kansalaistoiminnan muoto, jota 1870-luvulla käsiteltiin 
senaatin salaisissa istunnoissa." 

KPT:n ylioppilasradikaaleille Kivekkään auktoriteetin pohjana 
oli paljolti "yhteys kansaan", josta todistivat yhtäältä hänen nosta-
mansa oikeusprosessi ja toisaalta Stenbäckien organisoimat Alavu- 

73 Lauri Kivekäs Paavo Cajanderille 4.3.1881. Cajanderin kokoelma, SKS 161. 
74 Ks. esim. Ylikangas & Pajuoja 1987 s. 70. 
75 Tämän korkean tason kontrollin kohteeksi joutui insinööri J. Stenbäckin 

nimissä vuona 1878 tehty anomus muistomerkin pystyttämiseksi Alavuden 
taistelussa kaatuneiden kunniaksi. Senaatin salaiset asiakirjat no 6 1878, VA. 



den kansanjuhlat, jotka olivat aikansa suurimpia juhlatilaisuuksia 
maaseudulla. KPT:n erotti vanhoista fennomaaneista ja Valvojan 
ryhmästä alusta pitäen aktiivisempi pyrkimys rakentaa yhteyksiä 
kansaan. Esimerkiksi Snellman juhlien aikaan Kivekkään oppi-
pojista Juhani Aho puuhasi lähetystöä Hollolasta ja sähkettä Kuo-
piosta. Arvid Järnefelt pyrki organisoimaan Ilmajoella Snellman-
juhlan, jota järjestämään ei tullut hyväksyä herrasväkeä. Kansan 
puoleen kääntymisestä on todistuksena myös KPT:n syksyllä 1881 
tekemä yritys ottaa järjestettäväkseen ylioppilaiden suomenkieliset 
kansantajuiset luennot. Luennot pääkaupunkia ympäröivällä 
maaseudulla ja Etelä-Hämeen radanvarsipitäjissä oli aikaisemmin 
pidetty Suomalainen nuijan johdolla. Yritys ylitti kuitenkin yli-
oppilasradikaalien voimat ja siitä jouduttiin pian luopumaan.' 

Järjestäytymis- ja mielenosoitushankkeet pääkaupungissa ja 
maaseudulla todistavat oleellisesta erosta KPT-ryhmän ja vanhan-
polven fennomaanijohtajien välillä. Yrjö Koskinenkin oli vanno-
nut "kansan" nimeen ja pyrkinyt rakentamaan yhdistystoiminnan 
avulla pohjaa Suomalaisen puolueen hegemoniapyrkimyksille. 
Koskinen ja vielä vähemmän muut vanhan polven fennomaanit 
eivät kuitenkaan hyväksyneet mitään yksittäistä järjestöä tai mie-
lenosoitusta "kansan tahdon" tulkiksi.'' Käyttäessään esimerkiksi 
Etelä-Hämeen maalaisseuran isäntämiehiä "mallitalonpoikinaan", 
elävänä todisteena kansan tuesta, vanhat fennomaanit eivät viitan-
neet järjestösiteisiin ja joukkovoimaan. Vielä vähemmän he pyrki-
vät organisoimaan maaseudulla paikallista "kielitaistelua" rahvaan 
ja säätyläistön välillä. Kivekäs sen sijaan pyrki määrätietoisesti 
taistelun laajentamiseen ja kärjistämiseen sekä pääkaupungin seu-
raelämässä että maaseudun heräävässä yhdistys- ja kokoustoimin-
nassa. 

Ehdottomalla sitoutumisella "kansan tahtoon" ja astetta kiin-
teämmällä organisoitumisella Kivekäs kenties tahtomattaankin 
haastoi myös vanhan puoluejohdon taisteluun oikeudesta edustaa 
"kansaa", ja tällä tiellä hän sai lopulta vastaansa myös vanhan 
tukijansa Yrjö Koskisen. Mutta jo ennen tätä Kivekkään tukeutu-
minen kansan tahtoon sai vastaansa samaan ikäpolveen kuuluneet 
Valvojan-ryhmän miehet. 

76 Klinge 1978 III s. 93-94. 
77 Esim. K. F. Ignatius paheksui Meurmanille radikaalifennomaanien mielen-

osoituksia toteamalla: "Jag kan aldrig erkänna att det existerar någon solida-
ritet emellan finskhetens sak och enskilda finskhetsifarens privata förhållan-
de." Ignatius Meurmanille 20.10.1881. Meurmanin kokoelma, HYK. 
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Kansan tahdon valvojat 

Jos Valvojan-ryhmää tarkastellaan KPT:n tavoin järjestäytymiskysy-
myksen kannalta, senkin luonne ja kehitys näyttäytyy vähemmän 
paradoksaalisena. Valvojalaiset asettivat liberaalissa hengessä 
tavoitteekseen poliittisen järjestelmän kehittämisen perustuslail-
liseen ja parlamentaariseen suuntaan. He eivät kuitenkaan pyrki-
neet tavoitteeseensa puoluetoimintaa organisoimalla tai tukeu-
tumalla välittömästi kansaan. Edellytyksenä sille, että Suomessakin 
voitaisiin omaksua liberaalin näkemyksen mukaisia poliittisen 
toiminnan muotoja, he pitivät kansan poliittista kasvattamista. 
Käytännössä Valvojan ryhmän jäsenet omaksuivat samat toiminta-
muodot kuin vanha puoluejohto. Vanhasuomalaisuudelle tun-
nusomaiseen tapaan hekin asettivat ensisijaiseksi kansanvalis-
tustyön, vaikka käsittivätkin sen enemmän tulevan poliittisen 
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	osallistumisen kouluna kuin siveellisen järjestyksen puolustuk- 
sena.' 

Usein on korostettu 1880-luvun "uusien aatteiden" merkitystä 
osoituksena vastakohtaisuudesta, joka vallitsi Valvojan linjan ja 
vanhan puoluejohdon, erityisesti Agathon Meurmanin kristillis-
siveellisten katsomusten, välillä. Tämän julkisuudessa ajoittain kii-
vaanakin käydyn kiistan rinnalla voidaan kuitenkin nähdä toinen 
kehityslinja, joka 1870-luvun lopulta lähtien yhä tiiviimmin yhdisti 
valvojalaisia ja vanhaa puoluejohtoa. 

Kuten edellä nähtiin, päärintamalinja keskustelussa, jota vuosi-
na 1878-1879 käytiin Suomalaisesta puolueesta, ei kulkenut "libe-
raalin" Palmenin ja "vanhoillisen" Meurmanin välillä. Pikemmin-
kin he molemmat toivoivat tahollaan Suomalaisen puolueen mal-
tillisten irrottautumista radikaaleista äärimmäisyysaineksista, joita 
Yrjö Koskinen tässä vaiheessa epäsuorasti puolusti. Samaan aikaan 
J. R. Danielson koki kiivaimmat poliittiset ottelunsa ylioppilas-
maailmassa Lauri Kivekkään maltillisena vastaehdokkaana. Näissä 
kiistoissa Valvojan miesten päävastustajana oli KPT:n edustama 
radikaalifennomania. Myöhemmin Danielson on julkisesti kiistä-
nyt tulkinnan, että Valvoja olisi perustettu puhtaasti kulttuuritais-
telun aseeksi, ja korostanut, että se jo alun perin oli tarkoitettu 
myös valtiolliseksi äänenkannattajaksi. Valvojaa voidaankin osit 

78 Ks. esim. J. R. Danielson, Liberaalisen puolueen ohjelma. — Valvoja 1881 s. 
1-11; E. G. Palmen, 1885 vuoden valtiopäivistå. — Kansanvalistusseuran ka-
lenteri 1886. Helsinki 1885. s. 35. 



tain lukea myös yrityksenä tarjota poliittinen vaihtoehto KPT:n 
edustamalle radikaalifennomanialle.79  

Poliittisissa kysymyksissä Meurman ja Valvojan ryhmä pikem-
minkin löysivät toisensa kuin riitautuivat 1880-luvulle tultaessa. 
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kirjeenvaihdosta päätellen 
Meurman ja Palmen kävivät vuonna 1880 ilmeisen vakavaa kes-
kustelua Meurmanin liittymisestä Valvojan avustajakuntaan. 
Meurman tosin vastasi Palmenin tämänsuuntaiseen ehdotukseen 
empien. Hän arveli, ettei hänen nimeään kannattaisi laittaa avus-
tajaluetteloon, mutta lupasi, että saattaisi avustaa lehteä tarpeen 
tullen nimettömänä.s0  

Seuraavana vuonna tapahtunut ns. Kaiku-skandaali osoitti, että 
Valvojan miehet olivat jopa innokkaammin vaatimassa rajanvetoa 
vasemmalle kuin vanha puoluejohto. Skandaalin taustana oli Lau-
ri Kivekkään veljen Kondrad Kivekkään viranomaisten halventa-
misesta saama vankeustuomio. Vapauduttuaan vankilasta K. F. Ki-
vekäs julkaisi toimittamassaan Kaiku-lehdessä saamansa onnittelu-
sähkeet. Poliittiset vastustajat tulkitsivat julkistamisen lainrikkojan 
kunniaksi järjestetyksi mielenosoitukseksi viranomaisia vastaan. 
Fennomaanisella puolella Danielson ja Palmen kiiruhtivat yhdes-
sä K. F. Ignatiuksen ja H. L. Melanderin kanssa julkaisemaan mie-
lenosoituksen tuomitsevan vastalauseen. 

