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I  Muutos ja jatkuvuus 
perhehistoriallisen 
tutkimuksen ongelmana 

1.  ALMQVIST  VASTAAN SNELLMAN: 
PERHEEN IHANTEET JA 
ONGELMAT JULKISUUTEEN 

Lasimestarin tytär  Sara  Videbeck  ja aliupseeri, jonka etunimi  on Albert,  
tapaavat höyrylaivamatkalla. Nuorten välille syntyy suhde, joka johtaa 
siihen, että  Albert  vuokraa huoneen  Saran  talosta.  Sara  ja  Albert  elävät 
tästä lähtien vihkimättömässä, vapaassa liitossa, jossa  Sara  säilyttää 
vapauden omaan työhönsä ja oikeuden omaisuuteensa.  Sara  Videbeckin 
vastenmielisyys avioliittoa kohtaan juontaa juurensa lapsuudenkodin 
kokemuksiin.  Sara on  syntynyt onnettomaan avioliittoon, jossa juoppo, 
tyrannimainen isä piinasi äidin puolikuoliaaksi. Avioliitosta oli jäljellä  
vain  tyhjä kulissi, jonka takana vallitsivat kaksinaismoraali, turmelus ja 
kärsimys. 

Ruotsinmaalainen kirjailija, pappi ja yhteiskuntakriitikko  C. J.  L.  
Almqvist  julkaisi edellä kuvatun tarinan loppuvuodesta  1839.  Det  går  
an. En  tafla  ur  lifvet oli kiistelty teos  1840-luvun Suomessa, ja  se on  
monessa mielessä tämän tutkimuksen avainlähde. 

Ensinnäkin  Almqvist  herätti lukevan yleisön keskustelemaan per-
heestä, avioliitosta ja naisesta. Teoksesta käydyssä mielipiteenvaihdossa 
olivat jo esillä lähes kaikki ne naiskysymyksen elementit, joita esimer-
kiksi organisoitunut naisasialiike käsitteli meillä noin  50  vuotta myö-
hemmin. Toiseksi oli paljolti Det  går  an-keskustelun ansiota, että suoma-
lainen sivistyneistö heräsi huomaamaan perheen historiallisuuden.  Alm-
qvist  halusi osoittaa, että perhe oli yhteiskunnan mukana muuttuva 
instituutio. Hän toi julkisuuteen perheihanteiden ja säätyläisperheiden 
todellisuuden väliset ristiriidat, näytti että perhe  on  muutoksen tilassa ja  
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lopulta esitti myös tietoisen vaatimuksen muutoksesta perheen sisällä. 
Vaikka esimerkiksi Snellman, Topelius ja Runeberg vastustivat monia 
Almqvistin ajatuksia,  he  tunnustivat hänen tarkkanäköisen ja realistisen 
kuvansa perheen muutoksesta. 

Lopulta Almqvistin ja hänen arvostelijoidensa välisessä kiistassa oli 
kyse myös kahden monessa suhteessa vastakkaisen perheihanteen koh-
taamisesta. Almqvistin liberaalin näkemyksen mukaisesti avioliitto oli 
perimmiltään yksityisasia, jossa keskeisellä sijalla olivat ihmisten omat 
tunteet. Vastaavasti hän painotti naisten ja lasten yksilöllisiä oikeuksia 
perheen sisällä. Snellmanin valtiollis-siveellisen näkemyksen mukaan 
avioliitto oli perimmiltään valtion olemassaoloon ja tulevaisuuteen si-
toutunut instituutio. Hän painotti ihmisten objektiivisia velvollisuuksia 
ja näki perheen muutenkin enemmän kollektiivina, osiensa summana. 
Tämä yksilön ja kollektiivin kohtaaminen  on se  perusteema, joka tulee 
toistumaan tutkimuksen eri osissa.  
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	Almqvist  oli myös sukupuoliroolien tietoinen uudistaja.  Sara  Vide- 
beck  esitetään tulevaisuuden naisena, joka haluaa saada sekä tyydyttävän 
rakkaussuhteen että samalla säilyttää riippumattomuutensa ja itsenäisyy-
tensä.  Sara  kuvataan naisen asemasta hyvin tietoiseksi ja periaatteistaan 
tinkimättömäksi vahvaksi ihmiseksi, kun taas  Albert on  selvästi häily-
vämpi ja heikompi ihminen. Kirjassa käännetään perinteiset roolit ja 
ihanteet toistuvasti päälaelleen) 

Det  går  an  oli aikakauden selvästi keskustelluin ja arvostelluin kauno-
kirjallinen teos paitsi Ruotsissa myös Suomessa.  Almqvist  oli jo vanhas-
taan meillä erittäin tunnettu, luettu ja rakastettu kirjailija.' Det  går  anin 
jälkeen tuskin kukaan suomalaisen sivistyneistön edustaja välttyi kirjan 
herättämiltä keskusteluilta avioliiton ehdoista ja edellytyksistä. Alm-
qvistin teoksen myötä avioliitosta tuli entistä julkisempi ja entistä tär-
keämpi kysymys. Keskustelua naisen asemasta avioliitossa sekä perheen 
merkityksestä yleensäkin käytiin samanaikaisesti kaikkialla Euroopassa 
ja kysymys oli Suomessakin jo ilmassa. Almqvistin suosion sekä hänen 
vastustajiensa arvovallan ja kiivauden johdosta kiistely sai kuitenkin 
harvinaisen suuren julkisuuden .3  

Det  går  anista Bergholm,  1902 s.221-243;  Svedner,  1973 s.178-199;  Söderhjelm,  
1925 s.210-243;  Westman  Berg, 1962 s.220-314;  Westman  Berg, 1973 s.200-213. 

2 
	Almqvistin valtavasta suosiosta  1800-luvun Suomessa mm. Bergholm,  1902  

s.19-34; Koskimies, 1971 s.42-54; Söderhjelm, 1925 s.197-210. 
3 	Almqvist  ja Det  går  an  ovat tärkeä osa Suomen kulttuuri ja kirjallisuushistoriaa, 

vaikka nationalistinen historiankirjoitus ja kirjallisuudentutkimus ovatkin päättäväi-
sesti pyrkineet unohtamaan, että noin kolmasosa Almqvistin tai Bremerin tapaisten 
ruotsalaisten kirjailijoiden ostaja-, kriitikko- ja lukijakunnasta oli Suomessa. Vrt. 
Klinge,  1982 s.54-56.  



Det  går  an  käsitettiin ennen kaikkea avioliittoinstituution äärimmäise-
nä arvostelun ja pilkkaamisena. Aikalaiset eivät yleensä halunneet 
nähdä Almqvistin positiiviseksi tarkoitettua ohjelmaa: rakkauselämän, 
avioliiton ja perheen uudistamista. Heille teos oli yksinkertaisesti shokki 
ja skandaali. Rakastetun ja ihaillun kirjailijan käsittämätön erehdys. 
Esimerkiksi Helsingfors Morgonbladin arvostelija ei ensin kirjan luettu-
aan halunnut uskoa, että tekijä oli vakavissaan. Kun hän ymmärsi 
Almqvistin tarkoittavan täyttä totta, jäi jäljelle katkera toivomus ettei 
kirja olisi Almqvistin rakastetusta kädestä .4  

Almqvistin esittämillä ajatuksilla oli  1840-luvun alkupuolen Suomes-
sa vähän suosijoita tai edes ymmärtäjiä. Aiemmin useaan otteeseen 
neroksikin nostettua kirjailijaa itseään sen sijaan pyrittiin myös ymmär-
tämään. Topelius syytti Almqvistia suurten lahjojensa väärinkäyttämi-
sestä. Kirjailijan sielunvoimien uskottiin yksinkertaisesti ehtyneen. Hän 
oli astunut ihmisyyden pimeälle puolelle .5  

Teoksen ympärillä käyty keskustelu jatkui Suomen lehdissä vuosi- 	13  
kausia (tarkemmmmin osa  III,  luku  3.1).  Normaalien kirjallisuusarvos-
telujen lisäksi lehdissä julkaistiin runsaasti erilaisia Almqvistin teoksen 
kirvoittamia analyysejä avioliiton olemuksesta ja aikaa vaivaavista mo-
raali  sista  ongelmista. Ruotsissa julkaistiin lisäksi vähintään kuusi eri lais-
ta jatkoa Det  går  anille, joissa pyrittiin joko parodioimaan tai oikaise-
maan Almqvistin avioliittoihanteita. Jatkoromaaneista tärkeimpänä  on  
pidetty Snellmanin kirjoittamaa teosta Det  går  an. En  tafla  ur  lifvet.  
Fortsättning,  joka onnistui tarkoituksessaan niin hyvin, että monet luu-
livat sitä järkiinsä tulleen Almqvistin omaksi tuotteeksi. Det  går  an  
synnytti myös useita vastakirjoja, joissa yritettiin asiaperustein kumota 
Almqvistin avioliitto-opit  6  

Vielä kaikkea tuota välitöntä keskustelua tärkeämpi vaikutus julki-
suudessa esitetyille avioliittoihanteille näkyi epäsuorasti.  Karin  West-
man  Berg on  huomannut, että Det  går  anin ilmestymisen jälkeen Ruotsin 
lehtiin ilmaantui selvästi aiempaa enemmän perinteisiä avioliittoihantei-
ta ja perheyhteyden kiinteyttä ylistäviä artikkeleita.' Sama vaikutus 
näkyi selvästi myös Suomessa. Viittaukset uuteen "ajan henkeen", "epä-
sointuihin" tai "rikkonaisuuteen" palautuivat toistuvasti huoleen aviolii-
ton tulevaisuudesta.  1840-luvulle saakka avioliiton ehdoista ja edelly- 

4 	Helsingfors  Morgonblad,  1840 n.30, 31, 32. 
5 	Helsingfors  Tidningar,  1842 n.79, 81, 82, 90, 91. 
6 	Det  går  anin vastaanotosta, jatko-osista  (Blanehe,  Cajander,  von Platen,  Silfyerstol-

pe, Snellman,  Stålberg)  ja vastakirjoituksista (Fahlcranz, Hwasser,  Palmblad)  ks. 
Schuck &  Warburg, 1930 s.341-346. 

7 	Westman  Berg, 1962 s.323-326.  



tyksistä julkisuudessa esitetyt mielipiteet olivat olleet voittopuolisesti 
uudistushenkisiä. Almqvistin saaman julkisuuden myötä tulivat vanha-
kantaiset äänenpainot selvemmin esille. Valitettiin, että avioliitto oli 
uhattuna.8  

Snellman vaikutti Det  går  anin ilmestymisen aikaan Ruotsissa. Luet-
tuaan tuoreeltaan Almqvistin teoksen hän ryhtyi samantien kirjoittamaan 
sille jatkoa. Snellmanin kirja ilmestyi anonyyminä helmikuussa  1840.  
Kuitenkin jo tätä ennen Snellman ja  Almqvist  kävivät Ruotsin lehtien 
palstoilla keskustelua avioliiton ihanteiden uudistamisesta. 

Snellman tuomitsi Freja-lehdessä Almqvistin avioliittoteoriat sub-
jektiivisina, utopistisina ja yhteiskunnallista epäjärjestystä tuottavina. 
Hän tukeutui arvostelussaan Hegeliltä lainaamaansa siveellisyyden kä-
sitteeseen. Siveellisyyttä edustava kansan yleinen ajattelu- ja toimintata-
pa ei Snellmanin mukaan tuntenut tai hyväksynyt Almqvistin ehdotta-
maa vapaata liittoa.  Jo  tämä tosiasia yksinään oli riittävä peruste  Alm- 
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	qvistin teorioiden kumoamiselle. Toisaalta Snellman ei Almqvistin ta- 
voin voinut hyväksyä rakkautta avioliiton pääsisällöksi. Avioliitto mer-
kitsi hänelle myös huolenpitoa ja yhteiskunnallisia velvollisuuksia. Pelk-
kään tunteeseen perustuvissa vapaissa liitoissa lastenkasvatus ja yksityi-
nen omistusoikeus olivat vakavassa vaarassa. 

Snellman viittasi  Henri de  Saint-Simonin myöhemmin utopististisosi-
alistisiksi nimettyihin teorioihin Almqvistin avioliittonäkemysten in-
noittajina ja esikuvina. Almqvistilaisen vapaan liiton johdonmukaisena 
seurauksena myös perheen omistusoikeus, perintöoikeus ja vanhempien 
oikeudet lapsiinsa lakkaisivat. Nämä oikeudet siirtyisivät yhteiskunnal-
le, koska naisen ja miehen välinen vapaa suhde Snellmanin mielestä 
kielsi avioliiton siveelliset, yhteiskunnalliset velvollisuudet. Almqvisti-
lainen liitto keskittyi  vain  haluun, himoon ja tunteeseen. Laajemmassa 
katsannossa Almqvistin yksilönvapautta korostavat aatteet nousivat Snell-
manin mielestä Ranskan vallankumouksen ja liberalismin opeista.9  

Omissa vastineissaan  Almqvist  korosti, ettei pelkkä ulkoinen muoto 
riittänyt avioliiton sisällön ja siveellisyyden takeeksi. Almqvistin mie-
lestä Snellman teki virheen hyväksyessään kaiken jota yhteiskunta kutsui 
moraaliseksi. Tosiasiassa monien avioliittojen siveellinen sisältö oli 
hävinnyt ja monet naiset joutuivat avioitumaan  vain  toimeentulon takia. 
Näin Snellman ja yhteiskunta hyväksyivät sen laillistetun prostituution, 
jota avioliiton nimissä harjoitettiin.10  

Sitaatit tässä Helsingfors  Tidningar,  1840 n.50, 51. 
9 	Snellmanin artikkelit Freja n.4 ja 7 1840 = Snellman, 1992 s.24I-246. Vrt. Alavuo- 

tunki, 1986 s.94-99. 
10 	Almqvist,  1965 s.179-227;  Karkama,  1985 s.24-30.  



Paradoksaalista Almqvistin ja Snellmanin kiistassa oli  se,  että kumpi-
kin katsoi puhuvansa perheen puolesta. Molemmat korostivat siveellisen 
perhe-elämän merkitystä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Kiistakump-
paneiden käsitykset siveellisyydestä  vain  olivat tyystin erilaiset. Snell-
manille epäsiveellistä perheessä oli kaikki tavan ja yhteiskunnallisten 
velvollisuuksien vastainen toiminta. Almqvistille sitä oli perheen ihan-
teiden ja raadollisen elämän välinen kuilu ja kaksinaismoraali." 

Myös aristokraattisen, yläluokkaisen avioliittokäytännön leppymätön 
arvostelu yhdisti miehiä. Molemmat tarkastelivat perhe- ja yhteiskunta-
elämää sivistyneen keskisäädyn näkökulmasta. Det  går  anin jatkoromaa-
nissa Snellman ryöpytti epämoraalisina paitsi vapaita liittoja, myös 
niiden vastakohtia, kyyniseksi kaupanteoksi vakiintuneita aatelispiirien 
liittoja. Tässä yhteydessä Snellman pyrki tavallaan jopa ymmärtämään 
Almqvistin näkemyksiä. Hän asetti kirjansa henkilöt vastustamaan sa-
moja yläluokan naimatapoja, joita itse vastusti kaikilla mahdollisilla 
foorumeilla.  Vain  keskiluokan avioliittoihanne, jossa tunne sekä siveel- 	15 
linen,  järkevä velvollisuudentunto yhdistyivät, oli kestävä pohja aviolii- 
tolle.'  Z 

2. TUTKIMUS TEHTÄVÄ 

Muutos ja tasa-arvo ovat edellä käsiteltyä keskustelua jäsentävät käsit-
teet. Kumpikin totesi perhe-elämän monella tavalla muuttuneen ja kum-
pikin ilmoitti toivovansa suurempaa tasa-arvoa avioliiton ja perheen 
sisälle. Katseet kohdistuivat ennen muuta perhekeskustelijoiden omaan 
elämänpiiriin. Sekä perhe-elämän muutosten että muutosvaatimuksien 
sanottiin olevan selvimmin esillä säätyläisväestön parissa. Tätä prosessia 
lähdemme seuraavassa tarkemmin jäljittämään ja ajoittamaan. 

Kolmas Almqvistin ja Snellmanin välityksellä avautuva havainto on 
asian saama suuri julkisuus. Vuoden 1789 jälkeisen Euroopan käyte-
tyimpiä uusia poliittisia ideoita oli perheen julistaminen kansallisen ja 
valtiollisen elämän keskukseksi. Perhekeskeiset yhteiskuntanäkemykset 
vallitsivat kaikkialla läntisessä kulttuuripiirissä. Ne näyttäytyivät niin 
akateemisina oppirakennelmina, politiikantekona kuin aina valppaana 
moralisminakin. Perheyhteyden ja äitiyden ylistäminen sai massiiviset 
mittasuhteet sekä loputtomasti erilaisia muotoja. 

Myös  Almqvist  korosti useaan otteesen olevansa perheen uudistaja, puhdistaja ja 
ylistäjä, ei perheen kumoaja.  Almqvist,  1965 s.122-143.  Vrt. Karkama,  1985 s.29;  
Westman  Berg; 1962 s.229-231, 350-355. 

12 	Snellman,  1992 s.265-287;  Karkama,  1985 s.45-57.  



Kirjallisuuden  historian  professori  Valfrid  Vasenius analysoi vuonna  
1903  juuri taakse jätettyä vuosisataa puhumalla  I800-luvun ihmisten 
pakonomaisesta tarpeesta rakentaa abstrakteja kategorioita. Hänen mu-
kaansa perhe oli hyvä esimerkki tästä "käsiteromantiikasta". Vaseniuk-
sen sanastossa abstrakti kategoria tarkoitti sekä näköharhaa että tietoista 
huijausta. Hänen mielestään naisen, miehen tai perheen ihanteiden tapai-
sia abstrakteja kategorioita käytettiin vallan välikappaleina ja käsikassa-
roina.'  3  

Olen  Vaseniuksen kanssa samaa mieltä. Tämän tutkimuksen tehtävä  
on 1800-luvun keskeisen ihanteen ja  abstraktion,  perheen käsitteen 
purkaminen ja eritteleminen. Kysymme miksi perheelle annettiin niin 
keskeinen asema instituutiona ja ideologiana ja mitä "perheellä" oikeas-
taan tarkoitettiin.  

Valfrid  Vasenius kehoitti tutkimaan paitsi ihannetta, myös ihmisiä ja 
pyrkimyksiä ihanteiden takaa.  Olen  edelleen samaa mieltä. Ensin  on 
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	tutkittava minkälaista perhe-elämä oli niissä piireissä, jotka perheen 
ihannetta julkisuudessa määrittelivät. Tutkimuksen sosiaalihistorialli-
sesti painottuneessa toisessa osassa tarkastellaan minkälaisissa olosuh-
teissa perheen käsite hahmottui. Aatehistoriallisemmin suuntautuneessa 
kolmannessa osassa kysytään mitä perheellä haluttiin käsittää ja mihin 
perheen ideologisoimisella pyrittiin.  Koko  tutkimusta jäsentävä ongelma  
on  kysymys muutoksesta ja jatkuvuudesta, uuden ja vanhan kohtaami-
sesta. Mikä säätyläisperheen elämässä ja ihanteissa mahdollisesti muut-
tui? Milloin muuttui? Miksi muuttui? 

Koska kyseessä  on  yleiseurooppalainen ilmiö,  on  myös käsittelyn 
lähtökohdaksi otettava kansainvälisen perhehistoriallisen tutkimuksen 
näkökulma perheen muutokseen.  

3. TUTKIMUSTEHTÄVÄN TAUSTAKSI 

3.1. 1800-luvun kehityskertomus 
Modernin ihmisen ja ihmistieteen tunnusomaisimpia piirteitä lienee 
alituinen "syntyjen" ja "kehityskaarien" etsiminen. Jossain vaiheessa 
menneisyyttämme eurooppalaisen kirjallisen eliitin näkemyksiä alkoi 
leimata voimistuva ajallisuus. Aika ei enää ollut vain yksi ulottuvuus, 
vaan ilmiöitä alettiin hahmottaa ja selittää nimenomaan niiden alkuperäs-
tä ja kehityksestä käsin. Näin voimistui myös tulevaisuuteen suuntautu-
minen. Ilmeisesti vasta 1700-luvulla läntisessä Euroopassa moderni ja 
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Vasenius, 1903 s.177-184. 



modemisoituminen hahmottuivat kutakuinkin nykyisen kaltaisina käsit-
teinä. Tällöin monet ihmiset tulivat entistä tietoisemmiksi oman aikansa 
erikoislaadusta ja samalla paremmasta tulevaisuudesta, jota oli mahdol-
lista rakentaa omin voimin.  1700-luvulla haluttiin usein nähdä oma aika 
laadullisesti uutena vaiheena  historian  kehityksessä. Historiaa ylipäätään 
alettiin painottaa liikkeenä ja prosessina.14  

Samanlaiset korostukset voimistuivat myös puhuttaessa eurooppalai-
sesta perheestä. Perhe Jumalan luomana, ikiaikaisena instituutiona ky-
seenalaistettiin jo  1700-luvulla. Aiempaa selvemmin  se  nähtiin muuttu-
vana ja kehittyvänä objektina. Kuitenkin vasta ranskalainen  Frédéric Le 
Play  muokkasi  1850-luvulla perheen  historian  vaiheesta toiseen kehitty-
väksi malliksi, jossa korostettiin yhteiskunnallisten muutosten vaikutus-
ta perhemuotoihin. Saksalainen monitieteilijä  W.  H.  Riehl pyrki saman-
aikaisesti tekemään perhetutkimuksesta kaiken yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen perustaa, ja tässä tarkoituksessa painotti erityisesti perheen 
historiaa.15  

Sekä  Le Play  että Riehl arvostelivat oman aikansa "uutta perhettä" 
liiasta demokraattisuudesta ja perheen sisäisen kiinteyden puutteesta. 
Nämä ensimmäiset historiallisesti suuntautuneet perhetutkijat kaipasivat 
kadotetun isäntävallan, hierarkkisen yhteyden ja vanhan vakauden aiko-
ja. Tämä kaipuu johti siihen, että kumpikin loi tahollaan ihanteen kiinte-
ästä ja harmonisesta suurperheestä, joka oli heidän mukaansa ollut 
perheen universaali muoto, ja johon pitäisi yhteiskuntarauhan nimissä 
mitä pikimmin myös palata.  Le Play,  Riehl ja  1800-luvun perhetutkijat 
ylipäätään puhuivat perheestä ennen muuta ideana ja asenteena. Suurper-
heen kaipuussa oli kyse enemmänkin palaamisesta tiettyyn moraalijär-
jestelmään kuin asumismuotoon.16  

14 	Niinkin erilaiset tutkijat kuin Habermas, Foucault, Koselleck, Lasch ja Elias näkeyät 
kaikki 1700-luvussa modernisoitumisprosessin lähtökohdan. Foucault, 1980 s.139-
149; Elias, 1978 s.42-50; Laseh, 1983 s.24-27; Modemi/Postmodemi, 1986 s.12-
16,92-93; Hyrkkänen, 1989 s.332-333. 

15 	Bridenthal, 1982 s226-228; Flandrin, 1979 s.50-55;  Gaunt,  1983 s.187-190.  
Frederic  Le Playn (1806-1882) tärkein tieteellinen kontribuutio oli juuri perheen 
historiallistaminen ja liittäminen osaksi yhteiskunnan muutosta. Le  Play  toimi myös 
ranskalaisessa politiikassa yrittäen turhaan luoda edellytyksiä suurperheiden "uudel-
leenluomiselle". Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897) toimi yuodesta 1853 Mün-
chenin yliopiston valtiotieteen professorina. Riehlin kadotettua yhteisöllisyyttä 
ihannoivat tutkimukset kuuluvat hänen nuoruuden tuotantoonsa. Myöhemmällä iällä 
myös kaunokirjailijana yaikuttanut Riehl painotti saksalaisen sivistysporvariston 
keskeistä yhteiskunnallista roolia. 

16 	Vrt. Casey, 1989 s.12-14. Väestötieteellisenä yksikkönä suurperheellä  (das  ganze 
Haus, famille souche) tarkoitettiin tässä yhteydessä isäntäjohtoista, taloon ja suku-
yhteyden jatkuvuuteen samaistuyaa yksikköä, jonka jäseniä oliyat niin talossa asuvat 
sukulaiset kuin palvelijatkin mahdollisine omine perheineen. Ks. esim. Riehl, 1856 
s.138-150;  Bolin,  1864 s.3-18. 
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Riehl ja Le  Play  saivat (myös Suomessa) runsaasti jäljittelijöitä, jotka 
yleensä kaikki halusivat selittää 1800-luvun kuohuntaa perheyhteyden ja 
isän aseman heikentymisellä. Vakaan elämän pelastajaksi paikallistettiin 
menneisyydestä onnellinen ja yhtenäinen ideaaliperhe. Luotiin ihanteel-
linen kuva suurperheestä, kuva joka on elänyt sitkeästi meidän päiviim-
me asti. 1800-luvun perhehistorioitsijat toisin sanoen reagoivat ajan 
haasteisiin korostamalla murrosta vanhan ja uuden perheen välillä. Ero 
nähtiin muutoksena kiinteästä yhteisöllisyydestä itsekkääseen ja epästa-
biiliin elämään. Aiheemme kannalta erityisen kiintoisaa on se, että kun 
Le  Play  selitti muutosta teollistumisella, painotti Riehl tässä enemmän-
kin 1700-luvulta periytyvää pyrkimystä kohti tasa-arvoa sekä samanai-
kaista valtion vahvistumista." 

1920-30-lukujen amerikkalaisen sosiologia rakensi siis osittain van-
halle pohjalle, kun erityisesti Chicagon yliopistossa harjoitetun kau-
punkisosiologian piirissä luotiin yleiskuva tuotannolliset ja institutio- 
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	naaliset funktionsa menettävästä länsimaisesta perheestä, joka kompen- 
soi menetyksensä tiivistämällä "tunnetehtäviään". Hieman myöhemmin  
P.  I.  Sorokin ja Talcott Parsons kiteyttivät länsimaisen perheen historian 
siirtymiseksi traditionaalisesta suurperheestä  (extended family)  ydinper-
heeseen  (nuclear family).  Parsonsin mukaan individualistinen ydinperhe 
toimi kaupungistuneessa teollisuusmiljöössä tehokkaammin kuin enti-
nen suurperhe. Parsonsille eräs ydinperheen keskeisimmistä piirteistä oli 
sen suvusta ja ympäristöstä eriytynyt rakenne, joka salli jäsenilleen 
suuremman toiminnan ja valinnan vapauden.18  

Riitta Jallinojan mukaan "monien sosiologien" tulkinta on edelleen se, 
että kapitalismi tai teollinen yhteiskunta loi modernin ydinperheen.19  
Ydinperheen erityisinä ja uusina tuntomerkkeinä on mainittu naisen ja 
miehen korostetun erilliset roolit ja toimintapiirit, tunnepohjainen puoli-
sonvalinta, kasvatuskeskeisyys sekä perhe-elämän privatisoituminen. 
Tyypillisessä tulkinnassa kapitalismin ja teollisen yhteiskunnan muka-
naantuomat perheen muuttuneet tehtävät, palkkatyöläistyminen, yksin-
kertaistunut rakenne ja pienempi koko ovat synnyttäneet näitä uusia 
erityispiirteitä. Erityisesti naisen muuttuvien tehtävien (tuotannosta syr-
jäytyminen) on nähty tuottaneen näitä uusia "ydinperheellisiä" ihanteita. 

17 	Flandrin, 1979 s.50-55; Riehl, 1856 s.123-129, 192-199. 
18 	Parsons & Bales, 1956; Eider, 1978 s.14-16; Gaunt, 1991 s.44-46; Lasch, 1983 s.42— 

57; Sennet, 1977 s.177-179. 
19 	Jallinoja, 1989 s.12. 



Naisen muuttunut asema olisi toisin sanoen haluttu legitimoida äitiyttä ja 
perhettä ihannoimalla.20  

Monissa teollistuvissa yhteiskunnissa on tapahtunut jonkinasteista 
perherakenteiden yksinkertaistumista ja perheen eräät tehtävät ovat 
samalla muuttuneet. Kuitenkin koko edelläkuvattu prosessi vanhasta 
uuteen on monilta osiltaan ollut tulkintaa vailla tutkimusta. 

Monet perhehistorioitsijat ovat vuorollaan korjanneet  em.  kuvaa 
monoliittisesta länsimaisesta perheestä, mutta toisaalta usein kyselemät-
tä sisäistäneet ennakkokuvan kattavasta ja vääjäämättömästä muutoksesta. 
1700-1800-lukujen dramaattisten poliittisten, sosiaalisten ja taloudellis-
ten murrosten on nähty automaattisesti tuottaneen merkittäviä muutoksia 
paitsi perheen rakenteissa, tehtävissä ja ihanteissa, myös sen sisäisissä 
suhteissa, tunnetasolla. Perheen ja ympäröivän yhteiskunnan yhteys on 
tässä tulkittu yksisuuntaiseksi, ylhäältä tulevaksi "vaikutukseksi". Per-
heelle jää passiivisen vastaanottajan, mukautujan ja muuttujan osa.21  

Kansainvälisen perhehistoriallisen tutkimuksen piirissä on tutkittu 	19 
yllättävän vähän 1800-luvun ihmisten omia näkemyksiä ja kokemuksia 
perhe-elämän oletetusta murroksesta. Tarjolla on lähinnä vain tuon ajan 
omien perhetutkijoiden tulkintoja. Kuten todettua Riehlin ja Le Playn 
perhetutkimukset syntyivät enemmän tai vähemmän tarkoitushakuisina 
reaktioina vanhan ja vakaan elämänmuodon puolesta. Julistuksen ja 
tutkimuksen raja oli hiuksenhieno myös vuosisadan lopun sosialistisen 
perhe- ja naistutkimuksen klassikoilla. Friedrich  Engels  ja August Bebel 
sitoivat perhemuotojen kehityksen riippuvaiseksi tuotantotavan muu-
toksista. Samalla he tietenkin halusivat painottaa teollisuuskapitalismin 
aiheuttamaa jyrkkää eroa työn ja kodin välille.22  

Suuria kehitysteorioita suosivan ja antropologispohjaisen perhetutki-
muksen porvarillisessa leirissä esiintyivät huomattavimpina englantilai-
nen  J.  F.  McLennan  ja suomalainen Edvard Westermarck. Wester-
marckin The  History of Human Marriage  (1891) edusti aikansa antropo-
logisen tutkimuksen kivijalkaa, mutta oli samalla myös huonosti peitelty 
ylistyslaulu 1800-luvun porvarillisen perheen ihanteille. Käsillä olevan 
työn kannalta kiinnostavinta näissä 1800-luvun perhetutkimuksissa on se 

20 	Suomen tapaukseen tällaista mallia on käyttänyt mm. Saarinen, 1985 s.46-47. Ks. 
myös Friberg & Vuoma, 1986 s.15-17; Mustakallio, 1988 s.34-36;  Stolte-Heiska-
nen, 1980 s.11-18;  Kyle,  1987 s.35-37. 

71 	Esim.  Shorter,  1979; Stone, 1979. Erityisesti  Shorter  esittää muutoksen traditionaa-
lisesta moderniin perheeseen nopeana ja kumouksenomaisena prosessina. Häiritse-
vintä Shorterin kuviossa on se yksinkertaisuus, jolla hän liittää kapitalismin leviämi-
sen taustaksi "tunteen tulvalle" perheessä. Kritiikistä esim. Laslett, 1987. Ks. myös 
Häggman, 1989 s.30-35. 

22 	Bebel, 1904 s.144-152;  Engels,  1974 s.10-11,91-109. 



valtava arvolataus, joka leimasi perheen tutkimista. Perhettä tarkasteltiin 
oman ajan perheihanteiden kautta. Näissä ihanteissa yhteiskunnallisen 
kiinteyden ja tasapainon tarve oli aivan keskeisellä sijalla. Näin ollen 
sekä yhteiskuntaa säilyttävissä että sen radikaalia muuttamista ajavissa 
piireissä oli tarvetta korostaa teollistumisen aiheuttamia perustavia muu-
toksia perheen elämälle  23 

1800-luvun antropologisväritteisen perhehistorian puutteet ovat il-
meisiä ja sen luomat yleistykset sitkeähenkisiä. Tällöin kuitenkin luotiin 
perusta perheen tehtävien, rakenteiden ja ihanteiden muuttumista  koros-
tavalle historiantutkimukselle. Kun suurista kehitysteorioista tuli epä-
muodikkaita loppui myös systemaattisempi perheen  historian  tutkimus. 

Kun perhehistoriaa  1950-60-luvuilla vakavammin heräteltiin henkiin 
löytyivät virikkeet väestötieteestä. Yksittäisen perheen rakenteita ja 
koostumusta jäljittävää perherekonstituutiomenetelmää muokattiin pi-
simmälle Englannissa. Tämän paljolti  Peter  Laslettiin henkilöityvän  
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	perhedemografisen tutkimuksen keskeisin tulos  on  (hieman epäoikeu- 
denmukaisesti) kärjistettävissä toteamukseen, ettei suurperhe ainakaan 
viimeiseen  500  vuoteen ole ollut merkitsevä tekijä läntisessä Euroopas-
sa. Laslettin mukaan ydinperhe demografisena yksikkönä  on  ollut länsi-
maisen perheen kestävä perusmuoto.24  

Lisää varauksia parsonslaiseen malliin perustuvaa historiantulkintaa 
vastaan tehtiin  1960-luvulla antropologisen tutkimuksen parissa. Perhe 
haluttiin nähdä entistä selkeämmin itsenäisenä ja aktiivisena toimijana, 
pikemminkin prosessina kuin muuttuvana muotona. Myöhemmin mm.  
Michael  Andersonin ja  Tamara  Harevenin tutkimukset ensimmäisen 
polven kaupunkilaisperheistä osoittivat "traditionaalisen" sukuyhteyden 
jatkuvan ja jopa korostuvan merkityksen tyypillisessä modernisoitumis-
prosessissa.25 1990-luvun perhehistoriallinen tietämys kieltääkin teollis-
tumisen ratkaisevat vaikutukset länsimaisen perheen kokoon tai perhera-
kenteeseen.  Monet  moderneiksi mielletyt piirteet, kuten (sosiaalisesti 
rajattu) perhesuunnittelu, myöhäinen avioitumisikä ja ydinperherakenne 
löytyvät jo ajalta ennen teollistumista.' 

23 Westermarck, 1891 s.82-96,157-164,360-382,507-509. Ks. myös Lasch, 1983 
s.48-49; Matoyic, 1984 s.16-19; Mount, 1984 s.64-65. 

24 
	Peter Laslettin ja E.A. Wrigleyn johtamien tutkimusten menetelmistä ja tuloksista 

Laslett, 1972 s.28-32,41-46; Laslett, 1977 s.12-18; Wall, 1983 s.1-63. Perhere-
konstituutiotekniikasta esim.  Imhof,  1977 s. 19-25,101-106;  Wrigley,  1979s.81-89. 
Skandinaavisesta, samantyyppisiä tuloksia antaneista tutkimuksista mm.  Chance 
and change  (1978) ja The nordic  family. Perspectives  on  family research  (1985). 

25 	Anderson 1971; Hareyen 1975. Parsonslaisen mallin kritiikistä ks.  Elder,  1978 s.5-
12; Moore, 1979 s.141-142. Vrt. Oittinen, 1989 s.62. 

26 	Perhehistorian tutkimustuloksista kokoavasti  Journal of Family  Historyn juhlanu-
merossa 1987:1-3. 



3.2. Perheen kehitysteoriat ja 1800-luvun Suomi 

"Perhekultin synty ajoittuu vuosisadan vaihteeseen ja kapitalismin mur-
rokseen, jolloin uusi talous vaati myös uuden moraalin ja elämäntavan 
- - Uuden perheideologian mukaisessa ns. familistisessa elämäntavassa 
koti nostettiin moraaliseksi kultiksi ja uuden "sivistyneen" elämän 
näyttämöksi. Lyhyesti sanottuna kapitalistisen yhteiskunnan nähtiin ikään 
kuin lepäävän kotien harteilla ja imevän voimaa sen kasvualustalta. "27  

Edellisessä sitaatissa kiteytyvät perhesosiologiassa vallalla olleen ja 
monien perhesosiologien nyttemmin kritisoiman kehityskertomuksen 
keskeiset piirteet ja sen yksiviivaisen soveltamisen vaikeudet. Kapitalis-
min esittäminen omnipotenttina ja ikäänkuin tyhjyydestä ilmaantuvana 
voimana tuntuu kutistavan kokonaisen kansakunnan tai maanosan ihmi-
set yksituumaiseksi ja historiattomaksi massaksi 28  Tämän ja monien 
samansuuntaisten yleistysten taustalla vaikuttaa parsonslaiseen perin-
töön nojaava, mutta Suomenkin oloissa riittämätön oletus, että perhe on 
yhtäkuin sen funktiot ("tunnefunktio") ja rakenne ("ydinperhe"). Par-
sonslaista abstraktiota on saatettu moittia epähistoriallisuudesta, mutta 
yhtä kaikki läntisen maailman teollistuneimpien maiden kehitysteorioita 
on siirretty 1800-luvun Suomeen.29  

Tehtäviin ja rakenteisiin pohjautuvan perhehistorian perimmäinen 
heikkous on sen mekaanisessa perhekäsitteessä. Oletetaan että perheen 
rakenteita ja tehtäviä vertaamalla saadaan kuva perheen muutoksesta. 
Kun samanaikaisesti lähdetään oletuksesta, että perhe on monoliitti, 
unohdetaan paikalliset, sosiaaliset ja perheen sisäiset lukemattomat 
erilaiset näkökulmat ja variaatiot. Perheen tutkiminen lieneekin viisainta 
aloittaa muistutuksella, että "perhettä" ei ole olemassa. Perhehistorian 
tärkein anti perheestä käytävälle keskustelulle on perheen käsitteen 
suhteellisuuden jakulttuurisidonnaisuudenosoittaminen. Linda  J.  Nichol-
son on osuvasti puhunut perhe-käsitteen historiallisesta denaturoinnista,  
so.  perheen historiallistamisesta ja riisumisesta näennäisestä luonnolli-
suudestaan.30  

Tehtäviin ja rakenteisiin keskittynyt perhetutkimus tarkastelee asioita 
perhekollektiivin kautta. Perheen sisällä oletetaan itsestäänselvästi  val- 

27 	Nätkin,  1991 s.12. 
28 	Tuoreita kotimaisia yleistyksiä: "Industrialismia ennen elettiin suurperheissä - -

industrialismi kuitenkin hajoitti suurperheet -"Tammisto  1989, s.28; (1800-luyun 
aikana tapahtunut) "perheen muuttuminen kuluttavaksi tunneyksiköksi"  Kolbe, 
1988 s.152;  "Teollistuminen - - erotti toisistaan perheen ja tuotannon - - rinnan tämän 
muutoksen kanssa syntyy uusi porvarillinen koti-ihanne". Mustakallio,  1988 s.35;  
"Teollistumisen myötä - - voimistui perheideologia, jossa korostettiin ydinperheen 
merkitystä yhteiskuntaa tukeyana perhemallina". 011ila,  1990 s.263. 

29 	Parsonslaisesta tulkinnasta esim. Jallinoja,  1985 s.11-16. 
30 	Nicholson, 1986 s.108-117. 
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litsevan sukupuolien ja sukupolvien välinen epäitsekkyys ja konsensus. 
Yksittäisiä ihmisiä erilaisine kokemuksineen ja pyrkimyksineen ei ole 
näkyvissä. Toisaalta kun perhettä tarkastellaan ideologisena rakennel-
mana ovat perhekollektiivin rajat liian ahtaat. Saman perheen jäsenillä 
saattaa olla täysin vastakkaiset käsitykset esimerkiksi naisen paikasta 
perheessä, ja vastaavasti tästä asiasta käyty ideologinen keskustelu 
vaikuttaa syvällisesti myös yksinelävien naisten ja miesten elämään. 
Perhettä onkin tutkittava paitsi kiinteänä rakenteena myös mikrotasolla, 
muuttuvien ja vaihtelevien ihmissuhteiden verkostona, ja makrotasolla, 
koko yhteiskuntaa koskevana ideologiana ja symbolijärjestelmänä.3' 

Myös naistutkimuksen piirissä  on  kritisoitu monien perhesosiologien 
ja perhehistorioitsijoiden taipumusta nähdä perhe yhtenäisenä ja luon-
nollisena "yksikkönä", joka "sopeutuu" yhteiskunnan muutoksiin.32  

Kuten jo edellä esitettiin, ei perherakenteen muutos selitä länsimaisen 
perheen historiaa. Pikemminkin perherakenteiden erot jakavat historial- 
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	lista Eurooppaa kahteen erilaiseen alueeseen, ja tässä jaossa valtaosa 
Suomesta kuuluu pohjoisen ja läntisen ydinperherakenteen piiriin. Per-
heen tehtävien muuttuminen sen sijaan  on  tärkeä muutospiirre länsimai-
sen ja myös suomalaisen perheen historiassa. Teollistuvan yhteiskunnan 
suora ja epäsuora vaikutus perheeseen näkyi ilmeisesti selvimmin per-
heen joidenkin tehtävien muuttumisessa ja joidenkin korostumisessa. 
Lasten ohjelmallinen kasvattaminen nostettiin perheen keskeiseksi teh-
täväksi jo  1700-luvun lopulla, ja samanaikaisesti yhä useampi eurooppa-
lainen ja pohjoisamerikkalainen perhe alkoi elää palkkatuloilla. Palkka-
työläistymisellä, työn ja kodin eriytymisellä  on  selvästi yhteys perhekes-
keisten ihanteiden kasvuun.3i 

Toisaalta teollistumisella ja palkkatyöläistymisellä ei Suomen oloissa 
voi kattavasti selittää sitä, että nykyisenkaltaisen perheen ihanteille 
haettiin ideologista perustaa jo  1800-luvun alussa ja erityisesti  1840-
luvulta alkaen, oikeudellista perustaa  1860-luvulta lähtien, ja tärkeitä 
demografisia muutoksia, kuten syntyvyden säännöstelyä ja avioerojen 
lisääntymistä voidaan sivistyneistön piirissä jäljittää jo vuosisadan lopul-
ta. Vielä  1910-luvulla suomalaisten selvän enemmistön  (n.75  %) toi-
meentulo perustui pääosin agraariseen omavaraistalouteen, mutta siitä 
huolimatta syntyvyys oli kääntynyt jo selvään laskuun ja avioerojen 
määrä oli nousussa.34  

Teollistumisella ja palkkatyöläistymisellä  on  liiankin helposti selitet-
ty  1800-luvun yhteiskunnan muutoksia. Toisaalta sekä perheihanteiden  

31 	Vrt. Allen, 1991 s.13-15; Gaunt, 1991 s.34-37;  Strandell,  1991 s.83-92. 
j2 	Thorne, 1982 s.20; Bridenthal, 1982 s.229-234. 
33 	Hareven, 1987 s.xvi—xx 
34 	Rasila, 1982 s.131-134; Mahkonen, 1980 s.69. 



murros että sivistyneistön elämäntavassa havaittavat pitkän aikavälin 
muutokset ovat kiistämättä syvällisesti sidoksissa  1800-luvun suomalai-
sen yhteiskunnan rakennemuutokseen. Tämän rakennemuutoksen eräs 
tärkeä vauhdittaja oli enemmän tai vähemmän tietoinen pyrkimys kohti 
teollisuuskapitalismia ja vapaita markkinoita.  1800-luvun suomalaisen 
säätyläisperheen tutkimiseen teollistuminen ja teollisuuskapitalismi tar-
joavat kuitenkin turhan ahtaan tarkastelukulman ja liian helppoja vasta-
uksia. Kysyessämme miksi suomalainen sivistyneistö nosti perheen 
ideologiselle jalustalle,  on  hedelmällisintä aloittaa tarkastelu ideologeis-
ta itsestään sekä heidän elämänpiiristään ja pyrkimyksistään. 

Abstrakteja malleja rakentavien kapitalismiselitysten rinnalla  on  mm. 
Ruotsissa, Saksassa ja Englannissa pohdittu perheihanteiden yhteyksiä 
nousevien keskiryhmien (sivistysporvaristo, keskiluokka jne.) intressei-
hin ja identiteetinmuodostukseen. Tämän selitysmallin mukaan perhe-
keskeisiä yhteiskuntaihanteita julistivat ihmiset, jotka sekä materiaalis- 
ten elämänolosuhteidensa että epäselvän identiteettinsä kautta erottuivat 	23  
ja tekivät eroa sekä yhteiskunnan ylempiin että alempiin kerroksiin. 
Keskiryhmien omaksumat ajatukset ja pyrkimykset ( mm. nationalismi, 
imperialismi, familismi) näyttäytyvät sekä vapauttavina ja kumoukselli-
sina (suhteessa ylempiin), että säilyttävinä ja suojautuvina (suhteessa 
alempiin). Näin keskiryhmät hegemonia-asemaan edetessään olisivat 
toisaalta pyrkineet kaikin tavoin madaltamaan kuilua yhteiskunnan ylim-
piin sekä jäljittelemällä että arvostelemalla näiden elämäntapaa. Toisaal-
ta suojaamaan ja säilyttämään jo saavutettuja etujaan ja asemiaan varsi-
naiseen kansaan nähden mm. holhoavalla patriarkaalisuudella ja elämän-
tapojen eroja korostamalla.35  

Keskiluokka-analyysejä  on  vaikeata sellaisinaan soveltaa  1800-luvun 
Suomeen, jossa lähtökohdaksi  on  pikemminkin otettava koko säätyläis-
väestö ja sen sisäiset erot ja jännitteet. Tässä merkitsevin  raja  kulki 
pitkään aateliston ja muun säätyläisväestön välillä. Sotilassäädyn ja 
oppisäädyn välillä oli jo perinteisesti vallinnut syvä kuilu ja suuriruhti-
naskunnassa aateli dominoi pitkään virkamiesten vaikutusvaltaista eliit-
tiä. Julkisuudessa perheen ihanteita käsitelleet sivistyneistön edustajat 
taas tulivat oppisäädystä, alemmasta virkamiehistöstä tai ylemmästä 
porvaristosta.  He  olivat syvästi tietoisia säätyläisväestön sisäisistä vas-
takkainasetteluista ja suuntasivat ensi vaiheessa sanottavansa aatelia 
vastaan.  

Jos  keskiluokan sijaan puhutaan nousevasta sivistyneistöstä, näyttää 
kaksijakoinen strategia jäsentävän perheen ihanteista käytyä keskustelua  

3g 	Frykman & Löfgren, 1987 s.221-223; Hobsbawm, 1990 s.116r122; Mommsen, 
1977 s.28; Åberg, 1991 s.125-138. 



erityisen hyvin 1840-50-luvuille saakka. Tämän jälkeen säätyläisväestön 
keskinäiset rajat alkavat entistä selvemmin murtua, nousevaa sivistyneis-
töä ja aatelista eliittiä on entistä hankalampaa erottaa toisistaan. Wirilan-
der puhuu heterogeenisen säätyläistön muuttumisesta aiempaa yhtenäi-
semmäksi sivistyneistöksi.36  

Toisaalta vuosisadan jälkipuolen perheideologit hakivat hegemo-
niapyrkimyksilleen entistä selvemmin tukea ja legitimaatiota alhaalta-
päin. Suhtautuminen kansaan säilyi ehkä holhoavana, mutta ei pelkäs-
tään suojautuvana ja säilyttävänä. 

Nousevan sivistyneistön innokkuuden propagoida omia arvojaan niin 
ylös- kuin alaspäinkin voi tulkita tämän saman hegemoniapyrkimyksen 
osaksi. Sivistyneistön edustajat saivat lehdistössä, yliopistossa, kirkossa 
ja koulussa tilaisuuden muiden puolesta määritellä kaikkia yhdistävien 
käsitteiden (perhe, isänmaa jne.) sisällön. 

1800-luvun Suomeen ja perhettä käsittelevään keskusteluun sovellet- 
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	tuna  tarjoaa nousevan sivistyneistön intressien huomioiminen seuraa- 
vassa täydentävän näkökulman aatehistoriallisille (perheen ihanne osana 
kansallisuusaatetta, liberalismia, romantiikkaa jne.) japerhesosiologisil-
le (kapitalismin vaikutus perheen ihanteeseen) selityksille. Otamme 
tutkimuksen erääksi lähtökohdaksi oletuksen 1800-luvun suomalaisen 
sivistyneistön yhteiskunnallisesta kaksoisstrategiasta. Kaksoisstrategi-
an harjoittaja on kuin raadollinen raitiovaunumatkustaja, joka yhtäältä 
varjelee omaa istumapaikkaansa seisovalta rahvaalta ja toisaalta odottaa 
aatelisherralta vapautuvaa ikkunapaikkaa. Lopullisena päämääränä on 
päästä raitiovaunun ohjaimiin. 

4. KÄSITTEET, RAJAUKSET, LÄHTEET 

4.1.  Käsitteiden käyttö 

Työ rajautuu  1800-lukuun siksi, että siihen asti perhe nähtiin Suomessa 
muuttumattomana itsestäänselvyytenä, "Herran annettuna".  1800-luvul-
la perinteisen sääty-yhteiskunnan patriarkaalis-sosiaaliset sidonnaisuu-
det alkoivat löystyä. Vastaavasti perheen käsite muuttui. Nyt perhe 
ymmärrettiin ensisijassa vanhempien ja lasten muodostamaksi kasvatus-
yhteisöksi. Perheestä tuli erityisesti  1840-luvulta alkaen keskeinen po-
liittinen  idea,  osa valtio-oppia. Samanaikaisesti perheen sisäinen hierar-
kia kyseenalaistettiin julkisesti, perheestä tuli myös ongelma.  

36 	Wirilander, 1974 s.395-409. 



Tutkimus on rajattu käsittelemään sivistyneistön perhekäsityksiä ja 
säätyläisperheiden elämää mm. siksi, että pitkälle 1800-luvulle vain 
sivistyneistö esitti julkisuudessa mielipiteitä siitä minkälaista perhe-
elämän pitäisi olla. Vain sivistyneistö rakensi perheestä tietoista ja 
ohjelmallista ihannetta ja vain sivistyneistö problematisoi perheen julki-
suudessa. Toisaalta sivistyneistö on jättänyt paljon sellaista kirjallista 
lähdeaineistoa, jonka perusteella on mahdollista tehdä koko 1800-luvun 
kattava tapaustutkimus yhden talon, perheen ja suvun elämäntavasta. 

Säätyläistön ja sivistyneistön käsitteet rajataan tässä Wirilanderia 
seuraten. Säätyläisperheitä ovat sekä aateliset että aatelittomat herrasvä-
en perheet. Herrasväen rajaaminen on hankalinta porvariston yhteydes-
sä. Wirilanderin tutkimuksiin ja aikalaiskäsityksiin tukeutuen lasketaan 
Waseniusten kaltaiset sivistystä hankkineet, varakkaat suurkauppiaat 
herrasväkeen ja säätyläistöön kuuluviksi.37  

Kuten todettua ryhdyttiin 1800-luvun kuluessa yhä yleisemmin käyt- 
tämään kaikki säätyläiset kattavaa ja yhdistävää sivistyneistön käsitettä. 	25 
Tämä säätyläisväestön sisäisten raja-aitojen madaltuminen on prosessi, 
jota mm. Jutikkala ja Wirilander ovat vakuuttavasti kuvanneet. Sama 
prosessi on keskeisellä sijalla myös tässä tutkimuksessa, ja esimerkiksi 
Wasenius-sukua käsittelevässä osassa säätyläisperhettä ja sivistyneistö-
perhettä käytetään synonyymeinä. Sosiaalihistoriallisen tarkastelun ta-
solla niin aatelinen virkamies kuin aateliton suurkauppias olivat osa 
muotoutuvaa sivistyneistöä.38  

Säätyläisväestön vähittäiseen yhtenäistymiseen liittyi myös kritiikki 
säätyläisten välisiä raja-aitoja kohtaan. Perheen ihanteita julkisuudessa 
määritelleet nuoret miehet laskivat itsensä säätyläisiksi, mutta samanai-
kaisesti saattoivat korostaa edustavansa "keskisäätyä", "keskiluokkaa" 
tai "sivistynyttä keskiluokkaa". Näillä käsitteillä oli selvästi ohjelmalli-
sempi lataus kuin neutraalimmilla sivistyneistön tai säätyläisen käsitteil-
lä. Paljolti saksalaisten esikuvien mukaisesti esimerkiksi  J.  V. Snellman 
käytti keskiluokkaa positiivisena, ideologisena, ja osan säätyläistöä 
poissulkevana käsitteenä.39  

Kun puhuttiin keskiryhmistä otettiin samalla aktiivisesti etäisyyttä 
ylös ja alas. Keskiryhmien nähtiin asettuvan sekä yleensä sääty-yhteis-
kunnan rakenteita että erityisesti aatelin hegemoniaa vastaan. Keskisää- 

37 	Wirilander, 1974 s.33-36, 90-104. Wariksen mukaan porvariston ylin kerros, 
kauppiasluokka, pystyi 1800-luvun alkupuolella tehokkaasti kohoamaan opillista 
tietä säätyläisväestön piiriin. Hän jättää kuitenkin sanomatta, että varakkaat suur-
kauppiaat luettiin omassa yhteisössään säätyläistöksi ilman yliopisto-opintojakin. 
Waris, 1940 s222-224. 

38 	Jutikkala, 1958 s.129-130; Jutikkala, 1968 s.174-188: Wirilander, 1974 s.395-409. 
39 	Snellman, 1992 s.287; Snellman (K.T.  II),  1928 s.52; Manninen, 1986 s.155-156. 



dyn  koostumusta ei määritelty kovin tarkasti.  He  edustivat oppisäädystä, 
porvaristosta ja alemmasta virkamieskunnasta tulevia ihmisiä, jotka 
eivät kuuluneet hallitsevaan eliittiin eivätkä rahvaaseen.4° Yhdistäviä 
tekijöitä olivat epäselvä ja vasta muotoutumassa oleva identiteetti, uudis-
tustahto sekä usko sivistykseen, erityisesti saksalaistyyppisen tieteelli-
sen yliopistosivistykseen. Keskisäädyn tai keskiluokan käsitteeseen oli  
1800-luvun Suomessa sisäänrakennettuna ajatus noususta, sosiaalisesta 
ja intellektuaalisesta eteenpäinmenosta. Kun puhuttiin keskiryhmistä, 
puhuttiin nousevasta sivistyneistöstä.41  

Saksalainen tutkimus  on  korostanut saman ryhmän olleen edelläkävi-
jöitä myös uudenlaisten perhe-elämän ihanteiden ja käytäntöjen omaksu-
misessa. Kun jatkossa puhutaan nousevasta sivistyneistöstäon käsitteel-
lä tämä neutraalia, sosiaalihistoriallista sivistyneistön käsitettä suppeam-
pi, ideologisesti painottunut merkitys  42  

Tutkimuksen eräs keskeinen tulos  on  paljastettava jo tässä vaiheessa.  
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	Sääty-yhteiskunnan perheihanteet ja elämäntapa olivat säätyläistön si- 
sällä väistymässä jo ajanjaksolla  1780-I860.  Muutosta sääty-yhteiskun-
nasta kohti hahmottuvaa kansalaisyhteiskuntaa tarkastellaan nousevan 
sivistyneistön esittämien perheihanteiden ja säätyläisperheen elämänta-
van kautta. Sääty-yhteiskunta ei perheen näkökulmastakaan katsoen 
tarkoittanut muuttumattomuutta. Perheen ihanteita ja elämäntapaa lei-
masi kuitenkin tietty järkkymättömyys, itsestäänselvyyksien suuri mää-
rä. Perheen ihanteet haettiin vuosisatojen ajan katekismusten huoneen-
tauluista ja säätyjako jäykisti niin aviopuolison kuin elämänurankin 
valintaa. Tutkimuksen kolmannen osan ensimmäisessä luvussa tarkas-
tellaan pelkistettyä lähtökohtatilannetta. Sääty-yhteiskuntaa kuvataan 
isäntävallan, kolmisäätyopin ja alamaisuusajattelun kautta. Toisin sa-
noen korostetaan sääty-yhteiskunnan niitä puolia, jotka selvimmin ky-
seenalaistettiin  1800-luvulla. 

Kansalaisyhteiskunnan hahmottumisella ei tässä ensisijaisesti tarkoi-
teta valtiosta erkaantuvaa taloudellista, järjestö- tai kansalaistoimintaa,  

40 

41 

42 

Gunnar  Qvistin mukaan  "medelklass"  ja  "medelståndet"  olivat käsitteitä, joilla 
kuvattiin pääasiassa aatelittomasta virkamiehistöstä, tehtailijoista ja suurkauppiaista 
koostuvaa joukkoa, jota yhdisti ennen muuta traditionaalisen sääty-yhteiskunnan 
kehykset ylittäyät intressit ja ideat. Qvist,  1958 s.68.  
Vrt. Vasenius,  1927 s.119.  
Nousevan sivistyneistön käsitteellä  on  paljon yhteistä saksalaisen, esimerkiksi  
Jürgen  Kockan  esittelemän BildungsbUrgertum-käsitteen kanssa.  Kocka  painottaa 
porvarillisuutta myös aatelia yastaan asettuvana kulttuurikäsitteenä, mentaliteettina 
ja elämäntapana.  Kocka,  1987A s.13-15;  Kocka,  1987B s.24-48.  vrt.  Gall, 1989 
s.79-83.  Saksan ja Suomen välillä oli kuitenkin  se  merkittävä ero, että Saksassa 
uudistushenkinen Bildungsbörgertum sai virkamieskunnassa hegemonia-aseman jo  
1800-luvun alussa, samanaikaisesti kun meillä virka-aatelin hegemonia jopa vahvis-
tui. Konttinen,  1991 s.104-106.  



eikä kansalaisella ensisijaisesti tarkoiteta poliittista, Suomen valtioon 
samaistuvaa kansalaisuutta  43  Nämä merkitykset häämöttävät kyllä taus-
talla, mutta päähuomio  on  ruohonjuuritasolla: perhe-elämässä ja kehkey-
tyvän kansalaisyhteiskunnan perusedellytyksissä. Kansalaisella tarkoi-
tetaan tässä alamaisen vastakohtaa, oikeuksiaan ja vapauksiaan kysele-
vää  ihmistä. Vastaavasti kansalaisyhteiskunnalla tarkoitetaan yhteiskun-
taa, jossa yksilölliset oikeudet ja vapaudet syrjäyttävät sääty-yhteiskun-
nan sidonnaisuuksia ja hierarkioita. Näiden vaikeasti määriteltävien 
mutta hyvin konkreettisten oikeuksien ja vapauksien lähtökohdat olivat 
lähes poikkeuksetta perhe-elämän alueella. Tällaisia olivat mm. oikeus 
kasvatukseen, sivistykseen ja työhön. Omistusoikeuden loukkaamatto-
muus (puolisot), sisarusten välinen tasa-arvo (perinnönjako), oikeus 
omaan ruumiiseen (kotikurikysymys ja syntyvyyden säännöstely), oike-
us itsenäiseen ammatin ja puolison valintaan.  

Irma  Sulkusen  mukaan kansalaistumiskehitykseen liittyy koko kol- 
lektiivisen ihmiskuvan murtuminen. Samanaikaisesti talo sosiaalisesti 	27  
väljärajaisena tuotantoyksikkönä väistyy selvärajaisemman perheen tiel-
tä. Tämä merkitsee myös sitä, että yksityinen ja julkinen rajautuvat 
entistä selvemmin erilleen. Tässä mielessä kansalaistuminen oli myös 
hyvin konkreettista irtautumista isännän ja vanhempien vallasta. Yksi-
tyisen isäntävallan piiri pieneni samalla kun julkisen vallan piiri kasvoi, 
kehityskulku joka konkretisoituu esimerkiksi palvelijoiden muuttuvassa 
asemassa.  

4.2. Lähdekriittisiä ja metodisia huomautuksia 

Historiantutkimuksen kohde on pohjimmiltaan aina ihminen ja hänen 
kokemuksensa. Tämän jokaisen metodioppaan ensimmäisellä sivulla 
esitetyn itsestäänselvyyden unohtaminen on yllättävän yleistä. Aatteet, 
ilmiöt, yhteiskuntaluokat, ideologiat ja instituutiot on usein puhdistettu 
ihmisen intresseistä, kokemuksista ja pyrkimyksistä. Perhetutkimuksen 
yhteydessä on erityisen tärkeätä tutkia instituution ja ideologian lisäksi 
myös ihmistä ja jokapäiväistä elämää, niitä olosuhteita joissa ihanne 
syntyi.45  

Tutkimuksen toisessa osassa etsitään tapaustutkimuksen kautta vasta-
uksia siihen mikä oli keskeistä säätyläisperheen elämäntavassa, minkä-
laisena käsitteenä perhe hahmottui ja mikä perheen elämäntavassa mah- 

43 	Vrt. esim. Jussila, 1992 s.195-200; Konttinen, 1991 s.180-183; Lehtonen, 1990 
s.187-195. 

44 	Sulkunen, 1987 s.162-164; Sulkunen, 1991 s.56-73. 
45 	Vrt. Peltosen määritelmä mentaliteettien historian tutkimusnäkökulmasta. Peltonen, 

1992 s.15-16. 



dollisesti muuttui. Yhteen säätyläistaloon ja sukuun keskittyvä tapaus-
tutkimus  on  tarpeellinen, kun haluamme selvittää miksi uudenlaiset 
ihanteet perheestä löivät niin näkyvästi itsensä läpi juuri  1800-luvulla.  
1800-luvun Suomessa nousevan sivistyneistön elämäntapaa tai teollistu-
misen vaikutusta perheeseen voi tutkia  vain  suppean ryhmän piirissä. 
Tällaisesta rajatusta edelläkävijäryhmästä  on  mahdollista saada esille 
elämäntapaan liittyviä rakenteellisia muutoksia, jotka jäävät suurissa 
väestötieteellisissä yksiköissä huomaamatta. 

Säätyläisperheen elämäntavan muutosta käsittelevän tapaustutkimuk-
sen  on  liityttävä elämänpiiriin, josta löytyy kytkentä niin kansallisiin 
sivistyspyrkimyksiin kuin talouden murrokseenkin. Riittävän perspek-
tiivin varmistamiseksi aineiston tulee kattaa ainakin muutama perättäi-
nen sukupolvi ja ulottua myös aikaan ennen ja jälkeen  1840-1860-
lukujen perheideologisen murroskauden.  

Svenska  Litteraturssällskapetin käsikirjoitusarkistossa säilytettävät  
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	Carpelan-Wasenius  brevsamling  ja Waseniuska  samlingen  sekä Helsin- 
gin yliopiston kirjaston käsikirjoituskokoelmien  Valfrid  Vaseniuksen 
kirjekokoelma vastaavat edellälueteltuja vaatimuksia. Ne sisältävät tu-
hansia Waseniuksen suvun perhekirjeitä kolmessa peräkkäisessä suku-
polvessa useiden perheiden osalta kattaen vuosikymmenet  1820-1930.  
Kokoelmien materiaalista  on  tässä lisäksi hyödynnetty mm. päiväkirjoja, 
testamentteja, perukirjoja sekä liiketoimien, kiinteistöjen ja kotitalouden 
hoitoon liittyviä asiakirjoja. Myös Wasenius-suvun elämänvaiheisiin 
monin tavoin liittyvän Collan-suvun arkistoja  on  tarpeen tullen käytet-
ty  46  

Waseniusten kirjekokoelmat ovat laajoja ja jatkuvia sekä erilaisia 
elämänpiirejä kattavia. Kirjeissä esiintyvät perheet edustavat vaurasta 
kauppias-  j  a  yrittäjäluokkaa, papistoa, yliopistonopettajia, muita erilaisia 
virkamiehiä sekä maataomistavaa aatelia. Vaikka perheitä ja kirjeenkir-
joittajia  on  useita, hallitsee tutkimusta Waseniuksen kauppiastalo ja sen 
asukkaat Helsingin Eteläsatamassa. Valtaosa kirjeenkirjoittajista kasvoi 
tai eli siellä ja suurin osa käsikirjoituskokoelmien materiaalista keskittyy 
kauppiaiden  Gustaf Otto  Waseniuksen  (1789-1852)  ja hänen poikansa  
Adolf  Fredrik Waseniuksen  (1829-1903)  liiketoiminnan ja perheiden 
ympärille. 

Taustan Waseniusten kirjeenvaihdon tutkimiselle muodostaa aika-
kauden säätyläisperheen elämänpiiriä kartoittava tilastollinen materiaa-
li. Sukututkijoiden tuottamista sukukirjoista  on  kerätty noin  300  perheen 

Waseniusten sukupiiriin 1840-luvulta lähtien kuuluneelta Collan-suyulta on säilynyt 
laaja käsikirjoituskokoelma, jota on tässä hyödynnetty lähinnä muutamien päivä-
kirjojen osalta. Valtionarkistossakin on pieni kokoelma Wasenius-suvun kirjeitä. 
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aineisto, jolle esitettävät kysymykset koskevat mm. avioitumisikää, 
avioliiton kestoa ja syntyvyyttä. Lisäaineistona käytetään myös henki-
kirjoista kerättyjä tietoja helsinkiläisten kauppiasruokakuntien koostu-
muksesta. Wasenius-suvun perhekirjeiden vertailuaineistona on käytetty 
1800-luvun säätyläiselämän piiriä kuvaavaa muistelmakirjallisuutta. 