Meurman oli Rommin mukaan ilmeisesti aluksi kallistunut vas-
talauseen kannalle, mutta jättäytyi kuitenkin siitä pois. Menettely 
herätti vastalauseen allekirjoittajissa katkeruutta, jota K. F. Igna-
tius purki kirjeissään Meurmanille ja tukisähkeiden lähettäjiin 
kuuluneelle J. V. Calamniukselle.'" Calamniukselle Ignatius epäili 
KPT:n johdon olleen mielenosoituksen taustalla ja vakuutti, ettei-
vät allekirjoittaneet aikoneet sietää, että dagbladistit ja viikingit 
saivat aiheen leimata Suomalainen puolue kumoukselliseksi ele-
mentiksi, joka oli vaarallinen yhteiskuntarauhalle. ° 

Kuten Meurmanille yhteiskuntarauhan puolustaminen oli myös 
Valvojan ryhmän jäsenille keskeinen poliittisen toiminnan motii-
vi. Se oli tärkeämpi kuin maailmankatsomukselliset kiistat ja vei 
Palmenin ja Meurmanin yhä läheisempään yhteistyöhön esimer- 

79 Rommi 1964 s. 23-25. 
80 Meurman Palrnenille 26.11.1880. Meurmanin kokoelma, 1-IYK. 
81 Ignatius Meurmanille 20.10.1881. Mcurmaniu kokoelma, HYK. 
82 Ingatius Calamniukselle 22.11. 1881. Calamniuksen kokoelma, SKS. 
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kiksi Kansanvalistusseuran puitteissa! Kun Meurman oli vuonna 
1884 perustamassa fennomanialle uutta ruotsinkielistä uskonnol-
liselta ja siveelliseltä pohjalta lähtevää äänenkannattajaa, hän pyysi 
vuorostaan Palmenia mukaan hankkeeseen. Palmen ei ollut val-
mis liittämään nimeään lehden avustajakuntaan vedoten ulko-
mailla oleskeluunsa. Hän ilmoitti kuitenkin, että mikäli olisi ollut 
Suomessa ja nimi katsottu käyttökelpoiseksi, olisi se heti annettu. 

Palmenin vastauksen tekee mielenkiintoiseksi se, että hän torjui 
jyrkästi ajatuksen, että syy kieltäytymiseen olisi ollut 1880-luvun 
uusista aatteista vallitsevat näkemyserot. Kieltäytymistä ei ollut an-
nettu siksi, että "katsomukseni eivät ole erityisen 'kritilliset' siinä 
mielessä kuin useimmat ehkä kaikki allekirjoittajat sanan käsittä-
vät, ei myöskään siksi, että joutuisin varmasti kiistoihin lehden 
perustajien kanssa sellaisista kysymyksistä kuin miehen päämiehi-
syys vaimoon nähden tai Darwinin teoriat". Näitä 1880-luvun aat- 
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	teita Palmen piti sittenkin toisarvoisina ja vakuutti kykenevänsä 
erottamaan pääasiat sivuasioista. Ja pääasia oli hänen mukaansa 
todellakin vastustaa sitä "villiintymistä", jota eräät lehdet olivat 
parhaansa mukaan propagoineet. 

Palmen vakuutti Meurmanille valmiuttaan "äärimmäisiin toi-
menpiteisiin", jotta saataisiin toimeen puolue, joka voisi taistella 
"jakamattoman suomalaisen isänmaan puolesta". Lopuksi hän pa-
hoitteli, että saattoi tällä kertaa niin vähän auttaa suuressa kysy-
myksessä, "kunniallisen suomalaisen keskipuolueen luomisessa".84  

Tietyssä mielessä Kansanvalistusseurasta muodostui "suomalais-
ta maltillista keskipuoluetta" ajaneiden käytännöllisen yhteistyön 
foorumi. Se tarjosi ohjelman ja toimintamuodot, joihin sekä van-
han polven fennomaanit että Valvojan ryhmän vapaamieliset saat-
toivat samaistua. 1880-luvun mittaan Palmen ja Danielson nousi-
vat molemmat Meurmanin ja Jaakko Forsmanin rinnalle Kansan-
valistusseuran toimikunnan jäseniksi. Kansanvalistusseurassa Pal-
men ja Danielson puhuivat Meurmania voimallisemmin kansan 
kouluttamista poliittiseen osallistumiseen.!" Kenties hekin ajatteli-
vat J. J. F. Peranderin tavoin, että seurat ja yhdistykset olivat "luon-
nollinen täyte eduskuntaiselle kansanvaikutukselle". Mutta jos 

83 Palmen toimitti 1880-luvun alusta lähtien Kansanvalistusseuran kalenteria, 
joka 10 000-20 000 kappaleen painoksellaan oli maan laajalevikkisimpiä jul-
kaisuja ja tärkeä kansanvalistustyön väline. 

84 

	

	E.G. Palmen Meurmanille Marienbad den 24 juli 1884. Meurmanin kokoel- 
ma, HYK. Ks. myös Meurman Palmenille 18.7.1884. Palmenin kokoelma, VA. 

85 Liikanen 1987 s. 133-134. 

10 



näin oli, he eivät nähneet vaikuttamistienä KPT:n edustamaa rah-
vaan järjestäytymisen ja mielenosoitusten organisointia. Kuten 
vanhat fennomaanit he selvästi vierastivat ajatusta, että "kansan 
tahdon" edustamisesta olisi käyty fennomaanienkin kesken avoin-
ta taistelua julkisuudessa ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiois-
sa. Voidaan sanoa, että Valvojan miehet löysivät valmiit asemat 
Yrjö Koskisen modernin politiikan kentälle pystyttämistä linnoi-
tuksista ja asettuivat vanhojen fennomaanien rinnalle torjumaan 
kentälle pyrkivien uusien ryhmien vaatimuksia julistamalla edusta-
vansa yläpuolella ryhmäetuja ja yksityisintressejä olevaa jakama-
tonta "kansan tahtoa". 

SUOMALAINEN PUOLUE JA 
MODERNIN POLITIIKAN KENTTÄ 

1870-luvulle tultaessa käynnistyi suomalaisessa politiikassa syvälli-
nen murros. Sen taustalla oli edellisellä vuosikymmenellä tapahtu-
nut uusien järjestäytymismuotojen läpimurto. Fennomaanisen si-
vistyneistön johdolla suomalaisen politiikan kenttä ja kieli määri-
teltiin uudelleen suhteessa kansalaisyhteiskunnan järjestäytymi-
seen. 

Vuosikymmenen alussa Suomalaisen puolueen miehet lähtivät 
avoimen oppositiopolitiikan tielle ja tukemaan politiikkaansa vaa-
timuksilla "kansan tahdon" toteuttamisesta. Johdonmukaisimmin 
tätä linjaa edusti kirjoituksissaan Yrjö Koskinen, joka samoihin 
aikoihin saavutti itse yleisesti tunnustetun aseman muodollisesti 
järjestäytymättömän Suomalaisen puolueen johtajana. Koskinen 
hyödynsi tässä hegemoniataistelussa myös epäpoliittista vapaaeh-
toista seura- ja kokoustoimintaa. Sekä pääkaupungissa että maa-
seudulla hän oli edistämässä kansalaistoimintaa, jota voitiin julki-
suudessa käyttää osoituksena siitä, että fennomaanisella sivisty-
neistöllä oli kansan tuki takanaan. 

Modernin politiikan retoristen pelisääntöjen mukaisesti Koski-
nen pyrki monopolisoimaan Suomalaiselle puolueelle — ja sen 
johtomiehille — oikeuden edustaa suomalaisuutta ja Suomen kan-
saa. Haastaessaan virkavallan ja kilpailevat puolueryhmittymät 
"kansan tahdon" nimissä hän omaksui ja ajoi vastustajiaankin 
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omaksumaan modernin politiikan kielen. Varovaisempi Koskinen 
oli sen suhteen, millaisia organisatorisia asemia Suomalaisen puo-
lueen tuli modernin politiikan kentälle pystyttää. Puolueorgani-
saation rakentamisen ja puolueohjelman laatimisen Koskinen tor-
jui, mutta hän tukeutui kansalaisten epäpoliittiseen järjestäytymi-
seen ja uuden seura- ja kokoustoiminnan mahdollistamiin mielen-
ilmauksiin osoituksina siitä, että fennomaaninen sivistyneistö 
edusti "kansan tahtoa". 

Fennomaanien oppositiopolitiikka oli menestyksellistä. Kun 
Yrjö Koskinen 1860-luvun lopulla hahmotteli radikaalimpaa poli-
tiikkaa, ' jungfennomaanit" olivat kirjallisen aikakauslehden ym-
pärille ryhmittynyt pääkaupungin sivistyneistöryhmä vailla yhteyt-
tä kansaan. Vuosikymmen myöhemmin oli syntynyt kokonainen 
suomenkielinen lehdistö, joka seurasi pitkälle Koskisen viitoitta-
maa linjaa. Julkisuudessa fennomaanien lehdillä oli hegemoni- 
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	nen asema ellei "Suomen kansan" niin ainakin suomenkielisen 
kansan äänenä ja edusmiehenä. Fennomania oli vahvistunut myös 
organisatorisesti. Koskisen johdolla fennomaaninen sivistyneistö 
oli luonut Kansanvalistusseurasta itselleen aatteellisen ja organisa-
torisen keskuksen, valtakunnallisen keskusseuran, jonka asiamies-
verkosto ulottui maan kaikkiin osiin. Maaseudun paikallistasolla 
oli virinnyt seura- ja kokoustoiminta, joka tarjosi jatkuvaa sivusta-
tukea fennomaanisen sivistyneistön esiintymiselle "kansan tah-
don" edusmiehinä. 

Paikallinen järjestäytyminen ei kuitenkaan kehittynyt fenno-
maaniseksi kansanliikkeeksi, jonka tavoitteet ja toimintamuodot 
olisivat olleet kaikilla tasoilla samat ja yhteisesti hyväksytyt. Maa-
seudun seura- ja kokoustoiminta loi uusia kanssakäymisen muo-
toja vaurastuvan talonpoikaiston ja vanhan säätyläistön välille. 
Fennomaanien ideologia, joka asetti sivistyksen säädyn ja syntype-
rän edelle, tarjosi ideologisen sisällön tälle maaseudun uuden 
yläluokan muodostumiselle. Edellytykset uusien järjestäytymis-
muotojen läpimurrolle ja poliittiselle hyödyntämiselle eivät kui-
tenkaan olleet samanlaiset maan kaikissa osissa. Sopuisimmin sää-
tyrajat ylitettiin Hämeen ja Satakunnan maanviljelysseuduilla. Sen 
sijaan Itä-Suomessa ja Pohjanmaalla fennomaaniset tunnukset 
tahtoivat kääntyä sosiaalisen protestin poliittiseksi lipuksi. 

1870-luvulla fennomanian hegemonia- ja organisoitumispyrki-
mysten keskiössä oli Kansanvalistusseura, joka kokosi yhteen pää-
kaupungin fennomaanisen sivistyneistön ja muodosti eräänlaisen 
fennomanian aatteellisen ja organisatorisen keskuksen. Kansanva-
listusseuran avulla pääkaupungin fennomaanit loivat yhteyden 



maaseudun uuteen paikalliseen eliittiin. Koskinen kehitteli Kan-
sanvalistusseuran perustamisen yhteydessä tavallaan alkumuodon 
siitä kansalliseen keskusjärjestöön nojaavasta organisoitumismal-
lista, jota A. A. Granfelt sovelsi 1880-luvulla rakentaessaan Raittiu-
den ystävistä raittiusliikkeen keskusjärjestön. Tässä kohden on 
tosin havaittavissa selvä sukupolviero vanhasuomalaisten sisäpiiris-
säkin. Koskinen ei pitänyt paikallisessa seura- ja kokoustoiminnas-
sa oleellisena muodollista järjestäytymistä. Löyhempi organisaatio 
soveltui päinvastoin paremmin ilmaisemaan "kansan tahtoa", 
koska se ei ollut tulkittavissa partikulaaristen erityisintressien väli-
neeksi. Granfelt taas pyrki määrätietoisesti juuri paikallisen toi-
minnan muodolliseen organisointiin ja hierarkkiseen järjestämi-
seen keskusjohdon alle. Hänen tehtäväkseen tuli tavallaan suun-
nata yhteen kansalliseen uomaan ne villiintyneet purot, jotka fen-
nomaanien "kansan tahtoon" tukeutuva oppositiopolitiikka oli 
osaltaan ollut vapauttamassa 1870-luvulla.86  

Yrjö Koskiselle Kansanvalistusseura merkitsi ennen muuta kei-
noa "manifesteerata" yhteyttä "kansaan". Suomalaisen puolueen 
toinen johtohahmo Agathon Meurman liitti tähän tavoitteeseen 
kansan "kristillis-siveellisen" elämänkatsomuksen vahvistamisen. 
Kolmatta katsomustapaa fennomaanisen liikkeen johdossa edusti 
J. J. F. Perander. Hänen mukaansa Kansanvalistusseuran tavoittee-
na ei ollut vain ilmentää kansallista sivistystä ja vahvistaa sen kristil-
lis-siveellistä perustaa; yhdistystoiminnan hän katsoi jo sinällään 
vahvistavan "selfgovernmentin" perinnettä, joka oli "vapaan yh-
teiskunnan" perusta. Niin kauan kun fennomaanit olivat tunget-
tuna oppositioon, liikkeen sisällä esiintyneet erilaiset näkemykset 
eivät purkautuneet poliittista linjaa koskevina erimielisyyksinä. 
Mutta sitä mukaan kun fennomaanien poliittiset asemat ja vaiku-
tusmahdollisuudet paranivat, näkemyserot alkoivat konkretisoi-
tua avoimiksi ristiriidoiksi. 

Vuoden 1877-1878 valtiopäivät merkitsivät ratkaisevaa käännet-
tä. Tuolloin fennomaaninen sivistyneistö onnistui ensikertaa saa-
vuttamaan pitävän poliittisen johtoaseman pappis- ja talonpoikais-
säädyssä, ja käytännössä pitkälti sanelemaan näiden säätyjen kan-
nanmuodostuksen. Paradoksaalisesti edellisten vuosien oppositio-
linja ja tukeutuminen "kansan tahtoon" loi edellytykset fen-
nomaanien paluulle vallitsevan poliittisen järjestelmän puitteisiin, 
kahden valtiopäiväsäädyn tunnustetuiksi edusmieheksi. 
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Määrätietoisimmin uusiin mahdollisuuksiin tarttui talonpoi-
kaissäädyn henkiseksi johtajaksi kohonnut Agathon Meurman. Jos 
Meurman ei alunperinkään ollut sitoutunut periaatteellisella ta-
solla ajatukseen, että yhdistysten ja kansankokousten ilmaisemalla 
mielipiteellä oli poliittista painoarvoa, niin 1877-1878 valtiopäi-
vien jälkeen hän ryhtyi avoimesti vastustamaan kaikkinaisia yrityk-
siä esittää "kansan tahdon" nimissä poliittisia vaatimuksia. Erityi-
sen päättäväisesti hän pyrki torjumaan fennomanian kytkemisen 
mielenosoituksiin, jotka saattoivat herättää viranomaisten huo-
mion. 

1870-luvun lopulla alkoi kertyä yhä useampia esimerkkejä siitä, 
että uudet järjestäytymisen muodot tarjosivat kasvualustaa huo-
mattavasti pitemmälle meneville tavoitteille kuin mitä vanhat fen-
nomaanit edustivat. Ylioppilasosakunnista muodostui pikkupuo-
lueita, jotka kävivät siekailematonta järjestösotaa ylioppilaskun- 
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	nan hallinnasta. Maaseudun kansankokousten nimissä läheteltiin 
pääkaupungin lehtiin vaatimuksia, jotka suuntautuivat avoimesti 
vallitsevaa yhteiskunnallista järjestystä vastaan. Meurmanille olivat 
yhtä tuomittavia pääkaupungin ylioppilaiden vihellyskonsertit 
kuin maalaisrahvaan protestihengen ilmaukset. Pahimpana kau-
hukuvana kummitteli fennomanian luisuminen niiden yhdys-
siteeksi, kaupunkilaiskiihottajien johtamaksi maaseudun tilatto-
man väen joukkoliikkeeksi. 

Vuosien 1877-1878 valtiopäivillä Meurman toi aikaisempaa sel-
keämmin esiin vanhasuomalaisuutta myöhemmin keskeisesti 
määrittäneen valmiuden ennakoida ja pyrkiä muokkaamaan hal-
litsijan tahtoa. Asevelvollisuusasian käsittelyn yhteydessä ja Balka-
nin sodan sytyttyä Meurman esitti useaan otteeseen erilaisten us-
kollisuuden vakuutusten toimittamista keisarille. Menestyminen 
tällä ns. "Pietarin tiellä" edellytti entistä vakuuttavampaa poliitti-
sen luotettavuuden osoittamista. Meurmanin poliittisessa ajatte-
lussa vapaaehtoiseen seura- ja kokoustoimintaan tukeutumisen 
korvasi paikallisen itsehallinnon merkityksen korostaminen. Fen-
nomaanisten "valtiomiesten" johtamat säädyt ja vakaiden talollis-
ten johtamat kunnalliselimet tarjosivat ikäänkuin vapaaehtoiselle 
järjestäytymiselle vaihtoehtoisen tavan rakentaa sivistyneistön ja 
kansan liittoa, tavan joka ei vaarantanut suhteita keisariin eikä 
avannut portteja tilattoman väestön vaatimusliikkeille. 

Samalla kun Meurman oli siirtämässä politiikan painopistettä 
julkisuudesta ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioista virallisen 
poliittisen järjestelmän sisälle, valtiopäiville ja kunnallisiin eli-
miin, hän viitoitti myös sen aatteellisen suunnan, jota myöhem- 



min on tavattu kutsua "suomettarelaisuudeksi". 1870-luvun fen-
nomanian liikekannallepanolle tunnusomainen valistususko kor-
vautui uskonnon ja siveellisyyden merkitystä korostavalla moralis-
milla. 1880-luvun seura- ja kokoustoiminnassa uskonto ja keisari 
korvasivat paljolti valistuksen ja suomalaisuuden tunnuksina, joil-
la kansaa kutsuttiin yhteiseen rintamaan. Suomettarelaisuus teki 
uskonnosta poliittisen aseen, jonka avulla sivistyneistö saattoi mää-
ritellä ja rajata "kansan tahtoa" sisällöllisesti; kansan mielipiteen 
ilmauksista noteerattiin vain ne, jotka täyttivät ylhäältä annetut 
siveelliset normit. Siveellisyyden vaatimuksen avulla "suomalaisuu-
den" ulkopuolelle suljettiin kaikkinaiset yhteiskuntarauhaa häirit-
sevät rahvaanprotestit. 