Tapaustutkimuksen perustana ovat ne noin 3000 säilynyttä kirjettä, 
jotka Waseniuksen suvun jäsenet kirjoittivat vuosina 1825-1905 toisil-
leen. Tutkituista kirjeistä valtaosa on arkistossa luokiteltu yksityiseksi 
kirjeenvaihdoksi. Säilynyt liikekirjeenvaihto on suurelta osin rajattu 
tarkastelun ulkopuolelle. Näissä kirjeissä esimerkiksi Adolf Fredrik 
Wasenius esiintyy ensisijaisesti poikana, veljenä, puolisona, isänä, vävy-
nä,  enona tai serkkuna. Kansallisen elämäkerraston tuntema valtiopäivä-
ja teollisuusmies jää taustalle. 

Kokoelmien kirjeistä monet ovat yksityisiä myös henkilökohtaisuu-
dessaan. Useat kirjoittajat kertoivat sellaisista tunteista ja ajatuksista, 
joita ei julkisuudessa tai edes perheen piirissä tuotu esille. Tällaiset 	29 
henkilökohtaiset mielenilmaukset syntyivät yleensä elämän suurien kään-
nekohtien, kuten avioitumisen ja kuolemantapausten yhteydessä. Gustaf 
Otto Waseniuksen ja Anna Meisnerin (1820-luku) sekä Adolf Fredrik 
Waseniuksen ja Mathilda Hjorthin (1860-luku) kihlausaikaiset kirjeet 
ovat hyvä esimerkki kirjeenvaihdon merkityksestä. Kummassakin tapa-
uksessa toisilleen suhteellisen tuntemattomat ihmiset rakensivat ja sy-
vensivät suhdettaan kirjoitetun sanan kautta. Kihlaparit saavuttivat tällä 
tavoin jopa intiimimmän ja suorapuheisemman yhteyden kuin suvun ja 
tuttavien ympäröimissä tapaamisissa. Samaan ilmiöön on kiinnitetty 
huomiota myös ruotsalaisessa tutkimuksessa.47  

Kirjemateriaalin hyvä puoli on intiimiyden ja henkilökohtaisuuden 
lisäksi vahva autenttisuus. Tietomme 1800-luvun perhe-elämästä ovat 
rakentuneet pääasiassa varttuneessa iässä kerrottuihin tai kirjoitettuihin 
muistelmiin. Muistelmat, tapojenkuvaukset ja omaelämänkerrat ovat 
kuitenkin alttiita unohtamiselle ja valikoinnille. Esimerkiksi muistelmi-
en lapsuuskuvaukset ovat lähes poikkeuksetta jälkiviisauden ja kaunis-
telun kultaamia. Lapsen tai nuoren kirjoittama kirje voi olla sovinnainen 
ja mitäänsanomaton, mutta sellaisenaankin se on usein myöhempää 

Adolf  Wasenius  korosti  Mathilda  Hjortille useaan otteeseen miten  hän  vasta kirjeen-
vaihdon myötä todella oppi rakastamaan tuleyaa vaimoaan:  "Kände Du, då Du skref 
det brefvet, huru mycken kärlek, som Du bundit i ord, på pappret? Visste Du att Du 
skulle genom detta bref komma mitt hjerta att vibrera utaf sällhet, att du skulle ännu 
finna  en  eller annan sträng, som Du dittils ej anslagit? Ja, det måste vara möjligt, att 
kunna uti ett bref ingjuta så mycken kärlek..:.  A.F. Wasenius Mathilda Waseniuksel-
le  11.10.1860  (SLS  408.10.20.).  Vastaava havainto kirjeenvaihdon merkityksestä 
samoilta ajoilta  ja  piireistä Ruotsissa.  Medelius,  1988 s.144-166.  



muistelua monipuolisempi lähde. Perheittäin ja suvuittain kootun kirje-
materiaalin hyviin puoliin kuuluu myös näkökulmien rikkaus ja dynaa-
misuus. Yksi tapahtuma tai yhden ihmisen kohtalot saavat useita eri 
kommentoijia. Onnekkaimmillaan samaa tapausta ristivalaistaan paitsi 
omassa päiväkirjassa ja kirjeissä eri henkilöille, myös useiden eri lähisu-
kulaisten keskinäisessä kirjeenvaihdossa. 

Kirjeiden käytössä on myös rajoituksensa. Kirjeet ovat vain osaksi 
välittömiä dokumentteja jokapäiväisestä elämästä. Kuten muistelmat tai 
elämänkerratkin ovat ne aina myös kertomuksia elämästä. Kertomusten 
ehtoja taas muovasi koko kirjeenkirjoittamisen monimuotoinen ja vaih-
televa kulttuuri. Jokainen kirjeen- ja päiväkirjankirjoittajakin unohtaa, 
poistaa ja tulkitsee. Subjektiivisuus ei sinällään ole ylittämätön ongelma, 
koska kirjoittajia on kymmeniä ja tutkimuksen kohteena enemmän tai 
vähemmän toistuvat ja jatkuvat ilmiöt. Ongelmat syntyvät silloin, kun 
kaikki kirjoittajat "unohtavat" saman asian. Sukupuolielämä ja seksuaa- 
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	lisuus laajemminkin oli valitettavasti tällaisen kollektiivisen unohtami- 
sen kohteena. Toisaalta myös jotkut liian itsestäänselvinä näyttäytyvät 
arkielämän rutiinit ja järjestelyt saattoivat jäädä kirjeistä järjestelmälli-
sesti syrjään 48 

Henkilökohtaiset kirjeet eivät ole sillä tavalla yhtenäinen lähderyhmä, 
että niihin voisi soveltaa yhtenäistä lähdekritiikkiä. Ne eivät syntyneet 
yhtä tiettyä tarkoitusta tai toimenpidettä varten. Kirjeiden kirjoittajien 
motiivit vaihtelivat tutkimassamme elämänpiirissä tavattomasti. Kirjoi 
tettiin paitsi sovinnaisen tavan myös syvällisen uskoutumisen ja itseana-
lyysin vuoksi. Yhden kirjoittajan lähettämissä ja vastaanottamissa kir-
jeistä voi löytää koko tämän vaikuttimien skaalan. Valtaosa Wasenius-
kokoelmien materiaalista sijoittuu kuitenkin näiden ääripäiden välille. 
Kategoriaan, jossa kirjeiden päämotiivina oli toisaalta arkipäiväisen, 
perhekohtaisen tiedon saamisen ja välittämisen tarve ja toisaalta yhteen-
kuuluvuuden ja rakkauden osoittaminen. 

Tutkimuksen kolmannessa osassa tarkastellaan 1800-luvun suoma-
laisen sivistyneistön perheihanteita sekä niitä yhteyksiä, jossa nämä 
ihanteet tuotiin julki. Kyseessä on suppean kirjallisen eliitin näkemys 
siitä, minkälainen perheen tuli olla ja minkälainen se ei saanut olla. 
Keskeisin lähderyhmä aikakauden perheihanteiden tutkimiselle on leh-
distö. Kirjallisen eliitin mielipiteenmuodostajat toimivat kaikki jossain 
määrin lehdistön kautta. Tämän ohella lehdissä julkaistiin kaiken aikaa 
erilaisia perhe-elämää ylistäviä, opastavia ja moralisoivia artikkeleita. 

48 	Kirjeistä ja päiväkirjoista perhehistorian lähteinä  Blodgett,  1988 s.2-18; Martin- 
Fugier, 1990 s.263-268;  Pollock,  1983 s.66-89. 



1700-luvun lopulta lähtien lisääntyi myös erilaisten perhe-elämän paran-
tamiseen ja kehittämiseen tähtäävien oppaiden julkaisu. 

Perheen ihanteita käytettiin toistuvasti välikappaleina pyrittäessä 
erilaisiin päämääriin. Perheen ja perhesuhteiden idealisointi oli 1800-
luvun suomalaiselle sivistyneistölle tärkeä väylä julkituoda tarpeitaan, 
pelkojaan ja toiveitaan. Näin myös tutkimuksen kohteena olevat tekstit 
ovat normatiivisia ja yleistäviä. Koska valtaosa tutkimuksen kolmannen 
osan lähteistä on sisällöltään ohjaavia, opastavia tai vaativia, on niiden 
syntytaustaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Normatiivisten lähteiden 
lähdekritiikki on pohjimmiltaan esilletulevien käsitteiden kriittistä ana-
lyysiä, tekstien sijoittamista yhteyksiinsä sekä tekstien julkilausuttujen 
ja kätkettyjen tarkoitusperien selvittämistä.49  
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49  Esimerkiksi eräässä aiheemme kannalta keskeisessä kirja-arvostelussaan  Z.  Topeli-
us kuvailee perhettä hajottavaa "ajanhenkeä" yastaan ja vaatii naisen "todellista 
emansipaatiota", jolla hän näyttää tarkoittavan "tosinaisellista heikkouden voimaa". 
Edessämme  on  joukko hämäriä käsitteitä ja tunne siitä, että Helsingfors Tidningarin 
neljästä numerosta suuren osan täyttäneessä tekstissä täytyi olla kyse muustakin kuin  
vain  yhden kirjan arvioinnista.Tällaisessa tilanteessa tekstin synty-yhteyksiin ja 
tarkoitusperiin pureutuva kokonaisvaltainen lähdekritiikki  on  ainoa  tie  eteenpäin. 
Helsingfors  Tidningar,  1848 n.78, 81, 82, 84. 



II  Talosta perheeseen: 
Waseniukset 1820-1900 

1. SUOMALAISEN 
SÄÄTYLÄISPERHEEN 
ELÄMÄNTAPA 

Waseniuksia ei seuraavassa lähestytä ahtaan genealogisesta perspektii-
vistä, vaan heidät  on  etsitty esille ilmaisemaan oman itsensä lisäksi jotain 
yleisempää. Heidän ainutkertaisten elämänvaiheidensa kautta syvenny-
tään tietyn ihmisryhmän elämäntapaan. Samalla tutkitaan miten ympä-
röivä yhteiskunta ja sen muutokset vaikuttivat tuohon elämään. Wase-
niusten suvussa olennaista  on se,  että  he  eivät tehneet mitään ajalleen ja 
elämänpiirilleen liian poikkeuksellista. Toisaalta näitä ihmisiä ei tutkita 
kasvottomina esimerkkeinä, vaan omilla nimillään, omassa ympäristös-
sään. Heidän ainutkertaisuuttaan unohtamatta. 

Edellä  on  esitetty, että sääty-yhteiskunnan rajojen murtuminen alkoi 
ensin näkyä yhteiskunnan ylä- ja keskikerroksen välillä, säätyläistön 
sisällä. Tässä suhteessa Wasenius-suvun kolme sukupolvea ovat edusta-
via esimerkkejä. Kaupunkiporvaristosta tuli varallisuuden, avioliittojen, 
liikesuhteiden, kasvatuksen ja koulutuksen kautta osa vanhat säätyrajat 
ylittävää sivistyneistöä. Tässä prosessissa Waseniusten ja  1800-luvun 
keskeisten perheideologien tiet kohtasivat. Muunmuassa Odert Gripen-
bergillä,  A. A.  Laurellilla,  Uno  Cygnaeuksella,  J.  V.  Snellmanilla,  Z.  
Topeliuksella ja  Fabian  Collanilla oli henkilökohtaisia yhteyksiä perhee-
seen.' Lopulta Helsingissä  1810-luvulla rihkamakauppiaana aloittaneen  
G  O.  Waseniuksen nuorin poika  Valfrid  Vasenius osallistui itse  1870-
luvulta alkaen keskeisellä paikalla perheestä ja naisen asemasta käytyyn 
keskusteluun. 

Kustantajan ominaisuudessa  G.  0. Wasenius solmi yhteyksiä nousevan polven 
yliopistomiehiin jo 1830-luvulla, kustantaen mm. Elias Lönnrotin,  J.  L. Runebergin,  
J. J.  Nervanderin,  A. A.  Laurellin,  J. J.  Tengströmin, Fredrik Cygnauksen ja  J.  V. 
Snellmanin kirjoituksia. Gardberg, 1973 s.7. 
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Wasenius-osan kysymyksenasettelua jäsentää elämäntavan käsite. 
Elämäntavalla tarkoitetaan tässä ihmisten tapaa ajatella, tuntea ja toimia, 
sekä tämän elämäntavan objektiivisia edellytyksiä. Elämäntavan käsit-
teen avulla kootaan yhteen käytettyjen lähteiden pirstoutunutta maail-
maa. 3000 kirjettä yli 30:ltä ihmiseltä noin 80:n vuoden ajalta ovat paitsi 
rikkaus myös ongelma. Ongelma ratkeaa niin, että hylätään tiukka 
kronologia ja yksilökeskeisyys. Tutkimustehtävän kannalta tärkeintä on 
etsiä kaikkia yksilöitä yhdistäviä ajattelu ja toimintamalleja, sekä sitten 
suhteuttaa nämä ympäristön ( mm.yhteiskunnallinen asema, työ ja terve-
ys) asettamiin reunaehtoihin. 

Elämäntavan käsitettä on syytä selventää konkreettisen esimerkin 
avulla. Samalla on mahdollista tarkentaa, miksi on mielekästä käyttää 
tätä käsitettä eikä historiantutkimuksessa tutumpia maailmankuvan tai 
mentaliteetin käsitteitä.' 

Esimerkki koskee kauppias Adolf Fredrik Waseniuksen suhdetta 
lapsiin ja kasvatukseen. Yksinkertaisin ja yleisin tapa vastata tuohon 
kysymykseen on tietenkin lapsia ja lastenkasvatusta eksplisiittisesti 
käsittelevien tekstien etsiminen  A.  F. Waseniuksen kirjeiden, käsikirjoi-
tusten ja valtiopäiväpuheenvuorojen joukosta. Aikamme luettuamme 
huomaamme, että Wasenius todellakin muutaman kerran käsitteli aihet-
ta. Hän kuvaili kuinka lapsia yleensä ja omia lapsia erityisesti tuli 
kasvattaa. Waseniuksen julistamia kasvatusperiaatteita ja ihanteita voi-
daan kutsua osaksi hänen maailmankuvaansa. Maailmankuvan käsitettä 
on aatehistoriallisessa tutkimuksessa käytetty tutkittaessa erilaisten nor-
mien, ideoiden ja käsitysten kokonaisuutta.3 

Waseniuksen kirjeet ja päiväkirjat tarjoavat kuitenkin tilaisuuden 
tarkastella paitsi hänen maailmankuvaansa, myös sitä mentaliteettia, 
joka välittyy hänen lapsia koskevista teksteistään. Mentaliteetti-käsit-
teelle on annettu hyvinkin erilaisia merkityksiä, mutta yleensä se on 
kattanut paitsi maailmankuvan (tietoisen ajattelun) myös elämykset, 
tunteet ja kokemukset. Waseniuksen kohdalla hänen tapansa tulkita 
maailmaa välittyy paitsi eksplisiittisesti hänen kirjoituksistaan, myös 
niistä (osittain tiedostamattomista) tunteista ja teoista, joista tiedämme 
kirjeiden kautta. Luemme hänen tunteistaan lapsen kuoleman jälkeen, 
luemme rukouksista esikoispojan puolesta, saamme tietää karamellilah- 

2 	Elämäntavan käsitteestä Roos, 1981. 
3 	Tekemäni erittely maailmankuvan, mentaliteetin ja elämäntavan kesken pohjautuu 

olennaisilta osin Merja-Liisa Hinkkasen artikkelista (1988) saamiini herätteisiin, 
sekä artikkelin lähdeyiitteissä mainittuun kirjallisuuteen. Hinkkanen ei itse käytä 
elämäntavan käsitettä, mutta hänen ajatuksensa maailmankuvaa tai mentaliteettia 
konkretisoivasta "tulkintakehyksestä" on mielestäni melko 1ähellä esittelemääni 
elämäntavan käsitettä. 
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joista sekä isällisistä neuvoista ja käskyistä. Huomaamme, että poikansa 
kuoleman hetkellä Wasenius ei osannut lohduttaa muita lapsiaan, vaan 
lähetti heidät sukulaisten luo. Puhumme mentaliteetista.4 

Mentaliteetin käsitettä käyttänyttä tutkimusta on joskus arvosteltu 
liiallisesta autonomiasta. Kriitikoiden mielestä mentaliteetteja on käsi-
telty irrallaan sosiaalisista ja taloudellisista rakenteista, ympäröivä yh-
teiskunta on unohdettu. Elämäntavan käsite, sellaisena kuin sitä yhteis-
kuntatieteellisessä tutkimuksessa on käytetty, pyrkii huomioimaan myös 
inhimillisen toiminnan objektiiviset reunaehdot. Yksilön toiminta saa 
mielen ja merkityksen vasta kun se kytketään sosiaaliseen ympäristöön.5 

Toisaalta voidaan epäillä, että käsite joka kattaa ajattelun, tunteet ja 
teot, sekä vielä ympäristön ja yhteisön asettamat elinehdot, on niin laaja, 
että se menettää analyyttistä voimaansa. Elämäntavan käsitteen laajuu-
dessa voi kuitenkin olla myös sen voima, mutta sillä edellytyksellä että 
tutkitaan riittävän pientä ja selvärajaista ihmisyhteisöä. Kuten yhtä 

34 	perhettä tai sukua.6  
Miten sitten elämäntavan käsite voisi syventää käsitystämme kauppi-

as Waseniuksen suhteesta lapsiin? Tiedämme jotain hänen ajatuksistaan, 
tunteistaan ja teoistaan. Päästäksemme syvemmälle päädymme tarkaste-
lemaan myös Waseniuksen elämäntavan objektiivisia edellytyksiä. Täl-
löin havaitsemme, että kaikki edelliset tietomme on suhteutettava siihen 
objektiiviseen todellisuuteen, että Adolf Fredrik Waseniuksella oli suh-
teellisen vähän mahdollisuuksia tutustua omiin lapsiinsa. Ulkomaan-
kauppaa harjoittavana teollisuusmiehenä hän joutui itse markkinoimaan 
tuotteitaan ulkomailla. 1800-luvun olosuhteissa tällaiset matkat kestivät 
usein kuukausia. Lisäksi Waseniuksella oli lukuisia yhteiskunnallisia 
edustustehtäviäja tehdas hoidettavana toisella paikkakunnalla. Kun vielä 
tiedämme imettäjien, lastenhoitajien ja lasten äidin lapsille omistamasta 
ajasta ja huolenpidosta, voimme yhtyä Mathilda Waseniuksen katkerana 
hetkenään esittämään arvioon, että lapset pieninä ollessaan juuri ja juuri 
tunsivat isänsä.' 

° 	Mentaliteettien historian ja mentaliteetti-käsitteen monista tulkinnoista esim. Pelto- 
nen, 1992 s.6-62. 
Vrt. Alasuutari, 1993 s.23-26, 38-56. 

6 	Vrt. Mikkeli, 1984 s.138. 
' 	Mathilda Wasenius  A.  F. Waseniukselle 20.4 ja 18.12.1869 (SLS 633.3.2.).  A.  F. 

itsekin tunnusti liikekiireidensä takia tuntevansa huonosti lapsiaan.  A.  F. Wasenius 
Mathilda Waseniukselle 28.9.1863 (SLS 633.4.1). 



2. KAUPPIASSUKU  

Kauppias Gustaf Otto Wasenius (jatkossa usein  G.  0.) muutti vuonna 
18I7 Hämeenlinnasta Helsinkiin. Yritteliääksi ja kaukonäköiseksi mai-
nittu nuori mies saapui oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Helsingistä 
oli juuri tullut pääkaupunki ja kaupunki tarjosi liiketoiminnalle monia 
uusia mahdollisuuksia. 28-vuotias kauppias laajensi toimintaansa roh-
keasti ja ennakkoluulottomasti, ja jo 33-vuotiaana tapaamme hänet 
kaupungin vanhempain esimiehenä sekä Ruotsin ja Norjan varakonsuli-
na. Wasenius alkoi erottua ympäristöstään ja jättää vähäisiä jälkiä Hel-
singin ja Suomen historiaan.' 

Waseniuksen ja hänen jälkeläistensä tietoiset pyrkimykset ja teot ovat 
osa suurempaa tarinaa. Yliopiston muutto Helsinkiin, Venäjän kaupan 
suotuisat suhdanteet ja uusien eurooppalaisten aatteiden ja muotien 
omaksuminen ovat esimerkkejä laajemmista ilmiöistä, jotka ovat muo-
vanneet Waseniusten sukuhistoriaa.  G.  O. Wasenius ei vuonna 1817 
tiennyt että naapuriin tulisi yliopisto, jossa hänen poikansa puhuisi 
naisemansipaatiosta ja darwinismista, tai että toinen poika rakentaisi 
maahan rautatien ja rikastuisi myymällä savukepaperia Venäjälle. Itse 
asiassa on todennäköistä, että jo rautatien tai naisemansipaation tai 
savukkeen käsitteetkin olivat nuorelle kauppiaalle vieraita ja epämääräi-
siä. Vastaavanlainen murros on jäljitettävissä myös perheen historiasta. 
Gustaf Oton lapsuudenkodin elämäntapa poikkesi monella tavalla hänen 
lastensa ja lastenlastensa perheiden elämästä ja ihanteista. 

Toisaalta se elämä, joka alkoi vuonna 1828 oman talon rakentamisella 
ja päättyi 1904 saman talon myymiseen ja purkamiseen suuren kivitalon 
tieltä, muuttui tietyiltä tärkeiltä osiltaan vain hitaasti. Maanviljely, vilja-
kauppa ja hevostalli säilyivät pitkään osana jokapäiväistä elämää. Kulku-
taudit ja synnyttämisen vaarat väistyivät vain vähitellen, ja myös monet 
lastenlapset turvasivat ainakin hädän hetkellä perinteisiin luterilaisen 
näkemyksiin elämästä ja kuolemasta.  

G.  O. Wasenius polveutui 1700-luvun alkupuolelta Hämeenlinnassa 
vaikuttaneesta porvarissuvusta. Hänen isänsä kuoli jo vuonna 1797, 
mutta äiti jatkoi kauppaliikettä ilmeiseltä menestyksellä, sillä perheen 
kaikki kolme aikuiseksi elänyttä poikaa lähetettiin 1800-luvun alussa 
harjoittamaan opintoja Turun Akatemiaan. Gustaf Otto itse ei opiskellut 

8 Per  Janssonin asiantunteyan historiallisen romaanin  "Samuel  Paldan.  Borgare  i 
Helsingfors" päähenkilön ja  G.  0.  Waseniuksen elämänyaiheiden ja elämäntavan 
välillä  on  niin huomattavia yhtäläisyyksiä, että Jansson  on  aivan ilmeisesti käyttänyt 
Waseniuksen elämää eräänä esikuvanaan. Tämän hän myös epäsuorasti romaanis-
saan tunnustaa  (s.171). 
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pitkään vaan ryhtyi lukuisten merimatkojen jälkeen hoitamaan äitinsä 
kauppaliikettä. Hänen naimattomista vanhemmista veljistään sen sijaan 
kasvoi monipuolisesti sivistyneitä virkamiehiä autonomisen Suomen 
palvelukseen.9  

Näistä toisella, Adolf Johanilla oli ehkä myös oma osuutensa kauppi-
asveljen siirtymiselle Helsinkiin. Adolf Johan toimi esittelijäsihteerinä 
senaatissa ja Gustaf Oton muuttaessa Helsinkiin oli myös senaatin 
siirtyminen ollut jo pitkään tiedossa. Gustaf Oton päiväkirjamuistiinpa-
noista selviää, että veljekset asuivat jonkin aikaa yhdessä ja että nuori 
kauppias solmi veljen välityksellä innokkaasti tuttavuuksia senaatin 
virkamiehiin. Toisaalta Adolf Johanilla oli yhteyksiä myös yliopisto-
maailmaan. Myöhemmin  G.  O. Wasenius sekä hänen lapsensa olivat 
monipuolisessa vuorovaikutussuhteessa pääkaupungin akateemisten pii-
rien kanssa. Yhteydenpidosta ja liikesuhteista senaattiin ja yliopistoon 
aukeaakin pitkä linja keisariajan Suomeen ja Waseniusten sukuhistori- 

36 

	

	aan. Gustaf Otto Waseniuksen ja hänen poikansa kauppias Adolf Fredrik 
Waseniuksen (I829-1903) (jatkossa usein  A.  F.) perheiden elämäntavan 
keskeisiä piirteitä oli vähittäinen irtautuminen perinteisen kaupunkipor-
variston sääty-yhteisöstä ja identiteetistä. 

Seuraavassa käymme systemaattisesti läpi Waseniuksen suvun elä-
mäntapaa ja kysymme koko ajan miten irtautuminen sääty-yhteiskunnan 
rakenteista konkretisoitui perheessä. Lopuksi pyrimme tarkemmin typo-
logisoimaan ja ajoittamaan muutosprosessin keskeiset piirteet. 

3. SUKU - PERHE - TALOUS: 
KÄSITTEIDEN KÄYTTÖ 

3.1. Suku 

Tähän asti olemme puhuneet Waseniuksen suvusta tarkemmin määritte-
lemättä mitä suvulla tarkoitamme.10  Suvun käsitettä purettaessa on ero-
tettava kuolleet sukulaiset elävistä, ja toisaalta verisukulaisuus avioliiton 

9 	Carl  Fredrik Wasenius päätyi kihlakunnantuomariksi Pohjanmaalle,  Adolf Johan  
Wasenius esittelijäsihteeriksi sotilastoimituskuntaan sekä  Finlands Allmänna  Tid-
ningin  (1820-1824)  ja Helsingfors Tidningarin  (1829-1832)  toimittajaksi. Kauppi-
aanpojaksi  Adolf Johan  menestyi aatelisvaltaisessa senaatissa hyvin, sillä esittelijä-
sihteeri oli vuoden  1826  arvojärjestyksesä kuudenessa luokassa yhdessä mm. evers-
tien ja hovioikeudenneuvosten kanssa, mm. yliopiston professorit olivatesittelijäsih-
teeriä alemmassa arvojärjestyksessä. Tyynilä,  1992 s.136-137. 

10 	Liitteessä  1 on  selvitys tutkimuksen kannalta keskeisimpien henkilöiden,  G.  O.  ja  A. 
F.  Waseniuksen perhesuhteista. 



kautta syntyneestä sukulaisuudesta. Englantia puhuvassa maailmassa  on  
mahdollista erottaa nämä kaksi erilaista sukukäsitettä puhumalla toisaal-
ta esi-isien muodostamasta suvusta  (lineage)  ja toisaalta elossa olevasta, 
avioliittojen kautta leviävästä suvusta  (kin).  Ruotsin kielen sukua merkit-
sevissä käsitteissä ei tehdä tällaista selvää eroa, mutta viimeistään  1800-
luvulla voimistuneen sukututkimuksen myötä ylhäistä sukua tarkoitta-
vaa  ätt-sanaa saatettiin käyttää myös puhuttaessa miespuolisesta sukulin-
jasta ylipäätään (vrt.  ättartavla).  Vastaavasti  släkt-sana viittasi enemmän 
arkipäivään, puhujan senhetkiseen käsitykseen sukupiiristään.11 

Waseniusten jättämissä lähteissä selvästi hallitsevampi puhetapa kä-
sitti suvun arkipäiväisenä, aikaan ja paikkaan sidottuna, jatkuvasti muut-
tuvana kokonaisuutena (horisontaalinen sukutunne). Suku käsitettiin 
verisiteiden ja avioliittojen kautta muodostuneeksi elävien ihmisten 
yhteisöksi. Tällaisen sukupiirin ytimen muodosti tavallisesti yksi perhe 
sekä perheeseen avioliiton kautta tulleet omine perheineen. Näin ihmiset 
saattoivat kuulua samanaikaisesti useampaankin sukupiiriin. Tässä su-
kuyhteisön käsittämistavassa oleellisia olivat rajaukset.  Se  suku, johon 
jokapäiväisessä elämässä koettiin jatkuvaa solidaarisuutta, tarvetta yhte-
ydenpitoon ja valmiutta auttamiseen, ei ollut niin laaja kuin laissa 
määritelty sukulaisuus.12  

Tutkimieni perheiden harrastama tiivis sukusolidaarisuus ei selvästi-
kään ulottunut esimerkiksi pikkuserkkuihin Sekä Waseniuksilla että 
Collaneilla oli Helsingissä asuvia Wasenius- ja Collan-nimisiä kaukai-
sempia sukulaisia, joihin ei pidetty näkyvää tai jatkuvaa yhteyttä. Avio-
liiton luoma sukusolidaarisuus näytti jokapäiväisessä elämässä olevan 
monesti paljon todellisempaa ja tiiviimpää kuin yhteisiin esi-isiin perus-
tuva sukutunne. 

Esimerkkinä tästä horisontaalisesta ja jatkuvasti muuttuvasta suku-
tunteesta toimikoon  Gustaf Otto  Wasenius. Tullessan Helsinkiin hänen 
jokapäiväistä sukupiiriään olivat äidin ja naimattomien veljien lisäksi 
sisarten puolisot omine perheineen.  Gustaf  Otolla oli vuosikausia lähei-
siä ja monipuolisia yhteyksiä näihin lankojensa edustamiin  Winter-  ja 
Kreuger-sukuihin. t3Lukuisten kuolemantapausten ja uusien avioliittojen 

Sukukäsitteistäenglantilaisessa, saksalaisessa jaranskalaisessahistoriantutkimuksessa 
Flandrin,  1979 s.13-23;  Mitterauer & Sieder,  1982 s.10-14; Stone 1979 s.28-29. 

12 	Sukulaisuuden käsitteeltä lainsäädännössä esim. Calonius,  1946 s.107-116. 
13 	G.  O.  toimi mm. toimi Kreugereiden pojan ja Wintereiden tytön holhoojana ja hänen 

oma poikansa haudattiin Kreugereiden perhehautaan.  G.  O.  Wasenius  minnesböcker  
18.11.1825, 26.6.1826, 24.9.1829  (SLS  564); Sophie Winter  G.  O.  Waseniukselle  
14.7.1829  (SLS  633.1.); Henrik Otto  Kreugeria koskevat holhousasiakirjat  G.  O.  
Wasenius  privata papper  ( SLS  408.2.6.2.4.). 
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jälkeen hänen viimeisten vuosiensa sukusolidaarisuutensa taas ulottui 
ennen muuta Collan-sukuisiin vaimon sisaruksiin. Vastaavasti kymme-
nen vuotta  G.  0.  Waseniuksen kuoleman jälkeen hänen jälkeläistensä 
lähes ainoa  side  Kreugereihin ja Wintereihin oli enää vähäinen riita 
vanhasta perinnönjaosta. Nyt Waseniukset olivat kirjeenvaihto-, liike-, 
avustus-, kummius-, majoitus- ja kesänviettosuhteissa mm.  von  Bons-
dorffien ja Carpelanien kanssa. Kaikissa tapauksissa sukusolidaarisuus 
syntyi, kehittyi ja kuoli avioliittojen myötä.14  

Toinen, jokapäiväisissä yhteyksissä harvinaisempi tapa käsittää suku 
sai näkyvimmät ilmauksensa sukututkimuksellisessa mielenkiinnossa 
esi-isiin (lineaarinen sukutunne). Tämänkaltaisen mielenkiinnon herää-
minen konkretisoitui Waseniuksilla ja Collaneilla  1860-90-luvuille, 
jolloin ensimmäiset sukuselvitykset valmistuivat.15  Tässäkin tapaukses-
sa suvun käsitettä rajattiin, nyt menneisyyteen suuntautuen ja mieskan-
taisesti. Etsittiin kantaisää, "ensimmäistä" Waseniusta tai Collania, ja  
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	tämän miespuolisia jälkeläisiä. Suvun tärkein tuntomerkki oli tässä 
tapauksessa yhteinen sukunimi.  Clas  Collanin harrastama sukututkimus 
oli ennen muuta oman perhe- ja suku-yhteyden korostamista ja etsimistä. 
Collanin sisarukset säilyttivät, lukivat ja siteerasivat vanhempiensa kir-
jeenvaihtoa ja hakivat näiden elämänvaiheista ja luonteenpiirteistä esi-
merkkejä ja yhteyksiä omaan aikaansa. Erityisen suosittua oli etsiä 
lapsista suvulle tunnusomaisia fyysisiä ja henkisiä piirteitä, oikealla 
Waseniuksella esimerkiksi tuli olla kuoppa leuassa.16  

Suvulle annettiin mielellään yhdistäviä, positiivisia sukuominaisuuk-
sia. Waseniusten kohdalla käytettiin usein käsitettä "Waseniuska  lyn-
net",  jolla viitattiin ihmisen yritteliäisiin, iloisiin ja reippaisiin luonteen-
piirteisiin. Käsite "Collanska  blodet"  taas viittasi enemmänkin vanhan 
pappissuvun opillisiin saavutuksiin ja vastaaviin luonteenpiirteisiin. 
Kuvaavasti  Valfrid  Vaseniuksen enot halusivat nähdä nuoren suku- 

14 	Säilyneet kummiluettelot kertovat hyvin sukusolidaarisuuden muutoksista.  G.  0.  
Wasenius  minnesböcker  14.10.1827, 8.2.1829, 29.3.1830, 14.5.1831, 7.8.1833  (SLS  
564);  Lovisa  Carpelans  betyg, utklipp, räkenskaper  mm. (SLS  633.8.6.). 

15 	Collan,  1862.  Äitinsä kautta Waseniuksen sukuun kiinnittynyt tunnettu sukututkija  
Tor  Carpelan teki ensimmäiset selvitykset Waseniuksen suyusta  1890-luvulla, 
jolloin  Matti  Wasenius myös piirsi asiaankuuluvaan sukupuun.  Matti  Wasenius  
Leonard  Waseniukselle  11.7.1891  (SLS  408.10.31.);  Utredningar över släkten  
Wasenius (SLS 633.folio  2). 1800-luvulla voimistuvasta sukuyhteyden etsimisestä 
Åström,  1989 s.183-185. 

16 	Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  24.2.1876  (SLS  633.8.5.).  Kuolleiden van-
hempien hiuskiehkuroiden säilyttäminen perhekalleutena medaljongeissa ja lahjoit-
taminen eteenpäin uudelle sukupolvelle  on  eräs kuvaava ja konkreettinen esimerkki 
sukuyhteyden vaalimisesta.  Johanna  Wasenius  Loyisa  Carpelanille  23.10.1877  
(SLS  633.8.5.).  



urhon  (ättalägg) valtavan lukuinnon ja oppineisuuden tyypillisenä ilma-
uksena Collan-suvun miesten lahjakkuudesta." 

Nimenanto oli tilanne, jossa sukuyhteyden erilaiset ilmenemismuodot 
ja muutokset näkyvät selvästi. Periaatteessa lapsen nimeämisen katsot-
tiin kuuluvan isän velvollisuuksiin ja oikeuksiin perheessä. Waseniuksen 
suvussa tämä periaate toteutui niin, että valtaosa lapsista sai  1800-luvun 
loppupuolelle asti nimensä isänpuoleisten sukulaisten mukaan.  G.  0.  
Wasenius esimerkiksi antoi ensimmäiselle lapselleen oman nimensä, 
toiselle isänsä ja kolmannelle äitinsä nimen, neljäs sen sijaan nimettiin jo 
lapsen äidin mukaan. Myös  G.  0:n  poikien lasten nimissä esiintyivät 
hieman eri muunnelmin vanhat Wasenius-nimet. Esimerkiksi Adolf-
nimisiä Waseniuksia kastettiin viidessä perättäisessä polvessa  I750-
luvulta  1890-luvulle. Vastaavasti  G.  0:n  tyttärien lapset saivat nimensä 
enimmäkseen miehenpuoleisen suvun perinnenimistä.18  

Vaikka valtaosa lapsista sai nimensä miehenpuoleisesta suvusta, 
nimettiin lähes jokaisessa perheessä joku tytöistä äitinsä mukaan. Pitkän 	39  
sisarussarjan nuoremmat lapset näyttävät saaneen nimiään myös äidin-
puolen suvusta, ja joskus myös suoraan sukuunkuulumattomilta kum-
meiltaan. Sukuyhteyden symbolista merkitystä kuvastaa yhtäkaikki  se,  
että suurin osa nimistä annettiin elävien tai kuolleiden sukulaisten mu-
kaan. 

Vuosisadan jälkipuolella suvun nimenannoissa voidaan havaita vähi-
tellen myös uusia piirteitä. Esimerkiksi  Harald,  Valfrid  ja  Leonard  
Wasenius saivat puhuttelunimensä vanhempien mieltymyksen mukaan, 
yhteys sukutraditioon säilytettiin  vain  toisissa etunimissä. Vielä etääm-
mälle suvun siteistä irtosivat aikuisiässä nimiään muutelleet Waseniuk-
set.  Valfrid  muutti sukunimensä alkamaan yksinkertaisella V:llä ja  Maria  
Lovisa  vaihtoi suvun perinteitä kantavan etunimensä mondeenimmaksi 
Marie-Louiseksi. Tällaiset uuden individualismin ilmaukset saattoivat 
eräissä suvun jäsenissä herättää myös närkästystä.19  

Edelläesitellyt kaksi erilaista tapaa puhua suvusta eivät olleet toisil-
leen vastakkaisia. Kummassakin tapauksessa vaalittiin tärkeäksi koettua 
perhe- ja sukuyhteyttä. Kun suku ymmärrettiin horisontaalisesti oli 
yhteys pääosin jokapäiväistä ja konkreettista laatua. Lineaarinen, mies-
kantainen sukuyhteys taas oli enemmänkin kirjallista ja taaksepäin  

17 	Karl  Collan  Alexander v.  Collanille  19.11.1861  (Co11.254); Valfrid Vasenius Lovisa 
Carpelanille  28.5.1905, 28.5.1911  (SLS  633.8.6.); Johanna  Wasenius  Alexander v.  
Collanille  28.2.1874  (Co11.254).  

18 	Wilskman,  1916 s.297-312. 
19 	Johanna  Wasenius Loyisa Carpelanille  6.1.1873  (SLS  633.8.5.);  Valfrid Vasenius 

Lovisa Caroelanille  28.5.1905 (Coll. 254).  



katsovaa. Silloin tällöin järjestetyillä laajemmilla sukupäivällisillä, joi-
hin pyrittiin ohjelmallisesti saamaan "koko suku" (edelläkuvatuissa 
rajoissa), sukuyhteyden konkreettiset ja symboliset ulottuvuudet olivat 
rinnakkain läsnä. Vastaava yhteys toteutui tietenkin myös kastejuhlissa, 
kihlajaisissa, häissä ja hautajaisissa.2°  

Sukupuolen näkökulmasta katsottuna suvun erilaisilla käsitteillä oli 
kuitenkin selvästi erilainen ja osittain sukupuoleen sidottu ominaislaa-
tunsa. Jokapäiväisen sukuyhteyden ylläpitäjinä naiset olivat tasa-arvoi-
sia miesten rinnalla. Vaimon puoleinen suku oli yleensä tervetullut 
sukupiiriin ja itseasiassa naiset olivat miehiä aktiivisempia konkreettisen 
sukuyhteyden ylläpitäjiä. Naiset kirjoittivat useampia kirjeitä, tekivät 
useampia ja pidempiä vierailuja, sekä hoitivat sukujuhlien järjestelyjä ja 
antoivat ruoka-, vaate- ja majoitusapua. Miesten osalle jäivät enemmän-
kin erilaiset yhteiset liiketoimet sekä sukulaisten rahallinen avustaminen. 
Sukututkimuksessa konkretisoituva menneisyyteen suuntautunut suku- 
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	tunne taas näyttää olleen painotetusti miehisen toiminnan aluetta. Miehet 
etsivät esi-isiä ja suku-urhoja, mieslinjaista verisidettä menneisyyteen. 
Ennen kaikkea miehet harrastivat omaan sukunimeensä liittyvää suku-
piirteiden mytologisointia.21  

3.2. Perhe 

Perheellä tarkoitettiin ensisijaisesti avioliiton kautta syntynyttä biologis-
ta yksikköä. Pariskuntaa, joka avioiduttuaan hankkii oman kodin ja 
lapsia.22  Aviomiehen velvollisuus oli tarjota vaimolleen oma koti. Sekä 
vanhemmat että nuoret vierastivat ajatusta, että nuoripari jäisi asumaan 
jommankumman vanhempien luo. Johanna Wasenius piti itsestäänselvä-
nä,  että hän muuttaa poikapuolensa  A.  F. Waseniuksen luota heti tämän 
avioiduttua 1860-luvulla, ja 1880-luvulla hän yhtä itsestäänselvästi pe-
rusti oman kodin poikansa Valfridin avioliiton jälkeen.23  A.  F. Wase-
niuksen sanoin: "Yli kaiken ovat mies ja vaimo, ei ole korkeampaa ja 

20 	Esimerkiksi tammikuussa  1888  pidettiin pitkään suunnitellut sukupäivälliset, joille 
haluttiin ohjelmallisesti kutsua "koko suku", tällä tarkoitettiin  G.  O.  Waseniuksen 
lapsia perheineen sekä  G.  0:n  lesken,  Johanna  Waseniuksen sisaruksia perheineen.  
Matti  Wasenius  Leonard  Waseniukselle  28.1.1888  (SLS  408.10.31.). 

21 	Suku-käsitteen ongelmallisuudesta ja epämääräisyydestä kertovat myös sukutut-
kijoiden kankeat ja ristiriitaiset määritelmät: "Suku koostuu kantavanhemmista ja 
heidän jälkeläisistään."  Luther, 1985 s.99.  "Sukuun kuuluvat ne henkilöt, jotka ovat 
isänja äidin tai jommankumman puolelta tiettyyn rajaan saaldca yksilön yeriheimolai-
sia." Hyppönen & Luttinen,  1988 s.22.  Suku-käsitteen monimielisyydestä Lehtonen,  
1990 s.38-42. 

2222 	Oleellista tässä näkemyksessä  on  perheyksikön muodostuminen  vain  ja ainoastaan 
avioliiton kautta. Aviopari, aviopari lapsineen tai leski lapsineen olivat kaikki 
avioliiton kautta syntyneitä perheitä, mutta esimerkiksi naimaton mies palvelijoineen 
ei muodostanut perhettä,  vain  talouden. Vrt. Laslett,  1972 s.29-31.  



tärkeämpää velvollisuutta kuin heidän molemminpuolinen elämänsä ja 
onnensa. Vasta kun kumpikin luopuu äidistä ja isästä ovat  he  todella 
yhtä."'-4  

Perheen synty oli siis yleensä yksiselitteinen tapahtuma. Jokaisella 
perheellä oli kuitenkin oma elämänkaarensa, jonka aikana perhe muutti 
jatkuvasti muotoaan ja siinä vaikuttavat eri-ikäiset ihmiset kokivat ase-
mansa perheessä aina hieman eri tavalla. Tätä jatkuvasti muuttuvaa 
perhesykliä voidaan havainnollistaa esittämällä  G.  0.  Waseniuksen 
Eteläsatamassa asuneen perheen koostumus noin kymmenen vuoden 
välein.  1822:  G.  0. 1834:  G.  0.  &  Anna  &  4  lasta  1842:  G.  0.  &  5  lasta  
1852:  G.  0.  &  Johanna  &  4  aikuista lasta &  4  lasta  1861: Johanna  &  2  lasta  
1872: Johanna  &  2  aikuista lasta  1882: Johanna.  

Vaikka perheellä tarkoitettiin ensisijaisesti yhteisessä kodissa asuvia 
vanhempia ja lapsia, saattoivat sekä vanhemmat (vaimot) että lapset 
matkan varrella vaihtua. Waseniuksen  1830-luvun perheestä ei säilynyt  
1860-luvun perheeseen ketään, ja silti sekä perheen että ympäristön 	41  
mielestä kyse oli samasta konsuli Waseniuksen perheestä Helsingin 
Kalastajasatamassa. Perhe määriteltiin miehen kautta, vieläpä silloin kun 
mies oli jo kauan ollut vainaja. Tässä tapauksessa kyse oli melko 
radikaaleista muutoksista, mutta ei millään muotoa harvinaisuudesta. 
Aviopuolisoiden väliset suuret ikäerot, ennenaikaiset kuolemat ja syn-
nyttäminen koko hedelmällisen iän ajan tekivät säätyläisperheistä hyvin-
kin monimutkaisia muodostelmia. 

Vaikka perhe syntyi avioliitossa,  se  jatkoi elämäänsä toisen puolison 
kuoleman jälkeenkin. Lasten kanssa yksin jääneen mieslesken odotettiin 
avioituvan uudelleen, ja näin kävi myös tutkimassamme sukupiirissä. 
Naisleskien avioituminen oli huomattavasti harvinaisempaa. Kuvaavaa  
on,  että  26-vuotiaana leskeksi jäänyt Thekla Wasenius piti uutta liittoa 
omalla kohdallaan mahdottomana ajatuksena, kun samassa asemassa 
olevien sukulaismiesten uudelleenavioituminen oli hänen mielestään 
itsestäänselvää ja toivottavaa. Äidittömät tarvitsivat äidin.25  

Toisaalta avioliiton kautta syntyvä perhe koettiin myös sillä tavalla 
ainutkertaiseksi, että uuden avioliiton myötä perheeseen tulleita uusia 
äitejä tai isiä tai sisaruksia pidettiin kuitenkin aina "puolikkaina". Julki-
sesti  A. F.  Wasenius nimitti äitipuoltaan "mammaksi", mutta yksityiskir-
jeessä äidistä tulikin  "min  fars hustru",  sillä ihmisellä saattoi olla  vain 

23 	Avioparin oma koti ja vanhempien kodista poismuuttaminen koettiin tärkeäksi 
osaksi aikuistumista. Tämä periaate ei kuitenkaan estänyt sitä, että tarpeen vaatiessa 
(sairaus, koulunkäynti jne.) sukulaisia autettiin majoittamalla heitä pitkiäkin aikoja.  
Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  15.12.1861, 27.6.1880  (Co11.254).  

24 	
A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  18.9.1861  (SLS  408.10.20.) 

25 	Thekla Wasenius  Lovisa  Carpelanille  26.5.1867, 21.6.1872, 19.4.1909  (SLS  633.8.6.).  



yksi  "mor".  Vastaavasti  G.  O.  Waseniuksen kaikki lapset nimittivät 
toisiaan veljiksi ja sisariksi, mutta käytännössä  "Mamma  Annan" lapset 
erottuivat jo ikänsä ja yhteisten kohtaloidensa vuoksi  "Mamma  Johan-
nan" lapsista.26  

Perheen käsite oli siis tarpeen tullen joustava. Perheen ja suvun 
keskinäisessä kirjeenvaihdossa  se  oli myös aina tunteella ja merkityksel-
lä ladattu käsite. Perhe oli yhtä kuin  "de mina", "de  egna",  "de  våra".  Kun 
ihmiset halusivat viettää "oikeata" perhe-elämää  he  tarkoittivat kotiin, 
rauhaan, arkipäivään ja lapsiin sidottua onnellista elämää. Onnellisen 
kotielämän vastakohtana nähtiin "maailma", jolla tarkoitettiin ennen 
kaikkea seuraelämää, jatkuvia juhlia, huvimatkoja ja päivälliskutsuja. 

Huvituksiin ja seuraelämään ei suhtauduttu kielteisesti, mutta selvästi 
niiden arvostelu lisääntyi läpi vuosisadan. Myös työelämä pitkine liike-
matkoineen, huolineen ja juonitteluineen saatettiin esittää kotionnen 
vastakohdaksi ja uhkaajaksi. Perhe-elämä oli kaikissa tapauksissa myös  
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	yksinäisyyttä, lapsettomuutta ja naimattomuutta parempaa elämää. Lä- 

heisten mielestä onnettomassa avioliitossa elävä sisko oli sairaiden lasten 
ja tasapainottoman miehen kanssa aina kuitenkin naimatonta sisartaan 
onnekkaampi. Tutkimuksen seuraavassa osassa esille tuleva käsite  "hus-
lig sällhet"  oli tuttu ja käytetty käsite myös Waseniuksilla. Kodin ja 
ulkomaailman vastakkainasettelussa oli myös selvä sukupolviero, sillä 
vielä  G.  O.  Waseniuksen aikaisissa lähteissä tällaista eksplisiittistä 
erottelua ei juuri tehty.27  

Familj-sanalla viitattiin ensisijaisesti vanhempiin ja lapsiin, mutta sitä 
käytettiin yleisesti myös toisessa, laajemmassa, merkityksessä. Aiem-
min esiteltyä läheistä sukupiiriä saatettiin eri tilanteissa näet nimittää 
paitsi suvuksi myös perheeksi, sillä myös lähisukulaiset olivat "omia"  
(de  våra,  de  egna,  alla  våra egna).  Kun  Johanna  selvitti "koko perheen" 
asiat tai puhui "perheneuvostosta" hän tarkoitti myös kaikkia miehensä 
lasten perheitä sekä omien sisarustensa perheitä. Vastaavasti hän saattoi 
kertoa kotonaan käyneen paljon vieraita, joista osa oli omia ja osa 
vieraita. Vierailla ei tässä tarkoitettu outoja ihmisiä, vaan tuttavia, jotka 
eivät olleet läheistä sukua.28  

26 	A.  F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  11.9  &  18.9  &  23.9.1861  (SLS  408.10.20.). 
27 	G.  O.  Wasenius  Caroline  Waseniukselle  4.10.1830  (VA  602:64,  kirje  n.60);  Clas 

Collan  Johanna  Waseniukselle  23.10.1859  (Co11.254);  Johanna  Wasenius  Alexander 
v.  Collanille  1.12.1864, 19.3.1876, 16.2.1879, 13.10.1888  (Co11.254); A.  F.  Wase-
nius Mathilda Waseniukselle  24  &  31.7.1861  (SLS  408.10.20.);  Gundel  Malm  
Leonard  Waseniukselle  24.8  &  15.10.1899  (SLS  408.10.17.);  Mathilda Wasenius  
Johanna  Waseniukselle  20.10.1867, 6.1.1868  (Co11.254);  Georg Otto  Wasenius  
Johanna  Waseniukselle  25.10.1853  (Co11.254);  Johanna  Wasenius Loyisa Carpela-
nille  21.1.1870, 29.4.1870, 21.1.1877  (SLS  633.8.5.);  Mathilda Wasenius A.F. 
Waseniukselle  18.12.1869, 2.2.1870, 5.2.1870, 9.2.1870  (SLS  633.3.2.).  



3.3.  Talous 

Tavallisia palkollisia ja palvelijoita ei liitetty perheen käsitteeseen.  He  
olivat läsnä, mutta  he  eivät olleet omia. Samassa talossa asui kahdenlaisia 
ihmisiä, toisia yhdistivät tunne ja verisiteet, toisten yhteys taloon oli 
sopimuksellinen ja työntekoon liittyvä. Saman katon alla olivat toisaalta  
"hem"  ja  "familj",  toisaalta  "hus"  ja  "hushåll".  Saatettiin esimerkiksi 
kirjoittaa kuinka lavantautia oli esiintynyt "i  vår  omgifning"  (so.  palve-
lusväessä), mutta onneksi  "ingen  af  de  egna"  ei ollut sairastunut. Lapsen-
piika tai keittäjätär vastasivat osaltaan kotionnesta ja viihtyvyydestä, 
mutta asiasta kirjeissäään puhuneiden aikuisten näkökulmasta  he  eivät 
olleet osa kotia, vaan osa taloa ja kotitaloutta.  1860-luvulla ja myöhem-
min perheitä perustaville Waseniuksille tämä jako oli jo selvä.29  

G.  0.  Waseniuksen aikaisissa  1820-40-lukujen kirjeissä jako ei sen 
sijaan vielä näkynyt niin korostuneena. Ennen kaikkea  G.  0.  Wasenius 
itse mielellään korosti isännän ja kauppahuoneen päämiehen roolia. Hän 
rukoili Jumalan siunausta aina koko talolleen, kutsui jouluna pöytäänsä 
myös palkolliset, sekä odotti samassa talossa asuvien alaisten ja yhtiö-
kumppanien viettävän myös iltojaan isännän luona. Hänen mielestään oli 
samalla itsestäänselvää, että isännällä  (patron)  oli oikeus valvoa ja ohjata 
palkollistensa vapaa-ajan menoja ja jopa pukeutumista. Toisaalta hän 
esimerkiksi hankki kaupungin parhaat lääkärit taloonsa palkollisten 
sairastaessa.  G.  0.  Wasenius korosti, että isännän tuli tarvittaessa olla 
isän asemassa palkollisilleen. Hänen patriarkaalinen asenteensa näkyi 
myös julkisessa toiminnassa. Wasenius toimi mm. aloitteentekijänä ja 
organisaattorina Helsingin säätyläisten kerätessä rahaa pitkäaikaisten ja 
uskollisten palvelijoiden eläkerahastoon.3° 

Isällisyyttä  (so.  itsevaltiutta ja holhousta) korostava asenne oli  1800-
luvun alkupuolella työnantajien ainoa tapa suhtautua palkollisiin ja alaisiin 
Isällisyys ei useimpien palkollisten kohdalla tarkoittanut silti läheisiä tai 
lämpimiä välejä. Työnantajana  G.  0.  Wasenius korosti yhteisöllisyyttä, 
mutta yksityiselämässään hän otti sosiaalista etäisyyttä tavallisiin palkolli- 

78 	Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  1.11.1868, 5.5.1873  (SLS  633.8.5.); Johanna  
Wasenius  Alexander v.  Collanille  21.2.1847, 15.5.1859, 1.12.1864, 12.10.1869, 
8.1.1870  (Co11.254); Mathilda Wasenius  Johanna  Waseniukselle  20.10.1867, 
27.8.1868  (ColI.254). Ayioliiton jälkeen toiyotettiin aina "uusi perheenjäsen" terve-
tulleeksi, ja uudet sukulaiset ryhtyiyät välittömästi kutsumaan toisiaan "äidiksi", 
"veljeksi", "sisareksi" jne.  Anna  Meisner  G.  0.  Waseniukselle  22.6.1827  (SLS  
633.1-2.); Johanna  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  20.5.1889  (SLS  633.3.1.). Marie-
Louise  Wasenius  Leonard  Waseniukselle  3.9.1911  (SLS  408.10.30.). 

29 	Mathilda Wasenius  Johanna  Waseniukselle  27.8.1868  (Co11.254).  
30 	Helsingfors  Tidningar,  1844 n.101;  G.  0.  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  14.2.1845  

(SLS  408.10.24.);  G.  0.  Wasenius  Alexander y.  Collanille  20.1.1848, 2.2.1848, 
5.3.1848  (Co11.254).  
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siinsa. Isännän "koko taloa" korostava elämäntapa oli palkollisten näkökul-
masta osa isännän hierarkkista vallankäyttöä. Palkolliset olivat isäntäväen 
omien lasten asemassa kurin, työn ja vapaa-ajan suhteen, mutta heillä ei 
ollut lasten oikeuksia, resursseja tai tulevaisuudennäkymiä.31  

Toisaalta  G.  0.  Waseniuksen lähimmät ja tärkeimmät työntekijät, kaup-
pahuoneen pitkäaikaiset kirjanpitäjät  J.  F.  Granberg ja  B.  A.  Thunberg  
elivät mukana sekä perheen arjessa että juhlassa. Granberg ja  Thunberg  
tulivat Waseniuksen kirjakaupan palvelukseen jo  1820-luvulla. Wasenius 
otti Thunbergin kirjakauppansa osakkaaksi jo vuonna  1833  ja vuonna  1838  
Wasenius, Granberg ja  Thunberg  muodostivat yhtiön, jonka nimissä ryh-
dyttiin hoitamaan kaikkia Waseniuksen kauppahuoneen liiketoimia. 

Alkuvuosina kumpikin asui isäntänsä talossa ja Granberg vietti siellä 
vielä vanhuutensa päivät. Nuoren  Adolf  Fredrikin  1830-luvun kirjeistä käy 
ilmi, että kirjanpitäjät olivat mukana lasten leikeissä sekä perheen kesänvie-
tossa ja isän poissaollessa  he  hoitivat koko  talon  asioita. Thunbergin ja 
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	Granbergin solmimien yhtiösopimusten ehdot kuvastivat osaltaan kauppa- 
huoneen patriarkaalista henkeä. Kirjanpitäjille luvattiin ruoka, asunto ja 
ylöspito talossa sekä osuus voitosta. Toisaalta  he  sitoutuivat ilman korva-
usta "hjelpa  till  i  G.  0.  Wasenii  ekonomiska  angelägenhäter,  så  vidt  tid 
och omständigheter  medgifva." Terveytensä heikentyessä Wasenius 
tarvitsi luotettavia apulaisia, ja kun hänet omat poikansa olivat vielä nuoria, 
sitoi hän apulaisensa ja työtoverinsa lujin sitein taloonsa ja liiketoimiinsa. 
Toisin sanoen  G.  0.  Wasenius ei erottanut selvästi perheen,  talon  ja 
kauppahuoneen elämää toisistaan. Hänelle "Waseniuska  gården vid  Fiskar-
hamnet" oli enemmän yksi kokonaisuus kuin myöhemmin hänen pojilleen, 
joiden kirjanpitajat ja konttoristit eivät enää samalla tavalla olleet sidoksissa  
talon  ja perheen elämään. Tiedot  I800-luvun alkupuolelta mm. Malmin 
kauppahuoneesta Pietarsaaresta,  Hackmanin  kauppahuoneesta Viipurista 
ja Björnbergin kauppahuoneesta Porista kertovat samanlaisesta suhteesta 
isännän ja kirjanpitäjien välillä kuin  G.  0.  Waseniuksen talossa vallitsi."

Viranomaisten näkökulmasta koko Waseniuksen talo muodosti  1850- 
luvulle saakka yhden ainoan konsuli Waseniuksen ruokakunnan, johon 
myös Annebergin huvilan työväki laskettiin ajoittain mukaan." Lähem-
min tarkastellen kauppiastalouksien henkikirjoituksessa yhdeksi koko-
naisuudeksi laskettu ruokakunta käsitti (varsinaisen perheen lisäksi)  

31 	Vrt. Lönnqvist  1992, s. 154-6. 
32 	G.  0.  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  21.4.1849  (SLS  408.10.24.);  G.  0.  Wasenius  

Alexander y.  Collanille  20.1.1848, 5.3.1848  (Co11.254);  G.  0.  Wasenius  minnes-
böcker  24.12.1831, 24.12.1832  (SLS  564); A. F.  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  
9.1.1839, 15.3.1839, 19.2.1840, 16.8.1840, 30.8.1840;  Yhtiösopimukset (SLS  
408.2.1.1.5.),  (SLS  408.2.1.1.6.).  Esimerkiksi Malmin kauppahuoneen nuoremmat 
apulaiset "ansågos  som medlemmar  i  familjen".  Nikula,  1948 s.89.  Vrt.  Gulin,  1965 
s.295-296;  Tigerstedt,  1952 s.44-45.  



käytännössä kaksi erillistä, sukupuoleen sidotun työnjaon mukaista ja 
toisiaan täydentävää osaa. 

Toisaalta oli feminiininen, emännän johtama kotitalous  (hushåll),  yk-
sikkö jota yleisesti kutsuttiin emännän etunimellä (Mathildas, Johannas). 
Kotitalous oli emännän ja piikojen muodostama työyhteisö joka vastasi 
mm. ruoasta, lastenhoidosta, siivouksesta ja vaatehuollosta. Toisaalta oli 
miehinen kauppahuone, jonka muodostivat Waseniusten tapauksessa laa-
jimmillaan isäntä, kirjanpitäjät ja konttoristit, kauppa-apulaiset, kirjapai-
non työntekijät sekä oppilaat ja rengit. Rengit tosin tekivät sekä kauppa-
huoneen että kotitalouden töitä, mutta muiden miespuolisten työntekijöi-
den tavoin  vain  isäntä palkkasi ja johti heitä. Vastaavasti piikojen valitse-
minen, palkkaus ja johtaminen olivat emännälle kuuluvia asioita.34  

Waseniusten ja ylipäätään varakkaiden kauppiaiden (ja virkamiesten) 
tapauksessa  he  omistivat itse talonsa, jotka kantoivat omistajiensa nimeä 
(Waseniuska gården).35  Talon  lukuisissa huoneissa ja rakennuksissa eli 
ruokakuntaan kuuluvien työntekijöiden  j  a  perheenjäsenten lisäksi yleen-
sä vuokralaisia. Myös Waseniusten Eteläsataman talossa asui ja vaikutti  
I800-luvun mittaan kymmeniä erilaisia ja usein lyhytaikaisia vuokralai-
sia, joita varsinkaan tutkimusajankohdan alkupuolella ei aina merkitty 
mukaan henkikirjoihin. Perheenjäsenten asemassa olivat ne lukuisat 
ulkopaikkakuntalaiset sukulaispojat, jotka saivat kouluaikansa majoi-
tuksen talosta.36  Toisaalta erillisiä huoneita ja huoneistoja vuokrattiin 
myös vieraille, kuten opiskelijoille, vanhuksille ja kokonaisille perheille. 
Tällaisia vieraita vuokralaisia ei laskettu kuuluviksi kotitalouteen tai 
ruokakuntaan.37  Muutamana kesänä venäläiset kylpylävieraat vuokrasi-
vat  koko  talon  kesäkaudeksi, ja myöhemmin valtiopäivien aikaan hy-
vinmaksavat valtiopäivämiehet olivat suosittuja vuokralaisia. Aika ajoin 
talosta vuokrattiin myös konttori- tai varastotilaa.38  

33 	Kansainvälisessä perhehistoriallisesssa tutkimuksessa  "eoresident domestie group".  
Laslett,  1972 s.24-25; Wall, 1983 s.6-8. 

34 	Anna  Charlotta  Wasenius  G.  O.  Waseniukselle  17.6.1828, 24.7.1829  (SLS  633.1-2.); 
Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  9.11.1868  (SLS  633.8.5.). 

35 	Omassa talossa asuminen oli menestyvälle kauppiaalle itsestäänselvää ja "ajan tayan 
mukaista". Hoving,  1949 s.176-177. 

36 	Esim.  Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  30.3.1873, 4.8.1873, 14.9.1873, 
1.11.1874, 26.3.1875  (Co11.254).  

37 	Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  19.1.1885  (SLS  633.8.5.);  Mathilda Wase-
nius  Lovisa  Carpelanille  16.3.1885  (SLS  633.8.6.); A. F.  Waseniuksen sopimuksia 
vuokralaisten kanssa (SLS  408.5.9.5). 

38 	Esimerkiksi vuonna  1841  G.  O.  Wasenius yuokrasi suuren kauppiastalonsa seitse-
mäksi kuukaudeksi valtioneuvoksetar  Aurora  Demidoffille  4500  hopearuplalla. 
Vuokraaminen oli ilmeisen kannattava liiketoimi, sillä vuokrasumma oli puolet koko 
kauppiastalon perunkirjoitusarvosta.  G.  O.  Wasenius  dagböcker  8.9.1841  (SLS  
564);  Bouppteckning efter  Anna  Charlotta  Wasenius  18.2.1839  (SLS 633.folio  1);  
Thekla Wasenius  Lovisa  Carpelanille  21.6.1872  (SLS  633.8.6.). 
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Kuva 1 .1: Kaksikerroksinen vintillä 
varustettu puinen asuintalo, sisäänkäynti 
pihanpuolelta. Korkeus 16,5 kyynärää, 
pituus 64 kyynärää, leveys 18 kyynärää. 
17 kaakeliuuneilla lämmitettävää 
huonetta, 2 keittiötä, joissa keittohellat ja 
paistouunit, 1 ruokakammio, 1 
mankelihuone, 1 säilytyshuone, 1 
eteinen. Kivijalka, jossa useita tiilestä 
muurattuja kellareita ja varastoja. 
Vintissä säilytystilaa ja 2 leipäkonttoria. 
2: Kaksikerroksinen puinen 
asuinrakennus. Korkeus 20,5 kyynärää, 
pituus 31,5 kyynärää, leveys 18 
kyynärää. Yläkerrassa 6 huonetta ja  

keittiö, alakerrassa 6 huonetta ja keittiö, 
vintti. 3: Hyysikkä, tapetoitu. 4: 
Leivintupa, jossa myös kolme 
asuinhuonetta ja huoneiden yläpuolella 
ruokavarasto. Leivintuvassa muuripata, 
jonka tilavuus 60 kannua. 5: 
Ulkorakennus, jossa talli, kanala, 
sontahuone, heinävintti, kaksi hyysikkää 
ja ruokavarasto. 6: Maalaamaton 
vaunuliiteri vintteineen. 7: Liiteri. 8: 
Liiteri. 9: Hyysikkä, ei tapetteja. 10: 
Hyysikkä, ei tapetteja. 11: Kaivo. 
Palovakuutusasiakirjat vuodelta 1861 
(SLS 408.5.9.3.). 
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4. HELSINKILÄINEN KAUPPIASTALO 

1800-LUVULLA 

4.1. Talo Valaskalan korttelissa 

72-vuotias leskirouva Mathilda Wasenius ajoi huhtikuun 27. päivänä 
1904 tyttärensä Marie-Louisen kanssa viimeisen kerran ulos talosta, joka 
oli 1820-luvulta lähtien ollut Waseniuksen suvun omistuksessa. Sanaa-
kaan sanomatta ja taakseen katsomatta naiset jättivät jäähyväiset kaupun-
kilaisten hyvin tuntemalle Waseniuksen talolle Valaskalan korttelissa 
Helsingin Eteläsatamassa. Heille talo edusti "kodin pyhyyttä, joka nyt oli 
jätettävä", toisille se oli ollut vuosikymmeniä myös työnteon ja liiketoi-
minnan keskus. 