Usein toistetun käsityksen mukaan Koskinen ja Meurman aset-
tuivat tässä vaiheessa yhdessä vastustamaan nuorten edustamia 
"1880-luvun uusia aatteita". Järjestäytymisen näkökulmasta Suo-
malaisen puolueen sisäiset poliittiset rintamalinjat kulkivat kui-
tenkin toisin. Koskinen ei 1880-luvulle tultaessa suorittanut julki-
sesti Meurmanin kaltaista käännöstä. Vuonna 1882 tapahtunee-
seen senaattorinimitykseensä saakka hän jatkoi julkisuudessa ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa käytyä hegemoniakamp-
pailua eikä sanoutunut irti radikaalifennomaanien rahvaanprotes-
teihin ja mielenosoituksiin tukeutuvasta politiikasta. 

Vasta hallitusasema, jonka Koskinen oli saavuttanut pitkälti ve-
toamalla "kansaan", esti häntä tukeutumasta entiseen tapaan jul-
kisiin "kansan tahdon" ilmauksiin. Pyrkimys fennomaanien halli-
tus- ja salonkikelpoisuuden säilyttämiseen ja puolustamiseen johti 
Koskisen jatkossa Agathon Meurmanin rinnalle tuomitsemaan 
"kuppikunnat" ja "meluavat mielenosoitukset", jotka esiintyivät 
"kansan tahdon" nimissä. Tässä suhteessa voidaan sanoa, että 
"vanhasuomalaisuus" syntyi vuonna 1882; järjestäytymisen näkö-
kulmasta se ei ollut suoraa jatkoa Snellmanin senaattorikauden 
politiikalle tai vastareaktio puolueen nuorten omaksumille "uusil-
le aatteille". Poliittisen kentän uutena rintamanmäärittelynä van-
hasuomalaisuus syntyi Yrjö Koskisen senaattoriuden myötä. 

Tietyssä mielessä on tulkinnanvaraista, voidaanko Koskisen ajat-
telussa edes senaattorinimityksen jälkeen puhua jyrkästä käännök-
sestä. Hänen 1870-luvun politiikkansa tavoitteena oli ollut valloit-
taa ja monopolisoida fennomaaneille tunnustettu asema Suomen 
kansan edustajana ja äänenä. Senaattorinimitys oli Koskiselle tä-
män politiikan täyttymys. Sen jälkeen hän omaksui hyvinkin kiel-
teisen asenteen yhdistysten tai kansankokousten esiintymiseen 
kansan nimissä. Tätä käännettä ei kuitenkaan ole syytä nähdä 
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yksiselitteisesti aikaisemman politiikan kieltämisenä vaan pikem-
minkin sen saavutusten puolustamisena. Yhtä kompromissitto-
masti, kuin Koskinen oli itse aikaisemmin tavoitellut oikeutta 
edustaa "kansan tahtoa", hän pyrki nyt kiistämään poliittisten kil-
pailijoiden oikeuden esiintyä kansan nimissä. Kun Koskinen lei-
masi järjestöjen tai kansankokousten nimissä esitetyt vaatimukset 
ryhmäintressien ja henkilökohtaisten valtapyyteitten tuotteeksi, 
taustalla oli edelleen ajatus, että oli olemassa todellinen jakama-
ton "kansan tahto", jota edusti Suomalainen puolue — ja sen johto. 

"Kansan tahdon" monopolisointi ja kohottaminen julkisen kes-
kustelun, järjestöjen ja kansankokousten kannanottojen yläpuo-
lelle vei umpikujaan J. J. F. Peranderin edustaman poliittisen lin-
jan. Peranderin kansallisuuskäsitys poikkesi jyrkästi sekä Koskisen 
että Meurmanin tavasta määritellä "suomalaisuutta" yhtenäisenä 
poliittisena tai siveellis-uskonnollisena käsitteenä. Perander näki 
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	John Stuart Millin tavoin, että kansallisuus muodostui ristiriitaisis- 
ta toisiaan vastaan taistelevista elementeistä; sitä ei ollut olemassa, 
"jollei ole erilaisia yhteiskunnallisia luokkia, erilaisia puolueita, 
erilaisia elämän, tavan, mielipiteen murteita, jotka vastustavat, 
rajoittavat, hillitsevät toisiaan, siten tuottaen yhteistä, yleistä, kan-
sallista". Kun kansallisuus irrotettiin kansalaisyhteiskunnan järjes-
täytymisestä ja modernin politiikan ristiriidoista, Peranderin linja 
hajosi kahtia. Fennomaanisen liikkeen sisällä sen toista haaraa 
jatkoi Valvojan ryhmä, joka liittoutui vanhan puoluejohdon kans-
sa ja pyrki ylhäältä päin kasvattamaan kansaa parlamentarismiin ja 
itsehallintoon, ja toista KPT:n radikaalit, jotka asettuivat avoimeen 
puolueoppositioon ja kohottivat johtotähdekseen joukkovoiman 
ja mielenosoitusten ilmaiseman "kansan tahdon". 

Suomalaisen puolueen hajoamisen taustalla on ollut helpompi 
nähdä nuorten edustamat "uudet aatteet" kuin vanhan puolue-
johdon irtisanoutuminen politiikasta, jonka ytimenä oli julkisuu-
dessa ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioissa käyty hegemonia-
taistelu. Syynä on ehkä osittain ollut, ettei Koskisen senaattiin 
meno ja linjan muutos herättänyt välittömästi avointa puoluetais-
telua. Paradoksaalisesti Koskisen ratkaisut aiheuttivat aluksi suu-
rimmat uskottavuusongelmat hänen radikaalifennomaanisille 
opetuslapsilleen. KPT:n toiminta lamaantui ylioppilasmaailmassa, 
ja sen johtaja Lauri Kivekäs, joka viimeiseen asti oli esiintynyt 
Koskisen lähimpänä aseenkantajana, vetäytyi pariksi vuodeksi pää-
kaupungista ja politiikasta. 

Nuoret putosivat tavallaan tyhjän päälle. 1870-luvulla saavutetut 
asemat, sanomalehdet, yhdistykset ja johtoasemat valtiopäivillä 



olivat vanhojen fennomaanien käsissä. Taistelu oikeudesta edus-
taa "kansan tahtoa" oli aloitettava alusta, ja tällä kertaa vanhasuo-
malaista puoluejohtoa vastaan. Muutaman vuoden kuluttua se oli 
jälleen täydessä käynnissä. Syntyi nuorsuomalainen lehdistö, joka 
pyrki kiistämään puoluejohdon oikeuden esiintyä kansan nimissä, 
ja valtiopäiväoppositio, joka pian sai taakseen Itä- ja Pohjois-Suo-
men talonpoikaisedustajat. Taistelu jatkui myös kansalaisyhteis-
kunnan organisaatioissa, kaupunkien työväestön perustamissa 
raittiusseuroissa ja työväenyhdistyksissä sekä nuorisoseuraliikkees-
sä, joka itsekasvatuksen tunnuksella pyrki irti vanhojen kansanva-
listajien ohjauksesta. 

Eikä vanhasuomalainen puoluejohtokaan voinut täysin vetäytyä 
modernin politiikan kentältä ja jättää sitä uusien haastajien hal-
tuun. Kun oma asema oli pitkälti rakennettu tukeutumalla "kan-
san tahtoon", ei tunnusta voinut yksioikoisesti kieltää ja kirota. 
Sen varassa olivat myös omat asemat ja uudet etenemismahdol-
lisuudet. Jaakko Forsman pahoitteli vuonna 1885 kirjeessään 
J. V. Calamniukselle nuorsuomalaisten maakuntalehtien arvoste-
lun vaikutuksia. Hänen mukaansa nuorten jatkuva rynnäkkö oli 
omiaan "tekemään fennomaanien astumisen hallitukseen ihan 
mahdottomaksi, sillä niitä kutsutaan ainoastaan sentähden, että 
niillä luullaan olevan kansan kannatusta. Jos ne ovat maaseutuleh-
dissä erinomaisten hyökkäysten alaisina, niin arvellaan, että he 
eivät edustakaan kansan mielipiteitä — ja silloin tietysti ovat paljai-
na nollina — ei ainoastaan ne, jotka mahdollisesti saattaisivat tulla 
kysymykseen hallituksen jäseniksi, vaan myös ne, jotka jo istuvat 
hallituksessa. "87  

Vanhasuomalainen puoluejohto tunnusti vielä 1870-luvun op-
positiokauden jälkeenkin rajatussa mielessä järjestäytymisen mer-
kityksen "kansan tahdon" ja "suomalaisuuden" määrittelijänä ja 
ilmentäjänä. Mutta vastedes se liitti "kansan tahdon" edustamisen 
ikäänkuin seura- ja kokoustoiminnan kentän kokonaisuuteen. 
Yksittäiset yhdistykset tai mielenosoitukset eivät tähän rooliin kel-
vanneet, lukuunottamatta ehkä Kansanvalistusseuran kaltaista 
keskusjärjestöä, joka ikäänkuin kokosi yhteen kaikki kansalliset 
pyrinnöt, yhdisti pääkaupungin ja maaseudun, sivistyneistön ja 
kansan ja manifestoi kansallisen sivistyksen uusia voittoja. 

Yhteiskunnalliselta merkitykseltään fennomaanien politiikka 
on usein käsitetty varsin vanhoilliseksi. Se on tulkittu oppisäädyn 

87 Forsman Calamniukselle 8.6.1885. Calanuriuksen kokoelma, SKS. 
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ja virkakunnan yritykseksi vastustaa perinteisten rakenteiden mur-
tumista ja puolustaa asemaansa suhteessa johtavaan byrokraatti-
kerrokseen ja nousevaan porvaristoon.' Fennomanian taustalla 
voidaan kuitenkin nähdä puolustautumispyrkimysten ohella myös 
säädyn omaksuma sopeutumisstrategia. Monessa suhteessa fen-
nomania ilmensi pikemminkin perinteisen oppisäädyn muutosta 
moderniksi ideologiseksi ja poliittiseksi säädyksi, jonka aseman 
perustana oli valtiollisen vallan ja yhteiskunnallisten suhteiden 
legitimoimistehtävä. 

Fennomaanien kansallinen ideologia toimi valtion "kansalais-
uskon tona", joka pyrki vahvistamaan vallan legitimiteettiä väestön 
keskuudessa. Mutta samalla fennomania irrotti vallan perustelut 
hallitsijasta ja uskonnosta ja tuotti niiden rinnalle "suomalaisuu-
den" ja "sivistyksen", käsitteet, joiden avulla haettiin kannatusta ja 
tukea omalle asemalle modernin politiikan kentällä. Syntyi mo- 
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	dernin valtion ja politiikan alueella toimiva ideologinen sääty tai 
poliittinen luokka, joka ei ole samaistettavissa traditionaalisia ra-
kenteita puolustavaksi oppisivistyneistöksi. 

Vaikka fennomaaninen sivistyneistö ei suuntautunut määrätie-
toisesti yhdistysmuotoisen järjestäytymisen edistämiseen, se oli 
1870-luvulla keskeisessä roolissa uusien seura- ja kokoustoimin-
nan muotojen levittämisessä ja uusien poliittisen hegemoniatais-
telun muotojen käyttöönotossa. 1880-luvulta lähtien vanhasuoma-
lainen puoluejohto irrottautui politiikasta, joka tukeutui yksittäis-
ten yhdistysten, kansankokousten tai mielenosoitusten ilmaise-
maan kansan tahtoon. Mutta jatkossakin se pyrki pitämään valvon-
nassaan suuret kansalliset keskusjärjestöt, Kansanvalistusseuran ja 
Raittiuden ystävät, ja käyttämään niitä osoituksena kansakunnan 
voimistumisesta ja kokoontumisesta yhteisten kansallisten lippu-
jen alle. Aina 1900-luvun puolelle asti Kansanvalistusseura onnis-
tui säilyttämään tietyn aatteellisen johtoaseman suhteessa koko 
järjestökenttään eli kaikkiin "edistysseuroihin", kuten raittiuslii-
kettä, nuorisoseuraliikettä ja työväenliikettä yhteisellä nimellä kut-
suttiin. 

Vaikka vanhojen fennomaanien johtoasema järjestökentällä al-
koikin murtua jo 1880-luvulta lähtien ja romahti lopullisesti suur-
lakkoon mennessä, suomalaisen poliittisen kulttuurin muodostu-
miselle heidän 1870-luvulla suomenkielisen väestön järjestäytymi-
selle antamallaan sysäyksellä oli ratkaiseva vaikutus. Se määritteli 

88 Konttinen 1991 s. 265-272. 



suunnan, millaiseksi kansalaisyhteiskunnan järjestäytymisen suh-
de valtioon muodostui. 

Joukkojärjestäytymisen suomalaisena erityispiirteenä on pidetty 
voimakasta keskusjohtoisuutta ja läheistä kytkentää valtioon."9  
Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkinnyt toiminnan välitöntä 
niveltämistä valtiopäivätoimintaan ja kunnallishallintoon. Suo-
messa väestön valtaosan järjestäytyminen kytkeytyi alusta pitäen 
myös modernin politiikan mukaiseen taisteluun oikeudesta edus-
taa kansaa. Seura- ja kokoustoiminnan välityksellä "kansan tahto" 
syöpyi politiikan kielen peruskäsitteeksi, jota mikään joukkovaiku-
tukseen pyrkivä poliittinen voima ei voinut kieltää. Fennomaa-
nien johdolla järjestäytymisen aluetta laajennettiin tietoisesti 
kaupunkiporvariston itsehallintopyrkimyksistä yhteiskunnallisen 
ja poliittisen vallan perusteiden kiistämiseen. Vaikka vanhat fen-
nomaanit eivät menneet tällä tiellä kovin pitkälle, heidän toimin-
tansa seurauksena syntyi uudenlainen poliittisen toiminnan kent-
tä, jolla kansalaisyhteiskunnan ja valtion suhdetta määriteltiin jat-
kuvasti uudelleen. 

1870-luvun fennomanian poliittisuus antaa aihetta pohtia, olisi-
ko käännettävä päälaelleen se näkemys joukkojärjestäytymisestä, 
jonka mukaan 1880-luvun kansanliikkeet syntyivät vaistomaisina 
sosiaalisina liikkeinä ja vasta vähitellen loivat eräänlaisina "demo-
kratian kouluina" edellytyksiä poliittiselle järjestäytymiselle. Ken-
ties 1870-luvun järjestäytymispyrkimysten käynnistämä modernin 
politiikan mukaisten ajattelu- ja toimintatapojen läpimurto olisi-
kin päinvastoin nähtävä edellytyksenä 1880-luvun kansanliikkei-
den nousulle ja mobilisointikyvylle. Tästä näkökulmasta raittiuslii-
ke, nuorisoseuraliike ja työväenliike eivät olleet vetovoimaisia ai-
noastaan siksi, että ne tarjosivat uusia mahdollisuuksia murtaa 
paikallisia säätyrajoja ja vaikuttaa välittömiin sosiaalisiin epäkoh-
tiin, vaan pikemminkin siksi, että ne antoivat toiveita paikallisten 
alistussuhteiden ylittämisestä ja herättivät uudelleen henkiin fen-
nomanian lupauksen "kansan tahdon" toteuttamisesta. 

1870-luvun järjestäytymispyrkimysten poliittinen luonne herät-
tåä kysymyksen, olisiko Suomen historiallisena erityispiirteenä pi-
dettävä kansalaisyhteiskunnan järjestäytymisen hitauden ja valtio-
keskeisyyden sijasta sitä, että joukkojärjestäytymistä edelsi ja eh-
dollisti modernin politiikan läpimurto. Suomessa oli jo 1870-1u-
vulla syntynyt poliittinen kulttuuri, jossa kansalaisyhteiskunnan 

89 Stenius 1987 s. 311-318; Alapuro & Stenius 1987 s. 34-36. 
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organisaatioissa käytiin taistelua oikeudesta edustaa "kansan tah-
toa" ja julkisuudessa vaadittiin kansan nimissä osuutta valtiollises-
ta vaikutusvallasta. Tätä perinnettä jatkoivat raittiusliike ja nuori-
soseuraliike kumpikin tavallaan, raittiusliike sosiaalisten vaatimus-
ten kanavana suhteessa valtioon ja nuorisoseuraliike kiistämällä 
itsekasvatuksen nimissä sivistyneistön itseoikeutetun johtoase-
man, monopolin kansallisen sivistyksen ja "kansan tahdon" muo-
toilussa. 

Yhtenä suomalaisen järjestäytymisen erityispiirteenä on pidetty 
sitä, ettei yhdistystoiminnan leviämiseen alkuvaiheessa liittynyt 
jyrkkää julkisen ja yksityisen elämänpiirin eriytymistä ja että tähän 
jakoon perustuva järjestäytymisen jakautuminen sukupuolen mu-
kaan oli vähäisempää kuin esimerkiksi Englannissa ja Yhdysvallois-
sa. Irma Sulkusen mukaan se, että sukupuolittain eriytymätön 
järjestömalli säilyi kauan koko organisaatiokenttää hallitsevana 
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	piirteenä, johtui Suomen maatalousvaltaisuudesta ja kaupunki- 
väestönkin vahvasta agraariperinteestä.90  

1870-luvun maaseudun seura- ja kokoustoiminnan tarkastelu 
vahvistaa havainnon järjestäytymisen eriytymättömyydestä, mutta 
panee ounastelemaan, että ilmiön takana on paitsi sosiaalisia 
myös poliittisia tekijöitä. Anglosaksisten maiden järjestäytymiselle 
tunnusomainen pyrkimys uuden aktiivisen kansalaisidentiteetin 
luomiseen vahvisti jakoa julkiseen ja yksityiseen elämänpiiriin ja 
samalla miehille ja naisille ominaisiin osallistumismuotoihin. Sen 
sijaan se poliittinen hegemoniataistelu ja yhteiskunnallisten valta-
asemien haastaminen, johon suomalainen järjestäytyminen alusta 
pitäen kiinnittyi, ei tuottanut yhtä selvää rajaa julkisen ja yksityisen 
elämänpiirin välille. "Kansaa" ja "kansan tahtoa" edustamaan kel-
pasivat 1870-luvulla yhtä hyvin naiset kuin miehet, ja tämä järjes-
täytymisen poliittinen ulottuvuus selittää oletettavasti myös sitä, 
että sukupuolittain eriytymätön järjestäytymismalli säilyi myöhem-
minkin vahvana poliittiseen vaikuttamiseen pyrkivissä kansanliik-
keissä, ensin varhaisessa raittiusliikkeessä ja sittemmin työväenliik-
keessä. 