Waseniukset muuttivat vain parin sadan metrin päähän Katajanokalle, 
mutta elämänpuitteiden kannalta muutos oli suuri. Eteläsataman (vuosi-
sadan alkupuolella nimitys oli Kalastajasatama) talo edusti hevostallei-
neen, pihakaivoineen, vuokralaisineen, tavaramakasiineineen ja kontto-
reineen väistyvää elämäntapaa. Uudessa paikassa, Luotsikatu 4:n kivi-
muurissa he vain asuivat, mukavammin ja lämpimämmin, mutta myös 
ahtaammin kuin ennen. Perhe-elämän ja työelämän näyttämöt olivat 
Waseniusten tapauksessa nyt lopullisesti erillään. Mathilda Wasenius, 
edellisen vuosisadan ihminen, valitti epämukavuutta, joka syntyi kun 
konttori, talli, vaunuliiteri ja konttorivahtimestarin asunto olivat nyt 
hajallaan eri paikoissa.39  

Eteläsataman tontti siirtyi Waseniusten haltuun vuonna I822, jolloin  
G.  0. Wasenius osti sen silloisine asuinrakennuksineen majuri Kuhlber- 
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WASENIUKSEN KAUPPIASTALON POHJAPIIRUSTUS 

gin  leskeltä. Tässä ensimmäisessä omassa talossaan  G.  0.  Wasenius asui 
yhdessä kahden iäkkään leskirouvan  (em.  Kuhlberg palvelijoineen ja 
eräs leskipastorska lapsineen), neljän puotiapulaisen, kirjanpitäjän,  ren-
gin,  ja piian kanssa, ja tänne hän myös toi vuonna  1826  Ruotsista 
vaimonsa  Anna  Meisnerin.  G.  0.  Wasenius valitteli vaimolleen talonsa 
pienuutta, eivätkä sen kahdeksan kamaria, sali ja keittiö ilmeisesti kovin 
paljon tilaa tälle joukolle suoneetkaan. Avioiduttuaan hän ryhtyi harkit-
semaan huomattavasti suuremman  talon  rakentamista ja pian ensimmäi-
sen lapsen syntymän jälkeen vanha talo liitereineen revittiin. Rakennus-
työt sujuivat nopeasti, sillä jo samana vuonna  1828  Wasenius muutti 
perheineen ja palkollisineen uuteen, suureen kauppiastaloon. Vuosien  
1828-1833  välisenä aikana tontille rakennettiin vielä useita muita raken-
nuksia, jonka jälkeen  se  säilytti pihapiirinsä kutakuinkin muuttumatto-
mana myynti- ja purkuvuoteen  1904  asti.40  

39 Marie-Louise  Wasenius  dagböcker  27-29.4.1904  (SLS  633.6.4.);  Mathilda Wase-
nius  Lovisa  Carpelanille  26.2.1904  (SLS  633.8.6.).  
Tonttihistorialliset muistiinpanot  1826-1831  (Da:4)  1826:16,92, 1828: 27, 33, 38, 
43.  Aminoffin kokoelma. HKA ; Uudenmaan ja Hämeen läänin henkikirjat, Helsin-
gin kaupunki  1822. (U 14). VA;  G.  0.  Wasenius  minnesböcker  26.9.1827, 20-
21.3.1828, 2-3.4.1828, 4.11.1828  (SLS  564); A. F.  Wasenius:  fastigheter,  sisältää 
mm. paloyakuutusasiakirjat (SLS  408.5.9.3.). 
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Waseniuksen perheen oma asunto oli tavanomaista säätyläis- tai 
kauppiasasuntoa hieman suurempi, mutta talo sinällään edusti tut-
kimusajankohtana helsinkiläistä asumisympäristöä tyypillisimmillään. 
Oheinen pohjapiirros aidattuine tontteineen, kaksine asuinrakennuksi-
neen, talleineen, varastoineen ja ulkohuoneineen voisi olla lähes mistä 
tahansa ajan helsinkiläisestä korttelista tai suomalaisesta kaupungista. 

Tontin pohjapiirustuksen talo numero 1 oli ns. suuri kauppiastalo, 
jossa Waseniukset itse asuivat. Kun  G.  O. Wasenius rakennutti suuren 
21-huoneisen kauppiastalon hän yhdisti suunnitelmissaan asumisen, 
edustamisen ja työnteon. Talossa oli paitsi lukuisia makuuhuoneita, 
myös suuri salonki ja useita muita seurusteluun ja illanviettoihin tarkoi-
tettuja huoneita. Alakerrassa oli lisäksi yhdessä huoneessa kauppahuo-
neen konttori ja kolmessa huoneessa Waseniuksen kirjapaino. Kaiken-
kaikkiaan tontilla olevat kaksi asuinrakennusta ja piharakennukset muo-
dostivat joustavan kokonaisuuden, jossa huoneiden käyttötarkoitusta 
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	muuteltiin kauppahuoneen ja perheen tarpeiden mukaan.  G.  O. Wase- 
niuksen päivinä suuri kauppiastalo oli yleensä perheen ja kauppahuoneen 
omassa käytössä.  A.  F. Waseniuksen aikaan kirjapaino oli jo poissa, 
leivintupa ja renkitupa siirretty piharakennuksi  in,  j  a  kauppias perheineen 
asui lopulta vain kahdeksassa huoneessa. Toiset huoneet olivat yleensä 
vuokrattuja muille perheille. Vuosisadan kuluessa vahvistuva suuntaus 
kohti intiimimpää asumista näkyi näin myös suuren kauppiastalon vai-
heissa.'  

G.  O. Waseniuksen kuolinvuodelta 1852 säilynyt inventaarioluettelo 
kertoo tarkemmin talon kahdenkymmenenyhden huoneen silloisesta 
käytöstä. Vuoden 1852 asussa talon huonejakoa leimasi erilaisten seu-
rustelu- ja ruokailutilojen suuri määrä. Ruokailua varten talossa oli 
ruokasali, jonka pöydässä oli tavallisissa oloissa tilaa 15 hengelle. 
Salonki pianoineen ja useine pöytineen oli toinen keskeinen edustustila. 
Näiden lisäksi pikku sali, kabinetti, etuhuone ja vihreä huone oli sisustet-
tu seurustelutiloiksi. Vihreä huone useine peileineen ja peilipöytineen oli 
ilmeisesti tarkoitettu naisten jaetuhuone piippuhyllyineen, ilmapuntarei-
neen ja lämpömittareineen miesten seurustelua varten. Talon alakerrassa 
sijaitsivat kauppahuoneen konttori, keittiö, mankeli- ja leivinhuoneet 
sekä palvelusväen kamari. Loput huoneista olivat makuuhuoneita, joista 
osa oli kalustettu myös työhuoneeksi. Huonetila näyttää eriytyneen 

42 	G.  0.  Wasenius  minnesböcker  1828-1831  (SLS  564);  Vuoden  1852  inyentaariolista 
ja yuoden  1861  palovakuutusasiakirjat (SLS  408.5.8.22.  ja  408.5.9.3.).  Huoneiden 
"elastisuudesta" mm. Thekla Wasenius  Lovisa  Carpelanille  26.12.1871, 21.6.1872, 
17.2.1873  (SLS  633.8.6.). 

43 	A. F.  Wasenius,  Lantbruksverksamhet  (SLS  408.5.8.22.).  Huonetilan eriytymisestä 
Lönnqvist,  1992  si  14-124.  



aikakauden säätyläistaloissa yleisen mallin mukaan: yläkerrassa tilat 
intiimille perhe-elämälle ja edustamiselle, alakerta kotitalouden ja työn-
teon käyttöön 43 

Eräät säilyneet perukirjat täydentävät tietojamme talosta elinympäris-
tönä. Talossa paitsi asuttiin, tehtiin myös työtä ja elettiin pitkään osittai-
sessa omavaraistaloudessa. Omavaraisuus oli jopa ylpeilynaihe, omaa 
leipää tai makkaraa pidettiin emännän kunnia-asiana.44  Tuotannon mu-
kanaolo korostui erityisesti  G.  O. Waseniuksen aikana, jolloin hänen 
kirjapainonsa sijaitsi talossa. 1850-luvun alkuun talon navetassa oli 
myös lehmiä ja kanoja. Lisäksi oman karjan ja viljelysten tuotteet 
Vanhassakaupungissa, Koskelassa ja Viikissä täyttivät ruokavarastot 45 
Lehmän poikiminen oli talon emännän huolenaiheita ja talon pojat 
opetettiin käsittelemään hevosia. Keittiön ovella kävi tasaisena virtana 
omia torppareita tuomassa maan ja meren antimia." 

Vuonna 1839 tallissa oli 5 työhevosta, 2 vaunuhevosta sekä 31 erilaista 
vaunua, kärryä ja rekeä. Talon varastoista löytyi mainittuna vuonna mm. 	49 
500 tynnyriä perunoita, 130 tynnyriä ruista ja 40 tynnyriä kauraa. Kellareis-
sa säilytettiin suuret määrät rakennustarvikkeita, maalia ja tervaa sekä satoja 
pulloja viinejä ja olutta. Syksyllä haettiin Viikissä ja Vanhastakaupungissa 
sijainneilta omilta tiloilta tai torppareilta leipäviljaa, suolakalaa ja suolali-
haa varastot täyteen sekä hillottiin omia hedelmiä ja marjoja.47  

A.  F. Waseniuksen aikana, 1860-luvulta lähtien kauppiastalon ja myös 
muiden samanlaisten helsinkiläistalojen ulkomuoto ja asumisolot alkoivat 
muuttua. Kirjapaino siirrettiin pois ja kotieläimien pito hevosia lukuunotta-
matta lopetettiin. Omavaraisuuden ihanteesta luovuttiin vähitellen ja leivin-
tupa hylättiin, kun leipä ryhdyttiin ostamaan kaupasta. Talossa tehtiin myös 
suuria remontteja, siihen lisättiin mm. koristeellinen katuportti, minkä 
lisäksi entiset työtilat muutettiin asuintiloiksi. Uutta asumismukavuutta 
edusti keittiöön sijoitettu uudenaikainen kaakeliliesi, joka monipuolisti 

44 	Vrt. Heinricius,  1914 s.72; Rein, 1918 s.27; Ramsay, 1966 s.153-154;  Paulaharju,  
1965 s.27-30. 

45 	Pelkästään Viikissä oli vuonna  1854 15  hevosta,  72  lehmää ja  8  härkää, tilalta 
toimitettiin huomattavia määriä maitoa ja perunaa myyntiin. Annebergin kesähuyi-
Ian yhteydessä oleyilta pelloilta taas myytiin suuria määriä kaalia ja viljaa. Forsbyn 
ja Greijuksen tiloilta viljaa. Lisäksi  G.  0.  Wasenius kokeili mielellään myös 
harvinaisempien kasvien kasyattamista, hän viljeli mm. persialaisia melooneja, 
turkkilaisia papuja, pomeranssipuita ja amerikkalaista kevätruista.  G.  0.  Wasenius'-
lantbruksverksamhet (SLS  408.2.4.1.1, 408.2.4.1.8.) A. F.  Wasenius'-
lantbruksverksamhet (SLS  408.5.8.11  —  408.5.8.19.). 

46 	Anna  Charlotta  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  24.7.1829  (SLS  633.1-2.); Johanna  
Wasenius  Anna  Kuhlefeltille  8.12.1846  (Co11.254).  

47 	Anna  Charlotta  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  24.7.1829, 23.7.1830  (SLS  633.1-
2.); Johanna  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  29.9.1845  (Co11.254).  1830-luvun 
helsinkiläisten säätyläistalojen omavaraisuudesta Schauman,  1886 s.183-218.  
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Kuva 2. Kauppiastalon satamanpuoleisel-
le sivulle rakennettiin 1870-luvulla tämä 
koristeellinen katuportti. Kyse oli 
puhtaasta silmänpalvonnasta, sillä 
rakennuksella ei ollut muuta virkaa kuin 

toimia porttina ja kätkeä vanha liiterira-
kennus ohikulkijoiden katseilta.  (A. F.  
Wasenius —  Fastigheter  SLS  
408.5.9.3.).  

ruuanlaittoa, eikä enää levittänyt nokea ja savunkäryä sisätiloihin. Huoneil-
man laatua parannettiin myös ikkunoita saranoimalla.48  

Ruokakunnan koosta kertovat talosta vuonna 1853 löytyvät 32 sänkyä, 6 sohvaa, 
242 tuolia ja 32 kaakeliuunia. Kaikkien talossa asuneiden ihmisten, Waseniuksen 
ruokakuntien sekä perheiden koosta antaa tietoja seuraava Helsingin henkikirjojen 
pohjalta tehty asetelma: 

TALO RUOKAKUNTA PERHE 

1834 25 henkeä 25  h.  (GOW) 6  h.  (GOW) 
1842 26 26 	(—"—) 6 	(—"—) 
1852 59 33 	(—"—) 10 	(—"—) 
1861 20 10 	(AFW) 2 	(AFW) 
1872 16 9 	(—"—) 5 	(—"—) 
1881 24 9 	(—"—) 6 	(—"—) 49 

Liitteessä 2 seurataan vastaavien vuosien kehitystä koko Valaskalan-
korttelin osalta. Kortteli oli leimallisesti varakkaiden kauppiaiden asu-
ma-aluetta, ja löydämme kaikista sen kauppiastaloista samansuuntaisia 
ja samanaikaisia kehityslinjoja. 1840-50-luvuilla talojen asukasluku oli 
suurimmillaan, tällöin korttelissa oli mm. kaksi kirjapainoa, joiden 
työntekijät myös asuivat työnantajiensa tiloissa. Tähän asti henkikirjoit-
taja myös laski korttelin suurkauppiaiden (Frenckell, Sundman, Wase-
nius) henkilökunnan ruokakuntaan kuuluviksi. Vuosisadan jälkipuolella 
tuotannollinen toiminta korttelissa toisaalta väheni ja toisaalta jäljelle-
jääneiden pienten tehtaiden ja verstaiden henkilökunta ei enää asunut 

48 	Lisärakennusasiakirjat (SLS  408.5.9.4.); Anna  Kuhlefelt  Lovisa  Carpelanille  
19.1.1866  (Co11.254); Mathilda Wasenius  Johanna  Waseniukselle  6.9.1867  (Co11.254); 
Mathilda Wasenius  A. F.  Waseniukselle  18.11.1869  (SLS  633.3.2.);  Mathilda 
Wasenius  A. F.  Waseniukselle  9.10.1872  (SLS  408.10.32.).  Kaakeliliesi-innovaa-
tioista Lepistö,  1989 s.79-81. 

49 	Waseniusten ruokakunnissa ovat mukana Kalastajasataman kauppiastalossa asuneet 
ihmiset, eivät muualla asuneet palkolliset kuten Annebergin huvilan tai Waseniusten 
omistamien tehtaiden työväki. 
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työpaikkansa yhteydessä. Vastaavasti myös osa kauppahuoneiden kont-
tori- ja myymälähenkilökunnasta muutti omaan asuntoon. Henkikirjoit-
taja alkoi samanaikaisesti eritellä tarkemmin talossa asuvia talouksia 
itsenäisiksi yksiköiksi. Yhden patriarkaalisen ruokakunnan sijasta pu-
huttiin erikseen talon omistajasta, talonväestä ja vuokralaisista.5° 

Talossa asuvien tarkempi erittely omiin talouksiinsa on ilmeisesti yhteydessä myös 
vuonna 1865 tapahtuneeseen henkikirjoitusohjesäännön uudistamiseen. Tästä  Orr-
man,  1980 s. 2-4. Huonekunnan määrittelemisestä: Keisarillisen Majesteetin asetuk-
set henkikirjoituksesta 20.2.1865 ja 9.12.1878. 
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VALASKALAN KORTTELI: 

1834: 1842: 1852: 1861: 1872: 1881: 

RKUNTA: 9,9  h.  14,5  h.  11,1  h.  8,6  h.  4,2  h.  4,1  h.  
MIEHIÄ: 51,2 % 50,7 % 46,6 % 43,0 % 43,8 % 33,9 % 
NAISIA: 29,4 % 29,1 % 37,0 % 35,5 % 40,6 % 41,9 % 
LAPSIA: 19,4 % 20,2 % 16,4 % 21,5 % 15,6 % 24,2 % 

Korttelissa tapahtunut muutos suurista, miesvaltaisista ja tuotannollisen leiman 
omaavista ruokakunnista kohti pienempiä yksiköitä näkyy selvästi seuraavasta 
asetelmasta. Merkillepantavaa on myös aikuisten miesten ja naisten välisen 
epäsuhdan tasoittuminen (tarkemmin liite 2). 

(Lähde: liite 2) 

52 	Helsingin kaupungin henkikirjaa voidaan käyttää ruokakuntien koos- 

taja koostumuksesta kertovana lähteenä. Toisaalta sen avulla  on  mahdol-
lista havainnollistaa vanhakantaisen huonekunta-ajattelun murtumista.  
1850-luvulle saakka henkikirjoittaja ja talonsa puolesta ilmoituksen 
tekevä isäntä yleensä lukivat yhteen ja samaan ruokakuntaan kuuluviksi 
myös naimisissa olevat, isännän luona asuvat työntekijät. Esimerkiksi  G.  
O.  Waseniuksen viimeiseksi jääneessä henkikirjassa vuodelta  1852  
hänen kirjanpitäjansa Cederholm luettiin vaimoineen konsuli Waseniuk-
sen ruokakuntaan, mutta vuonna  1872 A. F.  Waseniuksen kirjanpitäjä  
Olin  muodosti jo oman ruokakuntansa  talon  sisällä. Naimisissa olevat 
rengit saatettiin vielä myöhemminkin ilmoittaa osaksi isäntänsä ruoka-
kuntaa, mutta  A. F.  Wasenius ilmoitti jo  1880-luvulla renkinsä  Johan  
Malmin  7-henkisen perheen erilliseksi ruokakunnaksi. Suuntaus oli 

sama kaikissa Helsingin kauppiastalouksissa, etenkin talossa asuvat 
kirjanpitäjät ja konttoristit esiintyivät henkikirjoissa yhä useammin omi-
na ruokakuntinaan. 

Toisaalta piiat ja naimattomat rengit laskettiin tutkimusajankohdan 
loppuun saakka aina mukaan isäntänsä ruokakuntaan. Näin meneteltiin 
myös silloin, kun yksinäisellä piialla tai rengillä oli oma lapsi. Helsingin 
henkikirjoista löytyy naimattomien palkollistenkin suhteen mielenkiin-
toinen muutos, joka heijastelee isäntävaltaisen ajattelutavan asteittaista 
murtumista. Vielä vuoden  1842  henkikirjassa kaupungin kauppiaiden 

rengit ja oppipojat mainittiin  vain  etunimellä. Kyseessä ei ollut sattuma 
tai mukavuudenhalu, sillä konttoristit, kirjanpitäjät ja ammattitaitoiset 
työmiehet ilmoitettiin jo tässä vaiheessa sukunimellään. Sitten vuonna  
1852  Waseniuksenkin rengit ja oppilaat esiintyivät jo sukunimillään. 
Piiat sen sijaan ilmoitettiin edelleen  vain  etunimellä. Vasta  1870-luvun 



henkikirjasta löydämme myös naispuoliset palvelijat sukunimellä varus-
tettuina kansalaisina. 

Vähäiseltä vaikuttavan nimityseron taustalta on hahmotettavissa sää-
typohjaisen ja huonekuntaisen ajattelutavan rapautuminen. Sukunimen 
myötä palkolliselle tavallaan myönnettiin yksilöllisyys ja kansalaisen 
status. Waseniuksen Johan-renki oli 1830-luvulla enemmän lapsen ja 
oikeudettoman perheenjäsenen asemassa kuin hänen 1880-luvun kolle-
gansa Johan Malm, jolla oli viranomaisten silmissä paitsi oma sukunimi 
myös oma ruokakunta.51  

4.2.  Kauppiastalouksien rakenne 

Olemme jo huomanneet, että vaikka Waseniusten ruokakunnat olivat 
suuria, jäivät itse perheet varsin pieniksi ja rakenteeltaan yksinkertaisik-
si. Liitteestä  3  havaitsemme, että pieni perhekoko ja suuret ruokakunnat 
olivat helsinkiläisille kauppiaille yleensäkin tyypillisiä.52  

Koko tarkastelujakson ajan helsinkiläisten kauppiaiden keskimääräinen perheen ja 
ruokakunnan koko selviää seuraavasta asetelmasta: 

1822: 1842: 1861: 1881:  

PERHE: 3,41  h.  3,57  h.  3.54  h.  4,00  h.  
RUOKAK: 9,76  h.  10,54  h.  7,48  h.  6,71  h.  

(Lähde: liite 3) 

Perhekokoa pienentämässä oli osaltaan naimattomien ja leskeytynei-
den kauppiaiden suuri määrä (1860-luvulle  n.  20-25 % kauppiaskunnas-
ta). Toisaalta myös ankara imeväis- ja lapsikuolleisuus rajoitti merkitse-
västi perheiden kokoa. Liitetaulukko 3 osoittaa, että yli nelilapsiset 
kauppiasperheet olivat läpi tutkitun aikakauden suhteellisen harvinaisia. 
Perhekoon kasvu viimeisenä tarkasteluvuonna on selitettävissä yksinelä-
jien osuuden laskulla. Tämä taas johtui ilmeisesti pienkauppiaiden ase- 

51 	Uudenmaan läänin henkikirjat, Helsingin kaupunki 1834 (U 26), 1842 (U 34a), 1861 
(U 53), 1872 (U 69), 1881 (U 90).  VA.  

52 	Seuraassa asetelmassa sekä liitteessä  n.  3 esitetyt tilastolliset tiedot perustuvat 
yhteensä 503:n helsinkiläisen kauppiastalouden henkikirjatietoihin (vakituisesti 
Helsingissä asuvat) neljältä otosvuodelta. Mukana ovat kolmelta ensimmäiseltä 
otosvuodelta kaikki henkikirjoista [avatut kauppaneuyokset, konsulit, sisä- ja ulko-
maankauppiaat sekä kauppiaat, myös kauppiaanlesket,koska he joissain tapauksissa 
jatkoivat miehnsä liikettä. Elintarvike- eli viktuaalikauppiaita ei näinä yuosina sen 
sijaan ole laskettu mukaan. Vuoden 1881 henkikirjassa eroa "varsinaisten" kaup-
piaiden ja viktuaalikauppiaiden välillä ei enää ole, ja mukana ovat kaikki kauppiaat. 
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man  vahvistumisesta Helsingin kauppiaskunnassa. Pienkauppa oli usein 
välttämättömyyden pakosta vaimon ja lasten työpanosta vaativa perhe-
yritys  53  

Vastaavasti koko kauppiasruokakunnan koon laskussa oli osittain 
kyse samasta ilmiöstä. Toisaalta jo Waseniusten korttelin esimerkistä 
huomasimme, että myös suurkauppiaiden ruokakunnat olivat selvästi 
pienenemässä viimeistään  1860-luvulta lähtien. Tämä oli osittain seura-
usta siitä, että kauppiastalon sisälle eriytyi selvemmin useita ruokakun-
tia. Toisaalta paremmin palkatun konttorihenkilökunnan lisääntynyt 
itsenäistymishalu johti siihen, että yhä useampi perheellinen työntekijä 
muutti työnantajansa talosta omilleen. Vuoden  1881  Helsingin henkikir-
jassa tapaakin aiempaa enemmän itsenäisesti asuvia kauppakirjanpitajia 
ja konttoristeja. Kaikki nämä kehityssuunnat kertovat osaltaan, että koko 
kauppiastaloa yhtenä kollektiivina korostava ajattelu ja elämäntapa oli 
väistymässä perhekeskeisempien ihanteiden ja käytäntöjen tieltä.  Elsa 
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	Lunander  on  tutkinut  1800-luvun ruotsalaisia kauppiastaloja ja  Lothar 
Gall  saman aikakauden saksalaisia kauppahuoneita. Kumpikin  on  ha-
vainnut saman ilmiön: toisaalta asumis- ja työtilat haluttiin erottaa entistä 
selvemmin toisistaan, ja toisaalta kirjanpitäjät, kauppa-apulaiset ja kisäl-
lit halusivat entistä useammin perustaa oman itsenäisen kodin erillään 
työnantajastaan.54  

Helsinkiläisessä kauppiastalossa vedettiin tutkimusajankohdan jälki-
puolella entistä selvempi rajalinja oman perheen ja ruokakuntaan kuulu-
vien palkollisten välille. Näin  on  luonnollista tarkastella helsinkiläisen 
kauppiastalouden rakennetta toisaalta perheen, ja toisaalta koko ruoka-
kunnan näkökulmasta.55  

53 	Lunanderin tutkimuksista Örebron kauppiaiden ruokakunta- ja perherakenteesta 
tapaamme samalta ajalta samansuuntaisen trendin: laskeva ruokakuntakoko ja hie-
man kasyaya perhekoko. Lunander, 1983 s.147-148. 

54 	Gall,  1989 s.167-182; Lunander, 1983 s.147-157. Vrt. myös Ericsson, 1984 s.401-
420. 

55 	Kotitalouden rakenteiden luokittelussa on käytetty pohjana kansainyälisen perhetut-
kimuksen standardisoimaa, Peter Laslettin johdolla syntynyttä järjestelmää. Perheen 
rakennetta kuvaavat kategoriat ovat Laslettin household-kategorioita vastaavat. 
Koko ruokakunnan rakennetta kartoittaessani olen sen sijaan huomioinut talossa 
asuvat palkolliset perheineen, tätä ulottuyuutta Laslettin johtaman Cambridge Grou-
pin kategorioissa ei ole. Vrt. Laslett 1972, s.23-34. 

56 	Käytetyt kategoriat kattavat seuraavat ihmisryhmät: YKSINELÄJÄT: naimattomat, 
lesket. EI PERHETTÄ: Yhdessäasuvat sisarukset, yhdessäasuvat sukulaiset, yhdes-
säasuvat ei-sukua olevat ihmiset. YKSINKERTAINEN PERHETALOUS: Aviopa-
ri, aviopari lapsineen, leski lapsineen. LAAJENTUNUT PERHETALOUS: Tällöin 
perheessä asuu yksi tai useampia sukulaisia. ylöspäin laajentunut= perheenpäätä 
yanhempaa sukupolvea (äiti, anoppi, täti jne.), siyulle laajentunut= perheenpään 
sukupolvea (veli, serkku jne.) Alaspäin laajentunut= perheenpäätä nuorempaa suku-
polvea (sukulaislapset). MONEN PERHEEN TALOUS: Kaksi tai useampia yksinker-
taisia perhetalouksia. 



Seuraava asetelma kertoo helsinkiläisten kauppiaiden perhetalouden  (so.  tässä 
kansainvälisen käytännön mukaisesti perhetalouteen lasketaan kuuluviksi per-
heessä asuvat sukulaiset, mutta ei palkollisia) rakenteesta tutkimusajankohtana:56  

1822 1842 1861 1881 

Yksineläjät: 13 taloutta 21 28 37 
Ei perhettä: 2 1 2 6 
Yksinkert. perhetalous: 27 72 68 164 
Laajentunut perhetalous: I 11 17 28 
Monen perheen talous: — 1 4 — 

(lähde:  ko.  vuosien Helsingin henkikirjat.  VA)  

Asetelma vahvistaa jo Waseniusten kirjeenvaihdosta välittyvää ajat-
telutapaa: vanhempien ja heidän avioituneiden lastensa yhteisasumista ei 
suosittu.  Vain  vanhempien ja lasten muodostama yksinkertainen perhe- 
talous oli selvästi yleisin tapa asua. Silloinkin kun joku sukulainen asui 	55  
vakituisesti perheessä (laajentunut p.t.) oli yleisempää, että hän oli 
työikäinen (yleensä jommankumman puolison veli tai sisar) kuin että hän 
olisi ollut jommankumman puolison isä tai äiti.  Elsa  Lunander  on  tehnyt 
saman havainnon ruotsalaisia kauppiasperheitä tutkiessaan 57  

Kokonaan toinen asia  on se,  että vanhemman sukupolven edustajat 
saattoivat asua hyvinkin lähellä lapsiaan. Esimerkiksi Waseniusten tapa-
uksessa eri aikoina samassa talossa, mutta eri rakennuksessa tai eri 
kerroksessa. Palvelusväki loi edellytykset sille, että suhteellisen vanha-
kin ihminen saattoi tulla toimeen omassa taloudessaan. Esimerkiksi 
Thekla Wasenius ja  Johanna  Wasenius asuivat kumpikin vielä  70-
vuotiaina omillaan, piikojen hoitaessa arkipäivän rutiinit. Molemmat 
elivät lähellä lastensa perheitä, mutta korostivat samalla oman riippumat-
toman taloutensa periaatteellista tärkeyttä sekä itselleen että lastensa 
perheille.58  

Henkikirjoissa ei näy niitä usein kuukausienkin pituisia vierailuja 
lasten ja lastenlasten luo, joita ainakin Waseniuksen suvun ikääntyneem-
mät naiset harrastivat. Vastaavasti sukulaislapset saattoivat viettää koko 
kesän serkkujensa luona, ja lukuisia koululaisia majoitettiin sukulaisko-
teihin lukukausien ajaksi. Leskeytynyt mies saattoi tarvita pitkäaikaista- 

57 	Laajentuneista perhetalouksista  30  oli sivulle laajentuneita ja  21  ylöspäin laajentu-
neita,  6  edusti jotain yhdistelmää tai oli laajentunut alaspäin. Lunanderin tutkimuk-
sessa Örebron kauppiaista ja käsityöläisistä perheessä asuvien sukulaisten osuus 
vaihteli  7-20  %:n  välillä kaikista talouksista. Näistäkin sukulaisista valtaosa oli 
muita kuin isoyanhempia. Lunander,  1988 s.149. 

58 	Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  15.12.1861, 27.6.1880  (Co11.254):  Jo-
hanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  8.1.1880  (SLS  633.8.5.);  Thekla Wasenius  
Loyisa  Carpelanille  31.3.1891, 12.4.1891  (SLS  633.8.6.).  
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Kuva  3.  Leskirouva  Lovisa  Carpelan  (s. 	vuosisadanvaihteen Turussa. (Museovi- 
Wasenius) (1836-1920) kodissaan 

	
rasto)  

kin  kodinhoitoapua sukulaisnaisilta. Kaikki ovat esimerkkejä väliaikai-
sesti "laajentuneista" perhetalouksista, jotka eivät kuitenkaan näy väes-
tökirjanpidon varaan rakennetussa perhedemografisessa esityksessä.59  

Edellisessä asetelmassa nähty, demografisesti suuntautuneen perhe-
historian yleisesti käyttämä perherakenteen luokittelu, ei siis täysin 
tavoita helsinkiläisen kauppiastalon koko elämänpiiriä. Eräs tärkeä puute 
on se, ettei edellinen laslettlainen kategorisointi huomioi talossa asuvien 
palkollisten perheitä. Helsinkiläisissä kauppiasruokakunnissa asui suh-
teellisen paljon perheellisiä renkejä ja talonmiehiä sekä jonkin verran 
perheellisiä kirjanpitäjiä ja piikoja, joilla oli aviottomia lapsia. Näin 
kauppiasruokakunnat olivat paitsi perheitä suurempia myös rakenteel-
taan monimutkaisempia. 

Valfrid Vasenius Lovisa Carpelanille  16.12.1867  (SLS  633.8.6.);  Thekla Wasenius 
Loyisa Carpelanille  14.7.1862, 24.9.1888, 7.11.1894, 9.9.1906  (SLS  633.8.6.);  
Mathilda Wasenius Loyisa Carpelanille  27.6.1969, 15.3.1900  (SLS  633.8.6.).  



Seuraavassa kiinnitetään huomiota vain oman perheen muodostavien 
ja työnantajansa kanssa saman katon alla asuvien palvelijoiden vaikutuk-
seen kauppiasruokakuntien rakenteeseen.6° Saamme seuraavat täyden-
nykset aiempiin lukuihin: 
1822: 6:ssa ruokakunnassa asui yhteensä 13 palkollisperhettä 
1842: 40:ssä 	 78 

	
22 

1861:26:ssa 	29 	 37 
	

72 

1881: 19:ssa 	97 	 21 
	

97  

(lähde:  ko.  vuosien Helsingin henkikirja.  VA) 

Vertaamalla lukuja sivun  55  perherakennetaulukkoon havaitsemme, 
että  1860-luvulle asti  n.  1/4-1/3  kauppiasruokakunnista käsitti muitakin 
perheitä kuin kauppiaan oman perheen. Toisaalta ruokakuntaan kuuluvi-
en palkollisperheiden lukumäärä väheni selvästi vuosisadan loppua 
kohden kuljettaessa. Eräät tähän ilmiöön vaikuttavat syyt ovat tulleet jo 
esille; ruokakunnat alkoivat selvemmin eriytyä pienemmiksi yksiköiksi 
ja tämä näkyi myös henkikirjoituksen luokitteluperusteissa. 

Toisaalta  1840-luvun selvästi aiempaa ja myöhempää korkeampi 
palkollisperheiden osuus vaatii selityksensä. Selkein vastaus löytyy 
vastamuuttaneista venäläisistä kauppiaista. Juuri  1830-1840-luvuilla 
heitä muutti runsaasti Helsinkiin, ja heidän suhteellinen osuutensa kau-
pungin kauppiaskunnasta nousi selvästi.61  

Vastamuuttaneille venäläisille kauppiastalouksille näyttää olleen tyy-
pillistä, että miespuoliset palkolliset olivat venäläisiä, ja että nämä 
palkolliset hyvin usein olivat itsekin perheellisiä. Vuoden  1842  henkikir-
jassa mm. kauppias Uschakoffin ruokakunnassa oli seitsemän perheellis-
tä renkiä ja Baranoffilla kuusi. Tämä venäläisen kauppiaskunnan menes-
tynein osa kuitenkin suomalaistui suhteellisen nopeasti ja samalla myös 
"itäinen" ruokakuntamalli suomalaistui: rengit ja kauppa-apulaiset oli-
vat yleensä jo  1860-luvulla suomalaissyntyisiä ja naimattomia. Löydäm-
me siis ruokakunnan muuttumiseen paitsi ajallisen myös maantieteelli-
sen ja kulttuurisen  dimension.  Suoraan Venäjällä tai Itä-Suomesta muut-
taneet venäläiskauppiaat edustivat tullessaan itäistä ajattelutapaa, jossa  

Perheelliset palyelijat:  1822:  6:ssa ruokakunnassa  13  renkiä.  1842:  40:ssäruokakun-
nassa  50  renkiä,  8  talonmiestä tai makasiinivahtia,  6  työmiestä,  4  kirjanpitäjää tai 
kauppa-apulaista,  3  kisälliä,  6  piikaa, joilla lapsi tai lapsia.  1861:  26:ssa ruokakun-
nassa  10  kirjanpitäjää tai kauppa-apulaista,  9  renkiä,  9  talonmiestä tai makasiinivah-
tia,  3  työläistä,  1  oppilas,  5  piikaa, joilla lapsi tai lapsia.  1881:  19:sta ruokakunnassa  
7  renkiä,  5  kirjanpitäjää tai kauppa-apulaista,  1  puutarhuri,  8  piikaa, joilla lapsi tai 
lapsia 
Castrén,  1954 s.222-229;  Castrén,  1957 s.140-141. 

60 

61  
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naimisissa olevien sukulaisten tai palkollisten yhdessäasuminen oli sal-
littua ellei peräti suosittua.62  

Helsinkiläisen kauppiastalon elämänpiiri ja sen muutos voidaan yh-
teenvedonomaisesti tiivistää seuraaviin huomioihin: l. Vanhempien ja 
lasten muodostama perhe oli talon muuttumaton ydin. Jos talossa asui 
useita säätyläis/sukulaisperheitä, ne erotettiin selvästi erillisiksi yksi-
köikseen. 2. Eräissä tilanteissa, varsinkin vuosisadan alkupuolella taloja 
perhe liukuivat niin käsitteinä kuin jokapäiväisessä elämässäkin päällek-
käin. 3. Perheen ja talon (isännän) etu oli etenkin vuosisadan alkupuolella 
yksilön etua ja oikeuksia tärkeämpi. Suvulla ei normaaleissa olosuhteissa 
ollut valtaa yli talon tai perheen. 4. Perheen naisväki ja piiat muodostivat 
talon sisällä pysyvän ja omissa asioissaan itsenäisen työyhteisön 5. 
Ruokakunnan käsite muuttui ja menetti merkitystään etenkin 1800-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla. Kauppahuoneen työntekijät ja perheelliset 
palkolliset irtautuivat ruokakunnasta. 6. Talossa asui yleensä myös 

58 

	

	kauppahuoneen työväkeen, ruokakuntaan, sukuun tai perheeseen kuulu- 
mattomia vuokralaisia. 7. Talossa yksityisyyden, asumisen ja ostotava-
roiden merkitys oli lisääntymässä, yhteisöllisyyden, työnteon ja omava-
raisuuden merkitys vähenemässä. 

5. TYÖ JA TOIMEENTULO 

Tässä luvussa tarkastellaan taloudellista toimintaa ja työntekoa helsinki-
läisen kauppiasperheen näkökulmasta. Aluksi tutkimme kauppiasper-
heen ja kauppahuoneen välisiä yhteyksiä. Lopuksi seuraamme isän ja 
pojan  (G.  0. &  A.  F.) ja perheyrityksen kautta talouden murrosta ja 
liiketoiminnan kehittymistä keisariajan Suomessa. Kumpaakin lähesty-
mistapaa sitoo yhteen ajatus perhe-elämän ja liike-elämän, kodin ja työn 
vuorovaikutuksesta. Työ takasi "oikean" perhe-elämän ja nousevan 
sukupolven tulevaisuuden, toisaalta perhe-elämän ehdot ja ihanteet vai-
kuttivat työntekoon. Talouden murrokset myös näkyivät ensimmäisinä 
ja havainnollisimmin rannikon ulkomaankauppaa harjoittavissa kaup-
piasperheissä, joiden menestys sitoutui tavallista varhemmin ja tiiviim-
min kansainvälisiin markkinoihin. 

Perheellisten palkollisten vähäisyydestä läntisessä Suomessa ja taustalla vaikutta-
vista ajattelutavoista ks. Nygård, 1989 s.I 19-120; Wilmi, 1991 s.55. 
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5.1.  Kauppahuone ja perhe 

Kauppiasperheen kohdalla menestys liike-elämässä saneli perhe-elämän 
puitteet hyvinkin tarkasti. Itse asiassa jo perheen perustaminen oli 
sidoksissa kauppiaan menestykseen tai perittyyn varallisuuteen. Sääty-
läisavioliiton solmimiseen olennaisesti liittynyt ehto, ettei naimisiin 
mennä ennenkuin aviomies kykenee tarjoamaan tulevalle perheelleen 
hyvän ja turvallisen kodin, kosketti myös Waseniusten kaltaisia opillista 
sivistystä hankkineita sisä- ja ulkomaankauppiaita. Myös varakkaan 
kauppahuoneen perijän odotettiin avioituvan vasta näytettyään kykynsä 
harjoitteluaikanaan. Kauppiasperhe syntyi, kun mies oli taloudellisesti 
riippumaton  ("sin  egen")  ja osoittanut pätevyytensä työelämässä  ("kom-
ma sig ut  i  världen").  Toisaalta jo uran luonut vanhempi liikemieskin piti 
selvänä, että hänen täytyi konkurssin kohdatessa purkaa kihlauksensa 
rakastamansa naisen kanssa. Perhettä ei rakennettu epävarmalle pohjal- 
le. 

G.  0. Wasenius avioitui vasta asemansa vakiinnuttaneena 37-vuotiaa-
na kauppiaana. Poika  A.  F. Wasenius avioitui 31-vuotiaana, hoidettuaan 
perheyrityksen asioita jo useita vuosia. Liikeyrityksen jatkaja pojanpoika 
Leonard solmi hänkin liittonsa myöhään, vasta 45:n vuoden ikäisenä. 
Sukukirjojen ja porvarissäädyn matrikkeleiden pohjalta tehtyt tilastot 
vahvistavat tämän käytännön yleisyyden. Säätyläismiehet solmivat en-
simmäisen avioliittonsa  n.  31-32-vuotiaina (ks. tarkemmin liite 4). 

Toimeentulon ja aseman varmistaminen pitkine harjoittelu- ja opiske-
luaikoineen nosti miesten avioitumisikää ja samalla kasvatti puolisoiden 
välistä ikäeroa. Kuten myöhemmin tulemme havaitsemaan, ei ikäeroa 
pidetty ongelmana, vaan tavoiteltavana ja tärkeänä normina. 

Perheenisän tuli tarjota riittävät ja jatkuvat puitteet hyvälle kodille ja 
onnelliselle perhe-elämälle. Rakkaus ja perheenjäsenten väliset hyvät 
suhteet koettiin tärkeäksi, mutta hyvä koti edellytti muutakin. Säädyn-
mukainen elämäntapa vaati tarpeeksi tilaaja riittävästi palkollisia. Äitien 
ja lasten odotettiin olevan ahkeria, mutta tietyt arkipäivän rutiinit eivät 
yksinkertaisesti sopineet "ylemmän" yhteiskuntakerroksen elämänta-
paan. Vastaavasti hyvän kodin tuli tarjota lapsille äidin aikaa ja huolen-
pitoa sekä aineellista turvallisuutta ja hyvinvointia. Tarpeelliset ja riittä-
vät puitteet koostuivat lukemattomista yksityiskohdista, lasten vaatteis-
ta, leluista, juhlista, joulunvietosta, henkilökohtaisesta hygienasta ja niin 

63 Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  26.12.1877, 27.6.1880  (Co11.254);  Johan-
na  Wasenius Loyisa Carpelanille  3.2.1867, 22.12.1879, 25.2.1880  (SLS  633.8.5.);  
A.  F.  Wasenius G.  O.  Waseniukselle  14.6.1849  (SLS  408.10.20.).  Vrt. Medelius,  
1988 s.163-169. 
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edelleen. Tärkeintä oli, etteivät lapset pukeutuneet, tuoksuneet tai puhu-
neet kuten työtätekevien luokkien lapset.(' 

Riittävä toimeentulo turvasi myös sen, että lapset saivat kasvatuksen 
ja koulun kautta hankittua kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Kotiopet-
tajat, koulut ja tyttärien pensioonikasvatus Tukholmassa vaativat varal-
lisuutta, mutta takasivat lasten tulevaisuuden. Niinikään terveydenhoi-
toon uhrattiin paljon aikaa ja rahaa. Perhelääkärien jatkuvat palvelut, 
vesi- ja kylpykuurit sekä kesänvietto maaseudun rauhassa tai meren 
rannalla olivat kaikki sitä mitä kutsuttiin hyväksi perhe-elämäksi. 

Hyvä ja viihtyisä koti oli päämäärä ja yllyke, jota varten työtä haluttiin 
tehdä.  A. F.  Wasenius ilmoitti jaksavansa pitkien liikematkojen rasituk-
set ja vaivat ajattelemalla joka päivä kotinsa ja lastensa tulevaisuutta. 
Ennen avioitumista ja perhettä hän oli kaiken kiireen keskellä tuntenut 
itsensä tyhjäksi, oli "Ikävää kamppailla ja työskennellä  vain  kerätäkseen 
rahaa. Ei ole ollut mitään, minkä vuoksi elää todella."65  
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	Työ ei ollut  vain  välttämätön paha. Lapsille selvitettiin jo varhain että 
elämän haasteista selviydyttiin työnteolla. Pojille ja miehille työn ja 
omien ansioiden kautta saavutettu riippumattomuus oli elämän ehkä 
tärkein päämäärä, ehtona myös avioliitolle. Työnteko koettiin miesten 
keskuudessa jatkuvaksi kilpailuksi ja tässä kamppailussa monenlaiset 
keinot olivat sallittuja.  G.  0.  Waseniuksen karut kasvatusmaksiimit 
"Emme ole tulleet maailmaan pitämään hauskaa" ja "Ystävyys  on  yksi ja 
afäärit toinen asia" kuvastavat mentaliteettia, jossa peritty omaisuus tai 
säätyarvo ei sinällään riittänyt miehelle, vaan tämän oli omalla työllään 
ansaittava kannuksensa. Toisaalta  se  kertoo ankaran rationaalisesta kaup-
piashengestä. Lähisukulaisilta perittiin rahalainoista asianmukainen kor-
ko, ja veljenpojan koulukortteerimaksua korotettiin tarkasti elinkustan-
nusten nousua seuraillen. Suvun liikemieshenkeä kuvastanee, että myös 
humanistiksi päätynyt  Valfrid  Vasenius vakuutteli muulle suvulle artik-
keleita myydessään ja kirjoja välittäessään nojaavansa tarpeen tullen 
kylmään hyödyntavoitteluun  66 

64 	A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  21.12.1866  (SLS  633.4.1.); Johanna  Wase-
nius  Alexander v.  Collanille  31.10.1865  (Co11.254).  

65 	A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  21.12.1866, 10.7.1869  (SLS  633.4.1.); 
Johanna  Wasenius  Alexander y.  Collanille  17.8.1860  (Co11.254). Vrt. Jämefelt,1944  
s.12. 

66 	Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  15.11.1874  (Co11.254);  Johanna  Wase-
nius  Lovisa  Carpelanille  3.2.1867, 29.4.1870  (SLS  633.8.5.);  G.  O.  Wasenius  A. F.  
Waseniukselle  14.2.1845  (SLS  408.10.24.); A. F.  Wasenius  G.  O.  Waseniukselle  
14.6.1849  (SLS  408.10.20.);  Valfrid  Vasenius  Alexander y.  Collanille  9.4.1874  
(Co11.254). G.O. Waseniuksella oli tinkimättömän ja laskelmoivan liikemiesmoraa-
linsa takia ilmeisesti ainakin yliopistoväen piirissä hieman huono maine. Topelius 
puhuu mm. "kristitystä juutalaisesta". Topelius,  1922 s.68-69.  Vrt. Snellman,  1992 
s.655.  



67  

Suvun miespuolisten jäsenten erityisesti vuosisadan jälkimmäisellä 
puoliskolla korostama riippumattomuuden ihanne merkitsi yhteiskun-
nallisessa katsannossa kahta asiaa.  G.  O.  Waseniuksen pojat puhuivat 
isäänsä enemmän vapaudestaan valita oma kohtalonsa ja seurata omia 
taipumuksiaan. Heille yhteiskunta näyttäytyi paikkana, jossa riippuma-
ton asema hankittiin, sitä ei saatu syntymäoikeutena. Riippumattomuus 
oli mahdollisuutta edetä yhtä pitkälle kuin kuka tahansa hyvän kasvatuk-
sen ja koulutuksen saanut suomalainen mies, aatelinen tai aateliton. 

Toisaalta riippumattomuus oli jotain, joka erotti miehet naisista ja 
sivistyneistön kansasta. Ruumiillista työtä toisen palveluksessa tekevä 
mies ei yksinkertaisesti voinut olla riippumaton. Riippumaton työ edel-
lytti oikeutta käyttää omaa päätä ja omaa tahtoa. Sivistystä hankkineen 
kauppiasperheen miesten näkökulmasta oli tässä vaiheessa luontevaa 
irroittaa itsensä synty- ja säätyperän rajoituksista, mutta säilyttää riippu-
mattomuuden rajat muuten kutakuinkin ennallaan.  Lothar Gall  puhuu 
vastaavasti nousevan saksalaisen sivistysporvariston Selbständigkeit- 	61  
ideaalista, joka kiteytyi iskulauseessa: "Sey dein eigner  Herr  und  Knecht  / 
Das  ist  die  Mittelstandes Recht".  67  

Waseniusten piirissä henkilökohtainen hyödyntavoittelu ja eteen-
päinpyrkiminen haluttiin nähdä koko yhteiskuntaa hyödyttävänä toimin-
tana. Omaan säätyyn ja isiltä perittyyn työhön tyytyminen edusti jo 
menneen maailman ajatuksia, eikä uhrimielinen epäitsekkyyskään vält-
tämättä auttanut ketään.  G.  O.  Waseniuksen omistamien Vantaan rauta-
kaivoksen osakkeiden suomeksi käsinkirjoitettu  motto  "yhteinen menes-
tys, meidän menestys" kuvannee ajan yrittäjähenkeä laajemminkin. 
Yksityiset taloudelliset intressit tahdottiin nähdä osana isänmaan raken-
tamista. Myös aloitteleva teollisuusmies  A. F.  Wasenius näki päiväkir-
jassaan isänmaan ja omat etunsa yhteneväisinä. Pääomia kartuttamalla ja 
tehtaita perustamalla hän saattoi tulevaisuudessa tarjota ahkerille ihmi-
sille hyvän toimeentulon ja mahdollisuuden valistukseen ja sivistykseen. 
Omia etujaan uhraamatta hän oli hyödyksi rakkaalle isänmaalleen ja 
kanssaihmisilleen, joita nimitti "veljikseen". Kuvaavasti hän liitti oman, 
isänmaan ja suomalaisten paremman tulevaisuuden myös kaikkein tär-
keimpään eli tulevan oman perheen onneen. Wasenius puhui kohtuulli-
sen ihmisrakkauden puolesta, köyhät ihmiset tarvitsivat työtä ja valistus- 

Gall,  1989 s.74-83;  A.  F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  24.8.1860  (SLS  
408.10.20.);  A.  F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  21.12.1866  (SLS  633.4.1.); 
Johanna  Wasenius Loyisa Carpelanille  3.2.1867, 29.9.1868  (SLS  633.8.5.);  Valfrid 
Vasenius  Alexander v.  Collanille  4.9.1875, 22.11.1877, 19.1.1878  (Co11.254); 
Valfrid Vasenius  Johanna  Waseniukselle  22.8.1875  (Co11.254). 



ta, eivät ilmaista ja ansaitsematonta apua, joka aiheutti entistä suurempaa 
aineellista ja moraalista hätää.68  

Naimisissa olevien naisten työ jakautui kahtia, toisaalta kotitaloudesta 
vastaamiseen, toisaalta lastenkasvatukseen. Talon sisätaloudesta vastaa-
minen näyttää olleen tytöille samanlainen initiaatiokausi aikuisuuteen 
kuin pojilla oli kauppaharjoittelu tai ammattiin opiskelu. Vastatessaan 
kukin vuorollaan kauppiastalon siivouksesta tai ruokataloudesta huvitte-
luun tottuneet tytöt kohtasivat "elämän vakavuuden".69  Myöhemmin, 
vaimoina ja perheenemäntinä, naiset korostivat kirjeissään uurastustaan 
ja täysiä päiviään. Valtaosa töistä liittyi lapsiin tai taloudenhoitoon, 
mutta myös ompelu ja erityisesti ompelukoneella ompelu mainittiin 
toistuvasti tärkeänä työnä. Ompelukone otettiin Waseniusten naisten 
elämänpiirissä vastaan merkittävänä kodin innovaationa. Koneen käy-
töllä ja hallitsemisella näyttää olleen tärkeä symbolimerkitys, mutta 
myös sen hyödyllisyyttä korostettiin.70  
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	Waseniuksen suvun naiset auttoivat satunnaisesti viestien toimittami- 
sessa tai inventoinnissa, mutta eivät osallistuneet kauppahuoneen varsi-
naisiin töihin. Sen sijaan he vastasivat kauppahuoneen työntekijöiden 
ruokailusta ja asumisesta. Samoin kaikki tiloilta ja torpista tulleet luon-
nontuotteet tulivat taloon keittiön ja emännän tarkan kirjanpidon kautta.71  

Naisilla oli kauppahuoneen toiminnan ja jatkuvuuden takaamisessa 
myös tärkeä epäsuora tehtävä. Joskus he toivat mukanaan varallisuutta, 
mutta Waseniusten tapauksessa avioliittojen kautta syntyneet uudet 
sukulaisuussuhteet toivat perheelle erityisesti tärkeitä liike ja yhteiskun-
tasuhteita. Vaimojen ja tyttärien kautta kauppahuone sai yhteyksiä mm. 
Tukholman porvaristoon, Helsingin papistoon, yliopistoon, senaattiin, 
upseerikuntaan ja aatelissukuisiin yrittäjiin. Naiset avasivat tärkeitä ovia 
ja toivat ja veivät pääomia. Waseniusten tapauksessakin moni "hyvä 
veli"-suhde lainoineen, takauksineen, suosituksineen ja palveluksineen 
sai alkunsa naisten välityksellä. Porvaristyttärien onnistuneet avioliitot 
sinetöivät perheen nousun osaksi pääkaupungin yhdentyvää sivistyneis-
töä. Naisen rooli kauppahuoneessa oli ambivalentti. Naisten toimintapii-
ri oli rajattu kotiin ja kotitalouteen, mutta silti he vaikuttivat monin tavoin 

68 	A. F.  Wasenius, Päiväkirja vuodelta  1848  (SLS  408.5.2.1.2.);  G.  O.  Wasenius, 
Osakekirjoja (SLS  408.2.3.1.8.).  Vantaan Ruukki-yhtiön isänmaallisesta hengestä 
myös Kuisma,  1991 s.299-313.  Hyötymentaliteetista Åberg,  1991 s.176-181. 

69 	A. F.  Wasenius  G.  O.  Waseniukselle  2.11.1848  (SLS  408.10.20.); Johanna  Wasenius  
Alexander v.  Collanille  23.11.1850, 4.11.1852, 18.3.1856  (CoII.254).  

70 	Mathilda Wasenius  A. F.  Waseniukselle  26.8.1869, 30.5.1870, 29.6.1877, 3.8.1877  
(SLS  633.3.2.);  Thekla Wasenius  Lovisa  Carpelanille  17.2.1873  (SLS  633.8.6.).  

7 	Anna  Charlotta  Wasenius  G.  O.  Waseniukselle  24.7.1829, 31.7.1829  (SLS  633.1-
2.); Johanna  Wasenius  Anna  Kuhlefeltille  8.12.1846  (Co11.254). Vrt. Ahde-Kjäld-
man,  1980 s.155;  Ahrenberg.  1965 s.351-352;  Gulin,  1965 s.278-279.  



kauppahuoneen kehitykseen. Käytännössä yksityinen ja julkinen toimin-
tapiiri näyttävät pikemminkin toisiaan täydentäviltä kuin vastakkaisilta 
tai toisensa poissulkevilta.72  

Kotitalouden johtamisen ja hoitamisen kautta naisilla oli vaikutusta 
myös kauppahuoneen asioihin. Vastatessaan Iiikekumppaneille järjeste-
tyistä illallisista, ja järjestäessään palkollisten ateriointia, sairaanhoitoa 
tai häitä Waseniuksen naiset vastasivat aina osaltaan kauppahuoneen 
menestyksestä. Oleellisena erona miehisen ja naisellisen vaikutuspiirin 
välillä oli kuitenkin läpi vuosisadan  se,  että kauppahuoneen konttori oli 
selvästi maskuliinista aluetta.  Se  oli Waseniuksen  talon  julkisin ja 
ulospäinsuuntautunein, sekä toimeentulon kannalta tärkein osa. Isännän 
poissaollessa konttorin asioista vastasivat kirjanpitäjät tai konttoristit. 
Isännän "oikea käsi" oli aina mies, ei hänen vaimonsa.73  

Perheyrityksen menestys heijastui paitsi kauppiaan omaaan perhee-
seen, myös koko sukupiirin elämään.  A. F.  Wasenius joutui  1865-67  
kokemansa taloudellisen kriisin takia paitsi myymään suuren osan kotin-
sa irtaimistosta, myös lopettamaan sisarustensa perintöosuuksien maksa-
misen. Lisäksi Adolfin oli epäonnisten liiketoimiensa takia vuokrattava 
osa talostaan vieraalle ja lähetettävä äiti- ja sisarpuolensa asumaan lähes 
kahdeksi vuodeksi sukulaisten luokse Parikkalaan. Adolfin sisarpuolen  
Hannan  kihlaus purkautui sulhaskandidaatin aivan ilmeisesti säikähdet-
tyä perheen äkisti heikentynyttä taloudellista tilannetta.  Johanna  Wase-
niuksen varovaisen ja puolustelevan arvion mukaan  Adolf  Fredrik Wa-
senius vaaransi "varomattomilla" liiketoimillaan useiden perheiden ja 
lasten tulevaisuuden. Sukulaisten allekirjoittamat lainojen takaukset ja 
sisarusten perimän varallisuuden sitominen  A. F.  Waseniuksen afäärei-
hin kytki kauppahuoneen ja sukupiirin menestyksen ja maineen monin 
sitein toisiinsa. Pastori  Clas  Collan ilmoittikin koko suvun rukoilevan 
Adolfin liiketoimien ja menestyksen puolesta.74  

Waseniusten elämänpiirissä henkilökohtaiset kontaktit, suhteet ja 
suosij  at  olivat tärkeitä paitsi virkauralla myös liike-elämässä menestymi-
sessä. Suku- ja perheyhteys tarkoitti usein myös liikekumppanuutta  

72 	1800-luvun hampurilaisen porvariston vastaavista avioliittostrategioista  Evans, 1991 
s.115-134. 

73 	Tämä käy hyvin ilmi esimerkiksi nuoren  A. F.  Waseniuksen kirjeistä isälleen, joihin 
kirjanpitäjät Granberg ja  Thunberg  lisäilivät omia kauppahuoneen hoitoa koskevia 
viestejään.  A. F.  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  15.3.1839, 25.1.1840, 16.8.1840, 
30.8.1840, 4.3.1841, 19.3.1841  (SLS  408.10.20.). 

74 	Clas  Collan  Johanna  Waseniukselle  29.9.1857  (Co11.254);  A. F.  Wasenius Mathilda 
Waseniukselle  21.12.1866  (SLS  633.4.1.); Johanna  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  
9.7.1868  (Co11.254);  Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  31.10.1865, 8.5.1866  
(Co11.254);  Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  23.4.1866. 29.2.1868  (SLS  
633.8.5.).  Vrt Krook.  1950 s.163-165. 
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palveluksineen ja vastapalveluksineen. Menestyvän kauppahuoneen joh-
tajina  G.  O.  ja  A. F.  Wasenius toimivat itsestäänselvästi myös sukulais-
tensa taloudellisina neuvonantajina ja tukijoina.  G.  O.  Wasenius antoi 
mm. sisartensa lapsille useaan otteeseen neuvojen lisäksi suoraa talou-
dellista tukea. Samalla hän katsoi oikeudekseen puuttua yksityiskohtai-
sesti ja käskevästi ("isällisiä kehoituksia") näiden elämään. Esimerkiksi 
sisarenpoika  Otto Winter  kysyi alamaisissa ja kunnioittavissa kirjeissään 
aina ensin enonsa neuvoa ennenkuin ryhtyi mihinkään suurempaan 
liiketoimeen.  G.  O.  takasi sisarenpoikansa lainoja tämän perustaessa 
apteekkia ja vaikutti Oton mukaan suhteillaan siihen, että tämä ylipää-
tään sai apteekkioikeudet. Palvelukset edellyttivät vastapalveluksia.  Otto  
muunmuassa osti ja välitti maataloustuotteita  Gustaf  Oton laskuun.75  

Vastaavasti  A. F.  Wasenius loi monta vuosikymmentä kestäneen 
liikekumppanuuden Lovisa-siskonsa mieheen paroni  Otto  Carpelaniin.  
A. F.  käytti Pietarissa ja Baltiassa solmimiaan liikesuhteita lankonsa  
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	hyväksi välittäen tämän yritykselle rautaa Venäjältä sekä hoitaen Car- 
pelanien raha-asioita Helsingissä.  Otto  Carpelanin kuoltua  A. F.  Wase-
nius auttoi sisarensa lapsia lainaamalla opiskelurahoja ja järjestämällä 
harjoittelupaikkoja. Samoin hän avusti vuosikausia myös toisen sisaren-
sa Annan ja veljensä lesken Thekla Waseniuksen perheitä.76  

Eräiden liiketoimien logiikka selittyykin parhaiten, kun asioita tarkas-
tellaan perheen tarpeiden ja jatkuvuuden näkökulmasta. Sekä  G.  O.  että  
A. F.  Wasenius puhuivat pojistaan "kruununperillisinä". Kun poikia oli 
useampia piti myös liiketoimia ja varallisuutta levittää useille eri alueille. 
Selvimmin ja tyypillisimmin tämä asetelma  on  näkyvissä toiminnan ja 
pääomien sitomisessa paitsi kauppaan myös maanviljelyyn.  G.  O.  Wase-
nius vuokrasi peltoja jo  1820-luvulla, mutta laajensi viljelyä huomatta-
vasti  1830-40-luvuilla vuokraten Koskelan ja Viikin peltoja. Juuri täl-
löin hän ilmoitti suoraan pitävänsä poikaansa Adolfia Iiiketoimiensa 
jatkajana ja toisaalta haluavansa taata muiden lastensa tulevaisuuden 
osaltaan juuri maanomistuksen ja maanviljelyn kautta. Selvimmin tämä 
tarkoitti  Adolf  Fredrikin nuorempaa veljeä  Georg  Ottoa, joka lähetettiin  

75 	Otto Winter  G.  O.  Waseniukselle  7.1.1842, 18.9  ja  11.12. 1846, 13, 3.5, 5.11  ja  
22.12.1848, 1.8.1849, 7.3.1950, 9.1  ja  16.5. 1851  (SLS  408.1.1.);  Ulla  Winter  G.  O.  
Waseniukselle  27.3.1840  (SLS  408.1.1.); Sophie Winter  G.  O.  Waseniukselle  
14.7.1829, 14.3.1839  (SLS  633.1.); Carolina  Wasenius  G.  O.  Waseniukselle  28.5.1830  
(SLS  633.1.). 

76 	A. F.  Wasenius  K. J.  &  O. M.  Carpelanille  4.4  ja  24.10.1864, 2.12.  ja  16.12. 1868, 
2.2.  ja  16.2.1870  (SLS  408.4.2.);  Lovisa  Carpelan  A. F.  Waseniukselle  8.4, 15.4.  ja  
26.4.1877  (SLS  633.3.1.); Otto  Carpelan  A. F.  Waseniukselle  27.1.1866, 5.4, 4.10, 
11.10.  ja  14.10.1869, 9.1.1881  (SLS  633.3.1.);  Bror  Otto  Carpelan  A. F.  Waseniuk-
selle  6.10.  ja  1.10. 1891, 13.3.1892, 3.5.1894  (SLS  633.3.1);  Mathilda Wasenius  A. 
F.  Waseniukselle  24.8.1883  (SLS  408.10.32.).  



ylioppilaaksi tulonsa jälkeen Ruotsiin, Degebergin maanviljelysinsti-
tuuttiin. Isänsä kuoleman jälkeen  Georg Otto  osti Viikin latokartanon 
sisaruksiltaan ja ryhtyi harjoittamaan laajamittaista maanviljelyä ja kar-
janhoitoa." 

Samaan aikaan kun  G.  O.  Wasenius  1840-luvulla sijoitti maanvilje-
lyyn, hän myi kirjapainonsa sekä myöhemmin osuutensa Waseniuksen 
tupakka- ja pelikorttitehtaaseen. Liiketoimien supistamista Wasenius 
perusteli julkisesti terveydellisillä syillä, mutta pojalleen kirjoittamissa 
kirjeissään hän valitteli myös liiketoimien epävakaisuutta ja maaomai-
suuden merkitystä perheen jatkuvuuden ja sisarusten tulevaisuuden 
kannalta. Vastaavasti menestyväksi teollisuusmieheksi kohonnut  A. F.  
Wasenius säilytti oikeutensa Koskelan ja Vanhankaupungin peltojen 
viljelyyn. Hänenkin nuorempi poikansa lähetettiin  1880-luvulla opiske-
lemaan maanviljelystä. Tervakosken tehtaan lisäksi  Adolf  oli vastuussa 
myös Tervakosken kartanon laajasta maataloudesta. Tarkoitus oli, että 
edellisen sukupolven tavoin vanhempi veli  Adolf junior  omistautuisi 	65  
liike-elämälle ja nuorempi veli  Leonard  maanviljelylle.  Adolf  juniorin  
kuolema kuitenkin muutti suunnitelmia ja Leonardista tuli isänsä seuraa-
ja Tervakosken paperitehtaan toimitusjohtajana.78  

Suomalaisia kauppahuoneita tutkinut Vappu Ikonen määrittelee kaup-
pahuoneeksi yrityksen, joka  1800-luvulla laajan kotimaankaupan lisäksi 
harjoitti ulkomaankauppaa sekä usein myös merenkulkua, teollisuutta ja 
lainanantoa.79  Määritelmää voisi täydentää lisäämällä, että kauppahuo-
neet olivat perheyrityksiä, joissa pääoma, kauppatavarat ja monasti 
kauppasuhteetkin tapasivat periytyä isältä pojalle. Lisäksi ne olivat 
vähintäänkin vuosisadan puoliväliin saakka patriarkaalisia huonekuntia, 
joissa työntekijät pitkään asuivat ja söivät isäntänsä luona ja joissa 
isännän valta ja keppikuri ulottui paljolti myös työntekijän yksityisasioi-
hin asti.80  

77 	A.F. Wasenius'lantbruksverksamhet (SLS  408.5.8.19); Georg Otto  Wasenius  Jo-
hanna  Waseniukselle  25.10.1853, 7.3.1854  (Co11.254).  

78 	G.  O.  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  14.11.1845, 26.8.1849  (SLS  408.10.24.); 
Marie-Louise  Wasenius  Loyisa  Carpelanille  1.5.1886  (SLS  633.8.6.);  Annala,  1950 
s.210-211. 