Pauli Kettunen on todennut vanhasta työväenliikkeestä, että se 
ei noussut suuruuteensa suoraan sosiaalisten ristiriitojen synnyttä-
mästä kollektiivisesta toiminnasta. Nousu oli mahdollinen, koska 
liike kykeni ylittämään välittömät sosiaaliset alistussuhteet. Kettu-
sen mukaan työväenliike tavoitti maalaisköyhälistön, koska se oli 

90 Sulkunen 1987 s. 169-172. 



poliittinen liike. Poliittisuus oli edellytys taloudelliselle taiste-
lulle.91  

1870-luvun perspektiivistä tuo poliittisuuden ensisijaisuus voi-
daan nähdä pitemmän fennomaanisen perinteen jatkeena. Suo-
messa joukkojärjestäytymisen läpimurto ei nojannut vain paikallis-
tason itsehallintovaatimuksiin ja sosiaalisten suhteiden säätelyyn. 
Kansallisen eliitin hauras asema ja keskinäinen kilpailu johti var-
hain pyrkimyksiin sitoa myös alemmat yhteiskuntaryhmät muo-
dostuvan kansakunnan piiriin. Tämä avasi rahvaalle mahdollisuu-
den kansalliseen (poliittiseen) organisoitumiseen, joka ylitti ja 
saattoi jopa kyseenalaistaa paikalliset yhteiskunnalliset valtasuh-
teet, statusasemat ja niiden perustelut. 

Sivistyneistön nojautuminen "kansan tahtoon" ei avannut ker-
ralla Suomen kansalle poliittisia oikeuksia. Sen esti jo yksin maan 
asema osana Venäjän valtakuntaa. Puheista huolimatta "kansan 
tahdon" edustaminen ei vaatinut koko kansan tukea, vaan yksin-
kertaisesti poliittisia kilpailijoita vahvempia siteitä "kansaan". 
1870-luvun fennomanialle riitti väljän aatteellisen ja organisatori-
sen yhteyden luominen sivistyneistön ja Etelä-Suomen vauraim-
man talonpoikaiston välille. 1880-luvun nuorsuomalainen opposi-
tio sai tuekseen Itä- ja Pohjois-Suomen talonpoikaistoa ja kaupun-
kien kasvavaa suomenkielistä keskiluokkaa, kauppiaita ja käsityö-
läisiä, jotka tasa-arvon nimissä koettivat nostaa statustaan sivisty-
neistön ja virkakunnan tasolle. 

Ne, jotka olivat kaunopuheisimmin pukeneet sanoiksi vaati-
mukset "kansan tahdon" toteuttamisesta ajautuivat poliittiseen 
paitsioon. J. J. F. Perander ja Lauri Kivekäs vieraantuivat 1880-
luvulla käytännöllisestä poliittisesta toiminnasta ja kokivat idealis-
minsa romahtamisen myös syvästi henkilökohtaisena tappiona. 

1890-luvulla Venäjän hallinnollisten yhtenäistämispyrkimysten 
paineessa pääosa suomalaisen puolueen molemmista siivistä sa-
noutui jyrkästi irti joukkotoiminnasta ja mielenosoituksista, jotka 
olisivat saattaneet provosoida keisarin kaventamaan Suomen auto-
nomisia oikeuksia. Tässä vaiheessa "kansan tahdon" tunnus siirtyi 
työväenliikkeen lipuksi. Toisaalta, vaikka porvarilliset puolueet 
vuosisadan vaihteessa yhteisrintamassa kielsivät paikallisen järjes-
täytymisen poliittisen merkityksen "kansan tahdon" ilmauksena, 
ne edelleen tunnustivat työväenyhdistysten legitiimin aseman 

91 	Pauli Kettunen, Missä mielessä vanha työväenliike oli poliittinen liike. — Risto 
Alapuro ym. (toim.), Kansa liikkeessä. Vaasa 1987. s. 236-250. 
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paitsi paikallisyhteisön yhdistyskentän osana myös osana kan-
sakuntaa, "edistysseurojen" muodostamaa kansallista järjestö-
kenttää. 

Tässä mielessä 1870-luvun poliittinen perintö eli aina kansalais-
sotaan asti. Sen jättämä kiistanalainen kysymys järjestöjen oikeu-
desta edustaa "kansan tahtoa", voidaan nähdä tärkeänä tekijänä 
myös vuoden 1918 tapahtumissa. Vallankumouksessa kiteytyvät 
Suomen poliittisen kulttuurin erityispiirteet. Sen syttyminen todis-
taa jo sinällään selvästä erosta esimerkiksi Ruotsiin ja muihin 
Pohjoismaihin nähden ja osoittaa, ettei Suomessa ollut syntynyt 
yhtä vahvoja poliittisia rakenteita, jotka olisivat mahdollistaneet 
yhteiskunnallisten ristiriitojen sääntelyn ja poliittisen järjestelmän 
vakauden. Toisaalta vallankumouksen muoto poikkesi selvästi esi-
merkiksi Virosta ja suuresta osasta Venäjää, jossa uuden vallan 
koossapitävän voiman muodostivat kapinalliset armeijan osastot 
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	ja paikallinen toiminta muistutti perinteisiä talonpoikaiskapinoita 
symbolisine kirkkojen ja kartanoiden polttamisineen Q" 

Suomenkin vallankumouksen käyttövoimaksi on tahdottu näh-
dä ennen muuta arkaainen herraviha ja alkukantaiset viettipai-
neet.93  Tulkinta on ristiriidassa sen vallankumouksen erityispiir-
teen kanssa, että vallanoton organisoinnista ja vallankumoushal-
linnon pystyttämisestä vastasivat pääasiassa vakiintuneet työväen-
liikkeen ammatilliset ja poliittiset järjestöt, jotka olivat mitä suu-
rimmassa määrin kasvaneet osana muodostuvaa kansalaisyhteis-
kuntaa ja kansakuntaa. Vallankumousta, jonka erityispiirre on 
vakiintuneiden työväenjärjestöjen keskeinen rooli vallanoton 
organisoinnissa, on vaikea selittää tyydyttävästi arkaaisen luokka-
vihan purkautumisella. Paremmin se voidaan ymmärtää ottamalla 
huomioon suomalaisen poliittisen kulttuurin perinne, jossa kan-
salaisyhteiskunnan organisaatioilla oli vahva legitimaatio paitsi 
paikallistason itsehallinnon ja sosiaalisten suhteiden organisoin-
nissa myös "kansan tahdon" edustamisessa suhteessa valtiolliseen 
valtaan. 

92 Alapuro 1988 s. 150-196. 
93 Jari Ehrnrooth, Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit 

ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905-1914. Historiallisia tutki-
muksia 167. Jyväskylä 1992. s. 484-500. 
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Summary 

Fennomania and the People: The Breakthrough of 
Mass organization and the Birth of the Finnish Party 

With the onset of the 1870s came a deep change in Finnish 
politics. It was backgrounded by the breakthrough of the new 
forms of organization which had come about in the previous 
decade. With the Fennoman intelligentsia in the vanguard the 
Finnish political arena and language were redefined in respect to 
the organization of civil society. 

At the beginning of the decade the leading Fennoman 
intellectuals openly embarked on a policy of opposition and 
started to make claims for the implementation of the "will of the 
people". The most prominent exponent of this line was Yrjö 
Koskinen, who at the time was generally recognized as the leader 
of the still formally unorganized Finnish Party. In the battle 
for hegemony which followed Koskinen employed apolitical 
associations and public meetings. Both in Helsinki, the capital, 
and in the countryside, he was involved in organizing civil activity 
which was used as an indication of the popular support the 
Fennomans enjoyed. 

According to the rhetorical rules of modern politics Koskinen 
attempted to seize the exclusive right to represent the Finnish 
people for the Finnish Party — and its leaders. In challenging the 
power structure and competing political groups in the name of 
the "will of the people" he adopted and forced his opponents to 
adopt the language of modern politics. Koskinen was more 
moderate in respect to the type of organizational positions the 
Finnish Party came to adopt in the modern political arena. He 
rejected the establishment of a party organization and the 
drafting of a party platform, but advocated apolitical civil 
organization and the use of new associations and public meetings 
to generate public opinion as proof that the Fennoman intelli-
gentsia represented the "will of the people." 
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The Fennoman opposition policy was successful. When Yrjö 
Koskinen outlined his new policy in the late 1860s, the 
Fennomans were a group of Helsinki intellectuals who had rallied 
round a literary journal, but lacked contact to the people. A 
decade later a completely Finnish-language press had been 
established. For the most part it embraced the attitudes outlined 
by Koskinen. Publicly the Fennoman press enjoyed a position of 
hegemony; if not the voice of the "Finnish people," it was at least 
the voice and representative of the Finnish-language community. 
Fennomania had also strengthened itself organizationally. With 
Koskinen in the lead, the Fennoman intelligentsia had made the 
Society of Popular Education into a house organ for its ideals and 
organizational activities, a national central organization whose 
network of representatives extended into all areas of the country. 
On the local level in rural areas it had spurred associations and 
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	public meetings which provided continuing grass roots support 
for the Fennoman intelligentsia to portray themselves as the 
representatives of the "will of the people." 

Local organization did not, however, develop into a popular 
movement in which the goals and forms of activity were the 
same and generally accepted at all levels. Rural association and 
public meeting activity created new forms of social com-
munication between a prospering peasantry and the old gentry. 
The Fennoman ideology, which placed education before class 
and origin, provided the ideological content for the formation of 
a new rural upper class. The conditions for the breakthrough of 
the new forms of organization and its political advantage were 
not, however, the same all over the country. Class boundaries were 
crossed most harmoniously in the agricultural areas of Warne and 
Satakunta. In contrast, in eastern Finland and in Ostrobothnia 
the Fennoman symbols were easily transformed into a political 
banner of social protest. 

In the 1870s the nucleus of Fennoman hegemony and 
organizational endeavors was the Society of Popular Education. 
The society gathered together the Helsinki Fennoman 
intelligentsia and formed an ideological and organizational 
center for the movement. Through the Society of Popular 
Education the Fennomans in the capital established contacts to 
the new local elite in the countryside. In conjunction with the 
founding of the Society of Popular Education Koskinen in a way 
developed the fundamental Fennomanian form of the 
organization. The model based on a national central organization 



was later further developed by A. A. Granfelt, the grand organizer 
of the Fennoman movement, who in the 1880s directed the 
transformation of the temperance movement into a mass 
organization and gathered the movement under one national 
leadership. A clear generational difference can, however, be 
observed between Koskinen and Granfelt. Koskinen did not 
consider local associations to be an essential part of organization. 
A looser organization was in fact more suitable for expressing the 
"will of the people" since it could not as easily be interpreted as 
the tool of a particular interest group. Granfelt, in contrast, 
resolutely sought to organize local activity on a formal basis and 
hierarchically under a central leadership. In a way his task was to 
bring together in one national current those untamed streams 
which the Fennoman opposition policy had unloosed in the 
1870s. 

For Yrjö Koskinen the Society for Popular Education above 	351 
all represented a means of "manifesting" a connection to the 
"people." Koskinen's closest associate, Agathon Meurman, linked 
the reinforcement of the people's "Christian morality" philosophy 
of life to this goal. A third point of view among the Fennoman 
leadership was represented by J. J. F. Perander. He saw association 
activity in itself as a means of strengthening the tradition of self-
government which he saw as the foundation of a "free society." As 
long as the Fennomans were shunted off into the opposition, the 
differing points of view existing inside the movement did not 
surface as contradictory political lines. But as soon as the political 
status and influence of Fennomania improved, the differences of 
opinion began to crystallize into open contradictions. 

The parliamentary sessions of 1877-1878 represented a decisive 
turning point. The Fennoman intelligentsia succeeded for the 
first time to attain a lasting position of political leadership among 
the clergy and peasantry, and in practice went a long way in 
dictating the attitudes of these estates. Paradoxically, the 
opposition line of the preceding years and the advocacy of the 
"will of the people" laid the cornerstone for the Fennomans to 
return inside the framework of the prevailing political system, as 
the recognized representative of two parliamentary estates. 

Agathon Meurman, who had become the recognized leader of 
the peasant estate, most resolutely seized the new opportunities. 
After the 1877-1878 parliamentary sessions he refuted the notion 
that associations and popular meetings, through the expression of 
their opinions, had a political significance. Meurman began to 



oppose all attempts to present political demands in the name of 
the people. He strove determinedly to prevent Fennomania from 
being linked to any demonstrations which might provoke the 
interest of the authorities. 

In the late 1870s more and more examples could be found 
of the new forms of organization providing a springboard for 
more far-reaching goals than those represented by the Fennoman 
intellectuals. Student clubs tended to turn into small political 
parties which fought an unceasing organizational war for control 
of the Student Union. Demands were sent to the Helsinki news-
papers in the name of the rural popular meetings which were 
in clear opposition to the prevailing social order. The 
demonstrations by Helsinki students and expressions of protest 
from the rural populace were condemned by the bulk of 
Fennomanian intellectuals who were haunted by a terrifying 
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	picture a mass movement of the landless rural population led by 
urban fanatics. 

In the parliamentary sessions of 1877-1878 Meurman espoused 
the course of compliance and appeasement which later centrally 
defined the politics of the so-called old Finnish Party. In 
conjunction with the discussion of conscription and after the 
outbreak of the Balkan War, Meurman proposed a number of 
expressions of loyalty to the tsar. The politics of compliance 
required a convincing demonstration of political reliability. In 
Meurman's political canon advocacy of voluntary associations and 
meetings was replaced by the significance of municipal self-
government. The Fennoman-led parliamentary estates and 
peasant-run municipal bodies offered an alternative means of 
constructing a union of the intellectuals and the people, a means 
which did not jeopardize relations with the tsar nor open the gates 
to the organization of the landless population and their demands. 

While Meurman was shifting the focus of the Fennoman policy 
from public life and organizations of civil society to the confines 
of the official political system, to the parliament and municipal 
bodies, he also revealed the intellectual orientation which later 
was referred to as suomettarelaisuus (the ideology of the Old 
Finns). The belief in education which characterized the 
Fennoman mobilization in the 1870s was supplanted by the 
importance of religion and morality. Suomettarelaisuus made 
religion a political weapon through which the intelligentsia could 
define and limit the content of the "will of the people;" only those 
expressions of popular opinion which satisfied the moral norms 



set from above were recognized. Through these morality 
requirements all popular protests which might cause a breach of 
civil order were rejected as being "un-Finnishness." 

According to an oft-noted belief Koskinen and Meurman 
united at this stage to oppose the "new ideals of the 1880s" 
advocated by younger elements. From the standpoint of 
organization, the internal political battle lines of the Finnish Party 
did not run in this manner. Koskinen did not publicly adopt the 
same policy shifts as Meurman. Until his senatorial appointment 
in 1882, he continued to engage in a battle for hegemony in the 
organizations of civil society and did not reject the protest policy 
supported by the radical Fennomans. 

Only his being named to government, a position which 
Koskinen gained largely by appealing to the "people," prevented 
him from advocating public expressions of the "will of the 
people." Fennoman aspirations to maintain their respectability as 
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a government partner led Koskinen to join Agathon Meurman in 
condemning the "cliques" and "noisy demonstrations" which 
arose in the name of the "will of the people." In regard to civil 
organization, it can be noted that the Old Finnish Party was born 
in 1882; it was not a direct heir to the politics of Snellman's 
senatorial period nor a response to the younger members of the 
party adopting "new ideals." As a new definition of the political 
arena the Old Finnish Party was born at the onset of Yrjö Koski-
nen's senatorial period. 

It is open to interpretation whether we may speak of a historic 
change in Koskinen's thinking, even after his senatorial appoint-
ment. The aim of his politics in the 1870s had been to achieve a 
recognized position for the Fennomans as the representative of 
the Finnish people. The senatorial appointment was for Koskinen 
the culmination of this policy. Thereafter he adopted a more 
negative position towards associations or public meetings speak-
ing in the name of the people. This shift, however, should not be 
seen as a negation of his earlier politics but rather as a defense of 
its results. As uncompromisingly as Koskinen himself had 
previously sought the right to represent the "will of the people," 
he now strove to deny new political rivals the right to speak in 
the name of the people. While Koskinen labelled the demands 
made in the name of associations or public meetings as expres-
sions of particular interests and power cravings of individuals, he 
still held to the canon that an indivisible "will of the people" truly 
existed, and was represented by the Finnish Party and its leadership. 



The monopolization of the "will of the people" at the expense 
the declarations made in public debate, by associations and public 
meetings brought the political line embodied by J. J. F. Perander 
to an dead end. Perander's concept of nationality differed sharply 
from both Koskinen's and Meurman's way of defining 
"Finnishness" as a unified political or moral-religious concept. 
Perander, like John Stuart Mill, saw nationality as a result of 
elements struggling against one another; it did not exist, "unless 
there were different social classes, different parties, different 
dialectics of life, custom and opinion which opposed, limited, 
moderated one another, in eventually producing something 
unified, common, national." When nationality was dissociated 
from the organization of civil society and the contradictions of 
modern politics, Perander's line split into two. His political 
heritage was divided by two new groupings inside the Fennoman 
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	movement. One faction, which was called the Valvoja (Overseer) 
group, after a journal it published, aligned itself with the old party 
leadership and sought, from above, to shepherd the people 
towards parliamentarianism and self-government. A second 
faction, the so-called KPT group (a radical student association 
taking its name from the words "Kansan Pyhä Tahto", the Holy 
Will of the people") set themselves openly in opposition and 
sought support for mass action and demonstrations espousing the 
"will of the people." 

It has been easier to blame the disintegration of the Finnish 
Party on the "new ideals of the 1880s" represented by the young 
than on the rejection of earlier political line by the old party 
leadership. The reason has partially been that no clearly open 
party struggle arose immediately after Koskinen's appointment to 
the Senate and change in policy. Paradoxically, Koskinen's 
reorientation initially led to greater credibility problems for his 
radical Fennoman disciples. KPT activity in the student world was 
paralyzed, and its leader, Lauri Kivekäs, who until the very end 
proclaimed himself Koskinen's closest supporter, withdrew from 
Helsinki and politics for two years. 

The young fell into disarray. The achievements of the 1870s, 
the status, newspapers, associations and leading position in 
parliament were in the hands of the old Fennomans. The battle 
over the right to represent the "will of the people" had to be 
started again from scratch and this time against the Old Finnish 
Party leadership. A few years later it was again in full tilt. A Young 
Finnish press was born which sought to refute the right of the 



party leadership to speak in the name of the people. A 
parliamentary opposition gained the support of peasant 
representatives from eastern and northern Finland. The struggle 
also continued in the organizations of civil society, in the 
temperance societies and in the workers' associations established 
in cities, and in the Youth Association movement, which under 
the banner of self-education strove to dissociate itself from the 
domination of the "national awakeners", the older partisans of 
popular education. 

Nor was the Old Finnish party leadership capable of totally 
withdrawing from the area of modern politics and leaving it to 
their young challengers. Since their own position was largely built 
on the advocacy of the "will of the people," this slogan could not 
simply be rejected and cursed. Their own positions and new 
possibilities for advancing their cause had also been constructed 
on it. For example, in 1885 Jaakko Forsman, the brother of Yrjö 
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Koskinen, was distressed by the effect of the criticism by the Young 
Finns in the provincial press. He noted that the continuous attack 
had made "Fennoman participation in the government totally 
impossible since they will be invited to participate solely because 
they are thought to enjoy the confidence of the people." "If they 
are the subjects of sharp attacks in the provincial press, it will be 
assumed that they do not at all represent the views of the people — 
and in that case are completely devoid of all authority — not only 
those who might possibly become members of the government, 
but also those who already are members of it." 