79 	Ikonen,  1991 s.114. 
80 	A. F.  Wasenius  Karl  Collanille  3.1.1853  (Co11.254); Tervakosken tehtaan isännöit-

sijä  F.  E.  Humble  teki vielä  1850  ja  60-luvulla  A. F.  Waseniuksen suostumuksella 
yllätystarkastuksia tehtaalaisten asuntoihin, antoi lupakirjoja naimisiin menijöille ja 
pakotti susipareja virallistamaan liittonsa. Annala,  1950 s.98-101.  
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5.2. Kauppahuone ja talouden murros 

Suomalainen yritystoiminta ja kaupankäynti koki 1800-luvun kuluessa 
useita murroksia, jotka kaikki vaikuttivat yritystoiminnan kasvavaan 
eriytymiseen ja epäpersoonallistumiseen. Siirryttiin patriarkaalisesta, 
huonekuntaisesta toiminnasta kohti abstraktimpaa ja erikoistuneempaa 
järjestelmää, jossa työ, kauppa ja velkasuhteet eivät kaikki enää välttä-
mättä olleet samalla henkilökohtaisia suhteita. Lainapääomaa saattoi 
vähitellen hankkia pankkien kautta, osakeyhtiöt astuivat perheyritysten 
rinnalle ja työntekijä saattoi jo itsenäisemmin päättää miten viettää 
sunnuntaivapaansa. 

Koska Waseniuksen kauppahuone kävi 1800-luvulla lävitse edelläku-
vatun suuntaisen murroksen, ja koska murros on yhteydessä samanaikai-
seen perhe-elämän ja työelämän eriytymiseen kauppahuoneen sisällä, 
käymme seuraavassa lyhyesti lävitse Waseniuksen kauppahuoneen vai-
heet erityisesti silmälläpitäen perheen, suvun ja liiketoiminnan välisiä 
suhteita ja dynamiikkaa. 

Suomen 1800-luvun taloushistoria voidaan uusinta tutkimusta tulki-
ten hahmottaa kolmeen pääjaksoon: 1. Ajanjaksoa 1810-40 voidaan 
luonnehtia hitaan kasvun, suljetun kansantalouden ja staattisen sääty-
yhteiskunnan ajaksi. 2. Erityisesti viime aikoina on nostettu esille 1840-
luku murroskautena, jolloin kansantalous alkoi kasvaa ja avautua. Val-
tion taloudellinen rooli aktivoitui ja yritystoiminnan muodot monipuolis-
tuivat. Aikakautta 1840-1870 voi Pertti Haapalaa lainaten nimittää 
kapitalismin pehmeäksi laskuksi sääty-yhteiskuntaan. 3. 1870-luvulta 
alkoi jatkuvan taloudellisen kasvun, elinkeinoelämän lopullisen vapau-
tumisen ja varsinaisen teollistumisen kausi." 

Kun edellinen kehys siirretään 1800-luvun helsinkiläiseen kauppias-
yhteisöön yleisesti ja Waseniuksen kauppahuoneeseen erityisesti, ha-
vaitsemme, että myös  G.  O. ja  A.  F. Waseniuksen elämäntyö voidaan 
jäsentää esitetyn periodisoinnin puitteissa. Vaikka  G.  O. Wasenius aloitti 
rihkamakauppiaana Helsingissä jo 1810-luvulla, edusti hän pyrkimyksil-
tään selvästi sitä dynaamisuutta ja uuden etsimistä, joka selvemmin 
leimasi maan talouselämää 1840-luvulta alkaen.  G.  O. Wasenius kierteli 
jo 1830-luvulla Ruotsin ja Saksan tehtaita, ylistäen höyrykoneita ja etsien 
itselleen sopivinta teollisen yrittämisen muotoa.S2  Toisaalta olemme 
huomanneet, että esiteollisen ajan elämäntapa ja ajattelu väistyivät 
hitaasti hänen talostaan ja konttoristaan.  G.  O. Wasenius oli samanaikai- 

81  Heikkinen, 1990 s.127-132. Uusimman tutkimuksen painotukset, erityisesti 1840-
luvun korostunut merkitys tulevat Heikkisen artikkelin lisäksi esille myös erityisesti 
Haapalan, Kuusterän, Peltosen ja Schybergsonin samassa teoksessa ilmestyneissä 
artikkeleissa. Ks. myös Haapala, 1986 s.99. 



lesti sekä sääty-yhteiskunnan rakenteita mielellään säilyttävä huonekun-
tansa päämies että uuden ajan teollisuusmies. Edellämainittu kapitalis-
min pehmeä lasku sääty-yhteiskuntaan henkilöityy esimerkillisesti  G.  0. 
Waseniuksen monitahoisessa elämäntyönsä.83  

G.  0. Waseniuksen ja  B.  A.  Thunbergin sekä  J.  F. Granbergin väliset 
yhtiösopimukset vuosilta 1833 ja 1838 kuvastavat osaltaan tätä ambiva-
lenssia. Kun  G.  0. Wasenius siirsi vähitellen yhä suuremman osan 
liiketoiminnastaan firman Wasenius &  comp.  nimiin, merkitsi se myös 
entistä selvempää erottelua kotitalouden ja kauppahuoneen tulojen ja 
menojen välillä. Kun yhtiökumppanit pyrkivät erottamaan markkiname-
kanismiin sitoutuneen pääoman perheen koko varallisuudesta, syntyi 
samalla kotitalouden ja yrityksen välille tärkeä periaatteellinen ero. 
Toisaalta  G.  0. Waseniuksen yhtiökumppanien asema kauppahuoneessa 
oli ristiriitainen; he olivat lähes ehdoitta sitoutuneet asettamaan kaiken 
työnsä ja jopa yksityiselämänsä Waseniuksen kauppahuoneen käyt-
töön.84  

Vastaavasti  A.  F. Wasenius aloitti viljakauppiaana 1850-luvun alussa, 
mutta varsinaisen elämäntyönsä hän teki paperiteollisuusmiehenä, avau-
tuvien markkinoiden ja jatkuvan kasvun Suomessa. Hänen aikanaan 
kauppahuone alkoi menettää kollektiivista huonekuntaluonnettaan. Adolf 
Fredrik jatkoi työtään isältään perimässään kauppiastalon konttorissa, 
mutta konttori ei enää ollut samanlainen talon keskus, josta  G.  0. 
Wasenius oli valvonut koko talonsa menestystä. Konttorista tuli Terva-
kosken paperitehtaan konttori, jossa  A.  F. Wasenius hoiti muitakin 
liiketoimiaan. Kauppahuoneen makasiinit myytiin tai vuokrattiin, kirja-
paino muutti talosta pois, samoin monet kirjanpitäjät ja konttoristit. 
Konttori jäi, mutta työnteko ja kaupankäynti eivät enää säännelleet koko 
talon elämää niinkuin  G.  0:n päivinä. Kaiken kaikkiaan  A.  F:n aikana 

Dagbok på resan  1837  (SLS  633.3.1.).  Eräällä myöhemmällä Ruotsinmatkalla  
(1850)  G.  O.  tyypillisesti yhdisti teollisuuteen ja maatalouden kehittämiseen tunte-
mansa kiinnostuksen tutkimalla paitsi yesiturbiineja ja höyrykoneita, myös ruotsa-
laisen maatalouden uusia saavutuksia. Teollistuvan maatalouden symboli oli höyry-
koneella käyvä meijeri.  A. F.  Wasenius. Handlingar(SLS  408.5.2.28).  Arkistoluet-
teloissa sekä yuoden  1837  että  1850  matkapäiväkirjat  on  virheellisesti ilmoitettu  A. 
F. Waseniuksen kirjoittamiksi. 
G.O. Waseniuksen vaikutuksesta Helsingin liike-ja kunnalliselämään  Nyberg, 1986 
s.33-36;  Wiherheimo &  Rein, 1950 s.339-340.  
G. O.  Wasenius  privata papper  (SLS  408.2.1.1.5, 408.2.1.1.6).  Yhtiökumppaneiden 
keskinäinen voitonjako oli periaatteessa säädetty niin, että Wasenius sai voitosta 
puolet ja  Thunberg  ja Granberg yhdessä toisen puolen, tähän periaatteeseen oli 
kuitenkin kirjattu lukuisia yarauksia ja ehtoja. Käytännön voitonjakoa kuvastaa 
vuosi  1846,  jolloin G.O. Wasenius kirjasi  13.582  ruplan voiton, Thunbergin osuuden 
ollessa  338  ruplaa ja Granbergin  692  ruplaa. G.O. Wasenius  privata papper  (SLS  
408.2.1.1.11.). 

82 

83 

84  
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Waseniusten liiketoimien painopiste siirtyi kaupasta teollisuuteen ja 
Helsingistä kansainvälisille markkinoille.85  

G.  0. Waseniuksen ja  A.  F. Waseniuksen sukupolvien välistä murros-
ta leimasi siirtyminen elinkeinojen eriytymättömyydestä ja moninaisuu-
desta kohti erikoistumista ja professionalisoitumista. Esimerkiksi mar-
raskuussa 1844  G.  0. Wasenius sai tuloja mm. kasvattamiensa perunoi-
den, viljan ja iilimatojen myynnistä, kiinteistöjen vuokrista, Helsingfors 
Tidningarin ilmoituksista, venäläisen viljan välittämisestä, kirjakaupan 
sekä kortti- ja tupakkatehtaan voitto-osuuksista sekä korkoja myöntä-
mistään lainoista. 40 vuotta myöhemmin  A.  F. Wasenius hankki ansionsa 
tehtaan johtamisesta ja omistamisesta, muu liiketoiminta oli vähitellen 
jäänyt. Vastaavasti 1850-luvulla tapahtunut sukupolvenvaihdos merkitsi 
myös kauppahuoneen sisällä siirtymistä yhteisöllisen elämän eriytymät-
tömyydestä kohti erikoistumista ja eriytymistä.  G.  0. Waseniuksen 
aikaan kauppahuoneen tarpeet määräsivät myös ihmisten henkilökoh- 
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	taista elämänrytmiä, "siihen aikaan ei ollut tapana istua suljettujen ovien 
takana".86  Sekä  A.  F. Waseniuksella että hänen liikekumppaneillaan ja 
kirjanpitäjillään näyttää sen sijaan olleen edellistä sukupolvea suurempi 
tarve erottaa työasiat perheasioista.  A.  F. Wasenius ei enää isänsä tavoin 
edellyttänyt näkevänsä henkilökuntaansa pöydässään myös iltaisin, ja 
esimerkiksi joulunvietosta alettiin puhua vain pienen perhe- ja sukupiirin 
juhlana.87  

Kun Waseniuksen perheen liiketoimia tarkastellaan pidempänä ajal-
lisena kokonaisuutena, alkaen  G.  0. Waseniuksen Helsinkiin muutosta 
1817 ja päättyen  A.  F. Waseniuksen kuolemaan 1903, voidaan perheyri-
tyksen monimutkaisista vaiheista nostaa esille seuraavia kehityssuuntia. 

Ensimmäinen ja merkitsevin piirre oli perheen vaurastuminen ja 
liiketoimien vastaava laajeneminen. Konkrettisesti tämä näkyi  G.  0. 
Waseniuksen työssä siirtymisenä tiskin takaa asiakkaita palvelemasta 
konttoriin liikekirjeenvaihtoa hoitamaan. 1810-20-luvuilla hän palveli 
yleisöä ensin rihkamakaupassa ja myöhemmin kirjakaupassaan. Vähitel-
len vaurastuttuaan hän siirsi "avoimen puodinpidon" alaisilleen ja keskit-
tyi itse ulkomaankaupan hoitamiseen. Laajamittaisessa ulkomaankau-
pasta löytyi myös perheen varallisuuden varsinainen lähde. Ulkomaan-
kauppa merkitsi ennen kaikkea viljakauppaa. Aluksi myös suomalaisen 
viljan vientiä Ruotsiin, mutta ennen pitkää  G.  0. Wasenius omistautui 

85 	Vrt. Nordmann,  1906 s.140-141. 
86 	Ramsay 1966, s.164. 
87 	G.O. Wasenius'  privata papper.  (SLS  408.2.1.1.9.).  Elämänmenon privatisoitumi-

nen havainnollistuu hyvin kun lukee rinnakkain  G.  O.  Waseniuksen päiväkirjoja  
1820-1850-luvuilta (SLS  564)  ja pojantyttären  Marie-Louise  Waseniuksen päivä-
kirjoja vuosilta  1902-1905  (SLs  633.6.4.).  



venäläisen ja baltialaisen viljan maahantuontiin. 
Viljakaupassa näkyivät jo ne piirteet, joista tuli keskeisiä perheyrityk-

sen menestyksen kannalta. Kummankin Waseniuksen toimia leimasi 
julkilausuttu pyrkimys eteenpäin (framåtande), johon kuului suurienkin 
riskien otto ja jatkuva uusien toiminta-alueiden etsiminen.  G.  0. Wase-
niuksella ei ollut Helsingissä taustallaan vanhan kauppahuoneen vakiin-
tuneita kauppasuhteita. Hän loi itse oman uransa, ja näin myös luultavasti 
helpommin antautui uusille ja tavallista riskialttiimmille alueille. Kirja-
kauppa, kirjapaino, kaupungin ensimmäinen paperitehdas (kortit) ja 
maan suurimman sanomalehden Helsingfors Tidningarin kustantaminen 
poikkesivat kaikki liiketoimina perinteisen koti- ja ulkomaankauppiaan 
toimialoista. Toisaalta vastanimetty pääkaupunki tarjosi tavallista laa-
jemmat tulevaisuudennäkymät. 

Edellisiin liittyvä piirre oli  G.  0. Waseniuksen aktiivinen hakeutumi-
nen oman kauppiassäätynsä ja vakiintuneen toimintapiirinsä ulkopuolel-
le. Jo 1820-luvulla hän solmi veljensä välityksellä innokkaasti seuruste-
suhteita senaatin virkamiehiin. Myöhemmin hänen suku- ja seurapiiriin-
sä kuului yliopiston opettajia. Liiketoimet ja seurustelusuhteet olivat 
tuon ajan Helsingissä aina yhteydessä toisiinsa ja näin Waseniuksesta tuli 
tavarantoimittaja senaattiin, yliopistokirjakauppias, monen yliopiston 
opettajan kustantaja ja yliopiston juhlavuoden stipendilahjoittaja. Wase-
nius hyötyi yliopistosta ja yliopisto hyötyi Waseniuksesta, lopulta hänen 
nuorimmasta pojastaan tuli yliopiston professori.88  

Kolmas Waseniusten vaiheita selittävä tekijä on avautuminen Suo-
men rajojen ulkopuolelle, ennen kaikkea Venäjälle ja Baltiaan.  G.  0. 
Wasenius harjoitti laajaa kirjojen tuontikauppaa ja solmi Iiikematkoil-
laan yhteyksiä ulkolaisiin kustantajiin. Viljan tuontikauppa lujitti siteitä 
erityisesti Pietariin ja Tallinnaan.  A.  F. Wasenius jatkoi 1850-luvulla isän 
viljakauppoja etsien samalla myös uutta "tulevaisuuden alaa", harkiten 
vakavasti mm. valmisvaatteiden tuonnin ja tuotannon aloittamista.89  

Tulevaisuus löytyi lopulta paperiteollisuudesta ja tässäkin Venäjän 
kaupalla oli perheen liiketoimien kannalta keskeinen merkitys.  A.  F. 
Wasenius osti Tervakosken paperitehtaan vuonna 1856 yhdessä saman-
laisilla viljakaupoilla rikastuneen Borgströmin perheen kanssa. Adolfis-
ta tuli loppuiäkseen tehtaan toimitusjohtaja. Waseniuksen johdolla teh-
das erikoistui valmistamaan Itä-Suomesta ja Venäjältä tuodusta lumpus- 

S8 	Gardbergin mukaan Adolf Johan Waseniuksella oli senaatissa hyvät mahdollisuudet 
vaikuttaa veljensä G.O. Waseniuksen liiketoimiin mm. kirjapainoprivilegion hyväk-
symisessä vuonna 1826. Gardberg, 1973 s.2-3. 

89 	A.  F. Wasenius  G.  0. Waseniukselle 12. ja 14.6.1849 (SLS 408.10.20.). Kirjakaupas-
ta Nyberg, 1986 s.33--36. Helsingin kauppiaiden ja Waseniusten viljakaupasta 
Joustela, 1963 s.103-104, 263-266; Koyero, 1950 s.395-401, 415-420. 
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ta savukepaperia, valtaosan tuotannosta päätyessä Venäjälle. 1840-Iu-
vulta alkanut taloudellisen liberalismin esiinmarssi ja valtion aktiivisem-
pi taloudellinen rooli koituivat erityisen siunaukselliseksi Tervakoskelle 
ja Waseniuksille. 1840-luvulta lähtien suomalaisten teollisuustuotteiden 
tulleja Venäjälle oli laskettu radikaalisti ja vähitellen myös paperiteolli-
suus löysi maan valtavat markkinat. Helsingin ja Hämeenlinnan välisen 
rautatien valmistuminen vuonna 1862 helpotti osaltaan raaka-aineeen ja 
tuotteiden kuljetusta. Menestys sinetöitiin Riihimäen ja Pietarin välisen 
ratayhteyden valmistuttua 1870-luvulla.90  

Adolfin johtamana Tervakoski kehittyi uuden ajan teollisuusyrityk-
seksi. Vuonna 1864 siitä tuli maamme ensimmäisiä osakeyhtiöitä, teh-
taan tuotteet osallistuivat kansainvälisiin teollisuusnäyttelyihin ja koneet 
edustivat uusinta eurooppalaista tasoa. Adolf huomasi matkoillaan sa-
vukkeiden polttamisen Länsi-Euroopassa alkaneen 1860-luvulla syr-
jäyttää piipunpolttoa ja nuuskaamista. Hän uskoi uusien tapojen tulevan 
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	myös Suomeen ja Venäjälle ja ajoi läpi tuotantosuunnan muutoksen, 
päätuotteeksi otettiin savukepaperi. Kansallisen rakentamisen ajasta 
Tervakoski hyötyi toimittamalla painopaperia kotimaan laajenevalle 
sanomalehistölle ja Suomen pankille setelipaperia maan uusiin omiin 
rahoihin.9' 

6. TERVEYDELLE OMISTETTU 
ELÄMÄ 

Waseniusten elämäntavan peruskiviä oli työn ja perheen ohella terveys 
ja sen hoito. Terveydellä, sairaudella ja jopa kuolemalla oli selviä 
yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Samat muutoksen, irtautumisen, erot-
tautumisen ja eteenpäinmenon teemat jäsentävät myös tätä elämänalu-
etta. Terveydelle omistettu elämä toisaalta erotti Waseniuksia rahvaasta 
ja toisaalta tarjosi tilaisuuksia lähentyä yhteiskunnan ylimpien elämän-
tapaa. Vuosisadan loppupuolta leimasi irtautuminen lapsi- ja lapsivuode-
kuolleisuuden sekä vakavien kulkutautien loputtomalta tuntuvasta noi-
dankehästä. Lopulta uskaltauduttiin itsenäisesti vaikuttamaan myös  per- 

90 	Annala  1950;  Hoving,  1949 s.96-101;  Joustela,  1963 s.103,214-217;  Nikula,  1948 
s.425-429. 

91 	A. F.  Waseniuksen uskoa tulevaisuuteen, kansainyäliseen kauppaan ja uuteen 
teknologiaan kuvastaa hänen ja eräiden muiden liikemiesten vuosina  1872-73  
yksityisesti rakennuttama rautatie Hankoon. Tavoitteena oli ohjata koko Suomen ja 
Pohjois-Venäjän ympäriyuotinen tuonti- ja vientikauppa maan parhaaseen tal-
yisatamaan. Norrmén,  1928 s.67-68.  



heen kokoon. Tässäkin katsannossa Waseniukset alkoivat aiempaa sel-
vemmin olla elämänsä herroja. 

Waseniusten keskinäistä kirjeenvaihtoa hallitsi ennen muuta yksi 
yhdistävä ja jatkuva teema. Sadan vuoden ajan kirjeiden keskeisin ilon-
tai huolenaihe oli perheenjäsenten kulloinenkin terveydentila. Terveys ja 
sairaus dominoivat lukemattomia kirjeitä jopa niin, että muut puheenai-
heet olivat usein niille alisteisia. Vuodenaikojen vaihtelu, päivittäinen 
säätila, työnteko, matkat, kaikki aiheita joissa keskeisintä näyttää olleen 
niiden vaikutus terveydentilaan. Myös tutuista ihmisistä puhuttaessa 
mainittiin yleensä ensin heidän kulloinenkin terveydentilansa, ja vasta 
sen jälkeen muut mahdolliset kuulumiset.92  

Terveys oli kaikkia kiinnostava, yhteinen puheenaihe jo siksi, että 
vakavat sairaudet ja kuolema olivat 1800-luvulla läsnä suomalaisen 
perheen jokapäiväisessä elämässä. Kuolema kohtasi kaikenikäisiä ja 
ihmiset kuolivat kotonaan. Ihmisten asuinpaikka ja elintaso vaikuttivat 
kuolleisuuteen, mutta myös vauras porvarisperhe eli avuttoman lähellä 	71 
kärsimystä ja kuolemaa. 

6.1.  Sairaudet ja kuolema 

Tarkennamme kuvaa tutkimalla aluksi  G.  0.  Waseniuksen ja hänen 
lastensa perheissä vuosina  1827-1891  syntyneiden  54  lapsen elämän-
kaarta. Heistä kuoli lapsuusiässä  15 (27,7  %). Kahdeksan näistä lapsista 
kuoli imeväisinä ja seitsemän ikävuosien  l-15  kuluessa. Tämän jälkeen 
kuolleisuus väheni ja yli 60-vuotiaiksi eli  33 (61,1  %). Waseniusten 
imeväis- ja lapsikuolleisuusluvut olivat hieman alhaisemmat kuin koko 
väestön ja lähellä säätyläistön vastaavia lukuja.  1800-luvun puolivälin 
Suomessa karkeasti ottaen noin puolet kaikista kuolemista kohtasi alle  
10-vuotiaita ja vastaavasti  vain  puolet syntyneistä lapsista saavutti  10-
vuoden iän  93  

Pienten lasten menettäminen oli niin yleistä, että  se  jätti lähtemättö-
män leiman jokaisen tutkitun perheen elämäntapaan.  G.  0.  Waseniuksen 
lapset kasvoivat aikuisiksi perheessä, jossa haudattiin viisi pientä lasta ja 
kaksi lapsivuoteeseen menehtynyttä äitiä. Kuolema koetteli sisaruspar-
vea vielä aikuisiässäkin ajalle luonteenomaisella tavalla.  Anna  ja Ulla 
menehtyivät äitinsä tavoin lapsivuoteeseen noin  30  vuoden iässä ja  

92 	Lasten ja nuorten kirjeissä viittaukset terveydentilaan ja sairauksiin ovat melko 
harvinaisia, toisaalta kokoelmien kirjeistä suurin osa on kirjoitettu ja vastaanotettu 
yli 30:n yuoden iässä. 

93 	Strömmer, 1969 liitetilasto  I;  Wirilander, 1974 s.137;  von  Bonsdorff, 1978 s. 80-81. 
Helsingin keskimääräiset imeväiskuolleisuusluvut olivat ajanjaksolla hieman Wase-
niusten lukuja korkeampia. Waris, 1950 s. 151. 



heidän veljensä Georg Otto kuoli suurena kuolonvuonna 1868 lukemat-
tomien muiden suomalaisten tavoin lavantautiin. Seuraavan polven 
edustaja Adolf nuorempi puolestaan kuoli 23-vuotiaana tuberkuloosiin. 
Kulkutautiepidemiat tai hitaasti hivuttava keuhkotauti olivat 1800-luvun 
lopulle saakka todennäköisimpiä syitä aikuisen suomalaisen ennenaikai-
seen kuolemaan.94  

Tilastollisesti  G.  O. Waseniuksen ja hänen seitsemän aikuisikään 
ehtineen lapsensa perheet ovat kuolemisen suhteen siis edustavia ja 
tyypillisiä. Tämän luvun päätarkoitus on kuitenkin tunkeutua tyypillisten 
ja tunnettujen kuolleisuuslukujen taakse. Seuraavassa pyritään osoitta-
maan, että ennenaikaisen kuoleman ja vakavien sairauksien läsnäolo 
vaikutti 1800-luvun suomalaisen säätyläisperheen elämäntapaan ratkai-
sevalla tavalla. Itseasiassa ihmisten ajattelua ja toimintaa on monesti 
vaikea ymmärtää ilman kuoleman ja sairauden viitekehystä. 

Ajatus, että jokaisella sairaudella on omat spesifit syynsä, oireensa ja 
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	hoitonsa vakiintui suomalaisessa lääketieteessä vasta 1800-luvun lopul- 
la. Vielä kautta 1800-luvun käytännön taudinmääritykset olivat melko 
ylimalkaisia ja vastaavasti hoitotoimenpiteet olivat sairaudesta riippu-
matta aina samankaltaisia.95  Waseniukset olivat usein "heikkona" tai 
"huonona" ja saivat "kouristuksia" tai "kohtauksia". Sairauksia taas 
hoidettiin tai ehkäistiin ennalta toimilla, jotka kaikki liittyivät elämänta-
paan. Vanhan lääketieteellisen  tradition  mukaisesti Waseniukset hoitivat 
lähes kaikkia sairauksiaan levolla, ruokavaliolla, ilmastonmuutoksella, 
lukemattomilla erilaisilla vesihoidoilla tai veren kuppaamisella.96  

Puheet epämääräisestä kuumeesta, vatsakivuista, heikkoudesta ja 
ruokahaluttomuudesta ovat ainakin osittain johdettavissa aikakauden 
puutteelliseen hygieniaan. Jatkuvalta tuntuvan sairastelun selkein syy 
löytyi tutkimusajankohtana Helsingin likaisesta juomavedestä. Lääkin-
täviranomaiset moittivat vuosikymmenestä toiseen kaivoja pääkaupun-
gin tautisuuden lähteeksi 97  Varsinkin vielä 1820-1870-luvuilla Wase-
niukset valittivat toistuvasti kärsivänsä kuumeesta, jota nimitettiin mil-
loin horkaksi, vilutaudiksi, malariakuumeeksi, hivutuskuumeeksi tai 
jokapäiväiskuumeeksi. Toiset kuumetaudit aiheuttivat välillä pitkienkin 
taukojen jälkeen toistuvia ankaria kuumekohtauksia. Hivutuskuumeksi 
kutsuttu tauti taas saattoi kestää kuukausia ja jopa vuosia, välillä lähes 
huomaamattomana ja välillä rajumpana. Kummankin taudin syynä on 
myöhemmin pidetty pilaantuneen juoman tai ruoan nauttimista. Wase- 

94 	Waris, 1950 s. 150-156. 
95 	Achte & Fagerström, 1986. s. 85-86. 
96 	Elämäntapahoidosta Heikkinen, 1991 s. 16-24. 
97 	Wiherheimo &  Rein,  1950 s. 323-324. 
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niukset ja heidän lääkärinsä käyttivät näistä kuumetaudeista tavallisim-
min yleisnimitystä  frossa  (horkka, vilutauti).9x 

Alituinen vatsatautien valittaminen sekä epähygienisissä oloissa le-
viävien tautien kuten lavantaudin ja punataudin ajoittainen esiintyminen 
perhepiirissä tukee johtopäätöstä, että myös varakkaat ja valistuneet 
helsinkiläisperheet olivat ainakin  1870-luvulle saakka alttiita taudeille, 
jotka leimaavat edelleen monen kehitysmaan jokapäiväistä elämää. Kun 
kantakaupunkia erityisesti  1870-luvulta alkaen hygienisoitiin rakenta-
malla viemäri- ja vesijohtoverkostoa, tuli tartuntatautien sosiaalinen 
valikoivuus aiempaa selvemmin esille  99  

Toisaalta Waseniukset ja Helsingin säätyläiset yleensäkin kärsivät jo 
tutkimusajankohtana näistä puutteellisissa hygienisissä oloissa leviävis-
tä taudeista vähemmän kuin kaupungin työläisväestö. Eräiden lavantau-
tiepidemioiden aikana tauti silmiinpistävän selvästi kiersi perheenjäse-
net, samalla kun palvelijat, talonmiehet, konttoristit ja  torpparit  ympäril-
lä sairastuivat.  S.  G.  Elmgren kertoo päiväkirjassaan samasta ilmiöstä 
vuoden  1853  koleraepidemian päiviltä. Selvästikin ne, jotka eivät osan-
neet tai voineet millään tavalla valikoida juomavettään ja asuinolojaan, 
olivat suuremmassa vaarassa.100  

Waseniusten pihakaivon sijainti Kalastajasataman rannassa ja sonta-
huoneiden vieressä ei terveydelliseltä kannalta katsoen ollut varmaan 
paras mahdollinen. Helsingin talvien pureva meri-ilma ja siitä johtuvat 
vilustumiset olivat toinen vuosikymmeniä jatkuvan valituksen kohde. 
Myös erilaiset keuhkosairaudet, pahimpana keuhkotuberkuloosi, piina-
sivat joitain suvun jäseniä pitkään. Helsingin ilmastoa yleensäkin pelät-
tiin ja syytettiin vaaralliseksi terveydelle ja erityisen turmiolliseksi 
keuhkotaudeista kärsiville.101  

Tilannetta kuvaavasti  Valfrid  käytti itseään ja omaisiaan vuosikymmeniä piinan-
neesta taudista nimitystä  "Den  gamle  arffienden  frossan". Valfrid  Vasenius  A. F.  
Waseniukselle  26.12.1876.  (SLS  408.10.36).  Koska  "Frossa"  ei ollut  vain  vilustumi-
sen aiheuttamaa kuumeilua, vaan joskus vuosikausiakin kestävä vatsasairauksiin 
liittyvä yaiva, lähdettiin sitä esimerkiksi Valfridin ja hänen sisarustensa tapauksessa 
parantamaan kokonaisen kesän kestävillä vesikuureilla.  Johanna  Wasenius  Alexan-
der von  Collanille  14.5.1873,  9.2.1874.(Co11.254).  
A. F.  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  29.7.1843  (SLS  408.10.20);  Mathilda Wasenius  
A. F.  Waseniukselle  8.5.1886  (SLS  633.3.2); Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  
28.6.1866  (SLS  633.8.5.);  G.  0.  Wasenius  minnesböcker  30.3.1832, 24.5.1832  (SLS  
564);  G.  0.  Wasenius  Alexander v.  Collanille  24.4.1847, 17.7.1848  (Co11.254);  
Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  7.4.1854, 15.12.1861, 28.4.1863, 
16.5.1864, 1.12.1864  (Co11.254). Vrt. Wistrand,  1897 s.76-78, 114-119, 136-139, 
278-9.  
Elmgren,  1939 s.64-71; Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  30.6.1868  (SLS  
633.8.5.);  Mathilda Wasenius  Johanna  Waseniukselle  27.8.1868  (Co11.254); Vrt. 
Jutikkala,  1988 s.149-151. 
Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  15.12.1861  (Co11.254);  Johanna  Wase-
nius  Lovisa  Carpelanille  16.1.1871  (SLS  633.8.5.). 
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Hammassärky, vilustumiset, reumatismi, vatsataudit ja pääkivut oli-
vat sairastelun arkea, kirjeestä toiseen toistuvan valittelun kohteita. 
Suurempaa pelkoa synnytti aikakauden pelätyimpien kulkutautien,  kole-
ran  ja lavantaudin ajoittainen esiintyminen Suomessa ja Helsingissä. 
Waseniuksista lavantautiin kuolivat ainakin  Johanna  Waseniuksen äiti 
vuonna  1833,  G.  0.  Waseniuksen sisar vuonna  1840  ja  G.  0.  Waseniuk-
sen poika vuonna  1868.  Johannan veli  Karl  Collan kuoli vuonna  187I  
koleraan  vain  muutaman tunnin sairastettuaan. 

Nämä tapaukset muuttivat dramaattisesti perheiden elämänolosuhtei-
ta ja jättivät koko suvun piiriin elävän muiston kuoleman läheisyydestä 
ja äkillisyydestä.  Johanna  Wasenius palasi koko elämänsä ajan nuoruu-
teensa ja vuoden  1833  lavantautiepidemian päiviin, jolloin hän jäi 
yhdeksän muun sisaruksensa kanssa täysorvoiksi. Thekla Wasenius 
synnytti toukokuussa  1868  nuorinta lastaan samalla kun hänen puolison-
sa kuoli viereisessä huoneessa lavantautiin. Nuori leski jäi yksin viiden  
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	lapsen kanssa, jotka heti isänsä hautajaisten jälkeen sairastuivat kaikki 
kuukausia kestäneeseen vaaralliseen hinkuyskäepidemiaan.  Karl  Collan 
vietti perheensä kanssa kaikessa rauhassa koti-iltaa, kun hän aivan 
yllättäen sai voimakkaan pahoinvointikohtauksen, kuollen  koleraan  
muutaman tunnin kuluttua. Ruumis haudattiin välittömästi ja huomaa-
matta, mutta myös ruumiin riisumisessa ja pesemisessä mukana olleet 
sisarukset saivat jonkinasteisen tartunnan. Tässäkin tapauksessa nuori 
leski jäi yksin lasten ja suurten velkojen kanssa.102  

Kolera herätti tullessaan Suomeen ensimmäisen kerran vuonna  1831  
suurta huomiota. Taudin äkillisyys, arvaamattomuus ja ulkomuotoa 
muuttava rajuus synnytti irrationaalisia huhuja ja pelkoja, puhuttiin ja 
puhutaan jopa kolerakauhusta. Tämä ilmiö ei ollut tuntematon myöskään 
Waseniuksille. Kaupunkia toistuvasti koetelleet kulkutautiepidemiat eris-
tivät perheitä toisistaan ja muusta maailmasta. Seuraelämä hiljeni, suku-
laisia ja ystäviäkin välteltiin ja ulkona liikuttiin  vain  pakottavissa tapauk-
sissa. Kun tauti iski omaan perheeseen eristettiin taudinkantajat muusta 
väestä. Sairastuneet palkolliset toimitettiin yleisiin sairaaloihin.  Koleran  
pelko leimasi helsinkiläisyhteisön elämää aina  1800-luvun lopulle saak-
ka. Vaikka varsinaiset koleraepidemiat saatiin kuriin 1870-luvulla103, 
kiersivät huhut kuolettavista kulkutaudeista vielä pitkään. Vielä vuonna  
1884  kertoi  Ernst  Wasenius ihmisten karttelevan toisiaan ja kaupungin 
hiljentyneen koleraepidemian pelossa.104  

Suhtautumisessa  koleraan  havainnollistui yleisemminkin ihmisten 
suhtautuminen sairauksiin, sairauksien hoitoon ja kuolemaan.  Clas  Col- 

102  Krook,  1950 s.295-296; Mathilda Wasenius Johanna Waseniukselle 19.5.1868 
(Coll. 254.). 

103 	Waris, 1950 s.155-156 



lan  varoitti vuonna  1848  sisartaan  Johanna  Waseniusta Helsinkiä lähes-
tyvästä synkeästä vihollisesta eli kolerasta.  Clas  kuitenkin uskoi, että 
Helsingin Waseniukset selviytyisivät kulkutaudista, sillä "niillä joilla  on  
kohtuullinen ja velvollisuudentuntoinen elämäntapa ei ole suurtakaan 
syytä pelkoon".'°5  

6.2.  Terveyden hoito elämäntavan perustana 

Usko oikeaan elämäntapaan ei ollut  vain  sisarusten välistä lohduttelua.  
Clas  tiesi Waseniusten eläneen koko kesän huvilallaan raikkaassa maa-
laisilmassa leväten, pitkiä ja tunnollisia kaivonjuonti- ja kylpykuureja 
läpikäyden. Waseniusten ajan ja elämänpiirin ihmisille vesikuuri ja 
maalaisilma edustivat tehokkainta mahdollista ennaltaehkäisyä ja paran-
nusta kaikkiin mahdollisiin vaivoihin, myös  koleraan.  Oikea elämäntapa 
oli aikakauden keskeisiä käsitteitä paitsi perhe- ja kasvatusoppaissa 
myös lääketieteessä. Sairauksien parantamisen rinnalla puhuttiin yhä 	75  
enemmän myös terveyden hoidosta.10G 

Oikeaan ja väärään elämäntapaan liittyivät myös erilaiset "hermotau-
dit", joita  1800-luvulla yleensä ja myös Waseniusten piirissä valitettiin. 
Väärä elämäntapa aiheutti heikkohermoisuutta ja oikea elämäntapa vah-
visti hermoja. Hermojen valittamista tai hoitamista ei liitetty mielisaira-
uksiin. Kun  A. F.  Wasenius valitti omistavansa "liian paljon ja liian 
heikkoja" hermoja, hän ajan tavan mukaisesti konkretisoi unettomuuten-
sa ja rauhattomuutensa fyysiseksi viaksi: hermojärjestelmän heikkou-
deksi.107  

Tämän ajattelun mukaan väärä elämäntapa heikensi ihmisen hermoja, 
mikä puolestaan aiheutti unettomuutta, ärtymystä ja melankoliaa. Rau-
hallinen kotielämä, oikea ravinto, lepo ja vesikylvyt taas vahvistivat 
hermoja ennalleen.  A. F.  Waseniuksen mielestä yhteisen kodin rauha ja  
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Ernst  Wasenius  Leonard  Waseniukselle  13.8.1884  (SLS  408.10.23.).  Punatauti, 
lavantauti ja kolera esiintyivät usein samanaikaisesti ja kolerasta oli olemassa 
lievempi muoto, jota kutsuttiin koleriiniksi tai kotimaiseksi koleraksi. Aikalaiset 
eivät aina katsoneet tarpeelliseksi tai mahdolliseksi tehdä selvää eroa näiden välille, 
kuvaavasti  Fabian  Collan puhui taudista joka oli  "en slags  blandad  nerf-  och 
rötfeber".  Fabian  Collans  dagboksanteckningar  21.6.1833  (Gö.II.1.). Yleisnimityk-
set  "typhus"  tai "nerffeber" kattoivat monenlaisia tartuntatauteja. Vrt. Turpeinen,  
1986 s.40-43.  
Clas  Collan  Johanna  Waseniukselle  16.7.1848  (Co11.254.).  

1830-luvun koleraepidemiat moninkertaistivat mineraaliyesiteollisuuden tuotannon 
kaikkialla Euroopassa, sillä vesien uskottiin paitsi ennaltaehkäiseyän myös paranta-
van koleraa. Achte & Fagerström,  1980 s.77-78. 
A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  21.9.1860  (SLS  408.10.20.).  Samassa 
kirjeessään  A. F.  Wasenius toteaa sekä aikanaan isänsä, että nyt oman sairastelunsa 
johtuvan juuri heikoista hermoista. 



harmonia oli parasta lääkettä sairauksiin ylipäätään ja heikoista hermois-
ta johtuvaan sairasteluun erityisesti.108  

Aikakauden terveyden ja sairaanhoidon keinot onkin jaoteltavissa 
elämäntapaa koskeviin yleisiin hoitokeinoihin tai kivun lievittämiseen. 
Lääkärien toistuvasti määräämät vesi- ja kylpykuurit tai ilmastonvaih-
dokset olivat elämäntapahoitoa yleisimmillään. Lähes jokainen Wase-
niuksen suvun jäsen käytti ainakin 1870-luvulle asti vuosittain noin 
kuukauden juomalla tarkassa järjestyksessä ja aikataulussa lääkärin 
määräämiä kivennäisvesiä. Vesiä juotiin ja kylpyjä otettiin kaikkia 
kuumetauteja, koleraa, lavantautia, vatsasairauksia, päänsärkyä, kihtiä, 
reumatismia, hammassärkyä, masennusta ja heikkoutta, keuhkokatarria 
ja ripulia vastaan. Kipua lievittäviksi lääkkeiksi taas määrättiin klorofor-
mia, oopiumia tai morfiinia, joita käytettiin myös unilääkkeinä.109  

1800-luvulla niin yleistä vesihoitoa ja siihen liittyvää kylpyläelämää 
on usein selitetty sillä, että kyseessä oli muoti-ilmiö, joka tarjosi sääty- 
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	läisseurapiireille mahdollisuuden yhteiseen huvitteluun.10  Waseniusten 
kirjeet tarjoavat vesihoitoon myös toisen näkökulman. Kylpyläelämä 
kuului kyllä herrasväen elämäntapaan, ja sen avulla oli mahdollista 
rakentaa aina tärkeätä sosiaalisten suhteiden verkostoa. Toisaalta Wase-
niukset suhtautuivat vesiin myös äärimmäisen vakavasti ja uhrasivat 
erittäin paljon aikaa, rahaa ja vaivaa kuurien tai kylpyjen loppuunviemi-
seksi. Sitäpaitsi he joivat suuren osan vesikuureistaan mahdollisimman 
rauhallisissa oloissa, omassa perhepiirissä ja kotonaan. Kun  G.  0. Wase-
niuksen tai Karl Collanin kaltaiset kiireiset miehet luopuivat vesihoidon 

A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  21.9.1860  (SLS  408.10.20.); Johanna  
Wasenius  Lovisa  Carpelanille  12.2.1866, 9.1.1878  (SLS  633.8.5.);  Thekla Wasenius  
Lovisa  Carpelanille  2.1.1891  (SLS  633.8.6.); A. F.  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  
6.12.1892  (SLS  633.8.5.); Marie-Louise  Wasenius  dagböcker  19.11.1903, 8.1.1904  
(SLS  633.6.4.); A. F.  Wasenius  Leonard  Waseniukselle  9.7.1891, 5.8.1891  (SLS  
408.10.20.).  
Waseniukset joiyat mm. Emsiä, Marienbaderia, Karlsbaderia, Pyrmonteriä, Kreutz-
naeheria, Vichyä, Fachingeria ja Geilnaueria. Kivennäisvedet olivat lääkärin mää-
räämiä ja juomien laatu sekä määrä vaihteli sairauden mukaan.  G.  0.  Wasenius  A. F.  
Waseniukselle  6.7.1849  (SLS  408.10.24.); Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  
28.6.1866  (SLS  633.8.5.); Anna  Charlotta  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  17.6.1828, 
1  ja  31.7.1829  (SLS  633.1-2.);  G.  0.  Wasenius  minnesböcker  29.6.1825  (SLS  564); 
Alexander v.  Collan  Johanna  Waseniukselle  11.6.1874  (Co11.254);  Johanna  Wase-
nius  Alexander v.  Collanille  13.8.1853, 29.5.1854, 29.12.1859 (Coll. 254).  Kipua 
lievittävistä lääkkeistä mm.  Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  17.9.1849, 
31.10.1865, 8.1.1870  (Co11.254.). Näistä Johannan kirjeistä selviää mm. että hän 
antoi lääkärin määräyksestä yli viiden vuoden ajan tyttärelleen morftinia unet-
tomuuteen ja masennukseen. 
Tommila,  1955 s.14-19;  Mäkeläinen,  1972 s.209-219.  Heikkisen tuore kuvaus 
kylpyläelämästä osoittaa, että toisaalta vesihoitoon suhtauduttiin hyvin vakavasti ja 
toisaalta kylpylöissä oli aina asiakkaina myös "terveitä potilaita", jotka tulivat 
ensisijassa virkistäytymään ja huvittelemaan. Heikkinen,  1991 s.75-97.  

108 
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Kuva 4. "Eknäs  Badinrättning".  
Kesäiseen vesihoitoon kuului paitsi 
kivennäisvesien nauttiminen, myös 

vedessä oleilu ja jopa uiminen. 
(August Mannerheimin seepia- ja 
lyijykynäpiirros. Museovirasto.) 

ajaksi jopa kirjeiden kirjoittamisesta, jakun Mathilda Wasenius vei yksin 
kuolemansairaan poikansa Etelä-Ruotsiin nauttimaan kallista ja vaival-
loista vesihoitoa, ei voida puhua vain muoti-ilmiöstä. He vain ottivat 
vakavasti lääkärin heille määräämän hoidon, joka aikakauden lääketie-
teellisen tietämyksen mukaan oli parasta mahdollista. Useasti he myös 
totesivat vesikuurin todellakin parantaneen heidän vaivansa.1 11 

Sairastelu näyttää erityisesti naisilla olleen myös tapa reagoida ongel-
miin. Hanna Wasenius kärsi purkautuneen kihlauksen jälkeen vuosikau-
sia epämääräisistä sairauksista ja heikkoustiloista. Marie-Louise Wase-
niuksen päiväkirjoista taas löytyy kaksi hallitsevaa pääteemaa, oman 
terveydentilan ja naimattomuuden aiheuttaman turhautuneisuuden päi-
vittäinen läpikäyminen. Veljien mielestä Marie-Louisen normaaliin olo-
tilaan kuuluikin aina "tusinoittain sairauksia ja tusinoittain lääkkeitä". 

G.O. Wasenius  A. F.  Waseniukselle  29.7.1843  (SLs  408.10.20.); A. F.  Wasenius 
Mathilda Waseniukselle  10.7.1869  ja  5.2.1870  (SLS  633.4.1.);  Mathilda Wasenius  
A. F.  Waseniukselle  14  kirjettä  7.7-29.8.1869  (SLS  633.3.2.);  Krook,  1950 s.291-
292.  Myös mm.  Z.  Topelius säästi pitkään kylpylähoitoa varten ja oli vaimoineen 
paikalla terveyden, "ei huvin ja ylvästelyn" takia. Vasenius,  1927 s.204-205.  
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Lähiomaiset olivat selvillä tällaisen sairastelun perimmäisistä syistä ja 
puhuivat "sairausfantasioista", joiden voitamiseen tarvittiin ainoastaan 
omaa tahtoa. Sairastelu saattoi olla hyväksytty keino kohdata ylipääse-
mättömiltä tuntuvia ongelmia.  '2  

Oikean ja terveellisen elämäntavan tavoittelu näkyi myös elämänryt-
missä. Ahkera työnteko oli Waseniusten suvussa paitsi välttämätöntä 
myös hyvin arvostettua. Työntekoa pidettiin tästä huolimatta terveyttä 
vaarantavana rasituksena. Suvun miehet olivat sidottuja liikeasioihinsa 
tai virkoihinsa, mutta pyrkivät olosuhteiden mukaan myös aina huoleh-
timaan terveydestään. Työstä irroittautuminen tarkoitti Waseniuksille 
niin  1820-luvulla kuin vielä  1890-luvullakin ennen kaikkea terveyden 
hoitoa.  G.  O.  Wasenius vietti jo poikamiehenä ja aloittelevana kauppiaa-
na kesiään vesikuureilla  (brunnsdrickning)  ja pyrki aloittamaan työpäi-
vänsä aamukävelyllä ja seltterivesiannoksella.13  

Oma terveydentila oli  G.  O.  Waseniukselle jopa niin keskeinen  
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	huolenaihe, että hän perusteli liikemiesuransa keskeisiä ratkaisuja juuri 
terveydenhoidollisesta näkökulmasta.  1820-luvulla kirjakaupan perus-
taminen,  1830-luvulla alaisten ottaminen yhtiökumppaneiksi sekä  1840-
luvulla liiketoiminnan supistaminen selitettiin sekä yksityiskirjeissä että 
viranomaisille osoitetuissa anomuksissa "sairaalloisuudella" sekä halul-
la muuttaa elämäntapaa terveellisempään suuntaan.'  14  

Toisaalta  G.  O.  Wasenius teki yritteliäänä kauppiaana terveydenhoi-
dosta myös liiketoimintaa. Vuonna  1838  hän sai senaatilta yksinoikeu-
den iilimatojen kasvattamiseen Uudenmaan läänissä ja samana vuonna 
hän perusti kesähuvilalleen Vanhaankaupunkiin kolme iilimatojen kas-
vatuslammikkoa. Iilimatojen kasvattaminen oli aikaavievää ja pitkäjän-
teistä liiketoimintaa, sillä matoja piti ruokkia viikoittain jähmettyneellä 
eläimenverellä ja altaat oli pidettävä avonaisina myös talvisin. Lisäksi 
madot kasvoivat hitaasti, sillä ne olivat myyntikelpoisia vasta kasvettu-
aan lammikossaan viisi vuotta. Wasenius vei ainakin ensimmäisen 
kasvatustyönsä loppuun, sillä tiedämme hänen vuonna  1844  myyneen  

112 	Matti  Wasenius  Leonard  Waseniukselle  4.4.1890  (SLS  408.10.31.);  Mathilda Wa-
senius  Adolf  Wasenius nuoremmalle  14.12.83  (SLS  408.10.32.); Marie-Louise  
Wasenius  dagböcker  1902-1905  (SLS  633.6.4.).  Vrt. Eriksson—Stjemberg,  1992 
s.55. 

13 	G.0  Wasenius  minnesböcker  29.6  ja  3.8. 1825, 29.5.1826, 7.7  ja  16.8.1832  (SLS  
564);  Dagbok på resan  1837  (SLS  633.3.1.); Johanna  Wasenius  Alexander v.  
Collanille  25.6.1848  (Co11.254).  

14  Senaatin privilegiokirje kirjakaupan perustamiseksi  19.4.1823  (SLS  408.2.1.1.);  
Yhtiösopimukset yuosilta  1833, 1838, 1842  (SLS  408.2.1.1.5-6.);  Anomus Uuden-
maan kuvernöörille  28.11.1842  (SLS  408.2.6.11.);  G.  0.  Wasenius  minnesböcker,  
29.6.1825, 3.8.1825, 29.5.1826, 30.7.1830, 7.7.1832, 16.8.1832, 30.4.1838  (SLS  
564);  G.  0.  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  21.4.1849  (SLS  408.10.24.).  



kasvattejaan ainakin apteekkari Arwidsonille ja vuonna  1846  tilanneen 
lisää matoja Pietarista. Waseniusten perheessä oli jo vanhastaan käytetty 
iilimatoja mm. päänsäryn ja reumatismin parantamiseen. Iilimatojen 
käyttö perustui samaan periaatteeseen kuin  kuppaus,  sillä madot imivät 
pahaa verta pois. Naisella saattoi riittää kuusikin matoa, mutta aikuinen 
mies tarvitsi jopa  30  matoa kerrallaan verta imemään.15  

Jokapäiväinen huoli terveellisistä elämäntavoista jatkui myös seuraa-
vassa sukupolvessa.  A. F.  Wasenius omaksui vuorokausirytmin, johon 
kuului päivän aloittaminen hieronnalla ja märillä lakanoilla suoritetulla 
vesihoidolla, pakolliset iltapäiväunet ja ennenkaikkea jokakesäinen ter-
veydenhoitomatka johonkin sanatorioon.16  Velipuoli  Valfrid  taas har-
rasti vuosikausia ohjattua "sairaus- ja terveysvoimistelua" sekä säännöl-
lisesti toistuvia kuumia-, kylmiä- tai alkoholikylpyjä.  A. F.  Waseniuksen 
pojat  Adolf  nuorempi,  Matti  ja  Leonard  puolestaan siirsivät töitään ja 
viettivät kuukausia erilaisissa kylpylöissä ja sanatorioissa. Parantolahoi- 
to saattoi olla hyvin yksinäistä, yksitoikkoista ja kallista, mutta sitä 	79  
pidettiin välttämättömänä vastakohtana näännyttävälle työelämälle. 
Waseniuksille myös kesänvietto merkitsi ennen muuta terveydenhoitoa. 
Perhe muutti kaupungista huvilalle kesäkuun alussa ja palasi yleensä 
vasta syyskuun lopussa, osa kesästä saatettiin lisäksi käyttää jossakin 
merenrantakylpylässä. Kaikissa tapauksissa kaupungin jättämistä perus-
teltiin terveydellisillä syillä.'' 

Kesä ja lomanvietto edustivat kirjeissä terveyttä ja tasapainoa kun taas 
talvi ja työnteko vaaransivat samoja asioita. Asiaan kuului, että kesälo-
malla täytyi olla tarkoitus. Kesästä piti ottaa kaikki hyöty irti.'  3  Johanna  
Waseniuksen mielestä kylpyläelämän ei ollut tarkoituskaan olla hauskaa 
vaan terveellistä. Mathilda Waseniukselle hyvä kylpylä taas oli "keski-
luokkainen", eli sellainen jossa ihmiset suhtautuivat hoitoonsa vakavasti  

15 	Wistrand,  1897 s.497-9;  Asiakirjat koskien Annebergin Iilimatolammikkoja (SLS  
408.2.4.1.4.);  Wasenius &  comp.  kirjanpitoa marraskuulta  1844  (SLS  408.2.1.1.9.); 
A. F.  Wasenius  Carolina  Meisnerille  21.12.1836  (SLS  408.10.20.); A. F.  Wasenius  
G.  0.  Waseniukselle  16.8.1840  (SLS  408.10.20.); Otto Winter  G.  0.  Waseniukselle  
18.9.1846  (SLS  408.1.1.). 

16  Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  9.1.1878  (SLS  633.8.5.); Matti  Wasenius  
Leonard  Waseniukselle  16.11.1897  (SLS  408.10.31.).  

"' 	Valfrid  Vasenius  Alexander v.  Collanille  10.3.1873, 7.6  ja  22.11.1877  (Co11.254);  
Johanna  Wasenius  Alexander y.  Collanille  14.5.1873, 28.12.1880  (Co11.254);  Matti  
Wasenius  Leonard  Waseniukselle  14.6, 2.7.  ja  12.8.1907, 31.7  ja  16.8.1911  (SLS  
408.10.31.).  

"$ 	1800-luyun säätyläistön hyvin yhtenäisistä, terveyden ja sukuyhteyden vaalimiselle 
pyhitetyistä kesänviettotavoista mm. Ahde — Kjäldman,  1980 s.171-181;  Ahlamo,  
1986 s.61-76;  Colliander,  1967 s.191-217;  Estlander,  1918 s.8;  Mor och vi,  1947 
s.73, 94, 103, 117, 124, 149; Ramsay, 1966 s.222-223; Rein, 1918 s.31; Ruin, 1962 
s.94-95;  Pinomaa,  1984 s.335.  



ja todella etsivät parannusta vaivoihinsa. Waseniusten monissa muissa-
kin asioissa esille tullut ambivalentti suhtautuminen aatelistoon ja sääty-
läispiirien ylimpiin kerroksiin näkyy myös terveydenhoidossa. Toisaalta 
omaksuttiin mielellään samoja tapoja, kuten kesänvietto maalla ja kylpy-
läkäynnit. Toisaalta tällaisille tavoille annettiin uusia merkityksiä, kyl-
pyläelämän tuli olla vakavaa, kurinalaista ja hyödyllistä toimintaa.  26-
vuotias  Valfrid  kiteytti  Strömstadin  kylpylässä viettämänsä kesän ai-
kaansa ja elämänpiiriään kuvaavasti: "Täällä ruumis voittaa takaisin 
voimiaan ja sielu tasapainoaan, niin että toivon voivani syksyllä palata 
kuin uutena ihmisenä, valmistautuneena kykyjeni mukaan täyttämään 
roolini maailman suurella näyttämöllä."19  

Elämäntapahoito edusti samanlaista pyrkimystä oman elämän hallin-
taan, jota nouseva sivistyneistö tavoitteli myös talouden ja politiikan 
alueella. Terveydenhoito vaati juuri sitä samaa säännöllisyyttä, itsekont-
rollia ja pitkäjänteisyyttä, johon etenkin Waseniuksen suvun miehet  

80 	kasvatettiin ja jota  he  tarvitsivat työelämässä.  120  
Naisten aikaa vei oman sairastelun ohessa lasten ja muiden perheen-

jäsenten hoitaminen. Tällaisen sairaanhoidolle omistetun elämän anka-
ruudesta kertovat mm. Mathilda Waseniuksen kirjeet miehelleen. Erityi-
sesti vuosina  I868-1870 A. F.  Wasenius oli toistuvilla, kuukausienkin 
pituisilla liikematkoilla. Runsaan matkustelun vuoksi tältä ajalta  on  
olemassa erityisen tiheä kirjeenvaihto. Mathilda kirjoitti  Adolf  Fredrikil-
le  61  kirjettä, jotka oikeastaan muodostavat yhden pitkän, huoltentäyttä-
män sairaskertomuksen. Kirjeet kertovat lasten lähes päivittäisestä sai-
rastelusta, palkollisten parissa riehuvasta lavantautiepidemiasta ja lopul-
ta myös kahden lapsen kuolemasta. Mathilda vastasi samanaikaisesti 
suuren kotitalouden johtamisesta ja sairaiden lastensa hoitamisesta. Piiat 
ja lastenhoitajat hoitivat terveitä lapsia, mutta äiti valvoi viikkokausia 
kuolemansairaiden poikiensa sairashuoneessa. Tällainen elämä johti 
myös hyvin eristäytyneeseen elämäntapaan. Mathilda valitti toistuvasti 
ettei ollut viikkoihin käynyt porttien ulkopuolella.121  

6.3. Kuoleman kokeminen 

Olemme jo tutustuneet kuolemisen tilastolliseen puoleen Waseniusten 
perheissä. Kuolema vieraili usein ja järkytti aina elämänjärjestystä. 

119 	Valfrid Vasenius A.  F.  Waseniukselle  12.8.1874  (SLS  408.10.36.); Johanna  Wase-
nius Lovisa Carpelanille  23.7.1874  (SLS  633.8.5.);  Mathilda Wasenius A.  F.  
Waseniukselle  22.7.1888  (SLS  633.3.2). 

120 	Vrt. Frykman & Löfgren,  1979 s.210-214. 
121 	Mathilda Wasenius A.  F.  Waseniukselle  1868-1870  (SLS  633.3.2.).  



Kuolemaa on myös mahdollista tarkastella kokemuksena, sillä päinvas-
toin kuin seksuaalisuudesta, kuolemasta puhuttiin kirjeissä paljon. Kuo-
lemaa ei rajattu jokapäiväisen elämän ulkopuolelle, se oli kodeissa läsnä. 

Säätyläisperheissä kuoltiin vain harvinaisissa poikkeustapauksissa 
kodin ulkopuolella, kun taas palvelusväki lähetettiin yleensä sairaaloihin 
tai omien sukulaistensa luo kuolemaan. Ellei kyseessä ollut tarttuva tauti, 
kerääntyivät perheenjäsenet kuolinvuoteen ympärille auttamaan ja loh-
duttamaan kuolevaa. Waseniukset kuvaavat kirjeissä ja päiväkirjoissa 
pitkiäkin, viikkoja ja kuukausia kestäneitä kuolinkamppailuja. Kuolema 
oli niin lähellä, että vaimo saattoi kuolla miehensä syliin tai äiti syleillä 
ja suudella kuollutta lastaan vielä vuorokausien kuluttua. Ystävät ja 
sukulaiset kävivät myös katsomassa vainajaa. Johanna Waseniuksen 
surunmurtama sisar puki hukkuneen pikkupoikansa parhaimpiinsa ja 
antoi tämän maata yhdeksän päivää kamarin sängyllä.'222  

Kirjeistä välittyvät kertomukset läheisten kuolemasta noudattelivat 
ulkonaisesti hyvinkin yhtenäistä kaavaa. Tapahtumaan otettiin etäisyyttä 	81 
ja haettiin lohdutusta turvautumalla Jumalaan. Wasenius-suvun jäsenet 
kirjoittivat harvoin mitään henkilökohtaisesta uskonelämästään ja turva-
sivat elämässä enemmän itseensä ja perheeseensä kuin Jumalaan. Kriisin 
edessä ihmiset kuitenkin halusivat selvästi unohtaa henkilökohtaisen 
menetyksen ja hakea tukea kristinuskon perinteisestä, kollektiivisesta 
tavasta kohdata kuolema. Kun toivoa ei enää ollut otettiin kuolema 
vastaan Jumalan tahtona, Jumalan asettamana koettelemuksena. Koette-
lemus oli kohdattava ja hyväksyttävä. Ihmisen tuli alistua kuoleman ja 
Jumalan edessä. Kirjeestä toiseen ihmiset vakuuttelivat toisilleen kuinka 
kaikki kapinointi kuolemaa vastaan oli unohdettava. Nuori vaimo, joka 
otti miehensä kuoleman vastaan nöyrästi ja alamaisesti, oli koko suvun 
ihailun ja kunnioituksen kohde.123  

Kuolemaa ei kuitenkaan aina otettu vastaan samanlaisin tuntein. 
Yhtenäisen kaavan ja peiteltyjen tunteiden takaa löydämme kuoleman, 
jossa vainajan ikä ja sukupuoli vaikuttivat kuoleman kokemiseen perhe-
piirissä. Kaikkiin kuolemantapauksiin ei haluttu alistua ja kaikkia vaina-
jia ei surtu yhtä pitkään. Kun 24-vuotias maisteri ja esikoispoika Adolf 
Wasenius nuorempi kuoli keuhkotautiin, kohtasivat hänen isänsä ja 
äitinsä elämänsä suurimman onnettomuuden. Vanhemmat olivat surreet 
syvästi neljää nuorempana kuollutta lastaan, mutta Adolfin kuolemaan 

122  G. G.  Wasenius  minnesböcker  30.12.1837, 27.1.1840  (SLS  564); Marie-Louise  
Wasenius  dagböcker  18.1.-2.3.1903  (SLS  633.6.4.);  Mathilda Wasenius  A. F.  
Waseniukselle  26.10  ja  2.11.1884  (SLS  633.3.2.); Johanna  Wasenius  Alexander y.  
Collanille  30.11.1868, 1.3.1869  (Co11.254); Krook,  1950 s.232-233.  Vrt. Lönnqvist,  
1992 s.128-130. 

123 	Vrt. Lempiäinen,  1978 s.313-328;  Wacklin,  1966 s.6.  



he eivät ensin osanneet kohdata nöyrästi ja alamaisesti. Varsinkin isän oli 
vaikeata kantaa "kruununperillisen" kuoleman aiheuttama taakka.124  

Imeväis- ja lapsikuolleisuuden yleisyys näkyi siinä, miten tieto pienen 
lapsen kuolemasta otettiin vastaan. Lapsen kuolemaan oli aina varaudut-
tava, se oli huomattavasti todennäköisempää kuin aikuisen ihmisen 
kuolema. Suhtautuminen ei ollut fatalistista tai välinpitämätöntä, mutta 
kuolema kuului lapsuuteen. Varsinkin imeväisikäisen elämänlanka oli 
ohut. Lapsen kuolemaa ei koettu aina yhtä järkyttävänä tapahtumana 
kuin hänen vanhempiensa kuolemaa.  G.  0. Wasenius mainitsi päiväkir-
jassaan tyttärensä Aurora Charlotan kuolleen 13 päivän ikäisenä ja 
samalla kiitti Herraa siitä, että kaikki meni hyvin ja onnellisesti. Hän ei 
iloinnut tyttärensä kuolemasta, vaan vaimonsa elämästä raskaan synny-
tyksen jälkeen. Vanhempia lohdutettiinkin yleisesti sillä, että lapsia 
kuitenkin tulee aina uusia. Serkulleen  G.  0. kuvaili kuinka elämän 
rytmiin kuuluu lasten tuloja meno: "eräs pikkutytöistämme kuoli, mutta 
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	pian saimme tilalle toisen samanlaisen". Tulokkaalle annettiin myös 
sama nimi kuin kuolleelle sisarelleen.'25  

Varsinkin imeväisikäisten, alle vuoden vanhojen lasten vanhemmilla 
rakkaus ja kuoleman läheisyys synnytti ristiriitaisia tunteita. Mathilda 
Waseniuksen esikoinen sairasteli imeväisiässä paljon ja äiti kertoi aja-
tuksissaan käyvänsä läpi lapsen kuolemaa. Hän valmistautui pahimpaan 
ja yritti tietoisesti ottaa etäisyyttä asiaan viittaamalla Jumalaan kaikkival-
tiaaseen tahtoon. Toisaalta hän toivorikkaasti totesi lapsen saaneen elää 
jo yhdeksän kuukautta. Vanhempien toiveet ja rakkaus vahvistuivat 
viikko viikolta ja nuori äiti valvoi itku kurkussa öitään lapsen vuoteen 
äärellä.'26  

Lapsen kuolema saatettiin kokea myös helpotuksena, jos tämä oli 
sairaalloinen ja kärsinyt pitkään. Mathilda Wasenius piti sairasvuotee-
seen sidotun pienen Karl-poikansa elämää koettelemuksena ja rangais-
tuksena ja lopulta toivoi tämän kuolemaa. Äiti rakasti poikaansa ja vietti 
viikkokausia hänen sairasvuoteensa vierellä. Kun mitään ei ollut enää 
tehtävissä jäi jäljelle ilo siitä, että poika sai lähteä puhtaana ja viattomana 

124 A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  25.10, 1.11, 2.11  ja  3.11.1884  (SLS  
408.10.32.). 

125 	G.O. Wasenius  minnesböcker  9.5.1835.(SLS  564);  G.O. Wasenius  Caroline  Wase-
niukselle  31.1.1837  (Waseniuksen kokoelma  602:64, VA). 

126 	Mathilda Wasenius  A. F.  Waseniukselle  14.5.1862  (SLS  408.10.32.).  Kan-
sainvälisessä tutkimuksessa  on  käyty hedelmättömän tuntuista kiistaa siitä, välitti-
vätkö entisaikojen vanhemmat lapsistaan vai ei. Äärimmäistä kurjuustutkimusta 
edustaa tässä suhteessa deMause  (1974). Pollock (1983)  taas edustaa toista ääripäätä 
ohjelmallisella väitteellään, että valtava 1apsikuolleisuus  vain  lisäsi vanhempien 
kiintymystä lapsiinsa. Tästä tarkemmin Häggman,  1989 s.30-35;  Moring,  1993 
s.16-33;  Pulma,  1993 s.80-88.  



parempaan maailmaan. Saman ajatuksen esitti myös pastori  Clas  Collan 
suvulle kummipoikansa  Clas  Wilhelm  Waseniuksen hautajaisissa. Lap-
sen kuoltua vanhemmat saattoivat aina iloita siitä, että viattomina kuol-
leet lapset pääsivät suoraan taivaaseen ja näin säästyivät ihmiselämän 
ikäviltä puolilta.127  

Clas  Collanin kahdesta perättäisestä kirjeestä maaliskuulta  1860  käy 
hyvin ilmi, kuinka kuolemalla ja kuolemalla oli eroa. Ensin hän selitteli 
sisarelleen pitkään kuinka erään sairaalloisen sukulaislapsen kuolema 
olisi ilosanoma koko suvulle. Kuolemaa pitivät onnettomuutena  vain  ne, 
jotka näkivät siinä jotain pahaa. Viikon päästä tuli kuitenkin tieto, että 
nuori rouva Ulla Wasenius oli kuollut lapsivuoteeseen. Nyt Collan 
tunnusti olevansa kuoleman edessä katkera ja tyrmistynyt. Aiemmista 
ajatuksistaan ja pappiskutsumuksestaan huolimatta hän selvästi koki 
tämän kuoleman onnettomuutena ja koettelemuksena.128  

Työikäisen naisen tai miehen kuolema otettiin aina vastaan tyrmisty-
neemmin ja tuskaisemmin, koska aikuisen kuolema oli harvinaisempi 
kuin lapsen tai vanhuksen usein odotettu poismeno. Lisäksi aikuisen ja 
perheellisen ihmisen kuolema aina jollain tavalla mullisti koko perheen 
ja suvun elämää.'  29  

Naisella oli kuitenkin yksi toistuva tilanne, jossa kuolema oli odotettu 
ja pelätty. Lukuisissa kirjeissä suvun naiset paljastivat pelkäävänsä 
kuollakseen tulevaa synnytystään.  He  jättivät jopa vaivihkaisia jäähyväi-
siä, ja onnistuneen synnytyksen jälkeen sukulaisnaiset onnittelivat tuo-
retta äitiä siitä, että Jumala oli säästänyt hänen henkensä. Useampi kuin 
yksi Waseniuksen suvun nainen esitti ennen ja jälkeen synnytyksen 
hartaan toiveen, että lapsi olisi viimeinen.130  

Ensimmäiset jäljet perhesuunnittelusta ja syntyvyyden sääntelystä 
näkyivät Waseniuksen suvussa ja helsinkiläisissä säätyläisperheissä kui-
tenkin vasta  1870-90-luvuilla solmituissa avioliitoissa. Siihen asti lasten  

127 	Mathilda Wasenius  A. F.  Waseniukselle  20.4, 9.8.  ja  16.12.1869, 27.9.1870.2.11.1884  
(SLS  633.3.2.);  Clas  Collan  Johanna  Waseniukselle  16.10.1855  (CoI1.254); Mathil-
da Wasenius  Johanna  Waseniukselle  21.5.1877  (Co11.254). Myös mm. Topelius 
lohduttautui samalla ajatuksella omien lastensa kuoleman edessä. Hietala,  1984 s.25. 

128 	Clas  Collan  Johanna  Waseniukselle  18.  ja  25.3.1860.  (Co11.254). Vrt.  A. F.  Wasenius 
Mathilda Waseniukselle  25.10.1884  (SLS  633.4.1.).  Kansanperinteen suhtautumisesta 
lapsen kuolemaan mm. Achte & Pentikäinen & Fagerström,  1987 s.20-26;  Hämäläi-
nen — Forslund,  1987 s.20-26. 

129 	Pitkän ja hyvän elämän eläneen vanhuksen yäistämätön ja rauhallinen kuolema 
saatettiin omaisten parissa kokea jopa "suurena ja kauniina".  Marie-Louise  Wase-
nius  dagböcker  27-28.2.1903  (SLS  633.6.4.). 

130 	Anna  Kuhlefelt  A. F.  Waseniukselle  17.8.1860  (SLS  408.10.20.); Johanna  Wasenius  
Lovisa  Carpelanille  28.6.1866, 24.7.1875, 4.12.1877  (SLS  633.8.5.);  Thekla Wase-
nius  Lovisa  Carpelanille  26.12.1871, 2.1.1891  (SLS  633.8.6.);  Clas  Collan  Johanna  
Waseniukselle  19.1.1858  (Co11.254).  
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Kuva 5. "Sterbhuskamreraren". Suuret 
hautajaisrinkelit pöydällä ja herran pitkä 
surunauha edustavat maahanpanijaisiin 

liittyneitä tärkeitä symboleja. (August 
Mannerheimin akvarelli. Museovirasto.) 

synnyttäminen ja synnyttämiseen kuoleminen oli keskeinen osa naisena 
olemista. Kun nainen ajatteli synnyttämistä hän ajatteli myös kuolemista. 
Synnyttäminen oli naisen vaikea mutta väistämätön tehtävä, josta miehet 
eivät tienneet mitään.13 ' 

Lapsivuodekuolleisuus koetteli Helsingin Waseniuksia keskimää-
räistä ankarammin.  G.  0.  Waseniuksen kaksi ensimmäistä vaimoa kuoli 
synnytykseen  (Anna  Charlotta  1837, Johanna Carolina 1840),  samoin 
kaksi hänen neljästä aikuisikään eläneestä tyttärestään  (Ulrika  Carolina 
1860, Anna Henrietta 1866).  Muutaman otosvuoden perusteella noin 
neljäsosa synnytysikäisten helsinkiläisnaisten kuolemista aiheutui näinä  
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	aikoina synnyttämisestä. Tässäkin, kuten kulkutautien ehkäisyssä ja 
yleisen hygienian kehittämisessä, käänne parempaan tapahtui Suomessa 
ja Helsingissä  1870-luvulla. Lapsivuodekuumeen ja synnytyshygienian 
yhteys ymmärrettiin, ja esimerkiksi Helsingin rahvaalle tarkoitetun syn-
nytyssairaalan vuosittainen kuolleisuus laski nopeasti  1860-luvun  7,4  
prosentista  1890-luvun  0,26  prosenttiin kaikista synnyttäjistä.132  

Kuolemaa kohdattaessa turvattiin lähes aina yhteisöön ja yhteisölli-
syyteen: kristinuskon, perheen ja suvun tukeen. Vastaavasti suvun ja 
perheen jäsenet tarkastelivat kuolemaa usein koko yhteisön kannalta. 
Tässä katsannossa aikuisen kuolema oli aina lapsen kuolemaa ja miehen 
kuolema naisen kuolemaa suurempi draama.  Jos  perheen äiti kuoli ei 
perheen ulkoisissa olosuhteissa yleensä tapahtunut dramaattisia ulkoisia 
muutoksia. Hyvin usein (Waseniusten tapauksessa aina) perheen isä 
avioitui uudelleen ja perhe oli taas kokonainen. Esimerkiksi  G.  0.  
Wasenius piti ensimmäisen ja toisen vaimonsa kuoleman jälkeen nopeaa  

131 	Synnytykseen viitattiin kirjeissä käsitteeltä  "den  svåra stunden",  synnyttämiseen 
liittyvää tietynlaista fatalismia kuvaa seuraava asenne:  "Icke är det  just  qvinnan  som 
fått  den  lättaste delen  i lifvet,  tack  vare moder Evas nyfikenhet och smak för äpplen".  
Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  24.7.1875, 4.12.1877.  (SLS  633.8.5.).  Hel-
sinkiläisperheiden hedelmällisyydestä ja syntyyyyden säännöstelystä  Lindgren, 
1984 s.93-95;  Pitkänen,  1984 s.53-69. 

132 	Vuonna  1840  Helsingissä kuoli  45 16-45-vuotiasta naista, joista  12:n  mainittiin 
kuolleen lapsivuoteeseen. Vuonna  1866  samat luvut olivat  18  naista 67:stä. Kuole-
mansyyksi ilmoitettiin lähes poikkeuksetta  "bamsängs"  ja  vain  parissa tapauksessa 
"puerperalfeber" tai  "barnsängsfeber".  Tämä antaa aihetta epäillä, että osa lukuisista 
kuumeeseen kuolleista naisista saattaa olla parin viikon päästä synnytyksestä lapsi-
vuodekuumeeseen kuolleita. Kuolleiden luettelot,  Helsinki  Kk  19,  Kk  20. VA.  
Lapsivuodekuumeen voittamisesta  von  Bonsdorff,  1978 s.250-252.  



uudelleenavioitumistaan itsestäänselvänä. Lapset tarvitsivat kasvatta-
jan, koti hoitajan ja mies vaimon.133  

Kun perheen isä kuoli toi se yleensä aina myös syvällekäyviä ja 
pysyviä muutoksia perheen ulkoisiin elämänpuitteisiin. Hyvin usein 
(Waseniusten tapauksessa aina) lapset jäivät pysyvästi isättömiksi. Isän 
kuolema tarkoitti usein asunnon vaihtoa, omaisuuden myyntiä, taloudel-
lisia vaikeuksia ja joskus myös perheen hajoamista.  G.  0. Waseniuksen 
kummankin sisaren aviopuolisot kuolivat suhteellisen nuorina, ja  G.  0. 
otti kummassakin tapauksessa vanhimman pojan luokseen pidemmäksi 
ajaksi asumaan.134  

133 	G.  0.  Wasenius  Carolina  Alexejeffille  (s.  Wasenius)  17.2.1839, 15.8.1839, 24.1.1848  
(Waseniuksen kirjekokoelma, kirjeet  101,116,117) VA.  Vrt.  Petersen  —  Jessen,  1987 
s.54-56. 

'34 	G.  O.  Wasenius  Carolina  Alexejeffille  (s.  Wasenius)  24.1.1848, 23.6.1849  (Wase-
niuksen kirjekokoelma, kirjeet  101, 103) VA.  
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Toisaalta järkyttävät kuolemat ja kuolemanpelko myös yhdistivät 
perhe- ja sukupiiriä. Mathilda Wasenius esitti monien kuolemantapaus-
ten leimaamalla  1860-luvulla sukupiirille toivomuksen : "Kumpa  me,  
jotka nyt olemme jäljellä  Mamman  omista, voisimme vielä pitkään, ja 
mikäli mahdollista yhdessä saada kohdata tulevat päivät."135  Sama ajatus 
toistui aina kuoleman tullessa. Koskaan ei voinut tietää kuinka kauan 
perheenjäsenet saivat pitää toisensa, niin kauan kuin  se  oli mahdollista oli 
ihmisen elettävä kodilleen ja perheelleen. Myös vastoinkäymisten koh-
datessa perheen ja sukulaisten oli tiivistettävä yhteyttään, elettävä lähek-
käin ja lohdutettava toinen toisiaan. Waseniusten suvussa kuolleita 
omaisiaan sureva ei ollut yksin surunsa kanssa. Perheyhteyden ihanne 
selittyy osaltaan sairauden ja kuoleman ainaisella läsnäololla.136  

7. AVIOLIITTO 

Avioliitto oli Waseniuksille elämän suuri käännekohta. Se jakoi ihmis-
elämän kahteen jaksoon, muut vähemmän tärkeät tapahtumat sijoitettiin 
joko aikaan ennen tai jälkeen avioliiton. Tapahtuman merkitystä korosti 
vielä se, että naiselle avioliiton alku merkitsi samalla myös ensimmäistä 
synnytystä ja miehelle usein virkauran tai itsenäisen elämäntyön alkua. 
Vastaavasti avioliitto jakoi ihmisiä kahteen ryhmään: niihin, jotka kan-
toivat naimattomuuden raskasta taakkaa ja niihin, jotka olivat löytäneet 
onnen.' 37  

7.1. Säätyläisliittojen puitteet 

Tärkeä ikäero 

Miehet avioituivat I800-luvun suomalaisen sivistyneistön piirissä sel-
västi vanhempina kuin naiset. Miehen vanhemmuus oli keskeinen ele-
mentti julkisuudessa esitetyissä perheihanteissa ja myös Waseniusten 
kirjeenvaihto todistaa ihanteen sitovuudesta. Nuoret morsiamet ilmoitti- 

135 	Mathilda Wasenius  Johanna  Waseniukselle  11.5.1867. 
136  Clas Collan  Johanna  Waseniukselle  23.10.1859  (Co11.254);  Johanna  Wasenius 

Loyisa Carpelanille  2.6.1866  (SLS  633.8.5.);  Thekla Wasenius Lovisa Carpelanille  
20.5.1878, 2.1.1891  (SLS  633.8.6.):  Mathilda Wasenius  Johanna  Waseniukselle  
6.1.1868  (Co11.254).  

137 	Johanna  Wasenius Lovisa Carpelanille  21.8  ja  23.9.1875  (SLS  633.8.5.); Johanna  
Wasenius  Alexander v.  Collanille  13.8.1876  (Co11.254);  Marie-Louise  Wasenius  
Leonard  Waseniukselle  3.9.1911  (SLS  408.10.30); Fabian  Collans dagbok  5.1.1837  
(Gö.II.1.);  Karl  Collans dagbok  17.11.1842  (Gö.II.I.). 



vat  etsivänsä miehestä luotettavaa ja kokenutta opastaj aa ja esikuvaa, jota 
saattoi kunnioittaa ja katsoa ylöspäin. Miehet taas omaksuivat mielellään 
opastavan ja kasvattavan roolin. Erityisen selvästi nämä asenteet heijas-
tuvat  21-vuotiaan  Anna  Charlotta  Meisnerin kirjeistä  37-vuotiaalle kih-
latulleen  Gustaf Otto  Waseniukselle.  Anna  piti tulevien puolisoiden 
välistä ikäeroa hyvänä, sillä hän nimenomaan tarvitsi' jonkun johtamaan 
elämän läpi". Kiitollisena hän vastaanotti kihlattunsa isälliset moitteet, 
neuvot ja käskyt niin oikeinkirjoituksesta ja kieliopinnoista kuin naisen 
oikeasta kutsumuksestakin. Sama asetelma toistui  G.  O.  Waseniuksen 
myöhemmissäkin liitoissa, hän oli toista vaimoaan  18  vuotta ja kolmatta 
vaimoaan  25  vuotta vanhempi. Ikään kuin huomaamatta morsiamista 
puhuttiin "tyttöinä", kun sulhaset olivat ikään katsomatta "miehiä".138  

35  vuotta myöhemmin  A. F.  Wasenius avioitui itseään  vain  kolme 
vuotta nuoremman Mathilda Hjorthin kanssa. Sekä ympäristö että Mat-
hilda itse olivat hieman huolissaan tilanteesta, mutta  Adolf  vakuutti aina 
halunneensa avioitua kypsän ja järkevän naisen kanssa. Aikakauden 
avioliittoihanteita kuvaa hyvin  se,  että perheenjäsenet samanaikaisesti 
kiittelivät  35-vuotiaan  Otto  Carpelanin tasoittavaa ja rauhoittavaa vaiku-
tusta  21-vuotiaaseen  Lovisa  Waseniukseen, mutta päivittelivät  28-vuo-
tiaan Mathildan ja  31-vuotiaan Adolfin vähäistä ikäeroa.  Adolf  oli 
"hämmästyttänyt maailman". Kun sukupiiriin kuulunut  Augusta  Krook  
50  vuotta myöhemmin kirjoitti  1800-luvun Helsingistä hän muisteli 
edelleen kohua, jonka Adolfin liitto "muutamaa vuotta vanhemman" 
Mathildan kanssa synnytti.'39  

Todellisuudessa yksikään sukupiirin mies ei avioitunut itseään van-
hemman naisen kanssa. Tässä  he  noudattivat elämänpiirinsä ihanteita. 
Sukukirja-aineiston läpikäydyistä 291:stä solmitusta säätyläisavioliitos-
ta  vain 36 (12,3  %) oli sellaisia, joissa vaimo oli miestään vanhempi. 
Kaiken lisäksi tällaiset liitot kävivät  1800-luvun jälkipuolella aiempaa  

138 	Anna  Charlotta  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  18.10  ja  2.12.1825, 4.2, 10.3, 23.3, 
7.4, 21.4, 5.5.1826  (SLS  633.1.  ja  2.); Carolina  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  21.8, 
6.10, 27.10, 16.11.1838  (SLS  633.3.1.); A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  
24.8  ja  12.9.1860  (SLS  408.10.20);  Mathilda Wasenius  A. F.  Waseniukselle  25.8, 
1.9, 19.9.1860  (SLS  408.10.32.). 

139  Krook,  1950 s.164;  Mathilda Wasenius  A. F.  Waseniukselle  9.9.1860  (SLS  
408.10.32.); A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  24.8  ja  21.9.1860  (SLS  
408.10.20.); Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  23.5.1857, 17.8.1860  
(Co11.254);  Anna  Kuhlefelt  A. F.  Waseniukselle  17.8.1860  (SLS  408.10.21.).  Esi-
merkki siitä, että suuren ikäeron ihanteet olivat  1900-luvun puolella muuttumassa, 
löytyy vuodelta  1912.  Tällöin edistysmielisenä ja itsenäisenä pidetty  Hanna  Wase-
nius  (os.  Palmén) jo selväsi hieman vierasti ajatusta, että hänen tyttärensä sulhanen 
oli vaimoaan  10  vuotta yanhempi.  Hanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  30.8.1912  
(SLS  633.8.5.). 
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1750-1800 	1801-1850 	1851-1900  

NAISET: 	24,0 vuotta 	23,7 vuotta 	24,0 vuotta 
MIEHET: 	31,1 vuotta 	29,3 vuotta 	30,2 vuotta 

harvinaisemmiksi.  G.  0. Waseniuksen ja hänen lastensa avioliitoissa 
(ensimmäiset liitot) oli miesten keski-ikä liiton solmimishetkellä 32,5 
vuotta ja naisten 25,1 vuotta. Wirilander on tutkimuksessaan laskenut 
virkamiesten avioitumisikiä, ja ne asettuvat kautta 1800-luvun 32,2-
32,5:n vuoden välille. Wirilanderin tuloksia on kuitenkin täydennettävä 
tutkimalla myös säätyläisnaisten avioitumisikää. Sukukirja-aineiston 
perusteella saamme seuraavan asetelman säätyläisavioliittojen keski-
määräisestä solmimisiästä: 

(Iähde:Iiite 4) 

88 	Miesten kohdalla ero Wirilanderin antamiin lukuihin johtunee siitä, 
että hän on ilmeisesti laskenut kaikkien avioliittojen solmimisiän. Tässä 
tutkimuksessa mukaan on kansainvälisen käytännön mukaisesti otettu 
vain miehen ja naisen ensimmäiset avioliitot. Naisten muuttumattomana 
pysyttelevä tilanne kertoo, että toistuvissa puheissa 25:stä ikävuodesta 
naisen tulevaisuuden kannalta ratkaisevana ikänä oli jotain perää.140  
Miesten kohdalla kriisiajat, taloudelliset suhdanteet ja avoimet virat 
saattavat selittää lyhyen aikavälin muutoksia. Pidemmällä aikavälillä 
tärkein piirre on se, että sekä miehen että naisen avioitumisiät muuttuivat 
koko tarkastelujaksolla hyvin vähän. Waseniusten elämänpiirin kannalta 
on huomattava, että porvarismiehet avioituivat vuosikymmenestä toi-
seen keskimäärin noin vuoden nuorempana kuin virkamieskunnan edus-
tajat (tarkemmin liite 4). 

Säätyläismiesten ja säätyläisnaisten poikkeuksellisen suuri keskinäi-
nen ikäero avioliitossa selittää osaltaan säätyläistön levittämiä epäsym-
metrisiä ja miehen valta-asemaa korostavia perheihanteita. Kansan paris-
sa miehen ja naisen ikäero oli avioiduttaessa selvästi pienempi. Kaupun-
kien työläisavioliitoissa naiset olivat jopa miestään keskimäärin hieman 
vanhempia.141  

Aströmin tuoreessa tutkimuksessa Sayon kartanoalueen herrasväestä asettuvat nais-
ten  (24-25 v.)  ja miesten  (30-32 v.)  avioiät sekä puolisoiden väliset ikäerot  (7 v.)  
aivan samaan haarukkaan kuin tässä tutkimuksessa. Åström,  1993 s.144, 149.  
Vrt. Heikinmäki,  1981 s.39-40.  Esimerkiksi tamperelaisen työväen avioliitoissa  
1840-luvulla syntyneiden naisten avioitumisikä oli  28.1  ja miesten  25,7.  Markkola,  
1986 s.74-82.  

140 

141 



Vain  sopivien joukosta 

Waseniusten sukupiirin puolisonvalinnat voi kiteyttää niin, että sopivien 
joukosta etsittiin sitä oikeata. Kukaan ei halunnut avioitua aivan kenen 
tahansa sopivan kanssa, mutta toisaalta vielä mahdottomampi oli ajatus 
säätyrajat (säätyraja tarkoitti tässä ennen kaikkea rahvaan ja säätyläisen 
rajaa) ylittävästä rakkausliitosta. Vasta sopivuus ja rakkaus yhdessä 
takasivat onnellisen lopputuloksen. Oltiin itseasiassa hyvin lähellä snell-
manilaista järkevän rakkauden ihannetta. Helsingin säätyläispiirit olivat 
riittävän laajat, sopivia kumppaneita oli paljon, joten todellisen rakkau-
den etsintä nousee lähteissä etualalle. Selvät rajat olivat kuitenkin koko 
ajan olemassa. Olemme jo muutamaan otteeseen havainneet, että sääty-
läishäät pidettiin vasta kun mies oli turvannut itselleen ja perheelleen 
riittävän toimeentulon. Toisaalta jos säätyläismies uskalsi avioitua rah-
vaannaisen kanssa, tuli häistä aina skandaali ja lopputuloksena oli 
enemmän tai vähemmän täydellinen sosiaalinen eristäminen. Säätyläis-
naisen ja rahvaanmiehen välistä avioliittoa kukaan ei ilmeisesti uskalta-
nut ajatella edes teoreettisena mahdollisuutena.12  

Säätysidonnaisuus Helsingin avioliittomarkkinoilla säilyi koko  1800-
luvun ainakin siinä mielessä, että sivistyneistön ja rahvaan välillä kulki  
raja,  jonka ylittäminen tulkittiin hulluudeksi tai eläimelliseksi himoksi. 
Tällainen poikkeustapaus löytyi Waseniuksen sukupiiristä ja aikakauden 
asenteita paljastavana tarina  on  kertomisen arvoinen.  Anna  Kuhlefelt  (os.  
Wasenius) kuoli tammikuussa  1866  lapsivuoteeseen ja näin senaatin 
kanslisti Evolt Kuhlefelt jäi yksin kolmen lapsen kanssa. Sukulaiset 
toivoivat varsinkin lasten kasvatuksen tähden pikaista uudelleenavioitu-
mista. Keväällä  1867  Kuhlefelt ilmoittikin naima-aikeistaan, mutta syn-
nytti samalla koko kaupunkia puhuttaneen skandaalin. Skandaalin syy 
oli  se,  että uusi vaimo ei tullut "sivistyneistä luokista", vaan toimi peräti 
arveluttavassa ammatissa, oopperakellarin tarjoilijattarena. 

Suvun naiset tuomitsivat kirjeissään liiton kiihkein sanoin. Pääargu-
menttina tässäkin oli lasten kasvatus. Morsian ei täyttänyt sivistyneeltä 
rouvalta vaadittavia ominaisuuksia. Kuvaavasti suku käytti hänestä 
pitkään nimitystä  "fru"  vain  lainausmerkeissä. Catharina  Wik  ei suku-
laisten mielestä yksinkertaisesti voinut olla sivistyneen ja säädyllisen 
perheen äiti. Kun avioliitto kuitenkin solmittiin, sanoi suurin osa sekä 
Kuhlefeltin että Waseniuksen puoleisesta suvusta kaiken kanssakäymi-
sen perheen kanssa loppuneeksi. Evoltin mielenterveyttä epäiltiin ylei-
sesti ja lasten huostaanotosta keskusteltiin vakavasti.  

142 	Sopivuuden ja rakkauden yhdistelmästä Ruotsin säätyläispiireissä Bjurman,  1988 
s.13-55;  Arnstberg & Rahlen,  1988 s.85-100; Fries, 1895 s.95-97;  Rundquist,  1988 
s.102-107.  Suomesta  Gulin,  1965 s.299-311; Ramsay, 1966 s.282-284. 
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Vuosien kuluessa osoittautui kuitenkin, että uusi rouva hoiti kodin ja 
lapset esimerkillisesti sekä käyttäytyi täysin säädyllisesti. Lastenhoitajat 
lähetettiin tarkkailemaan tilannetta ja viimein  A.  F. Wasenius suvun 
päämiehen ominaisuudessa suoritti kotiin eräänlaisen tarkastuskäynnin. 
Sosiaalinen boikotti purettiin osittain, mutta koskaan seurustelusuhteet 
eivät palautuneet ennalleen. Perheen lapset kohtasivat koulussa perus-
teettomia ennakkoluuloja muiden lasten taholta. Sosiaalisen leimaami-
sen voimakkuutta osoittaa, että vielä vuonna 1889 suvun nuorten keskuu-
dessa väitettiin, että Kuhlefeltien nuoret pukeutuvat huonosti ja haisevat 
pahalle. Kuhlefelt ilmoitti myöhemmin "katuvansa tekoaan". Sukulais-
ten välittämien tietojen perusteella voimme päätellä, että tämä epäsäätyi-
nen avioliitto ei ollut onnellinen.143  

Toisaalta herrasväen sisällä oli vähemmän selviä rajoja ja seurustelu-
piirejä. Varsinkin vuosisadan alkupuolella tärkeimmät aatelissuvut ja 
keskeiset virkamiesperheet seurustelivat lähinnä vain keskenään. Avio- 
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	liittomarkkinoilla nämä erityisesti senaatin johtopaikkoja miehittäneet 
suvut pysyivät pitkään omana suljettuna yhteisönään. Tämän eliitin 
seuraelämään Waseniuksilla ei vielä vuosisadan alkupuolella ollut asi-
aa.'44  

1850-60-luvuille tultaessa varakkaimmat, sivistystä hankkineet kaup-
piasperheet olivat kuitenkin jo tiiviissä seurustelusuhteessa monien vir-
kamiesperheiden, usein myös aatelisten kanssa. Vuosisadan jälkipuolel-
la Waseniuksilla oli avioliittojen kautta solmittuja siteitä useisiin aatelis-
sukuihin. Wirilander on säätyläisavioliittoja tutkiessaan havainnut sa-
man kehityskulun. 1800-luvun myötä säätyläisten keskinäiset avioliitot 
vapautuivat, ja nimenomaan kaupunkien kauppiasperheistä solmittiin 
yhä useampia avioyhteyksiä virkamieskuntaan. Yhdentyvän säätyläis-
tön raja rahvaaseen sen sijaan aukeni edelleen vahvana. Avioliitto ei 
tutkimusajankohtana koskaan ollut puhdas yksityisasia, vaan kyse oli 
aina myös kahden suvun yhteenliittämisestä. Suku reagoi, kun sopivuu-
den raja ylitettiin.'45  

143 	Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  17.5.1867, 1.11.1868, 16.6.1870, 3.4.1878  
(SLS  633.8.5.);  Thekla Wasenius  Lovisa  Carpelanille  26.5.1867  (SLS  633.8.6.);  
Mathilda Wasenius  Johanna  Waseniukselle  11.5  ja  20.10.1867  (Co11.254);  Matti  
Wasenius  Leonard  Waseniukselle  17.3.1889  (SLS  408.10.31.).  Krook,  1950 s.115  
kertoo vastaavanlaisesta tapauksesta saman ajan Helsingistä, tässäkin seurauksena 
oli ainakin osittainen sosiaalinen boikotti.  

144 	yrt.  yon  Frenckell,  1943 s.327;  Savolainen,  1992. 
145 	Wirilander,  1974, s.224-239.  Vrt.Jutikkala,  1968 s.182-183;  Savolainen,  1992;  

Sehauman,  1967 s.76-77;  Ylikangas  1968, s.20-29. A. F.  Waseniukselle  1850-60-
luyuilla osoitettujen lukuisten hääkutsujen joukossa  on  silmiinpistävän paljon sellai-
sia, joissa helsinkiläinen kauppiaantytär avioituu aatelismiehen kanssa.(SLS  
408.5.2.36.).  



Mahdollisen tulevan aviopuolison sopivuus konkretisoitui säädyn-
mukaisessa elämäntavassa ja käytöksessä. Hyvinkasvatettujen ihmisten 
tavassa keskustella, pukeutua, seurustella ja tanssia. Juuri tanssiaisissa 
nuorten naimattomien ihmisten sopivuus toisilleen oli selvimmin punta-
rissa. Tansseja järjestettiin  vain  keskenään sosiaalisesti sopivien nuorten 
kesken, ja tanssi oli hyväksytty ja usein ainutkin tapa tehdä tuttavuutta 
vastakkaisen sukupuolen kanssa. Waseniusten suvun nuorten tanssiais-
ura alkoi kotona järjestetyistä lastentanssiaisista sekä tanssikursseilta ja 
jatkui tiiviinä avioitumiseen saakka. Erityisesti naimaikäiset tytöt saat-
toivat talvikaudella tanssia ilta illan perään.146  

1800-luvulla julkisuudessa esitetyt ihanteet ja avioliittoa säädelleet 
lait antavat stereotyyppisen kuvan naisten passiivisuudesta avioliit-
tomarkkinoilla. Lähempi tutustuminen Waseniusten elämään ei millään 
tavalla tue näin yksioikoista näkemystä. Waseniuksen tyttöjen, Ullan, 
Annan,  Lovisan  ja  Hannan  ympärillä pyöri  1850-70-luvuilla paljon 
sopivia nuoriamiehiä. Heillä oli useitakin ystäviä ja vakituisia tanssi- 	91  
kumppaneita. Oli myös lyhyt- ja pitkäikaisempia ihastuksia, joita nimi-
tettiin heiloiksi  (flamma).  Heilastelu ei tanssiaisten ja illallisten kontrol-
loidussa maailmassa ollut aina kovin näkyvää tai vakavaa. Oleellista  on 
se,  että Waseniuksen tytöt (ja monet heidän ystävättärensä) etsivät itsekin 
aktiivisesti "sitä oikeata".  He  näyttävät nauttineen tanssiaiselämästä, 
eikä kenelläkään ollut kiire avioon ensimmäisen kysyjän kanssa.147  

Jossain vaiheessa heilastelu muuttui vakavammaksi ja silloin alettiin 
puhua rakkaudesta.  Adolf  Fredrik Wasenius totesi Mathilda Hjorthille 
heilastelleensa elämänsä aikana useinkin, mutta rakastuneensa vasta 
tutustuttuaan Mathildaan. Rakkaus oli vakava  sane,  ja rakastuminen 
tarkoitti yleensä aina myös kihlausta. Hieman yllättävästi kihlauskaan ei 
helsinkiläisissä säätyläispiireissä näytä olleen niin lopullinen ja dramaat-
tinen askel kuin esimerkiksi avioliitto-oppaat antoivat ymmärtää. Ky-
seessä oli pikemminkin koeaika, ja kihlaus saattoi myös purkautua ilman 
että nainen menetti statustaan avioliittomarkkinoilla. Ulla ja  Hanna  sekä 
heidän serkkunsa  Anna  Wasenius kokivat kaikki kihlauksen purkau- 

A. F.  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  25.11.1848, 18.1.1849  (SLS  408.10.20.);  G.  0.  
Wasenius  A. F.  Waseniukselle  7.11  ja  12.12.1848, 21.4.1849  (SLS  408.10.24.);  A.F. 
Waseniuksen päiväkirja keväältä  1842  (SLS  408.5.2.35.)  Vrt. myös  Karl  Collanin 
päiväkirja talvikaudelta  1842-1843  (Gö.II.1.); Krook,  1950 s.30-31;  Sehauman,  
1967 s.67-68.  
"Tuntematon"  Lovisa  Carpelanille, ei päiväystä (SLS  633.8.6); Johanna  Wasenius  
Alexander y.  Collanille  23.11.1850, 23.3.1857  (Co11.254);  Johanna  Wasenius  Lovisa  
Carpelanille  7.12.65  (SLS  633.8.5.);  Gösta Wasenius  Adolf  Wasenius nuoremmalle  
25.11.1882, 14.8.1884  (SLS  408.10.25.); Ernst  Wasenius  Leonard  Waseniukselle  
22.10.1886  (SLS  408.10.23.);  Gundel Malm  Leonard  Waseniukselle  26.2.1890  
(SLS  408.10.17.).  

146 
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Kuva 6. Anna Kuhlefelt (s. Wasenius) 	esiintyi maamme ensimmäisessä 
(1831-1866). Talonpoikaishuivi viittaa 	oopperassa. J.E. Lindhin öljymaalaus. 
vuoteen 1852, jolloin Anna Wasenius 	Museovirasto  

tumisen  ja silti kaikki avioituivat myöhemmin. Naisten aktiivisuutta 
osoittaa, että Ullan ja Annan tapauksissa  he  tekivät aloitteen kihlauksen 
purkamisesta. Sukupolvea aiemmin tyttöjen äiti  Anna  Meisner ehti jo 
palauttaa kihlat  G.  0.  Waseniukselle, mutta tuli pian katumapäälle ja 
kihlausta jatkettiin jo parin viikon päästä.18  

Waseniuksen suvun tyttöjen itsenäisyyttä lisäsi selvästi  se,  että  he  
tulivat varakkaasta perheestä. Ulla ja  Anna  olivat täydentäneet kasvatus-
taan tukholmalaisessa pensioonissa. Heidän isänsä oli lahjoittanut suuria 
summia paitsi yliopiston myös kaupungin teatteri- ja musiikkielämän 
kehittämiseksi. Tytöt itse olivat mukana monissa keskeisissä seurapiiri- 

92 	ja kulttuuritapahtumissa. Tytöt itse asiassa edustivat musiikki- ja hyvän-
tekeväisyysharrastuksineen ulospäin perheen kulttuuripyrkimyksiä ja 
hyvää tahtoa. Avioliittomarkkinoilla hyvinkasvatetut, viehättävät ja rik-
kaat porvarismamsellit lujittivat Waseniuksen suvun nousua Helsingin 
seurapiireissä ja liike-elämässä.  G.  0.  Waseniuksen neljästä aikuiseksi 
eläneestä tyttärestä kolme avioitui aatelismiehen kanssa.19  

Isättömän ja varattoman säätyläistytön asema saattoi Helsingin avio-
liittomarkkinoilla olla pakostakin passiivisempi. Esimerkki löytyy tässä-
kin tapauksessa tutkimastamme sukupiiristä.  G.  0.  Waseniuksen kolmas 
vaimo,  Johanna  Collan sisarineen tuli arvostetusta pappissuvusta, tytöt 
olivat saaneet hyvän kasvatuksen ja olivat suosittuja tanssikumppaneita. 
Toisaalta  he  olivat orpoja ja perintöä oli tasaamassa kymmenen yhteises-
sä taloudessa asuvaa sisarusta. Tällaisessa tilanteessa kosijoita oli vä-
hemmän, ja tyttöjen oli aina ajateltava myös muiden sisarustensa epävar-
maa tulevaisuutta. Veljet  Fabian  ja  Karl  Collan pitivätkin järkevänä ja 
viisaana kun  Sofia  hyväksyi  21  vuotta vanhemman kauppaneuvoksen,  
Johanna 25  vuotta vanhemman kauppaneuvoksen ja Elisabet  11  vuotta  

148 	Thekla Wasenius  Lovisa  Carpelanille  7.5.1890  (SLS  633.8.6.); Johanna  Wasenius  
Lovisa  Carpelanille  9.2  ja  2.3.1873, 24.10.1880, 19.1.1885  (SLS  633.8.5.); Anna  
Charlotta  Wasenius  G.  O.  Waseniukselle  7.11, 29.11  ja  2.12.1825  (SLS  633.1-2.);  
Krook,  1950 s.291.  Sama havainto Ruotsista: Rundquist,  1988 s.103-104. 

'49 	Waseniuksen perheellä oli vahva miehitys Topeliuksen ja Paciuksen "Kuningas 
Kaarlen metsästyksen" ensiesityksissä yuonna  1852. Adolf  Fredrik oli kuningas, 
Ulla eräs talonpoikaistytöistä ja  Anna  lauloi kuorossa. Esityksen innoittamana G.O. 
Wasenius lahjoitti  500  ruplan alkupääoman uuden teatteritalon rakentamista varten. 
Estlander,  1929 s.238-240. 

15° 	Fabian  Collans  dagböcker  5.1-13.1.1835  (Go.II.  l  .);  Karl  Collans  dagbok  17-19.11.  
ja  29-30.12.1842  (Gö.I1.1.). Collanin sisarusten avioliitoista myös Krook,  1950 
s.19-34.  
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vanhemman sotakomissariaatin intendentin kosinnan. Miehistä kaksi oli 
jäänyt leskiksi, ja veljet uskoivat itsenäiseen taloudenhoitoon tottunei-
den sisariensa olevan omiaan näiden vaimoiksi. Fabian Collan totesi 
myös tyttöjen vaatimuksien muuttuvan vuosien myötä. Vielä 19-vuoti-
aana Sofia-sisko olisi vastannut kieltävästi "vähemmän kauniille ja 
herttaiselle" kauppaneuvos Etholénille, mutta 25-vuoden iässä suostu-
minen kosintaan oli järkevintä mitä sisko saattoi tehdä. Olihan kauppa-
neuvos kuitenkin kunniallinen ja varakas mies.'5° 
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Kihlaus ja häät 

Useimmissa tapauksissa vasta kihlaus ja kihlausaika näyttävät merkin-
neen intiimimpää, kahdenkeskistä tutustumista nuoren parin välillä. 
Suvun joukosta löytyy kaksi kihlaparia, joiden koko kihlausajalta  on  
tallessa kirjeenvaihtoa.  G.  0.  Wasenius ja  Anna  Charlotta  Meisner olivat 
kihloissa vuosina  1825-1826, A. F.  Wasenius ja Mathilda Hjorth vuonna  
I860.  Kummassakin tapauksessa kihlauksesta sovittiin suhteellisen no-
pean tutustumisen jälkeen ja kumpikin kihlapari tunnusti tuntevansa 
toisiaan kovin vähän. Esimerkiksi  Anna  Charlotta  kertoi ikänsä, synty-
mäpäivänsä ja perustiedot sisaruksistaan vasta viiden kuukauden kihloi s-
saolon jälkeen. Mathilda oli  A. F.  Waseniuksen sisaren ystävä ja tunsi 
tulevan miehensä vuosien takaa, mutta myöskään  he  eivät olleet viettä-
neet kovin montaa yhteistä, intiimiä hetkeä ennen kihlausta. Vielä 
kolmannessakin polvessa,  Adolf  nuoremman ja Elin Weckströmin kih-
lauksessa vuonna  1881,  perheet vaativat kihlausta heti kun nuoret olivat 
ihastuneet toisiinsa ja alkaneet viettää aikaa kahdestaan. Tilanne oli 
"kiero" niin kauan kuin nuoret kulkivat yhdessä eikä kihlausta oltu 
julkistettu.  151  

Lukuisat muut esimerkit todistavat samaa. Julkisuudessa, valvotussa 
seurassa saattoi heilastella pitkäänkin, mutta kun pari alkoi vakavammin 
viettää aikaa kahdestaan oli asiasta heti tiedotettava julkisella kihlauksel-
la. Kihlausajan intiimimpi tutustuminen ja kanssakäyminen ei Wase-
niusten elämänpiirissä kuitenkaan tarkoittanut sukupuoliyhteyttä. Yh-
dessäkään kirjeessä ei viitata peitetystikään yhdyntään ja useimmissa 
tapauksissa kihlaparilla ei ollut kovin hyviä mahdollisuuksiakaan sellai-
seen. Vierailuilla kihlaparit nukkuivat itsestäänselvästi eri huoneissa ja 
lyhyilläkin retkillä oli yleensä aina mukana väistämätön "esiliina", 
sisaruksia tai ystäviä. Kolmen kihloissaolovuoden jälkeenkin  Adolf  
nuoremman äiti saattoi vakuuttaa itselleen ja muille, ettei Adolfin ja 
Elinin yhdessäoloon kuulunut sukupuoliyhdyntää.152  

151 	Anna  Charlotta  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  7.11, 2.12, 18.12 1825, 10.3  ja  7.4. 
1826  (SLS  633.1-2.); A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  16.8  ja  12.9.1860  
(SLS  408.10.20.);  Mathilda Wasenius  A. F.  Waseniukselle  25.8, 1.9, 9.9, 22.9 1860, 
14.6.1884  (SLS  408.10.32.).  Mathilda Wasenius  Adolf  Wasenius nuoremmalle  1.8.  
ja  14.8.1881  (SLS 408.10.32.).Hans Medeliuksen tutkima ruotsalaisen kihlaparin 
kirjeenvaihto  1870-luvulta muistuttaa monin osin Waseniuslaisten panen kirjeen-
vaihtoa. Siinäkin varsinainen tutustuminen alkoi vastakihlauksesta ja kumpikin koki 
etteivät yhteiset tapaamiset sukulaisten ympäröimänä syventäneet suhdetta samalla 
tavalla kuin kirjeet, joiden kautta oli helpompi tuoda tunteitaan esille. Medeli  us, 1988 
s.146-160. 

152 	Mathilda Wasenius  A. F.  Waseniukselle  14.6.1884  (SLS  408.10.32.).  Vrt. Ahren-
berg.  1965 s.352-354;  Järnefelt,  1966 s.187-188;  Niiniluoto,  1983 s.192-193.  



Demografinen tarkastelu vahvistaa saman asian.  Susanne  Lindgrenin 
mukaan  1800-luvun jälkipuolen Helsingissä noin  30  %:ssa solmituista 
avioliitoista nainen oli synnyttänyt tai oli raskaana hääpäivänään, mutta 
tarkasteluun mahtui  vain  yksi "yläluokkaa tai ylempää keskiluokkaa" 
edustava tapaus. Oma tutkimukseni sukukirjojen parissa antaa saman-
suuntaisen, mutta hieman väljempää moraalia kuvaavan tuloksen: vuo-
sina  1750-1900  solmituissa 291:ssä tutkitussa avioliitossa  vain  15:ssä  
(5,1  %) lapsi syntyi ennen kuin häistä oli kulunut seitsemän kuukautta.  '53  

Häät eivät enää olleet mikään uutinen, mutta kihlauksen julkistami-
seen ja vastaanottamiseen kuului aina tietty yllätyksellisyyden korosta-
minen. Usein tieto olikin aito uutinen, koska näkyvän seurustelun tuli 
alkaa vasta kihlauksen juhlistamisesta. Waseniuksen suvun kirjeenvaih-
dossa vilahtelevat uutiset "maailmalta" tarkoittivat usein juuri pääkau-
pungin (säätyläisten) uusimpia kihlapareja. Itse kihlaus ei näytä yleensä 
olleen sellainen muodollinen tai tarkasti säännelty sopimustilaisuus kuin 
perinteisessä talonpoikaisyhteisössä. Kyse oli kahden ihmisen keskinäi- 	95  
sestä päätöksestä ja lupauksesta. Sormuksiakin saatettiin vaihtaa vasta 
myöhemmin. Tärkeintä kihlauksessa oli, että tieto seurustelusta ja avio-
liittoaikeista saatettiin julkisuuteen. Mahdollisimman suurella julkisuu-
della väitettiin kaikenlaiset huhut ja pidettiin yllä perheiden säädyllisyyt-
tä ja kunniallisuutta. Kihlauksen jälkeen oli tapana lisäksi esitellä tuleva 
jäsen uudelle suvulleen.154  

Kihlausajan pituus oli kysymys, jota lääkärit ja opaskirjojen laatijat 
käsittelivät ahkerasti. Pyrkimys oli suhteellisen lyhyisiin kihlauksiin; 
"pitkät kihlaukset vievät ihmisiltä hengen" totesi lääkäri häitä odottaval-
le  Hanna  Waseniukselle. Toisinaan tämä normi oli kuitenkin ristiriidassa 
toisen vielä tärkeämmän  normin  kanssa. Miehen ei sopinut avioitua 
ennen kuin virka tai ura tai koulutus oli varmistettu. Juuri tästä syystä 
esimerkiksi  Valfrid  Vaseniuksen kihlausaika venyi kahdeksi ja  Adolf  
Wasenius nuoremman kolmeksi vuodeksi.'S5  

Häät olivat tärkeitä perhe- ja sukujuhlia sekä erityisesti naisille myös 
tärkeä siirtymäriitti. Hääpäivä oli naiselle yleensä elämän tärkein päivä, 
"kunnianpäivä" jolloin hänen asemansa perheessä ja yhteiskunnassa 
muuttui monella tapaa. Waseniuksen suvun naisille ja miehille naineen  

153 	Luyut laskettu liite  5:n  materiaalista.  Vrt.  Lindgren, 1984 s.281-300. 
154 	Valfrid Vasemus  Johanna  Waseniukselle  22.8.1875 (Coll. 254);  Clas Collan  Johanna  

Waseniukselle  17.3.1857, 31.7.1860  (Co11.254);  Johanna  Wasenius  Alexander v.  
Collanille  17.8.1860  (Co11.254); Thekla Wasenius Lovisa Carpelanille  10.2.1885, 
7.5.1890, 31.1.1891  (SLS  633.8.6.); Johanna  Wasenius Lovisa Carpelanille  
22.12.1879, 24.10.1880  (SLS  633.8.5.); Anna  Kuhlefelt  A. F.  Waseniukselle  17.  ja  
30.8.1860  (SLS  408.10.21.). 

155 	Johanna  Wasenius  Alexander y.  Collanille  31.10.1865, 27.6.1880  (Co11.254). yrt.  
Niiniluoto,  1983 s.190.  



naisen  myssy  oli tärkeä vallan symboli. Nousu aviosäätyyn merkitsi 
suvun ja seurapiirien joukossa myös statuksen nousua. Nuorellekin 
rouvalle muistettiin kahvikutsuilla tarjoilla ennen kaikkia naimattomia 
naisia, ikään katsomatta. Joskus jo pelkkä tieto tulevasta avioliitosta 
muutti ympäristön suhtautumista merkittävällä tavalla.  Carolina  Meisner 
oli viettänyt niukkaa ja rajoitettua kotiopettajattaren elämää Turussa. 
Kun tuli tieto että kauppaneuvos  G.  0.  Wasenius oli kihlannut vaimovai-
najansa nuoremman sisaren, hänelle avautuivat monet uudet ovet. Kih-
lautuminen merkitsi kutsuja tärkeisiin taloihin, mutta Carolinan mukaan 
myös kateellisten naimattomien naisten ilkeämielistä panettelua. Monel-
le oli liikaa, että  Carolina  vielä  32-vuotiaana löysi elämäänsä onnen.'56  

Miehelle häät eivät välttämättä merkinneet vastaavanlaista muutosta 
ulkoisessa statuksessa. Kukaan ei näytä ajatelleen, että pelkkä avioitumi-
nen sinällään nostaisi merkittävästi miehen arvostusta esimerkiksi nai-
mattomien veljien joukossa. Collanien sankassa sisarusparvessa miehet  
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	punnittiin  vain  tekojensa perustella, mutta naimattomaksi jäänyt  Char- 
lotte  Collan esiintyi sisariensa ja veljiensä kirjeissä jo lähtökohdiltaan 
muita onnettomampana. Naimaton mies saattoi olla onneton, mutta 
naimattoman naisen täytyi olla onneton. Aika ennen häitä ei myöskään 
ollut miehelle samanlaista kuumeisen valmistelun kiirettä kuin morsia-
melle ja hänen perheelleen.157  

Morsiamen vanhemmat ottivat päävastuun hääjärjestelyistä. Vihki-
minen tapahtui yleensä morsiamen kotona, samoin suuremmalle joukol-
le tarkoitettu hääjuhla. Waseniuksen suvun suurimmat häät järjestettiin  
6.3.1856.  Ulla Waseniuksen ja Hjalmar  von  Bonsdorffin vihkiäisiin oli 
kutsuttu  69  henkilöä ja hääjuhlaan peräti  284  henkilöä. Juhlat jatkuivat 
suurina ja mahtavina vielä seuraavanakin päivänä, nyt sulhasen kotona. 
Päivä oli tärkeä paitsi Ullalle myös koko perheelle. Ulla oli  G.  0.  
Waseniuksen lapsista ensimmäinen, joka astui avioon ja sulhanen tuli 
merkittävästä, vapaaherrallisesta suvusta.  G.  0.  Wasenius oli  1820-
luvulta alkaen pyrkinyt aktiivisesti luomaan henkilökohtaisia suhteita 
pääkaupungin parempiin perheisiin ja esikoistyttären avioliitto toteutti 
monia isän toiveista. Hän oli lähettänyt Ullan Tukholmaan aatelistyttöjen 
suosimaan pensionaattiin, ostanut pianon, kustantanut musiikkitunteja ja 
suosinut tämän kulttuuriharrastuksia. Neljä vuotta aiemmin kuollut isä ei 
tyttärensä onnenpäivää nähnyt, mutta suvun kirjeistä kuvastui selvä  

156  Karl  Collans dagbok  30.12.1842  (Gö.11.1.); Clas Collan  Johanna  Waseniukselle  
8.12.1857, 23.10.1859  (Co11.254); Carolina Wasenius G.  0.  Waseniukselle  16.11, 
1.12, 11.12, 29.12.1838, 4.1  ja  16.1.1839  (SLS  633.1.). V  rt. von Alfthan,  1966 s.136-
137. 
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	Fabian  Collans dagbok  5.1.1837  (Gö.II.1.);  Johanna  Wasenius  Alexander v.  Col- 
lanille  31.5  ja  1.11.1874, 12.1.1879, 13.10.1888  (Co11.254). 



tietoisuus Ullan avioliiton merkityksestä. Tärkeintä oli, että "uusi suku 
tuntuu laskevan Ullan mukaan kuuluvaksi".158  

Waseniuksen suvun piirissä häätilaisuudet muuttuivat vuosisadan 
kuluessa pienemmiksi ja lyhyemmiksi.  1860-luvulle saakka Wasenius-
ten järjestämät häät olivat usein myös Helsingin seurapiireille suunnat-
tuja sosiaalisia tapahtumia. Vuosisadan lopulla juhlilla oli intiimimpi 
leima, sillä kutsuttuina vieraina oli pääasiassa lähisukulaisia ja hyviä 
ystäviä. Myös hääjuhlan sisältö muuttui samaan aikaan ja samansuuntai-
sesti.  1800-luvun alkupuolella säätyläismorsiamen tuli näyttäytyä hääta-
lon ulkopuolella odottavalle kansalle  (brudvisning)  ja hänet saatettiin 
julkisesti kantaa häävuoteeseen.  1850-60-luvuilla lehdistössä alettiin 
arvostella tällaisia vanhakantaisia tapoja häiden intiimiin tunnelmaan 
sopimattomina ja arvostelu näyttää myös vaikuttaneen. Vielä  Johanna  
Wasenius näyttäytyi helsinkiläiselle katuyleisölle hääpäivänään  1842,  
mutta eivät enää hänen tyttärensä. Seuraavassa sukupolvessa kaksipäi- 
väiset sukuhäät saatettiin lisäksi korvata lyhyellä tilaisuudella, jonka 	97  
jälkeen nuoripari lähti häämatkalle.  Jos  morsiamen näyttäytyminen oli 
jäänne agraarisen yhteiskunnan kollektiivisesta juhlasta, edusti intiimi 
"weding tripp"159  eurooppalaisesta kaupunkikulttuurista omaksuttuja 
uusia ihanteita.  G.  O.  Waseniuksen lapsenlasten häissä intiimi yksityi-
syys näyttää olleen selvästi tärkeämpi elementti kuin isoisän omissa 
hääjuhlissa. Heillä ei enää myöskään ollut isoisänaikaista tarvetta laajo-
jen seurapiiritapahtumien kautta julistaa perheen sosiaalista nousua.'6°  

7.2. Nainen, mies ja rakkaus 

Rakkauden reunaehdot 

Edellä on selvitetty kihlautumisen ja avioitumisen edellytyksiä ja puittei-
ta Waseniusten maailmassa. Onnellisen säätyläisavioliiton lähtökohtiin 

158 	Johanna  Wasenius  Alexander v.  Collanille  18.3.1856  (Co11.254). Ullan, Annan ja  
Lovisan  hääjärjestelyistä ks.  Släkten  Wasenius.  Handlingar  (SLS  408.11.5.1.). 

159 	Käsitteen kirjoitusasu osoittanee sekä huonoa englannin kielen taitoaettä innokkuut-
ta eurooppalaisen elämänmuodon omaksumiseen. Thekla Wasenius  Lovisa  Carpe-
lanille  22.11.1904  (SLS  633.8.6.). 

160 	G.O. Waseniuksen omia hääjuhlia  (3  kpl) leimasivat mm. suuret päivälliset laajalle 
ja arvovaltaiselle yleisölle, kalliit tanssiaiset Seurahuoneella ja yhdessä palvelus- ja 
työväen kanssa pidetty rukoushetki.  Släkten  Wasenius,  handlingar  (SLS  408.11.5.1.);  
G.  O.  Wasenius  minnesböcker  10.8.1826, 21.2.1839, 29.12.1842  (SLS  564); Karl  
Collans  dagbok  29-30.12.1842  (Gö.II.  l  .);  Johanna  Wasenius  Alexander v. Col  lanil-
le  18.3.1856, 27.3.1858  (Co11.254); Thekla Wasenius  Loyisa  Carpelanille  13.12.1894  
(SLS  633.8.6.); Hanna  Vasenius  Lovisa  Carpelanille  19.8.1894  (SLS  633.8.5.).  
Häätilaisuuksissa tapahtuneesta mentaliteettimuutoksesta myös Rundquist,  1988 
s.124-128.  



näyttää kuuluneen, että puoliso valittiin "kunniallisten ja sopivien" 
joukosta. Tämän perusedellytyksen jälkeenkin valinnanvapautta rajasi-
vat  monet tekijät, joista keskeisiä olivat sukupuoli ja varallisuus. Tilanne 
voidaan karkeistaen esittää vaihtokauppana, jossa sukupuoli ja varalli-
suus sanelivat sen, kuinka vapaasti puolisoa saatettiin sopivien joukosta 
etsiä.161  

Asetelman voi tyypitellä seuraavasti. Köyhän säätyläismiehen tilanne 
oli heikoin, avioliitto oli hänelle lähes mahdottomuus niin kauan kuin hän 
oli köyhä. Köyhällä naisella oli mahdollisuus avioitua, mutta hänen 
mahdollisuutensa valita olivat usein rajoitetut. Järki oli ehkä asetettava 
tunteiden edelle. Rikkaalla naisella oli enemmän varaa tunteisiin, sen 
oikean etsimiseen. Hänen mahdollisuuksiaan rajoitti kuitenkin ikä. Sää-
tyläisyhteisö ei esimerkiksi näytä yleensä hyväksyneen vanhemman 
naisen ja nuoren miehen liittoa. Rikkaan miehen valinnanvapaus oli 
suurin, oma ikä tai suuri ikäero kumppaniin ei ollut periaatteellisena 

98 	esteenä avioitumiselle.'62  

Kaikissa tapauksissa on muistettava, että läpi 1800-luvun syntymisel-
lä aateliseen tai muuten merkittävään sukuun annettiin suuri itseisarvo. 
Syntyperän tarkkaa merkitystä puolisonvalinnassa yhtenäistyvänkin sää-
tyläistön sisällä on kuitenkin selvästi vaikeampi tavoittaa kuin edellä 
lueteltuja sukupuoleen, ikään ja varallisuuteen liittyviä tekijöitä. Wase-
nius-aineisto vahvistaa Sten Carlssonin havainnon, että naisten oli sääty-
läistön sisälläkin hankalampaa avioitua alaspäin. Sääty-yhteiskunta 
avautui 1800-luvun puolivälin tienoilla niin, että aatelismiehet avioitui-
vat  suurin joukoin porvarisnaisten kanssa, mutta aatelisnaisen ja porva-
rismiehen liitto oli edelleen harvinaisempi. Luonnollinen seuraus oli 
naisten naimattomuuden lisääntyminen yhteiskunnan ylimmissä kerros-
tumissa.'63  

Nämä rakkauden reunaehdot kuvaavat tutkimamme yhteisön ylei-
sempiä normeja. Käytännössä jo aikakauden seurustelusäännöt huoleh-
tivat siitä, että vertaiset tapasivat pääasiassa vertaisiaan. Siinä nai-
maikäisten seurustelupiirissä, jossa  G.  0. Waseniuksen lapset liikkuivat, 
tulivat lähes kaikki varakkaista ja kaikki sivistyneistä perheistä. Heillä oli 
varaa puhua rakkaudesta. 

161 	Vrt. Matovic,  1984 s.16-27. 
162  Naisen ikä yaikutti ayioliittomarkkinoilla ennen kaikkea naimattomien naisten 

tapauksessa, mutta myös naisleskien uudelleenavioituminen oli vähäistä.  50-vuotias 
leskimies ja yiiden lapsen isä  G.  O.  Wasenius oli tavoiteltu mies parikymmentä 
vuotta nuorempien säätyläisnaisten piirissä.  A. F.  Wasenius  dagbok  3.3.1842  (SLS  
408.5.2.35.); Carolina  Meisner G.O. Waseniukselle  11.12.1838  (SLS  633.1.). 

163 	Carlsson, 1983 s.42-47.  



Sukupuoleen sidottu rakkaus 

Kuvaa Waseniusten elämänpiirin avioliitoista  on  edelleen tarkennettava 
tutkimalla naisen ja miehen kokemusta rakkaudesta ja yhteisestä elämäs-
tä. Kirjeissä ja päiväkirjoissa Waseniukset, niin miehet kuin naiset, 
määrittelivät rakkauden ja avioliiton ihanteet pitkälti samoilla sanoilla 
kuin aikakauden yleisissä ihanteissa tehtiin. Lähempi tutustuminen läh-
teisiin kuitenkin osoittaa, että naisen ja miehen oma kokemus rakkaudes-
ta ja avioliitosta oli monella tavalla erilainen. Edellisissä luvuissa hahmo-
tellut avioliiton ulkoiset puitteet ja yhteisön ihanteet antoivat yhteiselä-
mälle erilaiset lähtökohdat. Miehen asema vaimoaan iäkkäämpänä per-
heen toimeentulon ja yhteiskunnallisen aseman pääasiallisena takaajana 
heijastui myös hyvin henkilökohtaisissa asioissa. 

Kirjeissään ja runoissaan nuoret rakastavaiset halusivat innokkaasti 
määritellä tunteensa ja suhteensa. Kaikki asiasta kirjoittaneet Waseniuk-
set muotoilivat asian samansuuntaisesti, jopa samoilla sanoilla. Kaikkien 
mielestä rakkaus oli sielujen harmoniaa, "että Sinä tulet minuksi ja minä 
Sinuksi". Rakkaus ei ollut  vain  aistinautintoa, ihmisen tuli rakastaa sekä 
sydämellä että järjellä. Rakkaus ei ollut itsekästä, vaan vakavaa, velvol-
lisuudentuntoista ja epäitsekästä toisen huomioimista. Kihlapareilla oli 
selvästi mielessään tietty rakkauden ihanne, jonka täyttämiseksi  he  
lupasivat tehdä kaikkensa.164  

Rakkauden määritelmissään Waseniukset olivat lähempänä snell-
manilaista kuin almqvistilaista rakkauden ihannetta. Rakkaus ei ollut 
hetken huumaa tai intohimoa, vaan koko elämän pituinen kutsumus ja 
velvollisuus. Oikea rakkaus toteutui  vain  avioliitossa ja toisaalta oikeaa 
avioliittoa ei perustettu ilman rakkautta. Rakkausavioliittokin täydentyi 
lopulliseen kukoistukseensa vasta lapsen synnyttyä. Waseniusten rak-
kauskirjeissä oli vähän irrationaalisuutta ja leikkimieltä, mutta paljon 
velvollisuudentuntoa ja vakavuutta.'65  

Yhteisten sanojen ja määritelmien lisäksi rakkauden tunnustuksissa 
esiintyi toistuvasti käsitteitä, jotka olivat sidottuja sukupuoleen.  Vain  
naiset kirjoittivat kiitollisuudestaan ja lähes poikkeuksetta  vain  miehet 
kirjoittivat vastuustaan.  

Carolina Wasenius G.  0.  Waseniukselle  29.12.1838  (SLS  633.1.);  A.F. Wasenius: 
Handlingar av privat natur (SLS  408.5.2.1.2.  ja  408.3.2.31.);  A.  F.  Wasenius 
Mathilda Waseniukselle  16.8, 24.8, 30.8, 6.9, 12.9, 21.9, 27.9.1860  (SLS  408.10.20.);  
Mathilda Wasenius A.  F.  Waseniukselle  25.8, 1.9, 9.9, 19.9, 22.9.1860  (SLS  
408.10.32.).  
"Tuntematon"  Lovisa Carpelanille, päiväämätön (SLS  633.8.6.);  Clas Collan  Johan-
na  Waseniukselle  8.10.1854  (Co11.254); Carolina Wasenius G.  0.  Waseniukselle  
16.11, 11.12  ja  29.12.1838  (SLS  633.1.);  A.  F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  
30.8.1860  ja  29.7.1861  (SLS  408.10.20.);  A.  F.  Wasenius, Handlingar av privat eller 
samhällelig natur (SLS  408.5.2.1.2.). 

164 

165 
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Naiset olivat kiitollisia rakkaudesta, he kiittivät miehiään ja Jumalaa 
siitä onnesta, että olivat naimisissa. Miehet ja naiset olivat samaa mieltä 
siitä, että rakkaus oli naisille tärkeämpi asia kuin miehille. Vastaavasti 
naisen sanottiin kykenevän miestä syvempään ja suurempaan rakkau-
teen. Naisen suurempi rakkaudentarve selittyi kirjeiden mukaan sillä, 
että avioliitto oli naiselle kaikissa tapauksissa naimattomuutta onnelli-
sempi olotila. Naimattomuus ei ollut tietoinen valinta yhdellekään Wa-
seniuksen piirin naiselle ja eräille se oli koko elämää varjostava onnetto-
muus. Naisasialiitto Unionin perustajajäseniin kuulunut Hanna Wase-
nius etsi tarkoitusta elämälleen rakkaudesta ja avioliitosta, ei naisasiasta 
ja naimattomuudesta.'66  

Naimattomuus näyttäytyi suvun naisille tarkoituksettomana ja tyhjä-
nä elämänä sekä eräissä tapauksissa myös jatkuvana taloudellisena 
ahdinkona. Charlotte Collan asui vuosikymmeniä lankonsa talossa ja sai 
käyttövaransa veljiltään. Kirjeet kertovat häpeästä, surusta ja levotto- 
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	muudesta, jonka täydellinen riippuvuus sukulaisten hyväntahtoisuudesta 
aiheutti. Aivan vuosisadan lopussa eräät suvun naimattomat naiset hank-
kivat jo tuloja omalla työllään. Työ (sairaanhoitaja, puhtaaksikirjoittaja, 
laulunopettaja) ei kuitenkaan edustanut näille naisille vaihtoehtoista 
elämäntapaa. Henkilökohtainen onni, turvattu elämä ja ympäristön hy-
väksyntä saavutettiin aina varmimmin avioliitossa. Aikakauden ihanteet, 
kasvatus ja lähiympäristön odotukset viittasivat kaikki yhteen ainoaan 
todelliseen kutsumukseen.167  

Rakkaus on valtaa 

Waseniusten kirjeiden mukaan miehen ja naisen välinen rakkaussuhde 
oli aina jollain tavalla epäsymmetrinen. Naisten ja miesten yhteiskunnal-
lisessa ja taloudellisessa asemassa näkyvä epäsymmetria toistui helposti 
myös tunteiden alueella. Nuoret miehet ja naiset puhuivat periaatteessa 
tasa-arvoisesta aviosuhteesta, mutta jo seuraavassa lauseessa totesivat 
naisen kuitenkin olevan onnellisin voidessaan katsoa miestään ylöspäin. 
Naiset myös julistivat avoimesti taloudellista ja emotionaalista riippu-
vuuttaan miehestä, naisellisiin rakkaudentunnustuksiin näyttää jotenkin 
automaattisesti kuuluneen samanaikainen riippuvuuden ja kiitollisuu-
dentunnustus. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että miehen täytyi ansaita 

'66 Riitta Jallinoja on olettanut, että naisen naimattomuuden yleistyminen kytkeytyi 
naisasian leviämiseen. Jallinojan itsensä laskemat tilastot kuitenkin osoittavat, että 
naimattomuus oli yleistä vuosikymmeniä ennen naisasian organisoitumista. Jallino-
ja, 1983 s.79-90. 