Even after the 1870s the Old Finnish party leadership 
recognized to a limited degree the significance of civil organiz-
ation in determining and voicing the "will of the people." But 
thereafter it linked the representation of the "the people" to the 
entire arena of civil association. Individual associations or 
demonstrations were not suitable to this role, with the exception 
perhaps of a central organization such as the Society for Popular 
Education, which in the eyes of its leaders gathered together all 
national aspirations, united the capital and the countryside, the 
intelligentsia and the people and manifested new victories of the 
national spirit. 

In respect to its social significance, Fennomania has been 
considered a conservative force. It has been perceived as an 
attempt by the old educated status groups to oppose the breaking 
down of traditional structures and to defend their position in 
relation to the noble bureaucratic layer and rising bourgeoisie. In 



addition to defending status positions, we can, however, observe 
behind Fennomania a strategy of adaptation. In many respects 
Fennomania represented the transformation of a rather 
traditional educated group into a modern ideological and 
political class whose position was based on the legitimating tasks 
of state power and social relations. 

The national ideology of the Fennomans functioned as the 
national religion of the state; it attempted to strengthen the 
legitimation of state power among the populace. But ever so, 
Fennomans separated the bases of power from the ruler and 
religion and produced alongside them concepts of "Finnishness" 
and "nationality" which were employed in seeking support for 
their own position in the organizations of civil society. A new 
ideological or political class was born in the arena of the modern 
state and politics. 
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	Though the Fennoman intelligentsia was not resolutely 
oriented towards the advancement of association-based 
organization, it played a key role in the 1870s in spreading new 
forms of association and public meeting activity and in 
introducing new methods in the struggle for political hegemony. 
From the 1880s onwards the Old Finnish party leadership 
withdrew from a policy which advocated individual associations, 
public meetings and demonstrations to express the will of the 
people. But in later years as well it strove to maintain control of 
the main national central organizations, the Society for Popular 
Education and the Friends of Temperance, and to use them to 
demonstrate the strengthening of the nation and its coming 
together under common national banners. At least until the turn 
of the century, the Society for Popular Education succeeded in 
maintaining a dominant ideological position in respect to the 
entire organizational arena, or to all "progressive associations," as 
the Temperance, Youth Association and Workers' movements 
were at the time called. 

The leadership position of the old Fennomans in the asso-
ciation arena had already begun to crumble in the 1880s and 
collapsed completely by the time of the General Strike of 1905. 
Still, the stimulus they gave to the organization of the Finnish-
language population in the 1870s had a decisive effect on the 
formation of a Finnish political culture. It defined the direction 
which the organization of civil society in respect to the state took. 

Powerful central leadership and a close relationship to the state 
have been considered distinctive Finnish features of mass 



organization. This did not, however, necessarily mean the direct 
subordination of civil organization to parliamentary activity and 
municipal government. The organization of the majority of the 
Finnish population was also linked from the outset with the 
modern political battle over the right to represent the people. 
Through associations and public meetings the "will of the people" 
was adopted into the political vocabulary as a basic concept which 
no political force seeking to exert a mass effect was able to deny. 
Under the Fennoman leadership the organizational arena was 
consciously extended beyond aspirations for self-government to a 
challenging of the bases of social and political power. Though the 
old Fennomans did not progress very far along this path, the 
result of their actions established a new arena for political activity 
through which the relationship between civil society and the state 
was continuously redefined. 

The Fennoman politics of the 1870s offers us an opportunity to 
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consider whether the view of mass organization, that the popular 
movements of the 1880s arose as instinctive social movements and 
only gradually, as "schools for democracy," established the 
conditions for political organization, should be stood on its head. 
Perhaps the breakthrough of modern politics which was 
instigated by the organizational aspirations of the 1870s could in 
contrast be seen as the requisite for the rise of the popular 
movements and their ability to mobilize in the 1880s. From this 
perspective the Temperance, Youth Association and Workers' 
movements were not attractive only because they offered new 
possibilities for reorganizing local class boundaries and directly 
affecting social inequities, but rather because they provided hope 
for transcending local conditions of subjugation and re-awakened 
Fennoman promises of the implementation of the "will of the 
people." 

The political nature of the organizational aspirations of the 
1870s raises the question of whether, rather than state-centricity 
and the slowness of the civil organization, the distinctive historical 
features of Finland are that mass organization required and was 
conditioned by the breakthrough of modern politics. In the 1870s 
a struggle raging over the right to represent the "will of the 
people" started in the organizations of civil society. The 
Temperance and Youth Association movements, each in their 
own way, perpetuated this tradition; the Temperance movement 
as a channel for social demands in respect to the state and the 
Youth Association movement, in the name of self-education, by 



challenging the self-proclaimed leadership of the intelligentsia, in 
its monopolization of national education and in the formulation 
of the "will of the people." 

One of the distinctive features of Finnish organization has been 
considered the fact that there was no rigid separation of public 
and private life in the initial stage of organizational expansion 
and that the differentiation by gender based on this separation 
was less, for example, than in England and in the United States. 
The fact that the non-gender differentiated organizational model 
was maintained as a feature of the entire organizational arena has 
been seen as a result of the dominant position of agriculture in 
Finland and the strong agrarian tradition among the urban 
population. 

An examination of the rural association and public meeting 
activity in the 1870s confirms the observation concerning this 
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	distinctive feature of Finnish organization, but raises the 
suspicion that behind the phenomena were political as well as 
social factors. The characteristic desire of organization in the 
Anglo-Saxon world was to create a new active civic identity which 
confirmed the division into spheres of public and private life and 
into unique forms of participation for men and women. In 
contrast, the political battle over hegemony and the challenge to 
the society's power bases in which Finnish organization was 
engaged from the outset did not produce as clear a division 
between the spheres of public and private life. Men and women 
were equally suitable to represent the "people" and the "will of the 
people" in the 1870s and this political dimension of organization 
explicates one reason for the non-gender differentiated 
organizational model being strongly preserved even later on in 
popular movements seeking political influence, first in the early 
Temperance movement and then in the Workers' movement. 

Pauli Kettunen has stated that the old Workers' movement did 
not achieve its significant position as a direct result of the 
collective action born out of social contradictions. This was 
possible because the movement was able to transcend the 
immediate conditions of social subjugation. According to Kettu-
nen the Workers' movement was accepted by the rural poor 
because it was a political movement. Politics was a requisite for the 
economic struggle. 

From the perspective of the 1870s, the primacy of politics can 
be seen as a continuation of a longer Fennoman tradition. In 
Finland the breakthrough of mass organization was not based 



solely on local-level demands for self-government and regulation 
of social relationships. The fragile basis of the national elite and 
their internal competition led at an early date to desires to tie the 
lower social classes to the evolving nation. This provided the lower 
classes with an opportunity to organize, which went beyond the 
local social power relations. 

The use of the "will of the people" by the intelligentsia did not 
at once bring political rights to the Finnish people. Despite the 
rhetoric, representing the "will of the people" did not require the 
support of all the people, just simply stronger bonds to the 
"people" than the rival political factions had. The establishment 
of a broad intellectual and organizational connection between 
the intelligentsia and the wealthier peasants in southern Finland 
was enough for Fennomania in the 1870s. In the 1880s the Young 
Finnish opposition received the support of the peasantry in 
eastern and northern Finland as well as that of the growing 
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Finnish-speaking urban middle-class, shopkeepers and artisans, 
who in the name of equality strove to rise to the status of the 
intelligentsia and civil servants. 

As a result of the pressure by the Russian administration to 
Russify the country in the 1890s, the majority of both wings of the 
Finnish Party sharply dissociated themselves from mass activity 
and demonstrations which might have provoked the tsar into 
limiting Finnish autonomy. At this stage the "will of the people" 
became the slogan of the Workers' movement. On the other 
hand, though the bourgeois parties at the turn of the century 
rejected the notion of local organization as an expression of the 
"will of the people," they recognized the legitimate position of 
the workers' associations, not only as a part of the association 
arena of the local community, but also as a part of the nation, of 
the national organizational arena comprised of "progressive 
associations." 

In this respect the political heritage of the 1870s survived until 
the Civil War. The question it left unanswered concerning the 
right of organizations to represent the "will of the people" can be 
seen as an important factor in the events of 1918. The distinctive 
features of the Finnish political culture are crystallized in the 
revolution. Its outbreak in itself indicates a clear difference, for 
instance, from Sweden and the other Nordic countries and 
demonstrates that Finland did not produce political structures 
which could have permitted the regulation of social 
contradictions and a stable political system. On the other hand, 



the form of the revolution differed clearly from that of Estonia 
and Russia, where the forces of the revolution were comprised 
mainly of mutinous army units, and local activity resembled 
traditional peasant uprisings with their symbolic burnings of 
churches and manor houses. 

There has lately been a desire to see the revolution in Finland 
as an outburst of archaic hatred and primitive urges. This inter-
pretation contradicts the distinctive features of the revolution in 
that the organization of the taking of power and building up the 
revolutionary administration were primarily in the hands of the 
established vocational and political labor associations, which had 
to a greater degree grown as a part of the developing civil society 
and nation. The revolution, with its distinctive feature of the 
central role of established workers' associations, is difficult to 
satisfactorily explain on the basis of an eruption of archaic class 
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	hatred. It could rather be comprehended by taking into account 
the Finnish tradition of political culture, in which the organi-
zations of civil society had a strong legitimacy alongside the 
organization of local self-government and social relations in 
representing the "will of the people" in respect to state power. 
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