167 	Vrt. Eriksson — Stjernberg, 1992 s.53. 



vaimonsa kunnioitus teoillaan ja tarjota tälle "suruton toimeentulo".168  

Miehet halusivat rakastaa ja saada rakkautta. Yksinäinen elämä oli 
puolinaista. Toisaalta miehelle rakkaus tarkoitti aina myös päävastuuta 
rakkauden ja avioliiton ulkoisista puitteista. Miehen piti todistaa rakkau-
tensa myös teoillaan, menestymisellä työelämässä tai asunnon ja henki-
vakuutuksen hankkimisella.169  Rakkaus tarkoitti vastuuta heikommista, 
vaimosta ja lapsista. Vastakihlautuneen  A. F.  Waseniuksen mielestä 
naisen suurin autuus löytyi jo rakkaudesta sinällään, mies saattoi olla 
todella onnellinen vasta kun hänellä oli kyky ja voima näyttää rakkauten-
sa myös vakavana vastuuna.170  

Miehen asema suhteen vanhempana ja vahvempana osapuolena näkyi 
monin tavoin. Waseniuksen suvun naiset vaihtoivat itsestäänselvästi 
säätyä, isänmaata tai asuinpaikkaa miestensä tarpeiden mukaan. Miehel-
lä oli valta muokata naisensa identiteettiä.  G.  O.  Waseniuksen kihlattu oli 
kutsunut koko ikänsä itseään Charlotaksi ja Lotaksi.  G.  O.  oli kuitenkin 
aiemmin ollut rakastunut erääseen Annaan. Kun morsiamen toinen 	101  
etunimi oli myös  Anna,  esitti Wasenius tulevalle vaimolleen selväsanai-
sen toiveen nimenvaihdosta.  Charlotta  totesi ilolla toteuttavansa  Gustaf  
Oton tahdon, samalla toivoen täyttävänsä aikaisemman Annan paikan ja 
olevansa miehensä rakkauden arvoinen. Charlottaa alettiin kutsua An-
naksi. Seuraavassa sukupolvessa  A. F.  Wasenius esitti samanlaisen 
toiveen kihlatulleen. Tämä oli ollut ikänsä Thilda, mutta tuo nimi liittyi 
Adolfin mielestä liiaksi entiseen elämään. Ruotsista Suomeen ja "tytöstä 
vaimoksi" muuttava vaimo tarvitsi uuden, miehen mieleisen identiteetin. 
Thilda muuttui suvun kirjeissä nopeasti Mathildaksi.17' 

Kun sukupiirin avioliittoja tarkastellaan vallan ja vallankäytön näkö-
kulmasta, voidaankin erottaa erilaisia tasoja, jotka kuvaavat yleisemmin-
kin perheen sisäisten auktoriteettisuhteiden monimutkaisuutta. Ensim-
mäisellä, julkilausuttujen mielipiteiden tasolla  on  havaittavissa yleistä 
kehitystä myötäilevä suuntaus kohti aviopuolisoiden periaatteellisen 
tasaarvon tunnustamista.  G.  O.  Waseniukselle aviopuolisoiden tasa-arvo 
oli ajatuksena vieras. Onnellisen avioliiton ehtona oli vaimon ylöspäin-
katsova ja kunnioittava suhtautuminen mieheensä. Avioliitoista onnetto- 

168 	Hanna  Almgren  A. F.  Waseniukselle  28.7.1875  (SLS  408.10.3.);  Mathilda Wasenius  
A. F.  Waseniukselle  7.2.1876  (SLS  633.3.2.). 

169 	Henkivakuutuksen hankkimista pidettiin miehekkään vastuuntunnon tärkeänä ilma-
uksena.  Johanna  Wasenius  Lovisa  Carpelanille  1.11.1868 0.  A.F. Wasenius,  hand-
lingar  av  privat eller samhällelig natur  (SLS  408.5.2.13.). 

17° 	A. F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  24.8, 30.8  ja  6.9.1860  (SLS  408.10.20.). 
171 	Anna  Charlotta  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  7.4.  ja  5.5.1826  (SLS  633.1-2.); A. 

F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  12.9.1860  (SLS  408.10.20.).  Räikeämpi esi-
merkki miehen vallasta muokata naisen kohtaloa ja identiteettiä  Nyberg, 1941 s.150-
155.  



min  oli sellainen, jossa mies ei kyennyt saavuttamaan ehdotonta aukto-
riteettiasemaa.  G.  O.  Waseniuksen mielestä tämä avioliiton perusedelly-
tys saavutettiin miehisen menestyksen sekä materiaalisen hyvinvoinnin 
kautta.  Jos  nämä asiat olivat kunnossa oli kaikki kunnossa.  '73  

Myöhemmin hänen poikansa  Adolf  Fredrik ja etenkin  Valfrid  jo 
eksplisiittisesti painottivat periaatteellisen tasa-arvon tärkeyttä. Toisaal-
ta erilaisten symbolien tai arjen käytäntöjen tasolla mikään ei välttämättä 
muuttunut. Tässä katsannossa valta perheen sisällä oli paitsi lakiin ja 
kulttuurin sidottuja auktoriteettisuhteita, myös kykyä käyttää voimaa jos 
valta oli jollain tavalla uhattuna. Valta näyttäytyi tietona, suhteina, 
kielitaitona, yleissivistyksenä, taloudellisena riippumattomuutena, ikä-
erona ja fyysisenä voimana.13  

Waseniuksen piirin ihmisten analyysit itsestään ja toisistaan, naisista 
ja miehistä, olivat lähellä aikakauden yleisiä mies- ja naisihanteita.  A. F.  
Wasenius kertoi morsiamelleen miehisten hyveiden, kunnianhimon,  
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	tiedonhalun, riippumattomuuden ja isänmaallisuuden, olevan järjen ja 
tahdon asioita. Naisellisten hyveiden, tunteen ja rakkauden juuri taas oli 
sydämessä. Vasta yhdessä miehinen ja naisellinen elementti muodostivat  
harmonisen  kokonaisuuden. Yksinään mies ja nainen olivat vajaita ja 
onnettomia, yhdessä vahvoja ja täydellisiä. Omissa kirjeissään Mathilda 
julisti samoja ihanteita  Adolf  Fredrikille.  A. F.  Waseniuksen ajatukset 
olivat kuin suoraan  A. A.  Laurellin polariteettiopin perusteksteistä  (s.190).  
Kuvion täydentää tieto, että hän kävi  1840-luvulla koulunsa Laurellin 
oppilaana Helsingin lyseossa.14  

Avioliitto solmittiin Waseniusten piirissä iäksi. Kun eräs naapurin-
rouva  19:n  avioliittovuoden jälkeen karkasi brutaaliksi mainitun miehen-
sä luota, ei  Johanna  Wasenius voinut olosuhteet huomioidenkaan hyväk-
syä naisen tekoa. Oikea esimerkki löytyi perhepiiristä. Johannan sisaren 
avioliitto mieleltään järkkyneen ja kiivasluontoisen miehen kanssa oli 
sukulaisten kirjeiden perusteella täynnä koettelemuksia. Kukaan suku-
laisista ei kuitenkaan ollut ehdottamassa eroa. Kun sisar uudestaan ja 
uudestaan vakuutti kestävänsä ja rakastavansa, pidettiin tätä kristillisen 
avioliittoihanteen kauniina ilmauksena.15  

172 	G.  0.  Wasenius Charlotta Waseniukselle ja Carolina Alexejeffille  (s.  Wasenius)  
12.10.1826, 2.8.1828, 22.4.1829, 4.10.1830.  Waseniuksen kirjekokoelma no:t  60-
63 (602:64)  VA.  

173 	Vrt. Valfrid Vaseniuksen kirjekonseptit kihlatulleen ja  vaimolleen  Johanna  Vase-
niukselle  (s.  Palmen)  vuosina  1879-1880.  (Co11.254).  

174  A.  F.  Wasenius Mathilda Waseniukselle  24.8, 12.9 21.9.1860  (SLS  408.10.20.);  
Mathilda Wasenius A.  F.  Waseniukselle  1.9, 19.9  ja  2.10.1860  (SLS  408.10.32.):  
Koulupapereita (SLS  408.5.2.1.).  
Clas Collan  Johanna  Waseniukselle  8.10.1854  (Co11.254);  Johanna  Wasenius  Ale-
xander y.  Collanille  16.10.1858. 30.1.1859  (Co11.254). Vrt.  Stone. 1990  s.l-6. 



Waseniusten sukupiirissä ensimmäisen avioliiton keskimääräinen 
kesto oli  22,6  vuotta. Luku  on  monien lapsivuodekuolemien johdosta 
jonkin verran tavallista alhaisempi. Sukukirjamateriaalin pohjalta lasket-
tu keskimääräinen säätyläisavioliiton kesto oli jaksolla  1750-1800  sol-
mituissa liitoissa  23,9  vuotta,  1800-1850 26,9  vuotta ja  1850-1900  28,7  
vuotta. Tietenkin myös  1700-luvulla solmittiin pitkäikäisiä liittoja, mutta 
lyhyiden, alle  10  vuotta kestäneiden liittojen osuus laski selvästi ja 
tasaisesti kautta  1800-luvun. Pidemmät avioliitot kertovat kehittyvän 
lääketieteen ja ylipäätään terveydenhoidon vaikutuksesta säätyläisväes-
tön elinikään. Suuntaus kohti pidempää yhteistä liittoa näkyykin selvem-
min seuraavassa asetelmassa: 

AL:n KESTO: ALLE 10v. 10-20 v. 21-30 v. YLI 31 v. 

1750-1800: 13 (23,2 %) 8 (14,2 %) 13 (23,2 %) 22 (39,4 %) 
1801-1850 13 (15,0 %) 23 (26,4 %) 16 (18,4 %) 35 (40,2 %) 
1851-1900 14 (9,7 %) 21 (14,6 %) 48 (33,3 %) 61 (42,4 %)  

(lähde: sama sukukirjamateriaali kuin liitteessä  n.  5 (287 avioliittoa) 

8. LASTEN ASEMA JA KASVATUS 

8.1. Sisarusten ketju 

Synnyttäminen  

G.  0. Waseniuksella oli kolme vaimoa ja kaksitoista lasta. Uudelleena-
vioituminen huomattavasti nuorempien naisten kanssa selittää osaltaan 
lapsilukua, joka oli 1800-luvun oloissa selvästi tavallista suurempi. 
Wirilanderin mukaan säätyläisperheisiin syntyi keskimäärin kuusi lasta 
aina 1800-luvun jälkipuolelle asti. Näistä keskimäärin neljä eli yli 15-
vuotiaiksi. Wirilander korostaa, että sitkeästi elävät mielikuvat suurten 
lapsikatraiden täyttämistä säätyläiskodeista eivät vastaa todellisuutta. 
Vain 12 %:ssa perheistä syntyi yli 10 lasta.16  

G.  0. Waseniuksen lapsista kolme kuoli imeväisiässä ja kolme lapsi-
na, joten vain puolet sisarusparvesta eli aikuisikään asti. Wirilanderin 
näkemystä säätyläisperheen arjesta täydentää muistutus, että 1800-luvun 
säätyläisperheiden lapset saattoivat syntyä pitkänkin ajanjakson puitteis-
sa.  G.  0. Waseniuksen tapauksessa lapsia syntyi 25:n vuoden aikana 
(1827-1851). Ensimmäisestä avioliitosta syntyneet lapset olivat aikuisia 

176 	Wirilander, 1974, s.131-138. 
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kuopuksen tullessa maailmaan. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 
kotona ei samanaikaisesti ollut montaakaan lasta. Osa lähti lisäksi jo  13-
15-vuoden ikäisinä kotoa vuosiksi muualle opiskelemaan tai harjoittele-
maan. 

Perheessä oli näin vanhempien ja lasten lisäksi "välittävä sukupolvi". 
Välipolveen kuului nuoria ihmisiä, joiden suhde nuorempiin sisaruspuo-
liin oli aikuisen suhde lapseen.  He  kasvattivat, opettivat ja neuvoivat 
nuorempiaan.  G.  O.  Waseniuksen jälkeläiset nimittivät kaikki toisiaan 
sisariksi ja veljiksi, mutta puhuivat kahdesta eri sisarusketjusta.'77  

Waseniusten piirissä lapsia tuli vielä  1860-luvulla avioituneiden per-
heissä yleensä niin kauan kuin nainen oli hedelmällisessä iässä. Mathilda 
Wasenius ja  Lovisa  Carpelan synnyttivät viimeiset lapsensa  1870-luvul-
la, kumpikin  41-vuotiaana. Tässä suhteessa seuraava sukupolvi,  1880-
90-luvulla avioituneet, näyttää jo muuttaneen ajatteluaan ja toimintaan-
sa. Tapaamme suvusta useita perheitä, joissa syntyi  25  lasta nopeaan  
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	tahtiin, minkä jälkeen synnytykset lakkasivat vaikka nainen vielä olisikin 
ollut hedelmällisessä iässä. Ehkäisyyn oli  1880-luvulla saatu myös 
tehokas keino. Prostituoituja ja sukupuolitauteja tutkinut komitea nimit-
täin totesi kondomien käytön yleistyneen Helsingissä nopeasti  1880-
luvun puolivälistä alkaen.178  Suvun piirissä ensimmäinen eksplisiittinen 
maininta tietoisesta lapsirajoituksesta  on 1890-luvulta, jolloin Gundel 
Malm  (os.  Wasenius) ilmoitti hoitaneensa asiat niin, ettei lapsia enää 
pitäisi tulla. 19  

Kun laskemme sukukirjamateriaalin pohjalta samoja asioita saamme 
vahvistusta edelliseen. Väestötieteilijöiden mukaan keskimääräisen syn-
nytysiän lasku  on  olennaisesti moderni piirre, joka liittyy vapaaehtoiseen 
ja laajamittaiseen syntyvyyden säännöstelyyn. Tutkimamme ryhmä koos-
tui tässäkin suhteessa edelläkävijöistä.  1800-luvun jälkipuolella avioitu-
neet äidit synnyttivät viimeisen lapsensa (ikä) nuorempina kuin aiemmin 
ja  he  synnyttivät koko lapsikatraansa lyhyemmän ajan kuluessa (synny-
tyskaari) kuin aiemmin:  

177 	A. F.  Wasenius  Loyisa  Carpelanille  18.5.1868  (SLS  633.8.5.). 
178 	Nieminen,  1993 s.72. 
179 	Gundel Malm  Leonard  Waseniukselle  15.10.1899  (SLS  408.10.17.). Minna  Canth 

puhuu kirjessään samoihin aikoihin "tieteellisistä keinoista", joilla nämä asiat 
saattaisivat ratketa. Canth,  1973 s.385. 

180  Ajanjaksolla  1850-1900  tapahtuva murros  on  todellisuudessa ilmeisesti vieläkin 
selvempi, sillä henkikirjamateriaalin puutteet vaikuttavat enemmän jaksolla  1750-
1850.  Tällöin  on  jäänyt enemmän aivan pienenä kuolleita lapsia kirjaamatta, ja 
naisten keskimääräinen synnytyikä ja synnytyskaari ovat todellisuudessa korkeam-
mat kuin tilastossa näkyyät. Myös lapsivuodekuolleisuuden selvä aleneminen  1800—
luvun 1oppupuolella vaikuttaa samalla tavalla.  1700-luvun puolella monet alle  30-
vuotiaina synnyttämisen "lopettaneet" itse asiassa kuolivat lapsivuoteeseen, kun taas  
1800—luyun loppupuolella äidit todellakin lopettivat synnyttämisen. 



1750-I800 	1801-1850 	1851-1900  

IKÄ 	36,3 v. 	 36,0 v. 	 34,5 v. 
KAARI 	12 v. 2 kk. 	12 v. 5 kk. 	10 v. 5 kk. 

(lähde: liite 5) 

Lukuja lähemmin tutkittaessa saadaan  1800-luvun jälkipuolen murros 
tarkemmin esille. Hedelmällisen ikänsä loppuun asti (yli  38  vuotta) 
synnyttävien määrä väheni saman verran kuin kaikki lapsensa nuorena 
(alle  30 v.)  synnyttäneiden määrä kasvoi.  1800-luvun jälkipuolella jo 
noin kolmasosa kaikista äideistä synnytti kaikki lapsensa alle  30-vuoti-
aana (tarkemmin liite  5).  Luvuista voi päätellä, että iso osa sivistyneistöä 
edustavista perheistä ei tarkastelujaksolla muuttanut suhtautumistaan 
synnyttämiseen. Lapsia tuli niin pitkään kuin oli biologisesti mahdollista. 
Toisaalta havaitsemme, että merkittävä vähemmistö sivistyneistöstä 
muutti tässä suhteessa käyttäytymistään. Tämä herättää jatkokysymyk-
sen, löytyisikö sivistyneistön sisältä jokin erottava ja ilmiötä selittävä 
tekijä.180  

Tietoisessa ja vapaaehtoisessa lapsirajoituksessa oli monella tapaa 
kyse perinteisen vanhaluterilaisen sääty-yhteiskunnan maailmankuvan 
haastamisesta. Ihminen joka puuttui synnyttämiseen, nousi samalla Ju-
malan sanaa vastaan. Kirkon mielestä lapset olivat Jumalan lahja ja 
papiston virallinen kanta lapsirajoitukseen oli jyrkän kielteinen pitkälle  
1900-luvulle. Tässä katsannossa syntyvyyden säännöstely oli johdon-
mukaista seurausta paitsi maallistumisesta myös uudenlaisista yksityis-
elämää koskevista ihanteista. Ajatus siitä, että ihminen (ja vieläpä nai-
nen) itse muovaisi dramaattisesti omaa elämäänsä ei kuulunut sääty-
yhteiskunnan alamaisuusajatteluun. Tämänkaltainen auktoriteettien uh-
maaminen noudatti selvästi kehkeytymässä olevia vapaan kansalaisen 
ihanteita.  Heikki  Wariksen haastattelema vanha kätilö kiteytti muutok-
sen osuvasti: "Meillä vanhemman vuosikerran ihmisillä oli toinen käsi-
tys näistä asioista kuin nykyään. Silloin sanottiin: 'Jumala antaa lapsia.' 
Nyt sanotaan:  'Me  teemme lapsia'."  181  

Koska sukukirja-aineistoon sisältyy suhteellisen suuri määrä  pappis-
perheitä  (22,3  %),  on  syytä kysyä poikkesivatko heidän synnytystapansa 
muista sivistyneistön edustajista.  On  luonnollista olettaa, että papisto oli 
vähemmän valmis uhmaamaan kirkon virallista kantaa kuin muut sääty-
läiset.  

181 	Waris, 1932 s.126. Vrt. Pitkänen, 1984, s.68-69. Jutikkala puhuu Arids'ta lainaten 
lapsiluyun rajoittamisesta pitkäänsäilyneenä "ajatusmahdottomuutena". Jutikkala, 
1987 s.89. 
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Ero onkin selvästi havaittavissa. Kun muissa sivistyneistöperheissä 
naisen synnytysikä laski ja synnytyskaari lyheni, jäi papinrouvien (ja 
heidän miestensä) käyttäytyminen vanhoilleen. Tässä suhteessa ero 
erityisesti porvaristoon oli merkittävä. Pappisperheissä synnytettiin vielä 
1800-luvun lopullakin yli 3 vuotta pidempään ja iäkkäämpänä kuin 
kauppias- ja yrittäjäperheissä (liite 5). 

Monet väestötieteilijät ovat painottaneet mentaalisten muutosten yh-
teyttä laajamittaiseen lapsirajoitukseen. Toisaalta eräänlaisena perusku-
viona on esitetty, että syntyvyyden säännöstely oli aina luonnollinen 
reaktio lapsikuolleisuuden laskulle ja siitä perheille aiheutuvalle lisään-
tyvälle taloudelliselle rasitukselle.182  Kaukaa suuria joukkoja katsoen 
onkin ilmeistä, että laajamittaisen lapsirajoituksen perusedellytys oli 
imeväis ja lapsikuolleisuuden dramaattinen väheneminen. Mutta kun 
tutkitaan tiukasti rajattua ja suhteellisen pientä eliittiä, eivät näin suora-
viivaiset selitykset riitä. 

Kohti ehjiä perheitä 

Waseniuksille lapset eivät olleet taloudellinen rasite. Helsinkiläisessä 
kauppiastalossa oli tilaa, lastenpiikojen palkat vähäisiä ja peruselintar-
vikkeiden sekä vaatteiden osuus kokonaiskulutuksesta pieni. Esimerkik-
si  G.  0.  Waseniuksen  21.2. 1839  Seurahuoneella "suppealle piirille"  (n.  
60  henkeä) järjestämien hääpäivällisten lasku  (875  hopearuplaa) vastasi 
noin  6730:n  naistyöpäivän palkkaa tai  175:n  suolasilakkatynnyrin tori-
hintaa.183  Lasten kunnianhimoinen kasvatus ja koulutus sekä huolellinen 
terveydenhoito oli kallista, mutta perusajatus oli, että jokainen lapsiin 
uhrattu penni maksoi myöhemmin itsensä takaisin. Kaikissa käänteissä 
korostettiin, että lapset ovat voimavara, sijoitus tulevaisuuteen. Poikien 
sijoittuminen eri aloille ja tyttöjen onnistuneet avioliitot takasivat per-
heen tulevaisuuden. Lisäksi  on  muistettava, että suuressa kauppiastalos-
sa lapset joutuivat jo suhteellisen nuorena auttamaan yhteisissä töissä.'84  

Kun tutkimiemme naisten synnytysikä laski ja synnyttämiseen käytet- 

182 	Strömmer, 1969 s.14. 
183 	Carolina  Wasenius  G.  0. Waseniukselle 16.1.1839 (Seurahuoneen lasku säilynyt 

kirjeen välissä) (SLS 633.1.). Hintatasosta Suomen taloushistoria 3, 1983 taulukko 
14.2. 

184 	Johanna Wasenius Alexander v. Collanille 26.4.1863, 4.8.1873 (Co11.254); Alexan- 
der v. Collan Johanna Waseniukselle 11.6.1874 (Co11.254); Carolina Wasenius G. G. 
Waseniukselle, 16.11.1838, 16.1.1839 (SLS 633.1.); A. F. Wasenius G. O. Wase-
niukselle 9.7.1841, 5.2. 1845, 25.11.1848, 18.1.1849 (SLS 408.10.20.); G. O. 
Wasenius A. F. Waseniukselle 14.11.1845, 17.4.1846, 7.11.1848, 12.12.1848, 
6.2.1849 (SLS 408.10.24.). 
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ty  aika lyheni, ja kun samalla avioliiton kesto piteni paljonkin  1800-luvun 
myötä, olivat koko perhe-elämän kannalta keskeiset rakenteet muuttu-
massa. Yhä useammassa perheessä lapset kasvoivat aikuisiksi saakka 
niin, että kumpikin vanhemmista oli elossa. Vastaavasti alkoi syntyä 
perheitä, joissa kummatkin vanhemmat saattoivat itse nähdä viimeisen-
kin lapsensa lähtevän kotoa pois. "Ehjien" perheiden määrä kasvoi.  

Monet  Waseniuksen suvun lapsien kirjeet ja myöhemmät muistelut 
kertovat, kuinka vaikeata äidin menettäminen ja uuteen äitipuoleen 
sopeutuminen lapsille oli. Isän menettäminen lapsuusiässä oli Wasenius-
ten elämänpiirissä vielä paljon yleisempää. Tällöin lasten täytyi sopeutua 
usein myös kodin hajoamiseen tai muuttamiseen totuttua huonompiin 
elinolosuhteisiin.l85  Ehjässäkin perheessä oli ristiriitoja, mutta todennä-
köisesti  se  tarjosi paremmat aineelliset ja henkiset puitteet sille kotion-
nelle ja harmonialle, jota Waseniusten elämänpiirissä niin kovasti etsit-
tiin. 

Tutkimamme perheihanteen keskeinen  idea  oli vanhempien velvolli- 	107  
suus kasvattaa lapsensa kansalaisiksi. Vanhempien tehtävä oli täytetty 
vasta kun viimeinenkin lapsi oli löytänyt oman paikkansa yhteiskunnas-
sa. Tämän päämäärän saavuttamisen tiellä oli realiteetti, jota tähänasti-
nen tutkimus ei yleensä ole havainnut: kuolema hajoitti perheitä kesken 
lasten kasvatuksen. 

Tässä suhteessa tutkimusajanjaksolla tapahtui selkeä kehitys parem-
paan. Kun ajanjaksolla  1750-1800  avioituneiden panen nuorin lapsi oli 
jomman kumman vanhemman kuollessa keskimäärin  Il,6-vuotias, oli 
hän ajanjaksolla  1801-1850 14,8-vuotias ja  1851-I900  jo  19,l -vuotias. 
Kahdeksan vuotta lisää yhteistä elämää  on  paljon. Lasten kasvatuksen ja 
kehityksen kannalta näissä vuosissa tärkeintä oli  se,  että ne sattuivat 
keskelle murrosiän herkkää kasvukautta. Kun  1700-luvun lopulla  vain 
16,6  % säätyläisperheiden kuopuksista saavutti aikuisuuden  (=21  vuot-
ta) ehjässä perheessä, oli tällaisten lasten määrä sata vuotta myöhemmin 
jo  47,2  %. Vastaavasti  1700-luvun lopulla  40,8  % kuopuksista menetti 
toisen vanhemmistaan jo alle  5-vuotiaana,  1800-luvun lopulla enää  
16,9  % (Tarkemmin liite  5).  

Isovanhemmuus olikin tutkimassamme elämänpiirissä pitkään suh-
teellisen harvinainen ja parhaimmillaankin lyhytaikainen kokemus. Eri-
tyisesti myöhään avioituvien miesten kohdalla tilanne oli  se,  että harva 
isä ehti olla läsnä ainakaan kaikkien lastensa häissä tai lastenlastensa 
kastetilaisuuksissa. Waseniuksen jaCarpelanin sukujen säilyneissäkum- 

185 A. F. Wasenius Johanna Waseniukselle 9.5.1847 (SLS 633.3.1.); Georg Otto 
Wasenius Johanna Waseniukselle 23.10.1853 (Co11.254); Johanna Wasenius Ale-
xander v. Collanille 2.12.1854, 4.10.1856, 23.3.1857 (Coll. 254). 
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miluetteloissa on kymmenien kummien joukossa vähän isovanhempia. 
Heitä ei yksinkertaisesti ollut enää elossa.186  

Kummisuhde  

Syntyvän lapsen sukupuoli ei ollut yhdentekevä.  G.  0. Waseniuksen 
mielestä pojan syntymä oli vanhemmille tytön syntymää suurempi ilo. 
Myös  A.  F. Wasenius piti erittäin tärkeänä sitä, että hänen elämäntyölleen 
löytyi miespuolinen jatkaja.'87  

Lapsen synnyttyä hänet kastettiin, Waseniusten suvussa yleensä noin 
kuukauden kuluttua syntymästä. Perinteinen, kirkkolain edellyttämä ja 
kansan parissa vielä 1800-luvullakin vallinnut tapa kantaa lapset mahdol-
lisimman pian syntymän jälkeen ei enää vaikuttanut Helsingin säätyläis-
piireissä. Waseniukset eivät näytä muutenkaan erityisemmin korosta-
neen lapsikasteen teologista puolta. Kastetilaisuus kuvattiin juhlana, 
jossa lapsi otettiin ennen muuta perheen ja suvun jäseneksi. Nimen lisäksi 
lapsi sai kasteessa itselleen kummit. Kaikki  G.  0. Waseniuksen lapset 
saivat kahdeksan kummia, kun taas aatelisessa Carpelan-suvussa kum-
mien määrä vaihteli kymmenestä jopa kahteenkymmeneen. Kummeja oli 
yhtä monta naista ja miestä ja heidät nimettiin aina pareittain. Joskus 
parin muodostivat aviopuolisot, mutta pareina saattoivat olla myös 
toisilleen vieraat ihmiset. 

Kummien nimeäminen oli vanhempien näkökulmasta keino turvata 
lasten tulevaisuutta. Isän tai äidin kuoltua kummius-suhde saattoi auttaa 
eteenpäin.  G.  0. Wasenius itse toimi eripituisia aikoja useammankin 
orvoksi jääneen kummilapsensa kasvattajana, holhoajana tai taloudelli-
sena tukijana. Vastaavasti  G.  0:n kuoltua nuori Adolf Fredrik Wasenius 
sai perheen raha-asioissa aluksi ohjausta pormestari Carl Brummerilta, 
joka oli myös kummius-suhteessa perheeseen. Myöhemmin taas  A.  F. 
Wasenius itse auttoi isättömäksi jaaneitä Carpelan-sukuisia ja äidittö-
mäksi jääneitä Kuhlefelt-sukuisia sisartensa lapsia, joista useiden kummi 
hän samalla oli.188  

Lapsen vanhemmille kummisuhteen luominen merkitsi myös suku-
tunteen lujittamista, seurustelusiteiden vahvistamista ja tärkeiden kon-
taktien luomista. Tämä kaikki käy hyvin esille tarkasteltaessa lähemmin 

186  Jatkossa käytettävät  kummiluettelot: G.O. Wasenius minnesböcker  14.10.1827, 
8.2.1829, 29.3.1830, 14.5.1831, 7.8.1833, 3.11.1848, 26.9.1851  (SLS  564):  Irtolehti  
kansiossa  SLS  633.3.1;  Loyisa Carpelans betyg, utklipp, räkenskaper  mm.  (SLS  
633.8.6.). 
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	G.O. Wasenius  Caroline  Aleksejeffille  (s.  Wasenius)  31.1.1837  (Waseniuksen  
kokoelma  602:64, VA); A. F.  Wasenius  Adolf  Wasenius  nuoremmalle  30.4  ja  
8.5.1884  (SLS  408.10.20.).  



G.  0. Waseniuksen lasten  64:ää  tunnettua kummia. Kummeista noin 
kolmasosa oli sukulaisia, kolmasosa kaupungin vaurasta kauppiaskuntaa 
ja kolmasosa (usein aatelista) virkamieskuntaa. Kauppiaita edustivat 
mm. tunnetut nimet Borgström, Gebauer, Sundman, Salingre jaFrenckell. 
Miehiä, jotka yhdessä johtivat kaupunkia, takasivat toistensa lainoja ja 
harjoittivat joskus myös yhteisiä liiketoimia. Virkamiesten joukossa taas 
oli silmiinpistävän paljon Adolf Johan-veljen virkaveljiä senaatista. 
Miehiä, jotka olivat edenneet virkaportaassa melko korkeisiin asemiin, 
mutta eivät aivan huipulle. Heistä ainakin osalla oli myös liikesuhteita  G.  
0. Waseniukseen. Vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti  G.  0. itse, 
hänen vaimonsa ja myös jotkut hänen lapsistaan kutsuttiin samojen 
perheiden jälkikasvun kummeiksi. Näin jo kuukauden ikäinen lapsi oli 
monin sitein kytketty perheen pyrkimyksiin ja kohtaloihin.1" 

8.2. Lastenhoito, luonteenkasvatus ja tietokasvatus 

Hoito ja hoitajat 

Kun ryhdytään tarkastelemaan lasten kasvatusta Waseniusten piirissä, 
on ensin erotettava lasten hoito ja kasvatus toisistaan. Kun Waseniukset 
korostivat kasvatuksen ja hoidon eroa, he viittasivat samalla säätyeroon. 
Heidän mielestään säätyläislasten kasvatus oli sivistyneen ihmisen teh-
tävä, hoidosta saattoivat vastata myös muut. Käytännössä tämä tarkoitti 
sitä, että lasten hoidon rutiinista vastasivat suurelta osalta lastenpiiat, 
osittain myös äiti ja vanhemmat sisarukset. Lasten kasvatuksesta huoleh-
tivat vanhemmat, myöhemmässä iässä myös vanhemmat sisarukset ja 
opettajat. 

Lasten hoitamisesta päävastuun otti äiti, mutta pääosan työstä tekivät 
palkolliset, lastenpiiat ja imettäjät. Palkollisten osuus hoitotyöstä riippui 
heidän lukumäärältään, joka vaihteli varallisuuden ja tilan mukaan.  G.  0. 
Waseniuksen aikana kauppiastalossa oli 4-7 piikaa,  A.  F. Waseniuksen 
aikana yleensä kolme. Toisaalta jonkun virkauraansa aloittelevan suku-
laisen suhteellisen ahtaassa asunnossa oli vain yksi piika. Kaikki piiat 

188 	G.O. Wasenius privata papper (SLS  408.2.6.2.1, 408.2.6.2.3, 4308.2.6.2.4, 408.2.6.29); 
Anna  Charlotta Wasenius G.O. Waseniukselle  12.5.1826  (SLS  633.1-2.);  A.  F.  
Wasenius Lovisa Carpelanille  21.1.91, 9.5.1896  (SLS  633.8.5.); Johanna  Wasenius 
Lovisa Carpelanille  9.2.1873  (SLS  633.8.5.);  Bror  Otto  Carpelan  A.  F.  Waseniuksel-
le  1.  ja  6.10.1891, 3.1 1.1891  (SLS  633.3.1.);  G.O. Wasenius  Caroline  Alexejeffille  
24.1.1848  (Waseniuksen kirjekokoelma,  602:64)  VA.  

189 
	G.O. Wasenius minnesböcker,  14.10.1827, 8.2.1829, 29.3.1830, 14.5.1831, 7.8.1833, 

3.11.1848, 20.9.1851.  (SLS  564). Aurora  Lovisan kummiluettelo  on  irtolehtenä  
mukana kansiossa  SLS  633.3.1. 
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eivä osallistuneet lastenhoitoon, isossa talossa jokaisella oli rajattu 
vastuualueensa.190  

Waseniuksilla pienten lasten siisteys, ruoka ja uni oli pääasiassa 
piikojen vastuulla. Myös ulkoiluttaminen, osa leikeistä ja sairaanhoidos-
ta näyttää kuuluneen heille. Äiti määräsi puitteet ja antoi piikojen hoitaa 
arkipäivän rutiinit. Äitiä itseään tarvittiin ennen muuta poikkeustilanteis-
sa ja ongelmissa, esimerkiksi silloin kun lapsi kaipasi neuvoja tai häntä 
piti rankaista, toisin sanoen tilanteissa joissa lasta kasvatettiin.19' 

Lasten sairastelu oli poikkeustapahtuma, jolloin äiti omistautui vuo-
rokausikaupalla  vain  sairaan lapsen hoitamiseen. Samalla piiat huolehti-
vat  talon  arkirutiineista ja pitivät huolta terveistä lapsista. Lapsenpiiko-
jen olemassaolo antoi suurtenkin perheiden äideille mahdollisuuden 
yrittää olla äiti-ihanteen mittaisia. Kun sivistyneistön äidit oli vapautettu 
lasten ruumillisten tarpeiden jokapäiväisestä täyttämisestä, heille jäi 
ainakin periaatteessa aikaa lasten henkisille tarpeille. Snellman, Topelius  
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	ja monet muut seuraavassa osassa tapaamamme ideologit puhuivatkin 
selvästi oman ympäristönsä äideistä puhuessaan "äideistä" ylipäätään. 
Äitiyden ihanne lasten siveellisenä kasvattajana kumpusi elämänpiiristä, 
jossa erotettiin selvästi toisistaan lasten fyysinen hoito ja lasten kasvat-
taminen. Tähän viittaa myös sukulaisten halu naittaa leskimies aina 
mahdollisimman pian uudelleen. Isä, sisarukset, sukulaiset, taloudenhoi-
taja ja tuttujen lapsenpiikojen sankka joukko yhdessäkään eivät kyenneet 
täyttämään sivistyneen äidin paikkaa kaikkein tärkeimmässä, kasvatuk-
sessa.'92  

Waseniusten elämänpiiristä oli tapana käyttää imettäjiä. Heidän koh-
dallaan haluttiin erityisen selvästi erottaa fyysinen hoito ja kasvatus 
toisistaan. Imettäminen esitettiin puhtaasti fyysisenä tehtävänä, esimer-
kiksi  Johanna  Wasenius ei sanonut etsivänsä hyvää imettäjää vaan 
"hyvää maitoa". Imettäminen ei silti ollut Wasenius-naisille vieras 
kokemus,  he  saattoivat imettää esimerkiksi pari ensimmäistä viikkoa. 
Kirjeenvaihdon perusteella voi kuitenkin päätellä, että kaikilla  G.  0.  
Waseniuksen ja kaikilla  A. F.  Waseniuksen lapsilla oli jossain vaiheessa 
imettäjä. Imettäjän ottamista perusteltiin äidin terveydellä, lääkäri saattoi 
suoraan määrätä lapselle imettäjän. Taustalla vaikutti ajatus, että sivisty- 

190 	Uudenmaan läänin  henkikirjat,  Helsinki 1842, 1852, 1872,1881.  VA.  
191 	Mathilda Wasenius A.  F.  Waseniukselle  30.11.1868, 20.4.1869, 7.7.1869  (SLS  

633.3.2.);  Mathilda Wasenius A.  F.  Waseniukselle  15.3.1865, 28.9.1875  (SLS  
408.10.32.).  Vrt. Mor och vi,  1947.s.60, 71-72, 101-102, 169-172. 

192 	Johanna  Wasenius Lovisa Carpelanille  9.2.1873, 2.11.1878  (SLS  633.8.5.);  A.  F.  
Wasenius Mathilda Waseniukselle 9.9.1861(SLS  408.10.20.).  Vrt. esim. Colliander,  
1967 s.82-98.  
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Kuva 7. Georg Otto Wasenius (1833-1868). Ratsupiiska kädessä 
ennakoi tulevaa hevosharrastusta. Geog Otolla oli 1860-luvulla 
Viikin tilalla mm. harvinainen arabialainen juoksijaori. (C.P. Mazerin 
öljymaalaus. Museovirasto.). 

neen luokan naiset olivat synnytyksen jälkeen jotenkin "heikompia" tai 
"hauraampia" kuin kansan parista tulevat naiset.193  

Imettäjän käyttö näyttää aiheuttaneen äideille tunnonvaivoja. Tällai-
nen paljastava asetelma syntyi mm. helmikuisena yönä vuonna  1874,  
jolloin Mathilda Wasenius oli ottanut kuumeisen pikku-Matti  Waseniuk-
sen sänkyynsä, mutta tämä halusikin ehdottomasti takaisin tutumpaan 
paikkaan, imettäjänsä viereen. Seuraavan sukupolven edustaja  Hanna  
Almgren  (os.  Wasenius) halusikin jo etukäteen hoitaa koko imetyksen 
itse, mutta joutui sittemmin lääkärin määräyksestä luopumaan tavoit-
teestaan.'94  

193 
	Johanna  Wasenius Lovisa Carpelanille  17.10.  ja  13.11.1876  (SLS  633.8.5.);  Mathil-

da Wasenius  Johanna  Waseniukselle  19.7.1872  (Co11.254), G.  0.  Wasenius minnes-
böcker  13.4.1830  (SLS  564);  Clas CollanJohanna Waseniukselle  10.1.1857  (Co11.254).  

194 	Mathilda Wasenius A.  F.  Waseniukselle  8.2.1874  (SLS  408.10.32.) Johanna  Wase-
nius Lovisa Carpelanille  17.10.  ja  13.11.1876  (SLS  633.8.5.).  Vrt.  Anders  Ramsayn 
suhde yenäläiseen  hoitajaansa  Ramsay, 1966 s.3-7.  
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Kasvatus 

Käytettävissä olevan materiaalin perusteella  on  vaikea hahmottaa mitään 
selväpiirteistä ja pitkäjänteistä kasvatussuunnitelmaa, jota Waseniukset 
olisivat noudattaneet. "Kasvatus" oli pikemminkin tapa, jolla ihmiset 
käsittelivät tiettyjä toistuvia tilanteita ja ongelmia. Meidän  on  tyydyttävä 
jäljittämään joitakin näissä yhteyksissä esille tulleita perusperiaatteita ja 
tapoja. 

Waseniukset eivät puhuneet kirjeissään perisynnistä, lapsen tahdon 
nujertamisesta, sielun pelastamisesta tai lapsen turmeltuneesta luonnos-
ta. Lasten ruumiillisesta kurittamisestakaan ei ole säilynyt yhtään mai-
nintaa. Toisaalta tiedämme, että  A. F.  Wasenius muisteli vielä aikuisena 
isäänsä hyvin "tylynä" kasvattajana.  Adolf  Fredrikin mielestä isän anka-
ruus oli syynä moniin niihin ongelmiin, joita hänellä oli.195  

Näkökulma  on  mielenkiintoinen.  A. F.  Wasenius koki omassa lapsuu-
dessaan vastakkainasettelun vanhan  ankaramman,  ja uuden lempeäm-
män kasvatuksen välillä. Useissa muissakin yhteyksissä tapaamme Wa-
seniusten piirissä kritiikkiä "vanhanaikaisia" tai "vanhentuneita" kasva-
tusmenetelmiä kohtaan. Tässä kunnostautui erityisesti  G.  0.  Waseniuk-
sen nuorin poika  Valfrid  Vasenius. Ennen kuin ryhdymme erittelemään 
tätä kasvatuskritiikkiä  on  etsittävä kaikkia Waseniuksia läpi  1800-luvun 
yhdistäviä kasvatusperiaatteita. 

Väline, jonka avulla kasvatustavoitteet saavutettiin oli kuuliaisuus 
vanhemmille. Ilman sitä kaikki kasvatus oli mahdotonta.  Jo  hyvin pieniä 
lapsia totutettiin istumaan hiljaa paikallaan erityisesti aterioilla ja vierai-
den läsnäollessa. Lasten kirjeitä vanhemmilleen yhdisti  se,  että lapset 
ikäänkuin kaavanomaisesti ja automaattisesti muistivat esittää itsensä 
kuuliaisina vanhemmilleen. Lapsena oleminen oli jatkuvaa pyrkimystä 
kuuliaisuuteen. Toinen asia  on,  kuinka hyvin Waseniuksen piirin lapset 
todella noudattivat ihannetta. Kirjeiden perusteella voi päätellä  vain  sen, 
että vanhempien avoin vastustaminen oli hyvin harvinaista. Nuoruusiäs-
sä lapset muistivat pahoitella vanhemmileen kaikkia niitä huolia ja 
harmeja joita olivat vanhemmilleen tuottaneet.'96  

Lasten luonteenkasvatuksessa painotettiin sukupolvesta toiseen muu-
tamia perustavoitteita: rehellisyyttä, ahkeruutta ja itsehillintää. Nämä 
toisiinsa liittyvät hyveet ovat oikeastaan kiteytettävissä muutamaan 
perustilanteeseen. Waseniuksen suvussa oli monen muun säätyläissuvun 
tavoin tapana lähettää kasvatusmielessä sekä poikia että tyttöjä suhteel- 

'95 	A.  F. Wasenius Mathilda Waseniukselle 23.9.1861 (SLS 408.10.20.). 
196 	Georg Otto Wasenius Johanna Waseniukselle 23.10.1853 (Co11.254);  A.  F. Wase-

nius Johanna Waseniukselle 9.5.1847, 6.10.1848 (SLS 633.2.). Vrt. Lönnqvist, 1992 
s.213-215. 



lisen  nuorella iällä pitkiksikin ajoiksi yksin pois kotoa.  Monet  tytöt 
matkustivat ulkomaille kouluun ja monet pojat lähtivät harjoittelemaan, 
opiskelemaan tai mahdollisesti  vain  maaseudulle suomen kieltä oppi-
maan. Lisäksi lapsia vaihdettiin niin, että sukulaislapset saattoivat viettää 
kesää toistensa perheissä. Nämä olivat kaikki tilanteita, joissa lapset ja 
nuoret oppivat uusia tietoja ja taitoja. Lähes yhtä tärkeäksi koettiin kotoa 
poissaolo sinällään, lapsen oli opittava hillitsemään surunsa ja koti-
ikävänsä. Ahkera ponnistelu vieraissa olosuhteissa oli luonteenmuokka-
usta parhaimmillaan. Lasten vastavuoroinen lähettäminen sukulaisten ja 
tuttavien oli samalla myös keino lujittaa ja ylläpitää perheelle tärkeitä 
sosiaalisia verkostoja.197  

Kun  10-15-vuotias, lähes ummikko poika lähetettiin yksin kesäksi 
suomenkieliselle maaseudulle, hänen ei odotettukaan viihtyvän, vaan 
koettelemustensa kautta kypsyvän ja itsenäistyvän. Pojat kirjoittivat 
itkevänsä ja kaipaavansa kotiin, mutta hukuttavansa kaipuun ahkeraan 
työntekoon.  He  lohduttivat itseään sillä, että kärsimykset kyllä myöhem- 	113 
min  osoittautuisivat hyödyllisiksi. Waseniusten elämänpiirin pyrkimyk- 
set kiteytyivät tällaisessa kesänvietossa. Itsensä hallitseminen sekä ahke- 
ra, pitkälle tulevaisuuteen suuntautuva työnteko olivat erityisesti poikien 
kasvatuksen peruspilareita.198  

Koulunkäynti 

Luonteenkasvatuksen rinnalla painotettiin tietenkin tietojen ja taitojen 
hankkimista. Varhaisella iällä niiden opettamisessa ei ollut suuriakaan 
eroja tyttöjen ja poikien välillä. Waseniuksen lapset aloittivat kaikki 
yleensä noin viiden vuoden iässä pienten lasten koulun, kävivät samoilla 
piano ja tanssitunneilla sekä oppivat samanaikaisesti pöytä- ja seuruste-
lutapojen alkeet. Luku-, kirjoitus- ja laskutaidon perusteet opittiin sa-
maan tahtiin, kotona ja pikkulastenkoulussa.'99  

Tyttöjen ja poikien kasvatus eriytyi vähitellen 8-10 vuoden iässä, 
jolloin lapset aloittivat varsinaisen koulu-uransa.  G.  0. Waseniuksen 

197 	Suolahden mukaan lasten lähettäminen muualle oppimaan tapoja ja lujittamaan 
luonnettaan oli "ikivanha", erityisesti aatelille ominainen kasvatustapa. Suolahti,  
1913 s.11 17.  Ajatuksena oli, että näin taattiin tarpeeksi ankara ja puolueeton 
kasvatus.  Fries, 1909 s.17-29. 

198 	A. F.  Wasenius  G.  O.  Waseniukselle  9.7.1841, 29.7  ja  19.8.1843,5.2.1845,12.12.1847, 
2.11.1848  (SLS  408.10.20.);  G.  O.  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  29.6.1841, 
29.7.1843, 14.2.1845, 17.6.1846  (SLS  408.10.24.); Anna  Wasenius  G.  O.  Waseniuk-
selle  14.4.1842, 2.1.1845  (SLS  408.10.21.);  Mathilda Wasenius  Lovisa  Carpelanille  
27.6.1869  (SLS  633.8.6.); Matti  Wasenius  Leonard  Waseniukselle  6.6.1889  (SLS  
408.10.31.); A. F.  Wasenius  Adolf  Wasenius nuoremmalle  3.5.1869  (SLS  408.10.20.). 

199 	G.  O.  Wasenius  minnesböeker  4.3.1834, 9.5.1835  (SLS  564).  
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perheessä pojat suuntasivat Helsingin lyseoon ja tytöt varhemmin Tuk-
holmaan mamselli Amalia Sjöbergin pensionaattiin ja 1850-luvulta 
alkaen Helsingin Rouvasväenkouluun. Tässä ikävaiheessa painotuserot 
alkoivat näkyä: tyttöjen tapauksessa naiselliseksi katsottuja taitoja ko-
rostettiin tiedon kustannuksella. Rouvasväenkoulun ja pensionaatin ope-
tusohjelmassa kieli- ja seurustelutaidolla, koruompelulla, pianonsoitolla 
ja laululla oli olennainen sija. Yleissivistävien, tietopuolisten aineiden 
osuus jäi suhteellisen vähäiseksi ja ulkokohtaiseksi.200  

Pojat sen sijaan paransivat lyseossa myös teoreettisia valmiuksiaan ja 
jatkoivat lähes poikkeuksetta ylioppilastutkintoon asti. Niin ikään heidän 
vanhemmalla iällä omaksumansa taidot ja harrastukset alkoivat poiketa 
yhä selvemmin tyttöjen sisätiloihin keskittyvistä harrastuksista. Pojat 
metsästivät, kalastivat, purjehtivat, ajoivat hevosta ja myöhemmin myös 
polkupyörää.201  

200 	Anna  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  14.4.1842, 2.1.1845  (SLS  408.10.21);  G.  0.  
Wasenius  minnesböcker  1.11.1838, 5.6.1842,14.1.1845  (SLS  564); Carolina  Wase-
nius  G.  0.  Waseniukselle  16.1.1839  (SLS  633.1.);  G.  0.  Wasenius  Alexander v.  
Collanille  24.4.1847  (Co11.254).  

201 	A. F.  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  9.7.1841, 15.7.1841, 29.7.1841, 17.5.1845  
(SLS  408.10.20); A. F.  Waseniuksen kalenterit vuosilta  1842, 1844, 1845  (SLS  
408.5.2.35.).  



Kuva 8. 17-vuotias kauppa-apulainen ja 	oikealta) tovereineen kesällä 1846 
harjoittelija  A.  F. Wasenius (Toinen 	Turussa. (Daguerrotypia. Museovirasto.). 

Lapsuuden loppuessa noin 15-vuotiaana rippikouluun ja konfirmaati-
oon, pojilla oli edessä varsinaiset ammattiinvalmistavat opinnot. Usein 
tämä merkitsi muuttoa kotoa pois.  A.  F. Wasenius vietti 15-vuotiaana 
vuoden yliopistossa, sitten yli kolme vuotta Turussa kauppaharjoittelija-
na ja lopulta kaksi vuotta Lyypekin kauppainstituutissa. Veli Georg Otto 
puolestaan opiskeli ruotsalaisessa maatalousinstituutissa. Samanaikai-
sesti heidän koulunkäyntinsä lopettaneet sisarensa asuivat kotona ja 
valmistautuivat omaan tulevaisuuteensa. He toimivat vuorotellen kaup-
piastalon "talousmamselleina", valvoivat ostoksia, siivousta, ruoanlait-
toa ja lastenhoitoa. Kaiken aikaa tytöt kiersivät myös juhlista ja kulttuu-
ririennoista toiseen, etsien samalla tulevaa aviopuolisoa. Waseniuksen 
pojilla tämä vakava etsintä oli edessä myöhemmin, sisariaan 10 vuotta 	115 
vanhempina ja ammattiinsa valmistuneina miehinä.202  

8.3. Vanha ja uusi vastakkain 

Tytöt: oikeus sivistykseen 

Jos lasten ja varsinkin poikien luonteenkasvatuksen periaatteet ja mene-
telmät pysyivätkin Waseniuksen suvussa koko lailla muuttumattomina, 
niin suhtautumisessa tyttöjen kouluopetukseen voidaan havaita vuosisa-
dan kuluessa selvä muutos. 1800-luvun alkupuolen sukupolvet halusivat 
viimeistellä tyttöjen kasvatuksen pensioonikasvatuksella, jossa yläluok-
kaisen tapakulttuurin omaksuminen oli keskeisellä sijalla.  G.  O. Wase-
niuksen vanhimmat tyttäret Ulla ja Anna kasvatettiin ennen kaikkea 
edustamaan perhettä ulospäin ja omaksumaan tapoja, jotka jäljittelivät 
Tukholman hovikulttuuria. Isä halusi kasvattaa tyttärensä Tukholmassa, 
ruotsalaisten aatelistyttöjen joukossa, jotta he olisivat edustuskelpoisia 
myös Helsingin parhaissa piireissä. Tytöt saivat juuri sellaisen ranskan 
ääntämykseen japianonsoittoon keskittyneen "salonkikasvatuksen", jota 
Snellman, Topelius ja monet muut uudistusmieliset pedagogit niin sin-
nikkäästi arvostelivat.203  

202 	Esim.  Johanna  Wasenius  Alexander y.  Collanille  4.11.1852, 18.3.1856  (Co11.254).  
203 	Anna  Wasenius G.  0.  Waseniukselle  14.4.1842, 2.1.1845  (SLS  408.10.21);  G.  0.  

Wasenius minnesböeker  1.11.1838, 5.6.1842,14.1.1845  (SLS  564);  Carolina Wase-
nius G.  0.  Waseniukselle  16.1.1839  (SLS  633.1.);  G.  0.  Wasenius  Alexander v.  
Collanille  24.4.1847  (Co11.254). 



G.  0.  Waseniuksen viimeinen vaimo  Johanna  (s.Collan) toi vuosisa-
dan puolivälissä perheeseen uudenlaisia ajatuksia. Hänen veljensä,  Clas,  
Fabian  ja  Karl  Collan, harrastivat kukin tahollaan sekä suomalaisuuspyr-
kimyksiä että kasvatusmenetelmien uudistamista. Lukion rehtorina  Fa-
bian  vastusti näkyvästi perinteistä, pampulla annettua koulukuritusta.  
Clas  ja  Karl  pyrkivät toteuttamaan uudenlaisia pedagogisia näkemyksiä 
käytännössä toimiessaan tyttökoulun opettajina. Collanit myös opettivat 
ajoittain Waseniuksen nuorimpia lapsia, Valfridfia ja Hannaa. Kun  G.  0.  
Waseniuksen kuoltua päätösvalta nuorempien lasten kasvatuksesta siir-
tyi Johannalle, alkoi hän omalla sarallaan toteuttaa samoja pyrkimyksiä. 
Johannasta tuli tyttöjen perinteisen pensioonikasvatuksen vastustaja. 
Kritiikkinsä kohteeksi hän otti aateliset sukulaisensa,  von  Bonsdorffit ja 
Carpelanit, joiden tyttöjä kasvatettiin Johannan mielestä aivan liian 
vanhanaikaisesti ja rajoittuneesti.204  

Johanna  pahoitteli  von  Bonsdorffeja, jotka eivät päästäneet lukuintoi- 
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	sia  tyttöjään kouluun. Hän oli näiden kanssa kyllä samaa mieltä siinä, että 
naisen kutsumus oli kotona, mutta katsoi että juuri siksi tytönkin piti 
saada laajat tiedot ja laaja ymmärrys. Samalla tavalla  Johanna  kovisteli 
Carpelaneja, jotka halusivat laittaa tyttärensä Smolnan kuuluisaan aate-
listen tyttöjen kasvatuslaitokseen. Hänelle Smolna edusti jo mennyttä 
maailmaa, jossa pääpaino oli turhanaikaisessa ranskan kielen fraasien 
pänttäämisessä ja ylettömän kovassa kurissa. Naiskasvatuksen julkisten 
uudistajien kritiikki "aatelista salonkikulttuuria" kohtaan tapasi kiintoi-
salla tavalla konkreettiset vastineensa Waseniusten sukupiirissä. Savo-
laisen pappilan tytär  Johanna  Wasenius ei enää hakenut nuorimmalle 
tyttärelleen mallia Tukholman tai Pietarin hovikulttuurista, vaan kansal-
lisista pyrinnöistä. Näissä pyrinnöissä naisille oli varattu täytettäväksi 
sivistyneen äidin ihanne.205  

1800-luvun lopulla kouluja käyneissä Wasenius-tytöissä sivistysi-
hanne ja äitiysihanne elivätkin rinnakkain.  Marie-Louise  Wasenius,  
Hanna  Almgren (s.Wasenius) ja  Hanna  Wasenius  (s.  Palmén) perehtyi-
vät  kotona ja koulussa maailmankirjallisuuden klassikoihin ja uusiin 
yhteiskuntateorioihin, toimivat kuka naisasialiikkeessä, kuka hyvänte-
keväisyysjärjestöissä. Äitiys ja perhe oli heille silti kaiken muun ylittävä 
päämäärä. Tässä suhteessa  Marie-Louise  Waseniuksen päiväkirjat ovat 
paljastavia. Hän hoiti  Nutid-lehden ja  Lyttas vänner-järjestön kirjanpi-
toa, otti ja antoi laulutunteja, näytteli ja keskusteli naisklubissa, ompeli 
köyhille vaatteita ja luki paljon. Katkerasti hän kuitenkin totesi kaikkien  

2204  Collanien  pedagogisesta ajattelusta  Kellgren,  1851 s.6-18;  Vasenius,  1872  s.xi—xlii.  
205 	Johanna  Wasenius Lovisa Carpelanille  30.7.1873, 10.10  ja  2.11.1878  (SLS  633.8.5.).  



pyrkimystensä olevan tyhjää ajan kuluttamista, ellei löydä itselleen 
rakkautta ja perhettä.206  

Pojat: oikeus omaan uraan 

Poikien kasvatuksesta löytyy samantapainen, pidemmän ajan puit-
teissa hahmottuva murros. Tämänkin taustalla oli voimistuva tietoisuus 
siitä, että lapsella oli suhteessa vanhempiinsa paitsi velvollisuuksia, 
myös oikeuksia. Olemme jo aiemmin kuvanneet keskustelua nuorten 
naisten ja miesten oikeudesta valita itse puolisonsa. Myös naimaikää 
nuoremmilla saattoi olla vanhempiensa kanssa ongelmia omista oikeuk-
sistaan. Tyttöjen kohdalla nuo oikeudet tarkoittivat pitkään ennen muuta 
oikeutta koulunkäyntiin ja itsensä sivistämiseen. Poikien kohdalla kysy-
mys konkretisoitui periaatteelliseen oikeuteen valita itsenäisesti oma 
ammattinsa ja uransa.2°7  

G.  O. Wasenius laati pojilleen tiukkoja ja tarkkoja ohjeita niin suurissa 
kuin pienissäkin asioissa. Adolf Fredrik-pojalle 1840-luvulla kirjoite-
tuissa kirjeissä valvottiin tämän taivalta pikkupojasta mieheksi. Suuren 
osan tästä ajasta poika vietti muualla kuin kotonaan toteuttaen tunnontar-
kasti isän sanelemaa ja järjestämää opintosuunnitelmaa, jonka tavoittee-
na oli kouluttaa Adolf Fredrikistä isän seuraaja. Isä valvoi Adolfin rahan-
ja ajankäyttöä, puuttui harrastuksiin, ja jopa huomautti tiukasti, jos poika 
oli omassa kirjeessään puhutellut isäänsä liian tuttavallisesti. Vastaavasti 
Adolf ymmärsi kysyä isänsä neuvoa kaikissa mahdollisissa omaa tule-
vaisuuttaan koskevissa ratkaisuissa.208  

A.  F. Wasenius ei julkisesti kapinoinut isäänsä vastaan, mutta myö-
hemmät lausunnot isän kasvatusmenetelmien ankaruudesta sekä nuo-
ruusvuosilta säilynyt päiväkirjakatkelma todistavat, että hän ajoittain 
koki lapsuudenkotinsa ilmapiirin liian autoritäärisenä ja pakottavana. 
Lyypekissä 19-vuotiaana kauppaopiskelijana kirjoitetussa päiväkirjassa 
hän teki itselleen eräänlaisen maailmankatsomuksellisen huoneentau-
lun. Hahmotellessaan tulevaisuutta hän näki päätehtävänään isänmaan 
edistyksen. Nuoren miehen ihanteellisesta näkökulmasta hänen oma 
panoksensa edistyksen eteen tuli olemaan kolmiosainen. Hankkimalla 
pääomia ja perustamalla tehtaita hän tulisi ensiksikin hankkimaan maalle 
vaurautta  j  a  työtä. Toiseksi avustamalla valistusta  j  a  kansansivistystä hän 

206 	Marie-Louise  Wasenius  dagböeker,  3-5.11.1902  (SLS  633.6.4.). 
207 	Vrt. Suolahti,  1906 s.146;  Rancken,  1859 s.138-139  vastusti tätä havaitsemaansa 

"uutta" tendenssiä.  
208  A. F.  Waseniuksen  49  kirjettä  G.  O.  Waseniukselle  9.1.1839-26.10.1849  (SLS  

408.10.20.).  G.  O.  Waseniuksen  14  kirjettä  A. F.  Waseniukselle  26.9.1841-26.8.1849  
(SLS  408.10.24.). 
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halusi kohottaa kansan henkistä tietoisuutta. Kolmanneksi omassa per-
hepiirissään hän tulisi viljelemään samoja edistyksen ja valistuksen 
periaatteita. Omaa senhetkistä tilannettaan hän kommentoi lupaamalla, 
ettei missään oloissa tule pakottamaan lapsiaan haluamaansa ammat-
tiin.209  

Tervakosken tehtaiden sekä tehtaan koulujen ja kirjastojen kautta  A. 
F.  Wasenius toteutti ensimmäiset lupauksensa. Myös kodin kasvatusil-
mapiiri oli vähemmän autoritäärinen kuin  G.  O.  Waseniuksen aikaisessa 
kauppiastalossa. Opiskelu- ja uranvalinta-asioissa  A. F.  Waseniuksen 
pojille annettiin mahdollisuus noudattaa omia mieltymyksiään.  Adolf  
nuorempi luki itsensä maisteriksi ja kaavaili kansanvalistajan uraa,  
Leonard  harjoitti maatalousopintoja vaikka oli perimässä Tervakosken 
johtajuutta isältään, Matista tuli kenenkään estämättä kirjasto- ja koulu-
mies. Toisaalta Tervakosken perheyritysluonne ja suvun omistamat 
osakkeet painoivat vaa'assa niin paljon, että  Adolf  nuorempi oli kuolles- 
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	saan  23-vuotiaana jo päätynyt paperialalle ja  Leonard  lopulta seurasi 
isäänsä tehtaan johtoon. Isänsä kokemaa valmiiksisaneltua opinto- ja 
harjoitteluputkea  he  eivät kuitenkaan läpikäyneet.  

G.  O.  Waseniuksen nuorin poika  Valfrid  teki uravalintansa isän jo 
kuoltua. Äiti ja jotkut hyväätarkoittavat sukulaismiehet pyrkivät opiske-
lujen alkuvaiheessa luotsaamaan poikaa kohti jotain käytännönläheistä 
uraa.  Valfrid  kuitenkin toimi oman päänsä mukaan, ja jatkoi latinan sekä 
kirjallisuudenhistorian opintojaan. Sen hän tunsi kutsumuksekseen. Hä-
nelle oli arvo sinällään, että nuori ihminen itse valitsee tiensä. Kasvatus-
periaatteitaan  Valfrid  pyrki levittämään myös sukulaisten joukkoon, 
mm. protestoimalla pitkään ja kiivaasti kun eno  Alexander von  Collan 
saneli oman poikansa opintouran vastoin tämän omia haluja ja taipumuk-
sia.210  

Valfrid  Vasenius hahmotti eräissä julkaistuissa teksteissään laajem-
paakin murrosta uusien ja vanhojen kasvatusnäkemysten välille. Sääty-
yhteiskunnassa porvarinpojista oli tullut porvareita, ja jatkuvuus turvattu 
tukemalla vanhinta tai kyvykkäintä poikaa. Tuon maailman murtuessa 
puhuttiin jo sisarusten tasa-arvosta ja lasten suhteellisesta valinnanva-
paudesta elämänuransa suhteen. Waseniusten kaltaisessa vauraassa ja 
sivistystä painottavassa porvarissuvussa myös tyttöjen ja nuorempien 
poikien koulutus oli tärkeää jo perheen aseman ja eteenpäinmenon 
kannalta.  

209 	Päiväkirja, Lyypekki  1848  (SLS  408.5.2.1.2.).  Vrt.  A. F.  Wasenius Mathilda Wase-
niukselle  23.9.1861  (SLS  408.10.20.). 

210 	Valfrid  Vasenius  Alexander v.  Collanille  4.2.1875, 22.11.1877, 19.1.  ja  23.1.1878  
(Co11.254). 



9. 1810-1850: KOLLEKTIIVINEN 
KAUPPAHUONE 

Vuonna  1893  ilmestyneessä kirjoituksessaan `Vuosisadan lopulla',  Val-
frid  Vasenius nimitti  1800-luvun jälkimmäistä puoliskoa suuren muu-
toksen ajaksi.  1850-luvun jälkeen oli "syntynyt sukupolvi toisensa peräs-
tä, jotka eivät enää voineet katsella maailmaa muuta kuin yhtämittaisen 
edistyksen näkökulmasta". Valfridin aikalaiset olivat hylänneet isiensä 
"yhteiskunnalliset muodot ja tunnussanat".2"  

Valfrid  Vasenius tiedosti jo nuorena miehenä  1870-luvulla, että hänen 
Helsinkinsä ja Suomensa olivat oleellisesti erilaisia kuin vielä  1820-
luvulla, jolloin isä  Gustaf Otto  Wasenius perusti omaa perhettään.  
Valfrid  teki kirjeissään ja julkaistuissa kirjoituksissaan havaintoja, joita 
jo  C. J.  L.  Almqvist  oli ennakoinut  1840-luvulla. Hän painotti erityisesti 
muutoksia omassa elämänpiirissään. Porvaristosta oli tullut osa yhte-
näistä sivistyneistöä, ja juuri tässä piirissä elämäntapa oli muuttunut 
selvimmin. Waseniuksen suvun ja kauppahuoneen elämäntavan tutki-
mus  on  osaltaan antanut lisävahvistusta tälle lähipiirin aikalaishavain-
nolle. 

Tarkastelua pyritään seuraavassa vielä syventämään. Kollektiivisen 
kauppahuoneen ja kollektiivisen elämäntavan väistymistä tarkastellaan 
isän ja pojan näkökulmasta. Vertailemme  G.  O.  Waseniuksen ja  Valfrid  
Vaseniuksen käsityksiä itsestään ja ympäristöstään.  

9.1. Eteenpäin sääty-yhteiskunnan puitteissa 

Tutkittaessa Waseniusten elämäntapaa 1800-luvun alkupuolen Suomes-
sa, on luontevaa aloittaa luonnon ja asuinympäristön asettamista reuna-
ehdoista.  G.  O. Wasenius huomioi muuten lakonisessa päiväkirjassaan 
tarkasti kylvöajat, hallat ja sadonkorjuun onnistumisen. Kirjeet liikemat-
koilta kertovat loputtomilta tuntuvista hevoskyydeistä ja laivoilla sopi-
van tuulen odotteluun käytetyistä päivistä. Talvet kotona Helsingissä 
saattoivat olla pitkiä ja ahdistavia. Ihmiset liikkuivat pimeän tultua vähän 
ja meren jäältä ammuttiin susia. Jäidenlähtöä ja kevään ensimmäistä 
laivaa tervehdittiin helpotuksella ja Jumalaa kiittäen. Kulkutaudit, ime-
väisten kuolemat tai vuodesta toiseen toistuvat hammassäryt ja vatsasai-
raudet olivat osa samaa vääj ämättömältä tuntuvaa elämänrytmiä. Ihmiset 
tekivät omasta ja läheistensä puolesta voitavansa, mutta halla, kuolema 

2" 	Vasenius, 1893 A s.113, 126. 
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Kuva 9. Gustaf Otto Wasenius (1789-1852). 
(Daguerrotypia. Museovirasto.). 

tai haaksirikko oli otettava nöyrästi vastaan: "Herra antoi ja Herra otti, 
siunattu olkoon Herran nimi."212  

Perhe- ja yhteiskuntasuhteita leimasi paljolti samantyyppinen vääjää-
mättömyys.  G.  0. Wasenius syntyi vuonna 1789 maahan, jossa syntype-
rän ja sukupuolen perusteella saattoi vielä melko hyvin ennakoida 
vastasyntyneen tulevia elämänkohtaloita.  G.  0. Waseniuksen maailmas-
sa hierarkiat ja auktoriteettisuhteet kuuluivat asioiden luonnolliseen 

212 	G.O. Wasenius minnesböcker  4.9.1829  (SLS  564);  Dagbok på resan  1837  (SLS  
633.3.1.); Anna  Charlotta Wasenius G.O. Waseniukselle  13.8.1827,19.7.1830  (SLS  
633.1-2);  A.  F.  Wasenius G.  O.  Waseniukselle  3.10.1848  (SLS  408.10.20.). 

213 	G.O. Wasenius  Caroline  ja  Elisabeth  Waseniukselle  12.10.1826,2.8.1828,22.4.1829, 
4.10.1830. 2.9.1833, 31.1.1837, 24.1.1848  (Waseniuksen  kokoelma.  VA  602:64).  



järjestykseen. Poika oli tärkeämpi kuin tyttö, vanhempi poika tärkeämpi 
kuin nuorempi. Enkelit siunasivat maailman, jossa mies syntyi auktori-
teetiksi ja naisen onni oli saada katsoa miestään ylöspäin.213  

G.  O. Waseniuksen kirjeissä ja päiväkirjoissa esiintyvät ihmiset 
kantoivat kaikki jotain selväpiirteistä leimaa mukanaan. Vaimo, lapset, 
palkolliset, työntekijät ja oikeastaan kaikki alempiin kansanluokkiin 
kuuluvat ihmiset olivat hänelle holhottavia ja huollettavia. Hänellä oli 
oikeus puuttua näiden itseään heikompien elämään ja toisaalta velvolli-
suus isänä, isäntänä ja kristittynä huolehtia heistä.214  Ihmisiä yhdisti 
keskinäisten velvollisuuksien hierarkkinen verkosto.215  

Gustaf Otolla oli valmiit kategoriat lähipiirilleen. Hän antoi selväsa-
naisia määritelmiä siitä minkälainen oli "hyvä poika", "oikea vaimo" tai 
"nuori kauppias". Näissä määritelmissään hän turvautui Raamattuun ja 
huoneentauluun, mutta usein myös erityisiin opaskirjoihin.  Carolina  
Meisner kiitti kihlattuaan  G.  O. Waseniusta tämän lahjoittamasta oppaas-
ta" — joka sanoo minkälainen naisen tulee olla, jotta tämä tekisi ympä-
ristönsä onnelliseksi ja tyytyväiseksi. Suokoon Jumala, että kykenen 
elämään ja toimimaan näiden oppien mukaan, sillä silloin Sinä, rakastettu 
Otto! tulet onnelliseksi ja tyytyväiseksi."Ja kertoo seuraavassa kirjeessä 
rukoilleensa itselleen voimia, jotta täyttäisi Gustaf Oton vaimolle ja 
äidille asettamat vaatimukset:" — kun Sinä ja lapset ovat tyytyväisiä ja 
onnellisia, täytyy minunkin olla sitä, sillä toinen on väistämätöntä seura-
usta toisesta."216  

G.  O. Waseniuksen suhtautumista naisiin, lapsiin, palkollisiin ja 
yhteiseen rahvaaseen leimasi huoneentaulujen esivalta-ajattelu. Yhteis-
kunnan asiat olivat kunnossa, kun hänen oma huonekuntansa ja rahvas 
ylipäätään oli hiljaista ja asemaansa tyytyvää. Waseniuksen yhteiskun-
tanäkemykset olivat staattisia ja vanhakantaisia koskiessaan sääty-yh-
teiskunnan alempia kerrostumia. Kun katsetta siirrettiin vertaisiin ja 
ylempiin, muuttuivat myös näkemykset yhteiskunnan ja yksilön suhtees-
ta. Kauppiaiden, virkamiesten, porvarien ja aatelisten maailmassa oli 

214 	G.  0. Waseniuksen patriarkaalishenkistä hyväntekeväisyystoimintaa edustivat mm. 
lahjoitukset pientenlasten-, laneaster- ja pyhäkouluille. Myös mm. häissä ja kasteti-
laisuuksissa tehtiin lahjoituksia "kaupungin köyhille". G.O. Wasenius  minnes-
böcker  14.5.1831 (SLS 564). 

215 	G.O. Waseniuksen monet tämänsuuntaiset käsitykset itsestään ja lähiympäristösffin 
muistuttavat aasialaista kulttuuria edelleenkin hallitsevaa, perhe- ja sukukeskeistä  
"Familial Self'—käsitystä. Vastaavasti  Valfrid  Vaseniuksen maailmaa hallitsi jo 
selvästi nykyiselle läntiselle maailmalle ominainen  "Individualized Self'.  Käsittei-
den sisällöstä tarkemmin Roland, 1988 s.3-13. 

216 	Carolina  Wasenius  G.  0. Waseniukselle 29.12.1838, 4.1.1839 (SLS 633.1.); Vrt. 
G.O. Wasenius A.F. Waseniukselle 14.2.1845, 24.10.1845 (SLS 408.10.24.). 
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jäljellä vielä monenlaisia hierarkioita, mutta sääty-yhteiskunnan yläpää 
oli yhtäkaikki muutoksen tilassa. Tässä maailmassa miehen tuli pitää 
pintansa, taistella ja edetä. Säätyläismiesten maailmassa syntyperä ja 
perintö eivät saaneet yksin määrätä ihmisen kohtaloa, vaan jokainen oli 
myös oman onnensa takoja. Omaan asemaan tyytyminen ei tässä piirissä 
enää ollut yhteiskunnallinen hyve. Päinvastoin luonnehdinta "levotto-
masta eteenpäinpyrkijästä" alkoi olla parasta, mitä miehestä muistokir-
joituksessa saattoi sanoa.21  

Edelläkäsitelty kaksijakoisuus näkyi myös suhteessa aatelisiin ja 
Helsingin ylimpien seurapiirien elämäntapaan ylipäätäänkin. Toisaalta  
G.  O.  Wasenius ja monet hänen perheenjäsenensä ihailivat ja jäljittelivät 
pääkaupungin seurapiirien elämää. Tyttärilleen  G.  O.  Wasenius halusi 
samanlaisen kasvatuksen kuin aatelistytöt olivat Tukholman hovin kat-
veessa saaneet läpi  1700-luvun. Sama aristokraattisen elämäntavan jäl-
jittely näkyi esimerkiksi kauppiastalon sisustuksessa, kesänviettotavois- 

122 	sa  ja seuraelämän muodoissa.218  
Toisaalta Waseniukset pyrkivät eteenpäin paitsi jäljittelemällä ja 

mukautumalla, myös itsetietoisella vanhan kritiikillä ja uuden rakenta-
misella. Waseniukset olivat tilaisuuden tullen kerkeitä arvostelemaan ja 
ivailemaan Helsingin aatelispiirien pöyhkeää kopeutta ja vanhentuneita 
katsomustapoja.  G.  O.  Wasenius puhui jo  1820-luvulla elinkeinovapau-
den ja vapaan kilpailun puolesta. Poikiaan hän rohkaisi etsimään tulevai-
suuden alaa, opiskelemaan yliopistossa ja ylittämään sekä ammattikun-
tahengen että seurapiirien ahtaat rajat. Tätä julkilausuttuakin pyrkimystä 
säätyrajojen ylittämiseen konkretisoi mm.  se  huomattava stipendi, jonka 
hän vuonna  1840  lahjoitti yliopistolle kauppiaiksi aikovien opiskelijoi-
den opintoihin. Symbolisempi ilmaus samasta pyrkimyksestä  on  esimer-
kiksi  G.  O.  Waseniuksen lasten vahva panos ensimmäisessä kotimaisin 
voimin tehdyssä oopperassa, Kaarle-kuninkaan metsästyksessä. Nuori  
A. F.  Wasenius oli pääosassa esityksessä, joka käsitteli vertauskuvalli-
sessa muodossa vanhan hierarkioihin kiinnittyneen aristokratian ja uu-
den dynaamisen porvariston vastakkainasettelua.219  

G.  O.  Waseniuksen pyrkimykset ja yhteiskuntanäkemykset saattavat 
vaikuttaa ristiriitaisilta ja sattumanvaraisilta. Toisaalta sääty-yhteiskun-
nan rakenteiden puolustamista, toisaalta purkamista. Tämä kaksijakoi-
suus saa kuitenkin selityksen, kun Waseniuksen mielipiteitä ja toimintaa  

217 	G.  O.  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  12.4.1845, 24.10.1845, 14.11.1845, 17.4.1846  
(SLS  408.10.24.);  vrt. Kellgren,  1851 s.7-8. 

218 	Carolina  Wasenius G.  O.  Waseniukselle  16.1.1839  (SLS  633.1.);  G.  O.  Wasenius  A. 
F.  Waseniukselle  7.11.1848.  (SLS  408.10.24.). 

219 	A. F.  Wasenius  Karl  Collanille  8.1.1853  (Co11.254); G.  O.  Wasenius  A. F.  Waseniuk-
selle  17.4.1846  (SLS  408.10.24.);  Gardberg,  1973 s.2; Ramsay, 1993 s.68-69.  



tarkastellaan hänen yhteiskunnallisesta asemastaan käsin. Voidaan to-
dellakin puhua nousevan keskisäädyn miesten kaksoisstrategiasta. Toi-
saalta emansipaatio- ja integraatiopyrkimyksistä ylöspäin, toisaalta suo-
jautumis- ja erottautumispyrkimyksistä alaspäin. 

Waseniuksen näkemyksiä naisten, lasten ja rahvaan asemasta voi 
luonnehtia suojautumisstrategian ilmauksiksi. Heidän suhteensa hän 
kannatti olojen säilyttämistä kutakuinkin ennallaan. Heikompien ja alem-
pien kohdalla auktoriteetiksi saattoi hyvin vielä ottaa Lutherin huoneen-
taulun tai Vanhan Testamentin Syyrakin kirjan. Naiset, lapset ja alempi-
en sosiaaliryhmien edustajat olivat  G.  O. Waseniukselle vallankäytön 
kohteita ja potentiaalinen uhka. Tyttärille tai rengeille oli muistutettava 
enemmänkin heidän velvollisuuksistaan kuin oikeuksistaan. 

Vastaavasti Waseniuksen näkemyksiä vertaisistaan ja ylemmistään 
määritteli tilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän selvä emansipaa-
tiostrategia. Menestyvän koti- ja ulkomaankauppiaan näkökulmasta oli 
luonnollista pyrkiä Helsingin parhaisiin piireihin ja yrittää omalta tiel- 	123 
tään purkaa sääty-yhteiskunnan raja-aitoja. Oli luonnollista muistuttaa 
omia poikia ja säätyveljiä sivistyksen, yhdistystoiminnan sekä vapaan 
kilpailun ja elinkeinonharjoittamisen siunauksellisuudesta uudelle yh-
teiskunnalle. Kauppiaiden, pappien tai pikkuvirkamiesten pojille maail-
ma avautui mahdollisuuksina ja oikeutettuina vaatimuksina.  

G.  O. Waseniuksen kyynisentuntuista kaksoisstrategiaa kuvastaa hä-
nen toimintansa erilaisissa hyväntekeväisyyspyrinnöissä. Esimerkiksi 
rouvasväenyhdistyksen toiminnan tukeminen oli hyväksyttyä ja asiaan-
kuuluvaa pääkaupungin parhaissa perheissä. Näiden yhdistysten johto-
kunnissa oli lisäksi mahdollisuuksia solmia hyödyllisiä kontakteja ja 
saada tärkeätä informaatiota. Rouvasväenyhdistyksen toiminta siis tarjo-
si väylän sosiaaliseen etenemiseen. Wasenius antoi rahaa ja taloudellista 
tietämystään (tilinpito ja tarkastus) sekä vastaavasti sai sosiaalista arvos-
tusta ja asemia. Toisaalta yhdistysten varsinainen, julkilausuttu toiminta 
tähtäsi enemmänkin sääty-yhteiskunnan rakenteiden säilyttämiseen kuin 
purkamiseen. Rahvaalle ja rahvaan lapsille tarjottiin hätäapua ja kristin-
oppia kuten ennenkin. Kuva täydentyy kun tiedetään, että  G.  O. Wase-
nius tunnusti yksityiskirjeessä pitävänsä rouvasväenyhdistyksen toimin-
nan muotoja, juhlallisia arpajaisia ja tanssiaisia, joutavuuksina. Yhdis-
tyksen jäsenille, kuten esimerkiksi hänen omille tyttärilleen, tanssiminen 
tuntui olevan köyhien auttamista tärkeämpää.22°  

G.  O. Waseniuksen elämäntapaa leimaavan kaksoisstrategian kautta 
voidaan selventää myös yksityisen ja julkisen rajoja 1800-luvun alku- 

220 	G.  O. Wasenius  A.  F. Waseniukselle 21.4.1849 (SLS 408.10.24.); Ramsay, 1993 
s.114-121. 



puolen Helsingissä. Yhtäältä oli olemassa valtion hallinnossa, yliopistos-
sa, kaupunginhallinnossa, kauppaseuroissa, yhdistyksissä ja erilaisissa 
epävirallisissa punssiveljeskunnissa toimivien säätyläismiesten piiri. 
Tässä julkisessa piirissä sääty-yhteiskunnan yläpään rakenteita kyseen-
alaistettiin ja purettiin jo  G.  0. Waseniuksen aikana. Näkyvintä ja 
kuuluvinta kaikenlainen uudistushenki oli yliopistomiesten sekä koti- ja 
ulkomaankauppiaiden parissa. Julkisen piirin sisällä oli luonnollisesti 
erilaisia hierarkioita ja vastakkainasetteluja. Tärkein näistä erotti senaa-
tin ylimmät aristokraattiset virkamiehet muista. 

Waseniukselle kauppahuone ja myös hänen erilaiset tehtaansa työnte-
kijöineen olivat yksityistä piiriä. Jokainen porvari ja patruuna vastasi 
omasta väestään, naisväki, palkolliset ja tehtaalaiset oli suljettu pois 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen julkisesta piiristä. 
Waseniuksen, kuten myös monen muun kauppiaan ja tehtailijan oman 
katon alla vallitsivat perinteiset huoneentaulun arvot. Kollektiivisessa 
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	kauppahuoneessa periaatteellista eriarvoisuutta ja säätyjakoa ei asetettu 
kyseenalaiseksi.22' 

9.2.  Yhtäläisyyttä vaan ei yhdenvertaisuutta 

"-ennen erotettiin esimerkiksi käsitteet mies ja nainen tarkasti toisistaan, 
kumpikin luonnollisesti mahdollisimman erilaisina, toisilleen vastakkai-
sina. Ja kun samalla tavalla erotettiin käsitteet yhteiskunta ja koti, 
katsottiin lopputuloksena olevan: mies  on  luotu yhteiskuntaa, nainen 
kotia varten. Myös tämä lause  on  monelle ollut 'Jumalan ikuinen totuus'. 
Mutta nyt ymmärretään, että ajatus  on  ollut  vain  ihmisaivojen työn 
tulosta, ja tunnustetaan että  vain  yksilöllisen lahjakkuuden tulee määrätä 
mihin ihminen  on  ' luotu'  ."222  

Näillä ja monilla muilla sanoilla  Valfrid  Vasenius teki  1900-luvun 
alkaessa eroa isänsä ja  J.  V.  Snellmanin aikaan. Hän syytti sekä kirkkoa 
että hegeliläistä filosofiaa ihmisten luokittelusta epätasa-arvoisiin kate-
gorioihin. Vielä  1800-luvun alkupuolella ihmisiltä oli vaadittu yhtäläi-
syyttä. Esimerkiksi kaikkien naisten tuli sopia naisen määritelmään ja 
kaikkia ruumiillisen työn tekijöitä leimasivat samat, helposti tunnistetta-
vat ominaisuudet.  Valfrid  vakuutti, että uuden ajan myötä kategoriat oli 
unohdettu. Hän vaati yhdenvertaisuutta, mutta ei yhtäläisyyttä. Ilman 
yksilöllistymistä ei ollut kehitystä.223  

Vrt. Haapalan luonnehdinnat isäntävallasta Tampereen tehdasyhteisössä n.1820-
1870. Haapala, 1986 s.15, 88-91. 

722 	Vasenius. 1903 s.183. 
223 Vasenius, 1884 s.18-22; Vasenius, 1893 A s.112-127; Vasenius, 1903 s.184; 

Vasenius. 1908 s.201. 
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Valfrid  Vaseniuksen kritiikki oli samalla kuvausta hänen omasta 
isästään. Näin tämä oli nähnyt itsensä ja perheensä.  G.  O.  Waseniuksen 
kirjeissä kohtaamme miehen, jolla oli varmuus itsestään ja maailmasta. 
Hän ei eritellyt sisäisiä ristiriitoja tai epäilyjä. Vaikuttaakin siltä että 
pitkien sängyssä vietettyjen sairastelujaksojen ja tarmokkaiden hoito-
kuurien kautta kanavoitui paljon sellaista ahdistusta, josta kirjeet ja 
päiväkirjat eivät kerro. Omaisten mukaan  Gustaf  Oton kristinusko oli tosi 
ja luja. Onni ja onnettomuus, jopa taloudellinen menestys oli riippuvaista 
kaikkivaltiaan Jumalan sallimuksesta. Jumala oli mahtava hallitsija ja 
tuomari, samanlainen kuin keisari valtakunnassa tai isäntä talossa.2'-4  

G.  O.  Waseniuksen kirjeissä ja päiväkirjoissa myös perhe esiintyy 
hierarkkisena kokonaisuutena, jossa "vaimolla", "pojalla" tai "tyttärel-
lä" harvoin oli etunimeä. Vaimosta ja rakkaudesta  Gustaf Otto  kertoi 
arvostavasti, mutta etäisesti. Kirjeissä ihmisten ja aidosti ilmaistujen 
tunteiden välissä tuntuu olevan ikäänkuin automaattinen "rakkauden" 
käsite, joka tuli mainita avioliiton ja perheen yhteydessä. Kolmannen 	125  
avioliittonsa jälkeen  G.  O.  Wasenius ilmoitti lapsilleen, etteivät  he  enää 
ole äidittömiä. Heillä oli uusi äiti, joka rakasti uusia lapsiaan äidillisesti, 
joten lapsien tuli vastarakkaudella siunata uusi liitto. Isällisen kehoituk-
sen myötä tuntemattomasta ihmisestä tuli yhdessä päivässä "rakas äiti".225  
Sukulaisille Wasenius esitteli myös vaimouden käytännöllisiä ulottu-
vuuksia puhuessaan toisesta vaimostaan: "Vaikeudet viiden lapsen hoi-
tamisessa ja epämiellyttävyys joutua omassa talossaan asumaan kuin 
vanhapoika sai minut avioitumaan — sitäpaitsi kälyni tunsi jo taloni."226  

Lasten ja isän kirjeenvaihdossa muodoilla ja oikeilla nimityksillä oli 
keskeinen sija. Henkilökohtaisesti  (so.  muodoista poikkeavasti) ilmais-
tut tunteet ja ajatukset taas eivät kuuluneet asiaan. Ellei kirjeen sävy ollut 
tarpeeksi kunnioittava, korjasi isä nopeasti lastaan. Vanhemmille ei 
saanut kirjoittaa samaan sävyyn kuin sisaruksille tai samanikäisille.  G.  O.  
Wasenius myös valvoi, mitä lapset kirjoittivat muille perheenjäsenille: 
"kirjeiden sisältö tulee kyllä aina tietooni".227  

G.  O.  Waseniuksen kirjeenvaihdon perusteella voi todeta, että perheen 
sisäisissä suhteissa oli vallitsevana samanlainen valmiiden roolien, ul-
koisen muodon ja velvollisuuksien verkosto kuin kauppahuoneessakin. 
Kirjeenvaihdossa  on  paljon rituaalinomaisia kotionnen tunnustuksia,  

224 	Carolina  Wasenius  G.  0.  Waseniukselle  1.12.1838  (SLS  633.1.);  G.  0.  Wasenius  A. 
F.  Waseniukselle  24.10.1845  (SLS  408.10.24.);  Perheen keisariuskollisuudesta  G.  
0.  Wasenius  minnesböcker  19.9.1826  (SLS  564). 

225 	G.  0.  Wasenius  A. F.  Waseniukselle  14.2.1845  (SLS  408.10.24.). 
226 	G.  0.  Wasenius  Caroline  Alexejeffille  22.4.1829, 15.8.1839  (kirjeet  n.63  ja  117)  

Waseniuksen kokoelma  (602:64). VA. 
227 	G. 0. Wasenius A. F. Waseniukselle 29.7.1843 (SLS 408.10.24.). 



mutta toisaalta niin isän, äitien kuin lastenkin kirjeistä erottuu myös huoli 
ja kaipaus. Lasten kirjeissä kaipaus oli useimmiten kipeätä koti-ikävää, 
sillä valtaosa  G.  O. Waseniuksen ajalta säilyneistä lasten kirjoittamista 
kirjeistä on kirjoitettu kaukana kotoa.  A.  F. Wasenius vietti 12:n vuoden 
iästä alkaen kokonaisia kesiä suomenkielisellä maaseudulla. Sisarukset 
Ulla ja Anna olivat 11- ja 12-vuotiaita aloittaessaan kolmevuotisen, 
myöhemmin "pakkotyöksi" kutsumansa pensionaattiajan Tukholmassa. 
Avioliittonsa ensimmäisinä vuosina  A.  F. Wasenius uskoutui vaimolleen 
ja kertoi monien ongelmiensa ja huoliensa juontavan lapsuudenkodista. 
Isä oli ollut tyly, jopa julma. Äidin, äitipuolen ja sisarusten kanssa oli 
muita ongelmia: "Olen koko ikäni elänyt sellaisten naisten parissa, joiden 
kanssa ei ole ollut hyvä puhua puhdasta totuutta, koska he olisivat heti 
vakuuttuneet että en enää pidä heistä."228  

126 	10. 1850-1900: YHTEISÖLLISYYS 
MURTUU 

10.1.  Säätyläisistä sivistyneistöksi 

Monien todistajien mukaan Helsingin säätyläisten väliset tiiviit  raja-
aidat alkoivat selvästi murtua ajanjaksolla  1850-1870.  Aateliset virka-
mieskodit availivat oviaan alemmillekin virkamiehille, yliopistonopetta-
jille ja vähitellen myös varakkaille kauppiaille. Muunmuassa avioliitto-
jen, koulujen, yliopisto-opintojen ja monenlaisten yhdistysten kautta 
haettiin uusia yhteyksiä ja asemia. Sääty-yhteiskunnan hiljaisen väisty-
minen myötä yhteiskuntaa halkaiseva perusjako kulki entistä selvemmin  
vain  sivistyneistön ja ruumiillista työtä tekevien välillä.229  Valfrid  Vase-  
nius kuvasi prosessia näin: "Entiset ensimmäinen ja toinen sääty ovat 
sulaneet yhteen porvariston kanssa, ja siten  on  muodostunut keskiluokka, 
joka kansan nimessä  on  itselleen valloittanut kaikki oikeudet."23°  

228 	A.  F. Wasenius Mathilda Waseniukselle 23.9.1861 (SLS 408.10.20.); Anna Wase-
nius  G.  O. Waseniukselle 14.4.1842, 2.1.1845 (SLS 408.10.21.);  A.  F. Wasenius  G.  
O. Waseniukselle 9.7.1841, 15.7.1841, 29.7.1841, 29.7.1843, 19.8.1843, 15.1.1845, 
5.2.1845, 27.3.1845 (SLS 408.10.20.);  G.  O. Wasenius  A.  F. Waseniukselle 7.11.1848, 
12.12.1848 (SLS 408.10.24.);  G.  O. Wasenius myönsi että tyttäjen elämä pensionaa-
tissa oli ollut ehkä 1iiankin rasittavaa, mutta piti syitä ankaraan kasvatusilmapiiriin 
"selvinä ja käsitettävinä".  G.  O. Wasenius Alexander v. Collanille 24.4.1847 
(Co11.254). 

229 	Jutikkala, 1968 s.182-183; Savolainen, 1992 s.195-196; Ramsay, 1993 s.105. 
230 	Vasenius, 1898 s.358. 
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Kuva  10.  Valfrid Vasenius  (1848-1928).  (Valok. A. Lorens,  S.  
Petersbourg.  Museovirasto.). 

Edellä Waseniusten elämäntapaa käsitellessämme olemme saaneet 
runsaasti lisävahvistusta näille havainnoille. Waseniukset astuivat jo 
1850-luvulla lopullisesti ulos porvaris- ja kauppiassäädyn ahtaista puit-
teista, ja samanaikaisesti myös kauppahuone alkoi menettää entistä 
kollektiivisen työ- ja asuinyhteisön luonnettaan. 

Vuonna 1852  G.  0. Wasenius kuoli, ja samana vuonna hänen lapsensa 
tekivät lopullisen läpimurron Helsingin seurapiireihin miehittämällä 
keskeisiä rooleja maan ensimmäisessä, harrastelijavoimin toteutetussa 
oopperassa. Vuonna 1856 kauppahuoneen johtoon siirtynyt  A.  F. Wase-
nius osti Tervakosken paperitehtaan yhdessä Borgströmien kanssa, tästä 



alkaen kauppahuoneen perinteiset toiminnot alkoivat väistyä syrjään. 
Vuosina  1856, 1857  ja  1859  porvariston ja ensimmäisen säädyn yhteen-
sulautuminen konkretisoitui avioliitoissa, jotka Ulla,  Lovisa  ja  Anna  
Wasenius solmivat virkamiehen tittelin hankkineiden aatelismiesten 
kanssa.  Johanna  Wasenius totesikin vuonna  1858,  kuinka ajat olivat 
muuttuneet ja  "det gamla  Waseniuska  huset"  oli tullut tiensä päähään. 
Sisarusketjun viimeinen lenkki, vuonna  1848  syntynyt  Valfrid  katsoi 
yhtäpitävästi  1850-luvulla eläneensä vanhan kauppiastalon viimeisiä 
"kultaisia aikoja".23' 

Kauppahuoneen luonteessa ja porvariston asemassa tapahtuneet muu-
tokset olivat osa samaa prosessia. Yhteiskuntaelämän puolella porvaris-
ton ja ylipäätään keskiryhmien hegemoniapyrkimykset vilkasti  vat  sosi-
aalista liikkuvuutta sääty-yhteiskunnan yläpäässä. Pertti Haapalaa mu-
kaillen voi tätä Helsingin säätyläispiireissä  1850-luvulla todenteolla 
alkanutta kehitystä kutsua kansalaisyhteiskunnan pehmeäksi laskuksi  

128 	sääty-yhteiskuntaan. 
Samanaikaisesti talouselämän puolella Waseniuksen kauppahuoneen 

muodonmuutos oli osa kapitalismin pehmeää laskua sääty-yhteiskun-
taan.  1850-luvulla  A. F.  Wasenius hylkäsi isänsä iilimatolammikot ja 
perunapellot. Kirjakaupan myötä luovuttiin myös  talon  uskollisista apu-
laisista ja liikekumppaneista, Granbergistä jaThunbergistä. Nuori Wase-
nius suuntasi kohti avautuvia markkinoita ja uusia teollisen yrittämisen 
muotoja. Samanaikainen valtion taloudellisen roolin aktivoituminen 
konkretisoitui Tervakosken menestystarinassa. Suomen pankin myöntä-
mät lainat, osakeyhtiömuodon omaksuminen ja rautateiden rakentami-
nen avasivat  A. F.  Waseniuksen liiketoimille aivan uudet ulottuvuudet.  

10.2.  Yhdenvertaisuutta vaan ei yhtäläisyyttä  

A. F.  Waseniuksen  19  vuotta nuorempi velipuoli  Valfrid  Vasenius oli 
mukana todistamassa sekä kauppahuoneen että kauppiasperheen uusia 
aikoja. Hän oli vasta nelivuotias isänsä  G.  0.  Waseniuksen kuollessa  63-
vuotiaana vuonna  1852.  Seuraavassa rakennamme vuonna  1789  synty-
neen isän rinnalle kuvaa vuonna  1848  syntyneestä pojasta.  

G.  0.  Wasenius kasvoi sääty-yhteiskunnassa ja yksityiselämässäään 
säilytti sääty-yhteiskunnan arvoja loppuun saakka. Työläiset, palkolliset, 
perhe ja nainen olivat hänelle osa vääjäämättömien auktoriteetti- ja 
hierarkiasuhteiden verkostoa.  Valfrid  Vasenius taas systemaattisesti 
hylkäsi ja tuomitsi elämäntyössään tämän puolen isänsä arvoista ja  

231 	Valfrid Vasenius Lovisa Carpelanille  28.5.1905, 28.5.1911  (Co11.254);  Johanna  
Wasenius  Alexander v.  Collanille  27.3.1858  (ColI.254). 



kokemusmaailmasta.  G.  0.  Waseniukselle vapaus ja ihmisoikeudet oli 
merkinnyt ennen muuta suurempaa tasa-arvoa säätyläismiesten maail-
man puitteissa.  Valfrid  omisti ison osan kirjallisesta tuotannostaan työ-
läisten, naisten ja lasten epätasa-arvoisen ja oikeudettoman aseman 
parantamiseen. Hänen mielestään mielivalta perheessä ja mielivalta 
yhteiskunnassa kuuluivat erottamattomasti yhteen. Perheen,  talon  tai 
tehtaan asiat eivät enää olleet yksityisasioita. 

Kirjoituksissaan  Valfrid  Vasenius toi rinnakkain esille kahta sääty-
yhteiskunnalle vierasta ihannetta ja pyrkimystä. Toisaalta  1800-luvun 
jälkipuolen Suomea leimasi yksilöityminen, toisaalta yhdenvertaistumi-
nen. Toista ei voinut olla olemassa ilman toista. 

Vasenius käytti yksilöitymisen ja yhdenvertaistumisen käsitteitä 
monessa eri yhteydessä. Ajankohtaisen puoluepolitiikan ja lehtipolemii-
kin tasolla hän käytti niitä arvostellessaan sekä ruotsinmielisten että 
suomenmielisten pyrkimyksiä. Ruotsinmieliset korostivat yksilön maa-
ilmankatsomuksellista ja uskonnollista vapautta, mutta eivät olleet val-
miita myöntämään suomenkieliselle rahvaalle heidän yhteiskunnallisia 
oikeuksiaan. Suomenmieliset, Agathon Meurman etunenässä, korostivat 
rahvaan yhteiskunnallisia oikeuksia, mutta unohtivat yksilön vapaudet 
niin perheen kuin kirkonkin jäseninä. Sitäpaitsi monien fennomaanien 
mielestä nainen ei kuulunut siihen "kansaan", jolle oikeuksia vaadittiin. 
Toiset olivat vapaamielisiä ilman kansanvaltaisuutta, toiset kansanval-
taisia ilman vapaamielisyyttä.23'- 

Yksilöitymisessä ja yhdenvertaistumisessa oli Vaseniuksen mukaan 
kysymys myös politiikan tasoa oleellisesti laajemmasta kulttuurimur-
roksesta.  Monet  ihmiset kokivat asemansa ja itsensä uudella tavalla.  He  
eivät enää halunneet holhousta ja hyväntekeväisyyttä vaan kansalaisoi-
keutensa. Kodeissa kasvoi uuden aikakauden lapsia, joille mikään ei ollut 
vääjäämätöntä tai pysyvää.  "Jos  siis joku käsite  on  vanha, ja sitä vastustaa 
uusi, niin  on  enemmän luultavaa, että vanha  on  väärässä. Ja kaikessa 
tapauksessa: koska kehitys tapahtuu yksilöissä, niin  on  yksilöille suomi-
nen vapaus muodostaa käsitteensä kokemuksensa ja parhaan ymmärryk-
sensä mukaan, sillä juuri siten tuo uusi muoto vähitellen syntyy."233  

Valfrid  Vaseniuksen elämän aikana toteutuneista perhe-elämän muu-
toksista tärkeimpiä oli miesten ja naisten sekä poikien ja tyttöjen oleel-
lisesti suurempi keskinäinen tasaarvo.  G.  0.  Waseniuksen aikaan suku-
puolten maailmat olivat korostetun erilliset. Suurin osa seuraelämästä 
vietettiin oman sukupuolen seurassa.  August  Schaumanin mukaan koko 
Helsingin huvielämä jakautui vielä vuosisadan alkupuolella erittäin  

232 	Vasenius 1890A; Vasenius 1898. 
233 	Vasenius, 1890A s.276. 
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selvästi  vain  naisille tarkoitettuihin ja  vain  miehille tarkoitettuihin tilai-
suuksiin, tanssien ollessa jännittävä poikkeus. Kotipiirissäkin istuttiin 
usein iltaa eri huoneissa ja erilaisissa askareissa. Kollektivisessa kauppi-
astalossa kuolemaakaan ei kohdattu yhdessä, sillä perheen naisten ei ollut 
sopivaa osallistua maahanpanijaisiin. Esimerkiksi  G.  O.  Waseniuksen 
haudalle kerääntyi  66  eri yhteiskuntapiirejä edustavaa miestä, mutta 
vaimoja tyttäret jäivät kotiin. Säätyläisten parissa miehet hoitivat keske-
nään myös naisten hautaamisen.  G.  O.  Waseniuksen elämänpiirissä 
naiselle, miehelle ja kummankin yksilöllisyydelle oli asetettu selvät ja 
melko ahtaat rajat. Oli lukemattomia asioita, joita ihmiset eivät voineet 
tehdä tai joita heidän ehdottomasti tuli tehdä  vain  siksi että  he  olivat naisia 
tai miehiä.2234  

Valfrid  Vaseniuksen perheessä miehet ja naiset kohtasivat toisensa 
selvästi enemmän yksilöinä. Tämä perustavaa laatua oleva muutos kävi 
ilmi jo perheenperustamisvaiheessa.  G.  O.  Wasenius lähetti  1820-luvulla  
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	ensin oman muodollisen kosintakirjeensä tutun kauppiaan välityksellä ja 
vastauksen saatuaan varmisti asian lähettämällä kihlatulleen huomatta-
van suurelle summalle kirjoitetun testamenttikirjeen.235  Yli  50  vuotta 
myöhemmin  Valfrid  Vasenius teki samat asiat paljon vaikeammiksi ja 
henkilökohtaisemmiksi. Hän aloitti esittelemällä laajasti omaa epävar-
maa ja ehdotonta luonnettaan.  Valfrid  ei luvannut  vain  onnea, vaan myös 
yhteistä ahdistusta ja etsimistä.  Valfrid  myös tunsi hyvin tulevan kump-
paninsa ja piti kihlattuaan eräissä asioissa itseään kokonaisempana 
ihmisenä.  Gustaf Otto  Waseniuksen maailmassa olisi ollut mahdotonta 
Valfridin tavoin tunnustaa naiselleen:  "Olen vain  lapsi rakkauden taidos-
sa, opeta minua  Hanna,  Sinä joka osaat sen taidon niin hyvin."236  

Tämänkaltainen yleisempikin mentaliteetinmuutos mahdollisti osal-
taan sen, että Valfridin oma tytär sai samat mahdollisuudet kuin veljensä. 
Hänet lähetettiin suomenkieliseen yhteiskouluun, jonka jälkeen Herta 
Vasenius suoritti akateemisen loppututkinnon ja toimi matematiikan-
opettajana. Hertan serkku  Marie-Louise  Wasenius piti samaan aikaan 
ystävättärensä kanssa pitkän kiertueen esitelmä- ja lauluiltoja, joissa 
esitettiin  C. J.  L.  Almqvistin tekstejä ja esitelmöitiin Almqvistin vapa-
usaatteiden merkityksestä. Naiset saattoivat todeta suuren osan Almqvis-
tin ennustuksista ja vaatimuksista toteutuneen. Käytännössä  Marie- 

234 	G.O. Wasenius  privata papper  (SLS  408.2.6.31.); Mies  ja naispiireistä niin häissä 
kuin hautajaisissakin Heinricius.  1914 s.71-3;  Paulaharju,  1965 s.124;  Schauman.  
1886 s.202-213:  Nordmann,  1906 s.150-156. 

235 	G.  O.  Wasenius  minnesböcker  3.10-29.11.1825  (SLS  564); Anna  Charlotta  Wase-
nius  G.  O.  Waseniukselle  18.10, 7.11, 29.11.1825  (SLS  633.1-2.). 

236 	Valfrid  Vaseniuksen kirjekonseptit  Johanna Emilia  Vaseniukselle joulukuu  1879, 
6.7.1880, 13.7.1880  (Co11.254). 



Louise  Wasenius toteutti itseään ja uutta vapauttaan matkustelemalla 
vuosia ympäri Eurooppaa ja jättämällä sairaan äitinsä hoitamisen veljil-
leen.'-37  

Valfridin avoimien kosimakirjeiden taustalla ei ollut  vain  nuoren 
miehen epävarmuutta. Kyse oli selvästi muotoillusta ja julkituodusta 
maailmankatsomuksesta, joka sai osan voimaansa sukupolvien välisestä 
kuilusta.  J.  V.  Snellmanin ajan sivistyneistölle oli ollut itsestäänselvää 
järjestää maailma kategorioihin ja abstraktioihin. Valfridin mielestä  he  
myös pakenivat todellisen elämän ongelmia "käsiteromantiikan" ja "kä-
sitepilttuiden" taakse. Naisen ihanne oli käytetyimpiä ja vahingollisim-
pia esimerkkejä tästä. Edellisen sukupolven miehet olivat puristaneen 
ihmiselämän moninaisuudet ja satunnaisuudet yksiselitteiseen abstrakti-
oon naiseudesta, johon kaikkien naisten tuli alistua ollakseen naisia.  

Valfrid  hylkäsi sekä säädyn että sukupuolen ihmisen määrittelijänä. 
Ihminen oli aina ensisijaisesti yksilö ja  vain  jokaisen yksilön tasa-
arvoisten oikeuksien tunnustaminen vei yhteiskuntaa eteenpäin. Yksilöi-
tymisen tunnustaminen merkitsi aina myös abstraktioista luopumista. 
Naisen ihanteen luominen oli edelliselle sukupolvelle ollut paitsi ongel-
mien sivuuttamista myös vallankäytön väline. Naista ja naisellisuutta 
ylistämällä nainen oli samalla kategorisoitu joko vaarattomaksi nukeksi 
tai  vain  perheensä kautta eläväksi hyväksi äidiksi ja puolisoksi.238  

Henrik Ibsen  oli näytelmässään  "Nora" (Et  Dukkehjem,  1879)  tuonut 
esille kokolailla saman ongelman kuin  Almqvist  40  vuotta aiemmin. 
Oliko naisen perheensä ja lastensa tähden alistuttava miehen mielival-
taan? Oliko naisen kaikissa tilanteissa unohdettava itsensä ja pidettävä 
avioliiton kulisseja pystyssä? Ibsenin tuotannosta väitelleenä ja Ibsenin 
ajatuksia eri foorumeilla esitellessään  Valfrid  Vaseniuksen individualis-
miin ja demokratiaan sitoutunut maailmankatsomus toden teolla punnit-
tiin. Vasenius puolusti ja ymmärsi naisen ratkaisua olla itselleen rehelli-
nen ja jättää perheensä, sillä tullakseen onnelliseksi avioliitossa täytyi 
ihmisen ensin olla itsenäinen ihminen. 

Näin tehdessään hän sai vastaansa paitsi nimimerkin suojissa "myr-
kynlevittäjäksi" nimittelijät myös mm. Filosofian professori Th. Reinin 
ja talonpoikaissäädyn keskeisen vaikuttajan Agathon Meurmanin. Käyty 
kiistely tuo monellakin tasolla mieleen Almqvistin ja Snellmanin välisen 
mielipiteenvaihdon, ja ainakin  Rein  ja Vasenius myös tiedostivat tämän  

23' 	Valfrid  Vaseniuksen kodissa kaikille lapsille myös opetettiin suomea pienestä 
pitäen.  Hanna  Vasenius  Lovisa  Carpelanille (Co11.254);  Loyisa  Carpelanin leikeko-
koelmassa  on  useita lehtileikkeitä  M-L  Waseniuksen laulu- ja esitelmäkiertueesta. 
(SLS  6318.6.). 

's  Vasenius,  1884 s.18-22;  Vasenius,  1893B s.84-88;  Vasenius,  1903 s.177-188;  
Vasenius,  1908 s.79-81. 

131 



jatkuvuuden. Vasenius konkretisoi yksilön vapaudet oikeudeksi vapaa-
seen puolisonvalintaan ja avioeroon, kun  Rein  muistutti yksilön velvol-
lisuuksista perhettä ja yhteiskuntaa kohtaan. Vasenius syytti kirkkoa 
eriarvoisuuden siunaamisesta, kun Meurman muistutti ihmisten kohta-
lon ja onnen olevan Jumalan kädessä.239  

Valfrid  halusi kirjoituksissaan nimenomaisesti paljastaa yhteiskun-
nallisen kaksinaismoraalin.  Monet  fennomaanit noudattivat kahta eri 
moraalia naiskysymyksessä. Helsingin porvarit ja puoluemiehet syyllis-
tyivät samaan puolustaessaan porrastettua ääniasteikkoa sillä, että rikka-
us oli aina merkki älystä, joka taas oli palkittava suuremmalla päätösval-
lalla. Isä  Gustaf Otto  oli pitänyt itsestäänselvänä, että kansalaisen poliit-
tinen vaikutusvalta oli sidoksissa hänen taloudelliseen ja yhteiskunnalli-
seen vaikutusvaltaansa. Poika Valfridin mielestä moinen moraali oli  vain  
kyynistä valtapolitiikkaa: "Niin, jos käsitetään yhteiskunta vallan näkö-
kannalta niin silloin  on  luonnollista, että  se,  joka osaa paremmin nylkeä  
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	lähimmäistänsä, hän myös paremmin kykenee hallitsemaan" Mutta 
säätyvallan ja pian myös kukkarovallan päivät olivat  Valfrid  Vaseniuk-
sen mukaan jo luetut. Yhdelläkään kansalaisella ei ollut oikeutta hallita 
toista täysi-ikäistä kansalaista.24°  

Valfrid  hyökkäsi selvin sanoin isänsä sukupolven kaksoisstrategiaa 
vastaan. Naisilla ja rahvaalla oli oikeus astua julkisen yhteiskuntaelämän 
piiriin täysivaltaisina kansalaisina, ei enää epäsuorasti puolisonsa tai 
isäntänsä kautta. Vasenius haki näin monen muun  I880-luvulla äänensä 
kuuluville saaneen sivistyneistön edustajan tavoin yhteyttä ja tukea sekä 
kansasta että naisista. "Yhteiskunta tarvitsee sitäkin raitista voimaa, jota 
epäilemättä löytyy naisissa; ja yhtä horjuva kuin aristokraattinen yhteis-
kunta todellaan  on,  yhtä horjuva  on se  'poikamiessielujen yhteiskunta', 
jossa ei nähdä naista."241  Valfrid  toteutti ohjelmaansa myös käytännössä 
toimimalla iltaisin Helsingin kansankirjastossa ja Naisasialiitto Unionin 
hallituksessa.'-42  

Työväen ja naisten astuminen julkisen elämän piiriin, oli perustavassa 
ristiriidassa  G.  O.  Waseniuksen ajan "koko talo"-ideologian kanssa. 
Elämä, joka ennen oli rakentunut ehdottomien auktoriteettisuhteiden 
varaan, oli nyt rakennettava tasa-arvoisemmalta pohjalta. Työsuhteen oli 
perustuttava kahden vapaan osapuolen sopimukseen ja aviosuhteen oli  

239 	Rein, 1883A s.135-144;  Vasenius,  1882A s.286-303;  Vasenius  1882B s.173-174;  
Vasenius.  1883 s.240-249.  Sanomalehtipolemiikistä  mm.  Morgonbladet  1880 n.62, 
63, 66, 69. 

240 	Vasenius,  1894 s.447. 
241 	Vasenius,  1884 s.22. 
242 	Valfrid Vaseniuksen  toiminnasta Naisasialiitto  Unionissa  von  Alfthan,  1966 s.31-

36, 91, 268.  



rakennuttava kahden tasa-arvoisen ja itsenäisen ihmisen tunnesiteelle. 
Vastaavasti lasten ja nuorten kasvatuksen tuli perustua lapsen yksilölli-
syyden ja vapauden tunnustamiselle. Keskisäädyn miehen näkökulmasta 
kollektiivin murtuminen tarkoitti yksityisen piirin pienenemistä, työvä-
ki, palkolliset ja sukulaiset rajautuivat entistä selvemmin erilleen. Sekä 
yksityiselämään ulottuva määräysvalta että yksityiselämään ulottuva 
holhous vähenivät. Kollektiivin murtuminen tarkoitti myös privatisoitu-
mista. Koti rajautui entistä selvemmin yksityiseksi piiriksi: "Mutta 
silminnähtävästi olot nyt kehkeävät siihen suuntaan, että perheet yhä 
enemmän sulkevat itsestään pois kaikki ainekset, jotka eivät välittömästi 
kuulu niiden omaan piiriin ahtaimmassa merkityksessä."243 

Kehitystä voidaan tässäkin konkretisoida vertaamalla isän ja pojan 
kotielämää.  G.  0.  Wasenius oli kerännyt illasta toiseen alaisiaan, kolle-
goitaan ja ystäviään oman kattonsa alle. Kauppahuoneen ja kaupungin 
asioita hoidettiin punssiveljien kesken punssiveljien kodeissa. Julkisia 
menoja ja huveja vuosisadan alkupuolen Helsingissä sen sijaan oli 	133  
suhteellisen vähän, kun ihmiset lähtivät kotoa pois  he  menivät johonkin 
toiseen kotiin.  Valfrid  kohtasi kollegansa ja ystävänsä paljolti julkisissa 
paikoissa. Kaikille (sivistyneille ihmisille) avoimissa yhdistyksissä, ra-
vintoloissa ja instituutioissa. Koti oli  se  paikka, jossa nautittiin ihanasta 
hiljaisuudesta ja rauhasta pitkän työpäivän jälkeen. Monien muidenkin 
aikalaisten todistusten mukaan kaikenlaisen seuraelämän painopiste oli 
siirtymässä kotien seinien ulkopuolelle.2"'  

Valfrid  Vaseniuksen mielestä nainen, mies, koti ja perhe olivat käsit-
teitä, joita käytettiin aina myös välikappaleina.  Jos  joku vaati muutoksia 
perheessä tai oli perheen muuttumisesta huolissaan, hänellä oli mieles-
sään myös muita asioita. Perheen asemasta ja olemuksesta käydyn 
keskustelun kautta kanavoitui  1800-luvun Suomessa erittäin paljon koko 
sääty-yhteiskunnan murtumista koskettelevaa keskustelua. 

Vastaavasti muutokset perheessä ja yhteiskunnassa kulkivat rintarin-
nan.  Valfrid  Vaseniuksella oli unelma kansalaisyhteiskunnasta, mutta 
kansalaisuus ei hänelle merkinnyt  vain  vapaata yhdistystoimintaa tai 
poliittisia oikeuksia. Kyse oli laajemmasta kulttuurimurroksesta, jonka 
näyttämöitä olivat yhtä hyvin lastenkamarit, koululuokat tai työpaikat. 
Sääty-yhteiskunnan sanelemista elämänpuitteista irroittautuminen ei ol-
lut  vain  oikeuksien hankkimista, vaan myös paljosta vanhasta luopumis-
ta.  

243 	Rein, 1883B s. 671. 
244 	Vrt. Ramsay, 1966 s.161-165:  Schauman,  1967 s.6I-76. 
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III  Suomalainen 
sivistyneistö  is  
perheen ihanne 
1780-1900 

Waseniuksen suvun näkökulmasta katsoen  1800-luvun suuri kertomus  
on  kollektiivin murtuminen. Kehitys talosta perheeseen, alamaishenges-
tä kohti yksilöllistä kansalaisuutta. Tutkimuksen tässä osassa sijoitamme 
kertomusta laajempiin kehyksiin ja tarkastelemme suomalaisen sivisty-
neistön näkemyksiä samasta prosessista. Samalla noudatamme  Valfrid  
Vaseniuksen antamaa vihjettä ja yritämme edelleen katsoa myös perhettä 
koskevien abstraktioiden taakse. Seuraamme perheihanteiden rakenta-
mista ja laaajennamme näkökulmaa ihmisistä ideoihin. Tässä osassa 
perhe ei ole enää ihmisten kokema, vaan pikemminkin ihmisten kuvitte-
lema yhteisö. Kehyksiä etsiessämme  on  ensin tehtävä ekskursio siihen 
sääty-yhteiskuntaan, johon  Gustaf Otto  Wasenius  1700-luvun lopulla 
syntyi.  

1. PERHEEN IHANNE 1800-LUVUN 
ALKUPUOLEN SÄÄTY-
YHTEISKUNNASSA 

1.1. Perheen käsite 

Tutkittaessa 1800-luvun suomalaisen sivistyneistön perheihanteita on 
välttämätöntä ottaa lähtökohdaksi sääty-yhteiskunnassa näkyvimmin 
esillä olleet käsitykset perheestä. 

Perhe-elämän oikeudellisessa sääntelyssä painopiste oli yhteisen ta-
louden etujen turvaamisessa.' Kirkon perheihanteet pysyivät vuosisatoja 

Ylikangas, 1967 s.104-11; Pylkkänen, 1992 s.127-128. 



lähes ennallaan. Luterilaisessa yhtenäiskulttuurissa perhettä tarkasteltiin 
niinikään yhteisön etujen ja esivallan näkökulmasta. Luterilaisella yhte-
näiskulttuurilla tarkoitetaan seuraavassa samaa, lähes kaiken kattavaa 
yhteiskuntanäkemystä kuin ruotsalaisen kirkkohistorioitsijan Hilding 
Pleijelin käsitteellä vanhaluterilaisuus. Pleijel ajoittaa vanhaluterilaisuu-
den kukoistuskauden Pohjoismaissa  1600-luvulta  1850-luvulle. Perheen 
osalta luterilainen yhtenäiskulttuuri kiteytyi katekismusten huoneentau-
luissa ja ylipäätään vanhaluterilaisessa kolmisäätyopissa. Seuraavassa 
otetaan lähtökohdaksi nimenomaan katekismusten välittämä kuva per- 
heen olemuksesta ja tehtävistä.2

Perheen käsitettä käytettiin vielä  1700-luvulla harvoin.  1800-luvulle 
asti käsite  hus  ja sen johdannaiset  (hushåll, husfolk, husförhör, husaga  
jne.) hallitsivat kielenkäyttöä. Sekä säätyläisten että kansan parissa toisin 
sanoen painotettiin taloa yhtenä taloudellisena ja sosiaalisena kokonai-
suutena.  Familj-sana taas esiintyi harvoin vielä  1700-luvulla. Aateli 
saattoi käyttää  familj-käsitettä, mutta viittasi sillä yleensä laajempaan 	135  
sukulaisten muodostamaan yhteisöön, ei niinkään nykymerkityksen 
mukaiseen perheeseen. Olof  Lindin  vuonna  1749  julkaisemasta sanakir-
jasta  familj  puuttui kokonaan ja  Abraham  Sahlstedtin vuoden  1773  
sanakirjassa sanan merkitykseksi annettiin  hushåll, släkt, ätt.  Ennen  
1800-lukua  on  kaiken kaikkiaan vaikea puhua perheestä käsitteenä ilman 
taloa, työyhteisöä, palvelijoita tai sukulaisia. Vasta vähitellen,  1800-
luvun myötä  familj-sanan ensimmäiseksi merkitykseksi vakiintui  vain  
vanhemmat ja lapset käsittävä kasvatusyksikkö. Saksan, englannin ja 
ranskan kielissä tapahtui  1600-1800-luvuilla aivan sama muutos merki-
tyksissä.3  

Suomen kielen perhe-sana  on  vanhaa perua. Myös sen nykymerkityk-
sen mukainen käyttö alkoi vakiintua vasta vähitellen  1800-luvun jälki-
puolella. Yleensä vanhemmissa suomenkielisissä teksteissä puhutaan 
talosta, ruokakunnasta, huonekunnasta tai perhekunnasta, jolloin kaikki 
talossa asuvat olivat ilman muuta mukana käsitteessä. Esimerkiksi en-
simmäisessä varsinaisessa suomenkielisessä sanakirjassa,  Daniel  Jus-
leniuksen Suomalaisen sanalugun coetuksessa  (1745)  ei esiintynyt per-
hettä tai familjia,  vain  huonecunda ja  hushåll.  Perheenmies oli tällöin 
ensisijaisesti  talon  isäntä, ei isä tai puoliso.4 

Niin kauan kuin perhe ja palvelijat asuivat, nukkuivat ja söivät 
samoissa tiloissa ei ollut suurta tarvetta rajata perheen käsitettä. Sääty- 

2 	Pleijel, 1970 s.7-50; Qvist, 1978 s.93-99. 
3 	Fries,  1895 s.I63-164; Hanssen, 1978 s.11-23;  Johannesson,  1980 s.198-201. 

Muista kielistä  Davidoff  & Hall, 1987 s.31-34; Flandrin, 1979 s.4-10;  Gaunt,  1983 
s.86-89; Mitterauer & Sieder, 1982 s.2-14. 

4 	Juslenius, 1968; Rapola, 1959 s.20I. Vrt. myös Häggman, 1990  B.  



läisperheissäkin nukuttiin vielä 1700-luvulla yleisesti esimerkiksi piiat ja 
tyttäret yhdessä ja jopa samassa sängyssä. Erillisten kamarien käyttöön-
oton kautta tapahtuva eristäytyminen arkituvan yhteiselämästä lisääntyi 
jo I700-luvulla, mutta esimerkiksi maalaispappiloiden elämä saattoi 
vielä 1800-luvullakin olla "suoraa ja kursailematonta" 5 Talonpoikais-
perhe taas alkoi syödä ja nukkua erillään palvelijoista vasta saman 
vuosisadan lopulla, samalla kun kuilu maanomistajien ja maaseutuköy-
hälistön välillä muutenkin kasvoi .6  

1800-luvun alkupuolella voimissaan olleen luterilaisen kolmisää-
tyopin mukaan isännän johtama perhekunta tai huonekunta oli myös 
maallisen ja hengellisen esivallan vallankäytön väline. Perhekunnan 
keskeinen tehtävä oli toimia syntiä ja maallista epäjärjestystä vastaan. 
Tehtävän täyttämiseksi isännällä oli oltava talossaan yhtä ehdoton valta 
kuin maallisella esivallalla valtakunnassa. Periaatteella "valta miehen 
vaimollensa, papin seurakunnallensa, kuninkaan koko väelle" oli justifi- 
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	oitu 1600-luvulta alkaen keskitettyä vallankäyttöä sekä valtakunnassa 
että perheessä. Järjestyksen ylläpitämiseksi valta oli keskitettävä yksiin 
käsiin.' 

Perheen taloudellista tehtävää ja hierarkkista luonnetta korostavat 
näkemykset toistuivat myös perheen perustamisesta puhuttaessa. Avio-
puolisoiden välinen rakkaus kuului kristillisen yhtenäiskulttuurin avio-
liittoihanteeseen, mutta rakkautta aviopuolison valintaperusteena ei erik-
seen korostettu. Tulevan puolison sääty, vauraus, siveellinen maine, 
työkyky ja terveys olivat keskeisiä kumppanin valintaa määritteleviä 
tekijöitä. Ylikankaan mukaan sääty-yhteiskunnassa henkilökohtaiset 
motiivit jäivät puolisonvalinnassa ulkokohtaisten, rationaalisten perus-
teiden varjoon. Aviorakkauden oletettiin kehittyvän vähitellen, yhteisen 
taipaleen myötä.' 

1.2. Naisen ja miehen ihanteet 

Puolisoiden välillä vallitsi vihkikaavasta alkaen ja perinnönjakoon päät-
tyen selvä ja periaatteellinen epäsymmetria. Mies oli vihkikaavan mu-
kaan pantu "pääxi waimon ylidze" ja naisen piti kaikissa asioissa olla 

Suolahti,  1912 s.217-226. 
6 	Frykman & Löfgren,  1979 s.177-184;  Teperi,  1986 s.310-313.  
' 	Koski, 1898 s.125;  Pleijel,  1970 s.7-50;  Tiihonen & Ylikangas,  1992 s.22-25.  
ö 	Ylikangas,  1968 s.20-29;  Heikinmäki,  1981 s.23-86;  Lukkarinen,  1933 s.7—I8;  

Nieminen,  1993 s.19-27;  Suolahti,  1913 s.56-59.  Esimerkiksi  Tidningar  utgifne af  
et  sällskap  i Åbo  1772 n.1  kuvaili kansan parissa halutun morsiamen ominaisuuk-
siksi hyyän terveyden, vahvan ruumiinrakenteen, hyyät ja kookkaat nännit, työteli-
äisyyden sekä syntymisen hyvinvoivien vanhempien lapsena. 



miehelleen alamainen ja kuuliainen.  Lain  mukaan vaimo oli myös mm. 
omaisuudenhallinnassa tai yrittäessään edustaa itseään miehestä riippu-
vainen tai miehelle alamainen. Meillä pitkään (ja osin edelleen) vaikut-
tanut vuoden  1734  laki kokosi yhteen säätämistään edeltävän ajan 
käsityksiä, ja sellaisena  se  säilytti vanhaluterilaisen yhtenäiskulttuurin 
arvostuksia pitkälle  1800-luvulle asti .9  

Huoneentaulujen hengen mukaista yhteisöllisyyttä puhtaimmillaan 
edusti naittajajärjestelmä, joka koski tyttäriä poikkeuksetta sekä kotona 
asuvia poikia. Lasten oli perinnön menettämisen uhalla taivuttava van-
hempiensa tahtoon, jos lapsen tulevan puolison valinnasta tuli erimieli-
syyttä. Tyttären puolelta vanhempien lupa oli niin ehdoton edellytys, että 
ilman sitä kihlausta pidettiin pätemättömänä.10  

Naimaton nainen oli  lain  mukaan iästään riippumatta holhouksen 
alainen ja avioituessaan nainen siirtyi miehensä edusmiehisyyden alai-
seksi. Vaimo myös seurasi miestään tämän säätyyn.11 Miehen edusmie-
hisyys käsitti  Matthias  Caloniuksen  1800-luvun alussa tekemän arvoval- 	137  
taisen tulkinnan mukaan paitsi oikeuden esiintyä tuomioistuimessa vai-
mon puolesta myös tietyin ehdoin oikeuden vaimon yksityiseenkin 
omaisuuteen. Edusmiehisyyden Calonius määritteli myös miehen oikeu-
deksi "ohjata vaimonsa toimia perheen yhteiseksi hyödyksi pysyttämällä 
myös sopivalla tavalla vaimo tehtäviensä rajoissa." Tässä tarkoituksessa 
miehellä oli oikeus lyödä vaimoaan ilman että syntyneistä haavoista tai 
mustelmista oli mahdollista nostaa syytettä.''-  Naisukupuolen heikkous ja 
naiselle ominainen arvostelukyvyn horjuvaisuus sekä tietämättömyys 
oikeudellisista asioista vaativat perheelle  vain  yhtä päätä ja yhtä edus-
miestä. Edelleen Calonius perusteli naissukupuolelle luontaisiksi koe-
tuilla  ominaisuuksilla naisen oikeutta esittää suostumuksensa kihlauk-
seen pelkällä eleellä. Naisen synnynnäinen kainous ei sallinut hänen 
esittää aviolupaustaan kovalla äänellä.i3  

Miehen rooli ja miehen ihanne oli asia, josta perheen yhteydessä 
puhuttiin huomattavasti naisen ja naiseuden ihanteita vähemmän Huo-
neentauluissa mies esiintyi huonekunnan itsestäänselvänä elättäjänä ja 
johtajana, mutta hän ei saanut väärinkäyttää valtaansa. Vaimoa tuli 
rakastaa niin kuin Jeesus rakasti seurakuntaansa, lapsia ja palkollisia tuli  

9 	Yleiskatsauksia perheen ja naisen oikeudellisen aseman kehitykseen Koskinen,  
1983;  Åsbrink,  1959;  Qvist,  1958  ja  1978;  Widerberg,  1978. 

18 	Calonius,  1946 s.119-120;  Ylikangas,  1967, s.53-83;  Ruotzin Waldacunnan Laki  
1734,  Naimisen Caari  I:1-6,  III:1-11, VI:1-4. 
Ruotzin Waldacunnan laki  1734,  Naimisen Caari IX:1. Täysivaltaisuuden nainen 

saavutti  vain  leskenä. Lisäksi yuodesta  1799  lähtien naimattomalla naisella oli 
oikeus erikseen anoa täysivaltaisuutta hallitsijalta. vrt. Suometar,  1858  n.16,I7.  

12 	Calonius,  1946 s.133-4. 
13 	Calonius,  1946 s.119, 133.  



kohdella oikeudella ja kohtuudella. Kirkon näkökulmasta mies oli kui-
tenkin Jumalan kuva ja tässä ominaisuudessa niin maallisen kuin hengel-
lisen esivallan edustaja perheessä. Perheessä hänellä oli oikeuksia ja 
velvollisuuksia, mutta hän oli myös muiden yläpuolella. Tässä tilantees-
sa vaimo, lapset ja palkolliset olivat "toisia", niitä joille miehet asettivat 
määritelmiä ja ihanteita täytettäväksi.14  

Kirkon näkemyksissä aikuisen naisen elämää määrittelivät kattavasti 
vaimon, emännän ja äidin toisiaan täydentävät ihanteet. Vaimous oli 
näistä se osa naisena olemista, josta puhuttiin eniten ja painokkaimmin. 
Vuoteen 1913 asti säilytetyn vihkikaavan mukaan vaimo oli luotu mie-
hen tähden, mutta miestä ei vaimon tähden.15  Katekismukset ja niiden 
huoneentaulut, virret ja muu hartauskirjallisuus todistivat kaikki samaa. 
Nainen oli luotu miehelle seuraksi ja avuksi. Tässä ominaisuudessa 
hänen tuli kaikissa tapauksissa ja elämänvaiheissa olla miehelleen ehdot-
toman alamainen. Alamaisuuden ja alistumisen syyksi mainittiin usein 
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	selväsanaisesti se, että synti oli tullut vaimosta. Jumala taas antoi Eevalle 
selvän käskyn: "Sinun tahtos pitä miehen ala annettu oleman, ja hänen 
pitä hallitzeman sinua."16  

Sääty-yhteiskunnan kollektiivista ja hierarkkista naisihannetta täy-
densi naisen rooli emäntänä. Emäntänä nainen oli myös kunnioituksen ja 
alamaisuuden kohde, osa esivaltaa. Neljänteen käskyyn vedoten kehoi-
tettiin lapsia ja palvelijoita kunnioittamaan ja tottelemaan paitsi isäntää 
myös emäntää. Emännän tärkeimmät ominaisuudet olivat ahkeruus, 
velvollisuudentunto ja työkyky. Talon menestyksen tunnustettiin olevan 
yhtä hyvin emännästä kuin isännästäkin riippuvainen, hyvä emäntä oli 
"taloin turwa tawara wahwa"." Laiska, juoppo, tuhlaavainen tai turha-
mainen emäntä taas tuhosi talon maineen ja menestyksen jopa varmem-
min kuin samanlainen isäntä. Jos nainen oli paha, oli hän todella paha, 
pahaa miestäkin pahempi.'8  

Niin kirkollista kuin maallisempaa alkuperää olevissa lähteissä isä ja 
äiti, isäntä ja emäntä saatettiin rinnastaa niin, että he lapsen tai palvelijan 

14 	Gezelius,  1802  Huoneentaulu;  Gråberg,  1764  Huoneentaulu. Miehen muita määrit-
televästä roolista  Davidoff  &  Hall, 1988 s.108-113.  Vrt. Pirinen,  1980 s.236. 

15 	Lehtonen,1931  s.284-287. 
16 	Gråberg,  1764  Huoneentaulun  11  kysymys. Vrt. myös esim. Gezelius,  1802  Huo-

neentaulu; Uusi Suomenkielinen Wirsikirja,  1828  yirret  323,324,325;  Junkkari,  
1984 s.58-62;  Åsbrink,  1959 s.13-26. 

'7 	Uusi Suomenkielinen Wirsikirja,  1828  yirsi  325. 
18 	Mennander,  1699 s.10-18;  Ekwall,  1818 s.28-35;  Swebilius,  1746  Katekismuksen 

kysymykset  38-44;  Ekmarck,  1780 s.23;  Gezelius,  1802  Huoneentaulu. Vanhan 
Testamentin ns. apokryfikirjoihin kuuluvassa ja vielä  1800-luvullakin usein oikean 
avioelämän oppaana siteeratussa Jeesus Syyrakin kirjassa naisen syntisyys ja pa-
huus  on  toistuva perusteema. Vrt. Pleijel,  1970 s.132-135.  



alamaisesta näkökulmasta olivat yhtä kunnioitettaviaja yhtälailla palvel-
tavia. Emäntä oli muun perheen silmissä esikuva, "nijncuin yxi ylösnos-
tettu patzas, joca perhewäen, erinomattain lasten, silmäin edes julkisesti 
seiso."'y 

Oikea vaimo ja emäntä oli luonnollisesti myös äiti, sillä jo Vanhaan 
Testamenttiin viitaten oli lapsettomuus naiselle suuri häpeä, Jumalan 
rangaistus. Äitiys oli naiselle ensisijassa synnyttämistä ja lisääntymistä. 
Sukua jatkamalla nainen samalla saattoi lunastaa Eevan synnit. Vedottiin 
Paavaliin, joka korostaa ns. vaimoväen lohdutuksessa naisen lankeamis-
ta käärmeen pauloihin, mutta antaa toisaalta juuri naiselle ja hänen 
siemenelleen mahdollisuuden tallata tuon käärmeen pää. Aitiys oli tässä 
väline synnin voittamiseksi.2° 

Kaikkiaan äitiydestä puhuttiin niukemmin kuin vaimoudesta tai emän-
nyydestä. Naisen velvollisuudet vaimona ja emäntänä esitettiin äitiyttä 
tärkeämpinä. Ristiriitatilanteessa naisen tuli aina seurata miestään eikä 
lapsiaan.21  Esimerkiksi  Jonas  Mennanderin ja  Daniel  Ekwallin luterilais- 	139  
ta kolmisäätyoppia uskollisesti heijastelevat Huonen-Speili-runoelmat 
sisälsivät kumpikin sivukaupalla hyvän ja huonon emännän tai vaimon 
ominaisuuksia, mutta eivät viitanneet oikeastaan sanallakaan naisen 
velvollisuuksiin äitinä. Mennander julkaisi kirjoituksensa vuonna  1699  
ja  Ekwall  omansa  1818,  mutta kummankin asiasisältö  on  lähes samanlai-
nen.22  

Katekismusten huoneentaulut mainitsivat vanhempien velvollisuu-
den kasvattaa lapset kurissa ja Herran nuhteessa, mutta niissäkään äitiys 
ei ollut samalla tavalla esillä kuin vaimon tai emännän velvollisuudet. 
Alamainen vaimo tai ahkera ja siveellinen emäntä näyttävät olleen 
kirkolliselle ja maalliselle esivallalle selvästi tärkeämpiä ihanteita kuin 
rakastava äiti. Huoneentaulut pitivät kaikessa silmällä ihmisten välisten 
valtasuhteiden määrittelyä. Vaimous ja emännyys määrittelivät naisen 
paikan sääty-yhteiskunnan hierarkkisessa järjestyksessä, äitiys oli jotain 
itsestäänselvempää ja henkilökohtaisempaa.23  

Huoneentaulujen maailmassa asioita tarkasteltiin maata omistavan, 
lapsia synnyttävän ja naimisissa olevan naisen näkökulmasta. Ahkeran ja  

19 	Baudewien,  1752 s.154.  Suomenkieliset Tieto-Sanomat esitteli vuonna  1776  entis-
tä perhe-elämää, ja puhui siitä syyästä kunnioituksesta, jota sekä entisiä  "patriark-
koja"  että "monnia" (emännän aryonimi) kohtaan tunnettiin. Suomenkieliset Tieto-
Sanomat,  1776 n.9. 

20 
	Eya  och  Maria, en  dubbel spegel för  qvinnan,  1849 s.1;  Lempiäinen,  1978 s.313-

328. 
71 	Fries, 1895 s.106. 
22 	Ekwallin runoelmasta  on vain  vuoden  1818  painos, mutta Mennanderin tekstistä  on  

olemassa ainakin  10  painosta yuosien  1699-1896  välillä.  
23 	Vrt. esim. Gezeliuksen, Gråbergin ja Swebiliuksen katekismusten huoneentaulut. 



siveellisen tyttären tai piian pyrkimysten päämaali oli avioituminen ja 
emännyys, jotka nähtiin naisen elämän keskeisinä saavutuksina ja pal-
kintoina. Tytön naittaminen oli tärkeä saavutus myös vanhemmille. 
Kirkon aktiivisesti 1700-1800-luvuilla käyttämissä teksteissä ei juuri 
puhuttu naimattoman naisen asemasta, mutta kansanperinteestä löytyy 
kattavat valikoimat "ylijääneiden" ja "armoleivän syöjien" ivailua.24  

Lesken asemaa sen sijaan surkuteltiin yleisesti. Erityisen kiinnostavaa 
esimerkiksi huoneentaulujen elämänohjeissa leskille tai virsikirjan leski-
en valitusvirsissä on se, että niissä puhuttiin vain naisleskistä. Isäntä oli 
isäntä vaimon kuoltuakin ja toisaalta mieslesket myös avioituivat suu-
remmalla todennäköisyydellä uudelleen. Naislesken osana taas oli mur-
he ja ahdistus. Passiiviseen olotilaan tuomitun lesken ainoaksi turvaksi 
nähtiin Jumala.25  

Toisaalta nainen saattoi vapautua miehen laillisesta holhouksesta vain 
leskeydyttyään, leskenä naisen oikeudellinen asema oli suhteellisen 
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	vahva. Näyttää kuitenkin siltä, että ainakin talonpoikaisessa yhteisössä 
naisen jääminen ilman miehistä tukea koettiin hänen elämänsä suurim-
maksi onnettomuudeksi. Esimerkiksi lukemattomat naisten esittämät 
kansanrunot- ja laulut tukivat tässä kirkonmiesten käsityksiä. Yksin 
jääminen merkitsi naiselle hyvin usein konkreettista ja jatkuvaa kärsi-
mystä, ellei suorastaan nälänhätää. Kun kansan naiset arvostelivat mie-
hiään, oli syynä pikemminkin miehisten velvollisuuksien laiminlyömi-
nen kuin naisen alistaminen.26  

Erityisen kiinnostavaa perinteisessä kolmisäätyopissa on se, että 1700-
luvulla ja osittain vielä 1800-luvullakin katekismustekstit viittasivat 
naisihanteissaan Vanhaan Testamenttiin selvästi useammin kuin Uuteen 
Testamenttiin. Vaikka myös Uusi Testamentti (erityisesti 1800-luvulla-
kin ahkerasti lainattu Paavali) esittää toistuvasti naisen miestä vajavai-
sempana, korostetaan siinä kuitenkin myös sukupuolten välistä metafyy-
sistä tasa-arvoa.27  

Vanhassa Testamentissa nainen taas yleensä esitetään miestä huo-
nompana paitsi maallisen, myös hengellisen elämän alueella. Eevan 
kohtalo oli varoittava esimerkki naisellisen heikkouden seurauksista. 
Vihkikaava ja katekismukset esittivät naisen esikuvaksi Saaran, jonka 
hyve oli loputon alamaisuus ja nöyryys Aabrahamin edessä.28  Vanhan 

24 	Markkola,  1989 s.55-64.  Kansanperinteestä esim. Sjöström,  1924 s.79-80. 
25 	Uusi Suomenkielinen Wirsikirja,  1828  virret  330-332; Arndt, 1732 s.98-100;  

Gråberg.  1764  Huoneentaulun 17.kysymys; Swebilius,  1746  Huoneentaulun  6.  
kohta. Vrt.  fries, 1895 s.220;  Lewan,  1985 s.52-53. 

26 	Vrt.  Apo, 1989  s.I55-157  
27 	Sollamo,  1987 s.12-14. 
28 	Gråberg,  1764  Huoneentaulun  11.  kysymys; Suolahti,  1913 s.54-56.  



Testamentin ahkerimmin lainattuja asiantuntijoita naisihanteissa olivat 
erityisen patriarkaaliset ja suoraviivaiset Syyrakki ja  Salomon.  Vanhalu-
terilainen naisihanne löytyi "nijncuin ombi Salomolda kirjoitettu pide-
mäldä, ilmoitettu lawiamalda mones paicas Syrachilta."z9  

1.3. Lasten kasvatus 

Vanhempien yhteinen ja tärkein velvollisuus lapsiaan kohtaan oli kasvat-
taa nämä "kurituxesa ja Herran nuhteessa". Tämän sukupolvelta toiselle 
siirretyn yksinkertaisen viestin taustalta löytyi perustavaa laatua oleva 
ajatus perisynnistä. Maailmaan syntyessään jokainen ihminen oli jo 
valmiiksi turmeltunut, kykenemätön hyvään ja taipuvainen pahaan. 
Aatamista ja Eevasta alkaen esivanhemmat olivat istuttaneet ihmisiin 
perisynnin ja näin hurskaimmankin ihmisen perusluonne oli määritelty. 
Jumala oli tosin Jeesuksen kautta antanut synnit anteeksi ja kasteessa 
ihminen syntyi uudestaan puhtaina synneistä. Ihmisessä piilevä "Wanha 
Adam" ei kuitenkaan halunnut hellittää ja taipumus pahaan säilyi kas-
teesta huolimatta. "Se asu cuitengin meisä nijn cauwan cuin me elämme, 
eikä tule pois juuritetuxi ennen cuin cuolemasa."3° 

Nämä vaikutusvaltaiset näkemykset ihmisen olemuksesta olivat olen-
nainen osa sääty-yhteiskunnan kasvatusihanteita. Kuuliaisuus niin hen-
gellisen kuin maallisen esivallan edessä oli perusedellytys, joka määrit-
teli kaikkea ihmisten välistä kanssakäymistä. Lastenkasvatuksen ensim-
mäinen pyrkimys oli kuuliaisuus ja kunnioitus vanhempia kohtaan. 
Selvin este tämän tavoitteen tiellä oli lapsen oma tahto, joka edusti 
perisyntiä kasvatettavassa lapsessa. Ihmisen oman tahdon alkuperä oli 
paha, ja kasvatus kurissa ja herran nuhteessa tarkoitti ensisijassa juuri 
"oman luonnon" voittamista. Ihminen syntyi pahantahtoisena ja taita-
mattomana, haluttomana täyttämään niitä velvollisuuksiaan, joita varten 
oli luotu. Vastasyntyneet olivat "viheliäisiä matoja", "pahan lapsia", 
"maapallon kurjimpia eläimiä", "satanan kaltaisia".31  

Tällaisen avuttoman olennon kasvattaminen kohti sielun autuutta oli 
vanhempien tärkein velvollisuus ja tämä velvollisuus oli aloitettava 
juurimalla pois lapsen oma tahto. Pienen lapsen ymmärrykseen oli turha 

29 	Mennander,  1699 s.13;  Ekmarck,  1780 s.23-24;  Ekwall,  1818 s.28.  Vanhaluterilai-
sen ihmiskuyan vanhatestamentillisista painotuksista Pleijel,  1970 s.25-26;  Sainio,  
1953 s.13-17. 

30 	Swebilius,  1746 s.85-86; Arndt, 1732 s.33;  Gezelius,  1802  katekismuksen lasten 
sakramentti;  Gråberg,  1764 s.95-105;  Rambach,  1764 s.18-19;  Wähäin lasten 
kasteesta muutama sana,  1860 s.2-8. 

31 	Arndt, 1732 s.96-97;  Baudewien,  1752 s.3-4;  Cronander,  1761 s.129-130;  Ram-
bach,  1764 s.7. 
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vedota, joten parhaat tulokset kaikenlaisen omavaltaisuuden ja tottele-
mattomuuden kitkemisessä sai ruumiillisen kurituksen avulla. Näin iso 
paha voitettiin pienellä pahalla ja mitä nuorempi lapsi oli sitä tehokkaam-
pi vaikutus vitsallakin oli. Lapsen lyöminen saattoi tuntua ikävältä, mutta 
tarkoitus pyhitti keinot. Jos vanhemmat näin pelastivat lapsensa sielun, 
jäi tämä siitä heille ikuiseen kiitollisuudenvelkaan.32  

Lapsen holtittomuus (sjelfswåld) oli myöhemmällä iällä vaikeammin 
korjattavissa jos välttämätön tahdon nujertaminen oli nuorena jäänyt 
tekemättä. Ellei pienen lapsen omaa tahtoa ajoissa taitettu, oli tästä 
aikuisena tulossa "sula perkele". Kuriton kasvatus oli Lutherilta laina-
tuissa kielikuvissa "saastainen lähde" kaikelle maallista ja henkistä 
esivaltaa vastaan suuntautuvalle pahalle.33  

Meillä mm. Gezeliuksen ja Swebiliuksen katekismusten kymmenet 
painokset edustivat kasvatusoppaita levinneimmillään. Niissä laki ja 
evankeliumi olivat selvästi erillään ja laki jätti aina evankeliumin armon 
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	varjoonsa. Kirkon korostaessa kristinuskon vanhatestamentillista ja la- 
kiuskoista puolta se samalla korosti synnintuntoa ja jätti kristinuskon 
sovinnollisen ja lohduttavan sanan vähemmälle. Kasvatuksen auktori-
teettina siteerattiin mieluummin ankaraa Syyrakkia kuin lempeää Jeesus-
ta.M 

Kaikenkaikkiaan katekismusten kasvatusohjeita leimasi pessimisti-
nen ihmisnäkemys. Kasvatettavan ihmisen heikkoudet johtuivat pohjim-
miltaan ihmisluonnosta itsestään. Ihmisessä oleva hyvä oli Jumalasta, 
mutta paha ihmisestä itsestään. Kasvattajan tehtäväksi jäi pahan kitkemi-
nen ja hyvän juurruttaminen. 1700-luvulla käännetyissä pietistisissä 
kasvatusoppaissa tosin painotettiin perisynnin ja tekosyntien eroa, mutta 
pietisteillekin tahto oli paha.35  

Jos perisynnin käsite oli kasvatusta määrittelevä negatiivinen käsite, 
oli Jumalan pelko kasvatuksen positiivinen tavoite. Jumalan pelko esitet-
tiin perustana, jonka varassa kukoistivat ihmisen muut hyveet, erityisesti 
nöyryys, kuuliaisuus ja ahkeruus. Käytännössä katekismuksen ulkoa 
opettelu toimi tärkeimpänä todisteena Jumalan tahdon tuntemisesta ja 
omaksumisesta.36  

32 	Arndt, 1732 s.87-90;  Baudewien,  1852 s.4-27;  Gezelius,  1802  huoneentaulu lap-
sille;  Hägg,  1784 s.16-28;  Rambach,  1764 s.46-53;  Swebilius,  1746  Huoneentaulu 
lapsille ja lasten rukous: Kristillinen lasten-opettaja,  1849 s.43-45. 

33 	Baudewien.  1752 s.9—17.  Toisaalta Ilmar Talven mukaan suomalaisessa kansan-
kulttuurissa ei ole yleensä sovellettu ruumiillista kuritusta pikkulapsiin, yaan vasta 
yli seitenvuotiaisiin.  Talve.  1990 s.201. 

34 	Vrt. Takala.  1929 s.67-81;  Pleijel,  1970 s.25-27:  Norberg.  1978 s.10-29. 
35 	Näistä pietistien suosimista teoksista tärkeimmät oyat Arndtin, Baudewienin ja 

Rambachin kirjat. Pietistisistä kasvatusnäkemyksistä Pleije1,1970  150-161;  Sainio.  
1957 s.14-18;  Tiililä,  1961 s.457-465.  Vrt. Siltala,  1992 s.270-272. 

36 	Baudewien.  1752 s.85-98:  Ekmarck.  1780 s.5-27;  Hägg.  1784 s.17-20.  



Myös lainsäätäjä samaisti kasvatuksen pitkälle kuritukseen. Vanhem-
pien oikeuksista ensimmäinen oli oikeus kuritukseen, ja jos vanhemmat 
kurittaessaan tahattomasti aiheuttivat lapsen kuoleman oli kasvatusnä-
kökohta huomioitava lievempänä rangaistuksena. Toisaalta jos poika 
pahoinpiteli isäänsä oli seurauksena kuolemanrangaistus tai sitä lähinnä 
seuraava rangaistus. Lapsen "tarpeellisen kurituksen" laiminlyömisestä 
laki nimenomaisesti määräsi vanhemmille rangaistuksen lapsen huono-
jen tapojen takia."  

Matthias  Caloniuksen 1800-luvun alussa pitämät oikeusopin luennot 
heijastelevat vielä näkemystensä yksipuolisuudessa ja sananvalintojen 
jyrkkyydessä isäntävaltaista ja hierarkkista näkemystä lasten ja vanhem-
pien suhteesta. Caloniuksen mukaan lasten velvollisuudet vanhempiaan 
kohtaan olivat seuraavat. 1. Lasten tulee osoittaa vanhemmilleen kuuli-
aisuutta, eikä koskaan harkitsematta väittää heitä vastaan. 2. Lasten tulee 
osoittaa vanhemmille kunnioitusta sanoin, teoin ja elein. 3. Kaikissa 
tilanteissa lasten tulee osoittaa kiitollisuutta vanhemmilleen, joiden 	143 
hyvyyttä he eivät voi koskaan kylliksi palkita. 4. Lasten on kysyttävä 
avioliiton solmimisessa ja elämänuran valinnassa vanhempien neuvoa." 

Katekismuksissa esilletuotuja kasvatusihanteita on nimitetty epäpsy-
kologisiksi, mekaanisiksi ja pakottaviksi. Kasvatus samaistettiin yleensä 
kuritukseen. Esimerkiksi vielä valistusmies Porthankin käytti kasvatus-
opin luennoistaan erittäin keskeisen osan erilaisten kurinpidollisten 
menetelmien pikkutarkkaan erittelyyn.39  

Toisaalta kasvatuksen auktoriteetit muistivat myös mainita, että pelk-
kä ankaruus ei sinällään pelastanut ketään, ja vihassa tehty epäoikeuden-
mukainen kuritus oli suorastaan haitallista. Lapsiaan rakastavien van-
hempien näkökulmasta lasten sielun autuus oli tärkein päämäärä. Mah-
dollinen kurittaminen ei ollut merkki vihasta tai välinpitämättömyydes-
tä, vaan käsitettiin rakkauden ja lapsen tulevaisuudesta huolehtimisen 
ilmaukseksi. Tämä asenne leimasi vahvasti myös mm.  G.  0. Waseniuk-
sen kasvatusnäkemyksiä: vain kuuliaisista ja kiitollisista lapsista tuli 
onnellisia aikuisia.40  

i7 	Calonius,  1946 s.179-183.  Vrt. Ohlander.  1986  s.I9-20.  
38 	Calonius,  1946 s.182-183. 
39 	Porthan.  1963 s.238-254;  Sainio.  1953 s.13-17. 
40 	Vrt. Häggman.  1993B s.242-248.  



2. 1780-1830 KOHTIEMANSIPAATIOTA: 
SÄÄTY-YHTEISKUNNAN 
KRITIIKKIÄ PERHEEN KAUTTA 

2.1. Murtumia huoneentauluun  

Sekä suomalaiset että ruotsalaiset kirkkohistorioitsijat ovat yleensä päät-
täneet yhtenäiskulttuuriksi tai vanhaluterilaiseksi kulttuuriksi nimetyn 
kauden viimeistään  1800-luvun puoliväliin. Toisaalta  on  painotettu sitä, 
että herätysliikkeet sekä sivistyneistön valistushenkinen ajattelu ja toi-
minta murensivat yhtenäiskulttuurin yhtenäisyyttä jo  1700-luvun jälki- 

Tällaisia murtumia  on  havaittavissa myös perheen ihanteista käydyssä 
keskustelussa. Ylipäätään ajatus siitä, että perheen ihanteita saattoi  
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	julkisuudessa uudelleenarvioida tai kyseenalaistaa  on  meillä ajoitettavis- 
sa ja paikallistettavissa  1700-luvun loppupuolen Turkuun. Turun akate-
mian ja piispanistuimen ympärillä vaikuttanut uuden polven sivistyneis-
tö toi julkisuuteen puheenvuoroja, joissa huoneentaulujen arvomaailma 
kyseenalaistettiin eräiltä tärkeiltä osin. 

Kirkon sisäisessä aatehistoriallisessa perspektiivissä turkulaiset oppi-
neet,  Henrik Gabriel  Porthan,  Jakob  Tengström ja  Frans  Mikael  Franzén  
etunenässä, voidaan luokitella neologisen suunnan edustajiksi. Turun 
oppineet edustivat saksalaisperäistä valistusteologiaa, kirkon perinteisiä 
oppeja haluttiin uudistaa maltillisen rationalismin hengessä. Sosiaalihis-
toriallisessa katsannossa  he  edustivat maalaispappiloista ja rannikon 
kauppahuoneista nousevaa sivistyneistöä, miehiä joille sääty-yhteiskun-
nan valmiit kehykset olivat ahtaita.  Matti  Klinge  on  useassa yhteydessä 
kiinnittänyt huomiota Turun akateemisten piirien periaatteelliseen pää-
kaupunkilaisuuden, ranskalaisuuden, hovikulttuurin ja aristokraattisten 
tapojen arvosteluun  42  

Perheen ihanteita uudelleenarvioidessaan turkulaiset oppineet samal-
la arvostelivat sekä kirkon vuosisadasta toiseen samanlaisina toistuneita 
näkemyksiä että sääty-yhteiskunnan paikallaanpysyvää jähmeyttä. Per-
heen kautta saattoi esittää yleisempää yhteiskuntakritiikkiä. Oppineen 
keskisäädyn edustajat pyrkivät näkemään yhteiskunnan ja perheen mo-
raalisina kokonaisuuksina, jotka asettivat yksilöille uudenlaisia oikeuk-
sia ja velvollisuuksia. Itsensä  he  kokivat kypsiksi esittämään näitä 
vaatimuksia sekä yhteiskunnan ylimmille että alimmille kerroksille  43 

41 	Laasonen,  1991 s.287-395;  Murtorinne,  1992  s.I95-203; Pleijel,  1970  si  1-20. 
42 	Esim. Klinge,  1989  B  s.28-29,66-67,74-75. 
43 	Vrt. Siltala, 1992 s.22-23. 
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Tosin tässä vaiheessa uudistusmiesten katse suuntautui selvästi ylös-
päin. Perheen ihanteita käsittelevää keskustelua leimasi 1830-luvulle asti 
emansipaatiohenki, joka sai sytykkeensä sivistyneen keskisäädyn oras-
tavista hegemoniapyrkimyksistä. Kritiikin kärki oli koko ajan suunnattu 
sosiaaliseen yläsuuntaan, kohti hovin ja aatelin muodostamaa valtaeliit-
tiä. Kysymys ei ollut tulevaisuuteen kurkottavasta utopiasta, vaan jo 
käynnistyneen kehityksen legitimoinnista. Kolmen ylimmän säädyn 
väliset rajat olivat jo murentumassa. Yhä useampi virka joutui aatelitto-
miin käsiin ja yhä useammat kartanot päätyivät varakkaille kauppiaille 44  

Oppineiston edustajat Porthanista Arwidssoniin antoivat sanallisen 
muodon niille sosiaalisen nousun pyrkimyksille, jotka leimasivat  G.  O. 
Waseniuksen kaltaisten ihmisten elämää. Toki Waseniuksella oli myös 
omakohtainen tilaisuus tutustua Turun oppineiden viestiin kirjoittaudut-
tuaan 17-vuotiaana nuorukaisena vuonna 1805 muutamaksi vuodeksi 
Turun akatemiaan 45 

Tärkeä ero Waseniuksen elämän ja sivistyneistön julistuksen välillä 
oli kuitenkin se, että perheideologisessa keskustelussa naisen asema 
perheessä nousi korostetusti esille.  G.  O. Wasenius piti omat naisihan-
teensa visusti erillään yhteiskunnallisista uudistuspyrkimyksistään. 

2.2.  Uudet ideologiset käsitteet: kodikkuus, kodin onni 
ja naisen kutsumus 

Aivan  I700-luvun lopulla ja seuravan vuosisadan alussa suomalaiseen 
julkisuuteen tuotiin esille kaksi ideologisesti ladattua ja uudeksi koettua 
käsitettä.  Huslighet  tuotiin meille vuonna  1798  saksalaisen pedagogin  J. 
H.  Campen naiskasvatusoppaan myötä. Teoksen ruotsintaja esitteli Hä-
uslichkeit-käsitteen naisen kutsumusta leimaavana uutuutena, jolle ei 
hänen mielestään löytynyt ruotsin kielestä aiempaa vastinetta. Campen 
esittelemä kodikkuuden ihanne oli läpeensä ohjelmallinen, suunnattu 
ranskalaisuutta, aristokratiaa ja säätyetuoikeuksia vastaan. Hänen mie-
lestään kodikkuuden luominen oli "onnellisen keskisäädyn" naisten 
kutsumus, moraalisesti arvokkaampi ja oikeampi kuin ylempien säätyjen 
naisten toimeton seuraelämä. Kodikkuuden luominen oli naisten tapa 
palvella valtiota.  Huslig sällhet  taas  on  käsite, jota meillä käytettiin 
ahkerasti jo  1700-luvun lopulla. Esimerkiksi Franzénin suosituissa ru-
noissa sillä kuvattiin suljetun perhepiirin arkista onnea, joka rinnastettiin 
ympäröivän maailman ankaruuteen ja kylmyyteen. Myös  huslig sällhet  
oli ohjelmallinen käsite, jonka avulla arvosteltiin spekulaatio- ja pakkoa- 

Mäntylä, 1990 s.346. 
Wilskman, 1916 s.300 
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violiittoja sekä säätyläistyttöjen huvitteluun ja salonkielämään keskitty-
nyttä kasvatusta.46  

Naisen "olemuksesta" tai "luonnosta"  (anlag, natur)  johdetut viittauk-
set naiselliseen "toimintapiiriin" tai "kutsumukseen"  (bestämmelse, kall, 
verkningskrets)  alkoivat yleistyä. Maan ainoassa sanomalehdessä Åbo 
Tidningarissa julkaistiin lähinnä ruotsalaisista, englantilaisista ja saksa-
laisista lehdistä lainattuja artikkeleita, joissa korostettiin äitiyden ja 
kodin merkitystä koko yhteiskunnalle. Franzénin siirryttyä lehden toi-
mittajaksi vuonna  1798  esiteltiin kotimaisille lukijoille Schillerin ja 
Goethen tekstien myötä uudeksi ja tärkeäksi koettu naisellisuuden ihan-
ne.47 

 

Franzénin lisäksi mm.  Jakob  Tengström ja Mikael Choraeus antoivat 
tämänaikaisessa tuotannossaan naisellisuudelle sisällön ja merkityksen, 
joka poikkesi selvästi huoneentaulujen nåiskuvasta.  Franzén,  Tengström 
ja Choraeus myönsivät "Eevan tyttärille" romantisoidun oikeuden hallita  
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	maailmaa hellyytensä, hyvän makunsa ja hyveellisyytensä avulla. Fyy- 
sisestä heikkoudesta ja tunteellisuudesta tehtiin voima. Eevaa ei esitetty 
perkeleeseen sitoutuneena viettelijättärenä, vaan Aatamin pelastajana ja 
kasvattajana. Ylipäätään naisen ja vallan periaatteellinenkin yhdistämi-
nen poikkesi radikaalisti kolmisäätyopin isäntävaltaisista näkemyksis-
tä48  

Ajatus miehen ja naisen periaatteellisesta, syntyperäisestä tasa-arvos-
ta ja naisen periaatteellisesta oikeudesta kansalaisuuteen yleistyi  1700-
luvulla kaikkialla Euroopassa. Meillä  Porthan  asetti luennollaan Vanhan 
Testamentin alamaisen naisihanteen menneisyyteen puhumalla naisen ja 
miehen yhtäläisistä oikeuksista. Häntä säesti samana vuonna mm.  Jakob  
Tengström myöntämällä naiselle ja miehelle saman ihmisarvon, nainen 
ei ollut periaatteessa miestä vaillinaisempi tai huonompi.49  

Tasa-arvo ja samat oikeudet? Kyllä, mutta  vain  periaatteessa ja 
tietyissä asioissa.  Porthan  tai Tengström eivät väittäneet, että nainen ja 
mies olisivat samanlaisia.  He  eivät myöskään väittäneet, että nainen olisi 
kasvatettava ja koulutettava samalla tavalla ja samanlaisiin tehtäviin kuin  

46 

47 

48 

49 

Campe,  1798  s.v—x,  5-28, 227-240;  Åbo Tidningar,  1796 n.22, 23, 24. 1798 n.29, 
30. 1799 n.46, 47;  Åbo Tidning,  1806 n.103.  Franzénin runojen aihepiiristä ks.  
Vasenius,  1891  s.xix—xxvii.  Edustava esimerkki  franzenilaisesta kotionnen ylistyk-
sestä  on  tunnettu runo  Emili eller  de  sju åren i Lappland,  ks.  Åbo Tidning,  1802 
n.1, 5, 74, 84, 102, 103, 104.  
Åbo Tidningar,  1798 n.29,30. 1799 n.46,47;  Åbo Tidning,  1806 n.103.  
Åbo Tidningar,  1792 n.5;  Bref, tal och andra skrifter af Mikael Choraeus,  1903 
s.261-274.  Schilleriltä  suoraan  lainattuja ylistyksiä  "naisen  vallasta"  ilmestyi myö-
hemmin mm.  Mnemosyne, 1819 n.16, 24.  
Porthan,  1793 s.468;  Åbo Tidningar,  1793 n.26.  Samanaikaisesta keskustelusta 
Ruotsissa  Nilsson, 1973 s.260-324.  



mies. Tengström tarkensi, ettei naiselta voinut vaatia vakavaa ja valistu-
nutta luonnetta, koska jo tyttöjen kasvatus oli niin heikkoa ja olematonta. 
Naissukupuolen ominaisuudet eivät sinällään olleet miehisiä ominai-
suuksia huonompia. Sekä  Porthan  että Tengström esittivät ajatuksensa 
yhteydessä, jossa  he  pyrkivät selvään päämäärään.  Porthan  todisteli 
polygamian haitallisuutta ja Tengström ajoi julkisten tyttökoulujen pe-
rustamista. Näissä yhteyksissä oli sopivaa tuoda esille miehen ja naisen 
periaatteellinen tasa-arvo.  Porthan  ja Tengström eivät myöskään väittä-
neet, että naisella ja miehellä pitäisi kansalaisina olla samanlaiset oikeu-
det.  Mies  oli jo erityisten ominaisuuksiensa kautta perheen pää. Hän 
myös edusti perhettään yhteiskunnan ja valtion julkisessa piirissä."  

Franzén  otti siveysopin luennoillaan kysymyksen naisen ja miehen 
ominaisuuksista ja kansalaisoikeuksista edellisiä perusteellisempaan 
käsittelyyn. Franzénin lähtökohta oli  se,  ettei toinen ole toista täydelli-
sempi. Miehellä oli kuitenkin yleensä vahvempi sielu, terävämpi ymmär- 
rys ja paremmat tiedot. Naisella taas elävämmät tunteet ja lämpimämpi 	147  
mielikuvitus. Näistä erilaisista, toisiaan täydentävistä piirteistä johtuen 
miehellä oli oikeus hallita ja ohjata naista niin avioliitossa kuin yhteis-
kunnassakin. Miehen valta ei ollut luonnollista ja myötäsyntyistä, vaan 
sukupuolten erilaisten ominaisuuksien ja kutsumusten sanelemaa.  Franzén  
ei kiistänyt, etteikö säännöstä voisi olla poikkeuksia. Koska naisen 
varsinainen kutsumus oli kotona, äitinä, puolisona ja emäntänä, ei häntä 
voinut pitää "minään vaikuttavana kansalaisena".5' 

Turun oppineiden piirien kirjoittelussa uutta oli naisellisuuden erityi-
nen esillenostaminen ja alituinen naiselliseen erikoislaatuun viittaami-
nen. Tahdottiin esittää kokonaisvaltainen ihanne naiseuden ja miehuu-
den toisiaantäydentävästä luonteesta, joka pohjautui fyysisiin ja psyko-
logisiin eroihin ja johti erilaisiin toimintapiireihin.  Karin  Hausenin 
mukaan aikaisempi biologiseen ja sosiaaliseen asemaan perustunut nai-
sen ja miehen erottelu muokattiin tämän ajan Euroopassa ajatukseksi 
sukupuolen määräävästä mentaliteetista. Hakuteoksiin ja sanakirjoihin 
ilmaantui laajoja selvityksiä sellaisista käsitteistä kuin "Geschlechtsei-
gentumlichkeiten" tai "Geschlechtscharakter". Vastaavalla tavalla jo 
Åbo Tidningarin kirjoituksissa etsittiin "aitoa", "todellista" tai "ikuista" 
naisellisuutta.5'- 

50 	Porthan,  1963 s.468;  Åbo  Tidningar,  1793 n.26. 
51 	Franzén, 1802 s.402-407. 
52 	Hausen, 1981 s.53-61. Vrt.  Englannista  Davidoff & Hall, 1987 s.110-117.  Yhdys-

valloista  Matthews, 1987 s.3-34. 
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2.3.  Naiskasvatuksen uudet periaatteet  

1700-luvun loppupuolen ja  1800-luvun alkupuolen suomalaisessa julki-
suudessa virinnyt keskustelu perheen ihanteista ja asenteista kohdistui 
erityisesti kysymyksiin naiskasvatuksesta ja avioliitosta. Julkisuus tar-
koitti ennen kaikkea lehtiä  Tidningar  Utgifne Af  et  Sällskap  i Åbo ja sen 
seuraajaa Åbo Tidningaria, sekä niiden ympärillä vaikuttanutta akatee-
misten kansalaisten piiriä. Åbo  Tidningar  ja Turun akatemia olivat siinä 
määrin sidoksissa toisiinsa, että  on  oikeutettua Zilliacuksen ja Knifin 
tavoin puhua Åbo Tidningarista "yliopiston yhteiskunnallisena sivu-
osastona". Toinen huomautus koskee keskustelun sisältöä. Suuri osa 
seuraavassa käsiteltävistä kirjoituksista ei käsitellyt erityisesti suomalai-
sen naisen tai perheen ongelmia, vaan puhui aiheestaan yleisemmällä 
tasolla.53  

Toisaalta tätä valistushenkistä kirjoittelua kyllä sitoi yksi yhteinen ja 
kotimainen ongelma. Lähes kaikkien tässä luvussa arvioitavien kirjoitus-
ten taustalta löytyi nimittäin huoli naimattomuuden ja erityisesti sääty-
läisnaisten naimattomuuden lisääntymisestä. Niin avioliitosta kuin nais-
kasvatuksestakin käydyn keskustelun konkreettinen yhteys oli ajatus 
naimattomien naisten itselleen, vanhemmilleen ja isänmaalleen tuotta-
masta onnettomuudesta. Vääränlaiset avioliitto- ja naiskasvatusihanteet 
lisäsivät naimattomuutta ja estivät onnellisen perhe-elämän. Ruotsin 
osalta asiaa tutkineet  Gunnar  Qvist ja  Ronny  Ambjömsson väittävät, että 
koko "naiskysymyksen" ajankohtaistuminen oli paljolti seurausta sääty-
läisnaisten naimattomuuden tuntuvasta lisääntymisestä.54  

Naisen vapauttaminen salonkikasvatuksesta 

Säätyläistyttöjen kasvatuksesta puhuttaessa suomalaisten kasvatuskriiti-
koiden syyttävä sormi kohdistui juuri sellaiseen "salonkikasvatukseen" 
tai "pensioonikasvatukseen", jonka  G.  0. Wasenius tarjosi vanhemmille 
tyttärilleen. Kriitikoiden argumentit taas olivat samoja, joita Johanna 
Wasenius käytti aatelisia sukulaisiaan vastaan. 

Sisko Wilkama esittää tutkimuksessaan naissivistyksen periaatteiden 
kehityksestä vakuuttavan kuvan aatteellisesta murroksesta. Hänen mu-
kaansa 1800-luvun kuluessa myös Suomessa siirryttiin ranskalaisperäi-
sestä pensionaatti-ihanteesta julkisen tyttökoulun ihanteeseen, joka pai-
notti kodin kutsumusta tyttöjen kasvatuksen keskeisenä päämääränä. 
Wilkaman mukaan ihanne "salonkien valtiattaresta" säilyi meillä taval- 

53 	Zilliacus & Knif, 1985 s.18. 
54 	Ambjörnsson 1979, s.32-37; Qvist 1958, s.65-69. 



laan anakronistisesti aina  1850-luvulle, jolloin viimeistään sitä alkoi 
syrjäyttää naisen kutsumusta perheen ja kodin parissa korostava naiskas-
vatusihanne. Tyttökoulujen uudet mallit saapuivat pääasiassa saksalai-
selta alueelta, uushumanismin, filantropismin ja erityisesti Pestalozzin 
ajatusten myötä. Waseniusten piirissä tytöt siirtyivät juuri mainitulla  
1850-luvulla pensiooneista julkisiin tyttökouluihin.55  

Itse asiassa tyttöjen salonkikasvatuksen ihanteita arvosteltiin vaiku-
tusvaltaisissa piireissä jo huomattavasti ennen  1850-lukua. Myös Wilka-
ma  on  kiinnittänyt huomiota samaan seikkaan viittaamalla  Jakob  Teng-
strömin tärkeään kirjoitussarjaan vuodelta  1793.  Hän pitää Tengströmin 
kirjoituksia ensimmäisinä, joissa arvostellaan säätyläistyttöjen kasvatus-
ta ja viitoitetaan tietä  1800-luvun perhekeskeisille naisihanteille.56  

Kuitenkin jo kymmenen vuotta aiemmin ilmestyi naisille suunnatussa 
moraalisessa viikkolehdessä  Angenäma  Sjelfswåld naiskasvatuskritiik-
kiä, joka oli hyvin samansuuntaista Tengströmin ja myöhempien aikojen 
uudistusmielisten pedagogien kanssa. Lehti kuvaili kuinka terveistä ja 	149  
hyveellisistä tytöistä tehtiin kaupunkien pensiooneissa (tyttöjen yksityi-
sissä sisäoppilaitoksissa) teennäisiä, järjettömiä marionetteja ranskan-
fraaseineen ja harjoiteltuine eleineen sekä ilmeineen. "Luonnon jalosta-
miseksi" kutsutussa prosessissa tytöistä kitkettiin kaikki luonnollisuus, 
samalla kun äidinkieltä ja yksinkertaisia maalaishyveitä halveksittiin. 
Tämä ilmeisesti  Samuel  Lizeliuksen kirjoittama teksti ei ollut yksinäinen 
ilmiö, vaan osa samanaikaista Turun akateemisten piirien saksalaisvai-
kutteista, valistushenkistä aristokraattisen elämäntavan kritiikkiä. Sa-
mansisältöinen salonki- ja pensioonikasvatuksen arvostelu toistui useas-
sa yhteydessä jo ennen uudentyyppisten tyttökoulujen vakiintumista 
1800-luvulla.57  

Arvovaltaisen ja perusteellisen tuomion "säädynmukainen" naiskas-
vatusihanne sai silloiselta teologian professorilta ja myöhemmältä arkki-
piispalta  Jakob  Tengströmiltä. Åbo Tidningarissa vuonna  1793  ilmesty-
neessä kirjoitussarjassa  "Reflexioner  öfver fruntimmmens  seder  och 
uppfostran"  Tengström korosti naisen erityistä merkitystä yhteiskunnan 
hyvinvoinnille ja ajan hengelle. Hänen mukaansa sekä ylempien että 
keskisäädyn naiset olivat laajalti kykenemättömiä vaikuttamaan isän-
maan ja yleisen hyvän parhaaksi. Syy löytyi kasvatuksesta, joka teki  

55 	Wilkama,  1938 s.17-19,32-33,341-347. 
56 	Wilkama,  1938 s.12-17. 
57 	Angenäma  Sjelfswåld,  1783 n.23.  Itse asiassa Vanhan Suomen puolelle, Viipuriin 

perustettiin jo  1788  uudentyyppinen tyttökoulu, jonka taustalla vaikuttivat Katarii-
na I1:n omaksumat saksalaisperäiset pedagogiset vaikutteet, jotka "seurasivat por-
varillista ihannetta filantrooppisessa hengessä".  Ts.  tyttöjen kasvatuksen tavoitteeksi 
otettiin naisen todellinen kutsumus äitinä, puolisona ja perheenemäntänä. Vrt. 



tytöistä turhamaisia, huvittelunhaluisia ja teeskenteleviä. Maan sääty-
läispiirien naiset eivät yksinkertaisesti ymmärtäneet omaa vastuutaan 
kansalaismielen  (folkets medborgerliga tankesätt)  luojina. Kansalaisena 
myös nainen tarvitsi tietoja ja sivistystä, joita voitiin parhaiten jakaa 
julkisessa tyttökoulussa. 

Tengström arvosteli säätyläisnaisten pinnallista ja raadollista näen-
näis-sivistystä, mutta ei toisaalta ollut tyytyväinen perinteiseen, naisille 
annettuun kristinopin opetukseenkaan. Ulkokohtainen katekismuksen 
pänttääminen ei vastannut naisen kutsumusta ihmisenä ja kansalaisena. 
Tengströmin neologishenkisten näkemysten mukaan tytöille annettavan 
uskonnollisen kasvatuksen oli oltava ennen muuta järkevää ja käytän-
nönläheistä siveysoppia.58  

58 	Åbo Tidningar,  1793 n.17, 18, 21, 26, 28, 36.  



Kuva 11. August Mannerheim kuvasi 
oman seurustelupiirinsä ihmisten kautta 
tyypillisen salonkineidon tanssiin,  

seurusteluun, soittoon ja teatteriin 
keskittyvää elämäntapaa. (Museoviras-
to.). 

Jakob  Tengström ei  em.  artikkeleissaan vielä niinkään rakentanut 
uutta, vaan tyytyi vallitsevan tavan ja kasvatuksen kriittiseen erittelyyn. 
Vuoden  1796  Åbo Tidningarissa sama kritiikki toistui, mutta nyt Teng-
ström myös tarjosi tilalle ulkomaisten esikuvien mukaisia uusia ihantei-
ta. Hän esitteli sveitsiläisen julkisen tyttökoulun opetusohjelmaa sekä 
ennenkaikkea niitä uusia periaatteita, joiden mukaan Euroopassa oli 
lähdetty muuttamaan naiskasvatuksen ihanteita. Tyttöjen kasvatuksen 
tavoite ei saanut enää olla salonkineitojen tuottaminen. Suomessakin 
monet unohtivat tyttäriensä varsinaisen tehtävän ja kasvattivat nämä  vain  
seurapiirien vääristynyttä elämäntapaa varten. Säätyläistyttöjen tiedot ja 
taidot lastenkasvatuksesta ja kodinhoidosta sen sijaan olivat usein lähes 
olemattomat. 

Suomen naisista oli kasvatettava puhtaita ja ahkeria kotirouvia, valis-
tuneita vaimoja sekä omåntunnonherkkiä äitejä ja lastenkasvattajia.  
Koko  yhteiskunnan tulevaisuus riippui tästä naisen korkeasta kutsumuk-
sesta, jota aikakauden kasvatusihanteet eivät tukeneet. Tyttöjen koulu-
opetuksen kohdalla Tengström edellytti ranskalaisvaikutteisen kotiopet-
tajatar- tai pensioonikasvatuksen hylkäämista sekä siirtymistä julkisiin 
tyttökouluihin, jotka ottavat päämääräkseen tyttöjen kasvattamisen to-
delliseen kutsumukseensa äiteinä, vaimoina ja kotirouvina.59  

Ylistämällä alistettu nainen? 

1800-luvun alkupuolen suomalaisen naiskasvatuksen huomattavimmat 
uudistajat Odert Henrik Gripenberg ja Erik Gabriel Melartin jatkoivat 
kumpikin tahollaan Tengströmin aloittamaa salonkikasvatuskritiikkiä ja 
uusien perhekeskeisten naisihanteiden esilletuontia. Gripenberg oli hen-
kilökohtaisesti tutustunut Sveitsissä Pestalozzin naiskasvatuksen peri-
aatteisiin ja omaksui täysin pestalozzilaisen äidinkutsumuksen julistuk-
sen.6° 

59 	Åbo  Tidningar,  1796 n.22, 23, 24. 
60 	Gripenbergin suosijalleen Aleksanteri Iale esittelemän periaateohjelman mukaan 

"maan tyttärien kaikinpuolin puhdas kasvattaminen äideiksi tarjoaa ainoan pohjan 
valtion ja ihmisten onnelle". Ohjelmaansa Gripenberg toteutti  1830-luvulla perus-
tamassaan tyttökoulussa. Danielson-Kalmari,  1927 s.454-455;  Wilkama,  1938 s.30-
34. 
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Seuraavan sukupolven myötä  1820-luvulla esiinnostetut romantiikan 
ihanteet vaalivat nekin äitiyttä naisen kasvatuksen keskeisenä ihanteena 
ja päämääränä. Turkulaisen romantiikan edustajien ajatukset naiskasva-
tuksen päämäärästä olivat pitkälti yhteneväisiä vanhemman ikäpolven 
turkulaisten valistusmiesten kanssa. Yhteistä oli myös sosiaalihistorial-
linen kehys: isänmaallinen keskisääty vastaan "kylmä, pinnallinen, egois-
tinen, luonnoton" aristokratia. Romantiikan yhteiskuntateorioiden nais-
ihanteet näkyivät meillä selvimmin  Mnemosyne-lehdessä. Esimerkiksi 
Schilleriltä ja  Jean  Paulilta käännetyt tai mukaillut runot ja ajatelmat 
ylistivät naisen kutsumusta äitinä ("mensklighetens  fruktmagasin", "Guds  
efterskaparinna"). Äitiyttä oli lehden mukaan aiemmin vähätelty, vaikka 
juuri äitinä nainen antoi tärkeän panoksensa valtion ja kansan hyväksi.6' 

Nämä uudenlaiset naiskasvatuksen periaatteet tulivat myöhemmin 
mm. Snellmanin ja Topeliuksen myötä näkyväksi ja hallitsevaksi osaksi 
sivistyneistön perheihanteita. Tengströmistä Topeliukseen tyttöjen kas- 
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	vatuksen uudistajien ajatukset olivat silti tietyllä tavalla oppositiossa 
vallitsevaan kasvatusihanteeseen nähden.  

On  tärkeätä nähdä tämä  1800-luvulla kiteytyvien naiskasvatusihantei-
den uudistava oppositioluonne. Äitiyttä ja perhekeskeisyyttä vaalivien 
aatteiden yleiseurooppalainen esiinmarssi  1800-luvun alkupuolella  on  
tutkimuksessa joskus haluttu tulkita puhtaasti konservatiivisena ja eman-
sipaatiolle vihamielisenä ilmiönä, naisen sulkemisena perheeseen. Nai-
sen ylistäminen perheen kautta nähdään  vain  naisen alistamisen "ideolo-
gisena kuorrutuksena". Kyseessä olisi näin patriarkaalinen vastareaktio 
orastaville vapausaatteille.62  

Usein juuri näin tapahtuikin. Perhekeskeisen naisen ihannetta käytet-
tiin Suomessa varsinkin  1840-luvulta lähtien välineenä, jolla torjuttiin 
kaikkea uutta. Mutta  1700-1800-lukujen aatehistoriallisissa kehyksissä 
jonkun Tengströmin tai Gripenbergin ajatuksia  on  vaikeata tulkita naisen 
asialle vihamielisiksi tai taantumuksellisiksi. Arvostellessaan tyttöjen 
salonkikasvatusta tai kristillisen yhtenäiskulttuurin kuvaa naisesta hei- 

51 	Mnemosyne,  1819 n.5, 8, 12, 13; Aura 1817,  Första häftet  s.67-89.  Andra häftet  
s.93-127. Kasyatusteorioista  Mnemosyne  oli kuitenkin selvästi erimielinen valis-
tuksen  tradition  kanssa. Lehdessä tuomittiin 1700-luvun uudet kasyatusteoriat al-
kaen rousseausta ja päätyen Basedowiin.  Mnemosyne,  1821 s.26-32, 122-128, 
297-312. 

62 	Gittins, 1985 s.31-33,48-59,157-168; Kelly, 1986 s.125-140;  Kyle  1985, s.130;  
Kyle,  1987 s.35-56; Chodorow & Contratto, 1982 s.64-65. Meillä tästä mm. 
Saarinen, 1985 s.45-48. Feministisesti orientoituneen tutkimuksen piirissä kaikki 
eivät näe asioita kuitenkaan näin yksiyiiyaisesti. Esimerkiksi  Judith  Schneid Lewis 
kiistää "ortodoksifeministisen" näkemyksen, että "domestikaation lisääntyminen" 
olisi lisännyt naisen alistamista ja miehen valtaa. Hänen mukaansa se päinvastoin 
lisäsi naisen arvostusta ja yksilöllistä arvoa. Schneid Lewis, 1986 s.218-231. 



dän  tavoitteenaan oli naisen aseman parantaminen. Toinen asia  on se,  että 
arvostellessaan naisen salonkikasvatusihanteita näiden pedagogien pää-
maalina oli koko sääty-yhteiskunnan rakenteita ja ihanteita säilyttävä 
koulutusjärjestelmä. Naiskasvatuskeskustelu oli  vain  osa sivistyneistön 
emansipaatiostrategiaa.  

2.4. Säätyläisavioliittojen arvostelu 

Avioliiton ihanne 

Avioliiton ihanne oli toinen alue, jossa vanha ja uusi näyttävät asettuvan 
selvästi vastakkain. Jo 1700-luvun lopulla ja myöhemmin kautta 1800-
luvun arvosteltiin erilaisia pakko- ja spekulaatioavioliittoja. 1700-1800-
lukujen pohdituimpia ongelmia kaunokirjallisuudessa oli mahdollisuus 
onnelliseen avioliittoon. Ahneiden, säätytietoisten tai vanhanaikaisten 
vanhempien mielivaltaa vastaan kamppaileva nuori rakkaus on teemana 
tietysti ajaton.63  Koskaan aiemmin tai myöhemmin tuota ongelmaa ei 
kuitenkaan ole käsitelty niin vakavasti ja laajasti. Aihe oli ajassa kiinni.`' 

Ennen avioliittoa syntynyt rakkaus ehtona onnelliselle avioliitolle oli 
monelle uusi ja vaikeasti omaksuttavissa oleva ajatus. Esimerkiksi vielä 
1700-luvun jälkipuolella säätyläispiireissä harrastetut häärunot kertoivat 
yleensä enemmänkin runon painattaneen sulhasmiehen ansioista kuin 
avioparin tunteista tai kodin onnesta. Kun pietarsaarelaiset kauppiaat 
Johan Malm ja Nathanael  Steen  vuonna 1779 avioituivat toistensa 
sisarten kanssa ei häärunossa suinkaan peitelty solmittujen liittojen 
spekulaatioluonnetta. Kahden kauppahuoneen yhteisten intressien mer-
keissä kehuttiin laajalti vaihtokaupan vaurautta luovaa merkitystä sekä 
vaihdettavien tavaroiden (siskot) laatua. Lopussa toivotettiin vielä var-
memmaksi vakuudeksi Jumalan siunaavan voittojen ja pääomien lisään-
tymisen.65  

Edustava esimerkki vähitellen muuttuvista avioliitoihanteista on 
Franzénin vuonna 1802 opiskelevalle nuorisolle pitämä siveysopin luen-
to. Franzénin "säännöt" avioituvalle nuorukaiselle huomioivat sääty-
yhteiskunnan realiteetit, mutta sanoutuivat myös selkeästi irti vanhakan- 

63 	Iältään tai  säädyltään  epäsuhtaisia liittoja  on  toki arvosteltu jo ennen  1700-lukua-
kin. Ks.  esim. Ozment,  1983 s.50-72. 

64 	Häggman,  1991B s.358-360. 
65 	Forn-tidens  warn-handel genom byte förnyad, då herrar handelsmänneme i  Jacob-

stad, ädle och högvälaehtade herr  Johan  Malm  och herr Nathanael Steen fingo 
genom syskon-byte ädla oeh dygderika jungfruaura  Anna-Maria  Steen och Marg.  
Helena  Malm,  Wasa  1779.  Runo 1öytyy Helsingin yliopiston kirjaston  mikrofilmi-
arkistosta  numerolla  4799.  Muista vastaavan  sisältöisistä häämnoista  ks.  esim. 
mikrofilmit  4295, 4795, 4797, 4801. 
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taisiksi koetuista saneluliitoista. Mistään almqvistilais-vaseniuslaisesta 
demokraattisesta liitosta ei kuitenkaan ollut kyse. Franzénin ajatuskulut 
muistuttavat pikemminkin  G.  O. Waseniuksen avioliittonäkemyksiä. 
Wasenius on jopa saattanut veljiensä kanssa istua kyseisellä Franzénin 
luennoilla opiskeluaikanaan. 

Franzénin ensimmäinen sääntö oli kehoitus valita puoliso vapaasti ja 
valitessa pitää avioliiton tarkoitus mielessä. Tämä tarkoitus oli Franzénin 
mukaan puolisoiden jalostuminen ja lasten kasvatus. Valitessa täytyi 
myöskin jo olla kypsä mies, jolla oli paitsi riittävä elanto myös kehitty-
neet ja kypsät periaatteet. Toiseksi luennoitsija kehoitti oppilaitaan 
valitsemaan sellaisen morsiamen, joka oli nuorukaista lähellä. Tällä 
läheisyydellä hän tarkoitti säätyä, kasvatusta, tapoja, ikää, ruumiinraken-
netta ja myös maantieteellistä etäisyyttä. Franzénin mielestä sopiva 
ikäero oli 10 vuotta miehen hyväksi, koska nainen yleensä tuli aikuiseksi 
15-vuotiaana ja mies 25-vuotiaana. Luonnotonta ei ollut jos 40-vuotias 
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	mies avioitui 20-vuotiaan naisen kanssa, mutta yli 30 vuoden ikäero oli 
jo arveluttava. Vielä pahempi asia oli nuoren miehen ja vanhan naisen 
liitto. 

Kolmanneksi  Franzén  kehoitti ensin tutkimaan itseään, tunteitaan ja 
tarkoitusperiään. Hyötymismielessä solmittu liitto oli arvoton ja moraa-
lisesti rappeuttava. Neljäs sääntö kielsi valinnan kiireessä. Oli ehdotto-
masti opittava tuntemaan tuleva kumppaninsa. Oli tarkkailtava myös 
tytön periaatteita, kasvatusta, makua, temperamentttia, huvituksia ja 
mieltymyksiä. Oli myös selvitettävä mitä tytöstä yleensä puhutaan julki-
suudessa ja opittava tuntemaan hänen perheensä ja ystävänsä. Kun mies 
viimein oli valintansa tehnyt ei asiaa sopinut hoitaa jonkun toisen 
välityksellä. Kerran luvattua ei enää saanut purkaa, sillä tyttö joka oli jo 
kerran ollut kihloissa oli kuin kuollut muille miehille. Toisaalta oli vielä 
moraalittomampaa solmia epärehellistä ja onnetonta avioliittoa, joten 
aivan välttämättömissä tapauksissa kihlauksen saattoi purkaakin.66  

Pakkoliittoja vastaan, aatelia vastaan 

Keskustelu avioliiton ehdoista ja tarkoituksesta oli ensimmäisiä ja tär-
keimpiä yhteyksiä, jossa perheeseen liittyviä ihanteita tuotiin käsittele-
mällämme ajanjaksolla julkisuuteen. Itse asiassa 1700-luvun jälkipuolel-
la puhuttiinkin enemmän juuri avioliiton kuin koko perheen ongelmista 
ja ihanteista. Vuosien 1778-1799 välillä ilmestyi pelkästään Åbo Tidnin-
garissa ja sen edeltäjässä toistakymmentä avioliittoa käsittelevää laajem- 

66 	Franzén, 1802 s.426-437. 



paa  artikkelia. Tekstien sävy vaihteli ajan lehtityylille ominaisesta paro-
dioivasta otteesta aina asialliseen vakavuuteen ja moralisointiin. Enem-
mistö oli ulkomaista, lähinna saksalaista ja englantilaista alkuperää, 
mutta myös esimerkiksi  Porthan  kirjoitti aiheesta. Tekstit olivat alkupe-
rästä riippumatta melkolailla samansisältöisiä ja tietyt perusajatukset 
tulivat toistuvasti esille. 

Ranskalaisperäisen aristokraattisen hovi- ja salonkikulttuurin kritiik-
ki oli avioliittoakin käsittelevien artikkeleiden johtoajatuksena. Yhteis-
kunnan ylintä kerrostumaa syytettiin avioliittolakien tahraamisesta ja 
moraalittomasta laskelmoinnista liittoja solmittaessa. Aatelin elämänta-
paa kuvattiin lapselliseksi, tarkoituksettomaksi, barbaariseksi ja ennen 
muuta yhteiskunnan  (borgerliga samfundet)  yleisen hyvinvoinnin vas-
taiseksi.67  

Åbo Tidningarissa ilmestyneissä tärkeissä artikkelissa tuotiin esille 
korostetun porvarillinen ja keskiluokkainen avioliiton ihanne. Ihannelii- 
tossa elämä oli säästäväistä, siveellistä ja vapaata salonkielämän epä- 	155  
moraalisuudesta. Vastaavasti miehen oli luotava uransa ja elätettävä 
perheensä omien hyveidensä ja työnsä eikä syntyperänsä avulla. Oli 
erityisen haitallista perhe-elämälle jos mies nai itseään rikkaamman tai 
ylhäisemmän naisen. Tällöin naisella oli mahdollisuus ylivaltaan per-
heessä, tilanne joka vaaransi koko yhteiskunnan olemassaolon  68  

Säätyläiskulttuurin ranskalaissävyisille piirteille irvailu oli keskeise-
nä aiheena jo maamme ensimmäisissä,  1780-luvulla ilmestyneissä aika-
kauslehdissä  Om  konsten att rätt behaga  ja  Angenäma  Sjelfswåld. 
Varsinkin ensinmainittu lehti käytti suuren osan palstatilastaan onnelli-
sen avioliiton edellytysten pohtimiseen. Ihanne oli samanlainen kuin 
Åbo Tidningarissakin. Ei intohimoa, ei kaupantekoa, vaan puhdas ja 
siveä rakkaus, joka perustuu siihen, että tuntee ja rakastaa kumppaninsa 
sielun ominaisuuksia. Sielujen yhteensopivuudelle ja elämänikäiselle 
ystävyydelle perustuvat liitot asetettiin vastakkain huvittelunhaluisen ja 
epäsiveellisen elämänmenon kanssa, sillä kauneus lakastui ja rahat 
loppuivat mutta ystävyys oli ikuista. Tulilinjalla olivat erityisesti ne 
säätyläisäidit, jotka pitivät itseään liian hienoina tai korkeasyntyisinä itse 
imettämään omia lapsiaan. Tanssiaisiin, teatteriin ja uusiin pukuihin 
keskittyvät äidit antoivat lapsensa vieraalle kansannaiselle imetettäväk-
si, vaikka tiedettiin äidinmaidon vaikuttavan lapsen temperamenttiin ja 
taipumuksiin. Vastaavasti kevytmieliset isät lykkäsivät poikiensa kas-
vattamisen taitamattomien ja usein epäsiveellisten kotiopettajien vas-
tuulle. Rousseaulaisiin teemoihin nojaten arvosteltiin sivistyneistön  sa- 

67 	Tidningar utgifne af  et  Sällskap i Åbo,  1782 n.41, 52. 1783 n.8, 9. 
68 	2 bo Tidningar,  1791 n.18, 19, 42, 43. 1798 n.29, 30. 1799 n.46, 47.  



lonkielämän "barbariaa" ja kehoitettiin kuuntelemaan luonnon ääntä eli 
omia isän- ja äidinvaistoja.69  

Kummallakin lehdellä oli myös selviä ulkomaisia esikuvia. Päiviö 
Tommila on viitannut  nun.  The Tatleriin, The Spectatoriin ja  Then  
Swänska Argukseen. Näitä tuoreempi vaikuttaja juuri avioliittokysy-
myksissä saattoi olla vaikutusvaltainen Stockholms  Posten,  jossa juuri 
näihin aikoihin käsiteltiin toistuvasti avioliittoa ja naiskasvatusta. Kaikia 
näitä esikuvia ja suomalaisia vastineita yhdisti edellä kuvattu säätyläis-
elämän ivailu. Yhdistävä piirre oli niinikään ihanteellisuuden, parodioin-
nin ja ilkeilyn tietty päällekkäisyys. Suomen ensimmäiset aikakausleh-
det eivät suhtautuneet avioliittokysymyksiin aivan vastaavalla hartau-
della ja vakavuudella kuin myöhemmin 1800-luvulla tehtiin.70  

F. M.  Franzén  pohti avioliiton olemusta paitsi runoilijana ja Åbo 
Tidningarin toimittajana myös yliopiston opettajan ominaisuudessa. 
Keväältä 1802 taltioiduilla siveysopin luennoillaan hän toi esille jo mm. 

156 

	

	Åbo Tidningarin palstoilta tuttuja ajatuksia pakotettujen tai vain omaa 
etua ajaen solmittujen liittojen haitallisuudesta koko yhteiskunnalle.  
Franzén  konkretisoi tilannetta arvostelemalla vastavalmistuneiden pap-
pien tapaa hankkia virka naimalla viran entisen haltijan leski. Jos tällai-
nen nuoren miehen ja vanhan naisen liitto solmittiin vain miehen uran 
edistämiseksi oli se epämoraalista ja kaikin tavoin muutenkin tuomitta-
vaa avioliiton väärinkäyttöä.71  

Solveig  Widén  on osoittanut, että kyseinen pappisvirkojen konser-
vointimenettely väheni ratkaisevasti juuri 1790-luvulla. Tähän vaikutti 
osaltaan Turun tuomiokapitulin negatiiviseksi muuttunut asenne. Erityi-
sen selvästi tämä vastenmielisyys kävi ilmi Jacob Tengströmin kohdalla. 
Tengström oli Åbo Tidningarin toimittajana ollut osaltaan ajamassa 
aivan toisenlaista avioliittoihannetta, ja tuomiokapitulin puolesta viran-
täyttöihin vaikuttaessaan hänellä oli konkreettinen mahdollisuus toteut-
taa ihanteitaan käytännössä. Tengström tai  Franzén  eivät olleet ihantei-
neen yksin, sillä Widénin mukaan myös yleinen vastenmielisyys konser-
vointiliittoja kohtaan lisääntyi juuri samoihin aikoihin. Ne eivät yksin-
kertaisesti enää olleet kunniallisia tai hyväksyttäviä.7'- 

69 	Om  Konsten att rätt behaga,  1782 n.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  Angenäma Sjelfswåld,  1783 
n.23, 24. 

70 	Tommila,  1982 s.1-11.  Stockholms Postenista ja  muista Tukholman lehdistä ks.  
Nilsson, 1973 s.277-309. 

71 	Franzén, 1802 s.395-397. 
72 	Widén, 1988 s.36-37,93-95,295. 



Avioeron mahdollisuus 

Epämoraalisen säätyläiskulttuurin arvostelun ohella toinen 1700-luvun 
lopulla esiintyvä ja kautta 1800-luvun jatkuva perusteema oli onnellisen 
avioliiton korostaminen onnellisen yhteiskunnan ja valtion perusedelly-
tyksenä. Onnettomissa merkeissä solmitut pakko- tai spekulaatioliitot 
olivat paitsi henkilökohtainen myös yhteiskunnallinen onnettomuus. 
Tätä ne olivat nimenomaan rakkaudettomissa kodeissa kasvaneiden 
lasten kautta. Kun vanhempien välinen liitto perustui omanvoitonpyyn-
tiin ja itsekkyyteen tuli myös liiton hedelmistä, tulevaisuuden kansalai-
sista itsekkäitä ja epäkelpoja elämään ihmisyhteisössä. Avioliitto nähtiin 
liittona, josta yhteiskunnan kaikki muut siteet ja yhdistykset polveutui-
vat. Näin ollen tämän liittojen liiton perustuksien tuli olla siveellisesti 
kestäviä. Juuri yhteiskunnan ylimpien piirien liitot eivät esimerkiksi 
Porthanin mielestä tätä ehtoa kovinkaan usein täyttäneet.73  

Porthan  palasi myös oikeusopin luennoissaan avioliiton merkityk-
seen. Hän painotti lastenkasvatusta avioliiton ensimmäisenä ja tärkeim-
pänä tehtävänä. Kasvatustoimi oli avioliitossa jopa niin keskeisellä 
sijalla, että liitto oli purkamaton niin kauan kuin kasvatusiässä olevia 
lapsia riitti. Porthanin mukaan luonnonvietti piti huolen siitä, että kasva-
tettavia riitti vanhempien elämän loppuun saakka. Kysymykseen lapset-
tomien parien avioeromahdollisuudesta hän ei tässä yhteydessä suoraan 
puuttunut.74  

Franzén  sen sijaan otti tämänkin asian esille luennoillaan viitaten 
eräänlaisena esikuvana Preussiin, jossa lapsettomuus oli hänen mukaan-
sa pätevä syy avioeroon.  Franzén  meni itseasiassa vieläkin pidemmälle 
pitäen jo puolisoiden välisen rakkauden puutettakin sinällään luonnolli-
sena ja riittävänä syynä avioeroon. Rakkaudettomuus tai lapsettomuus 
avioeron perusteena ei voinut olla sääntö, mutta oli kiistämätöntä, että 
ilman näitä avioliiton tarkoitus ei täyttynyt. Ajatus siitä, että lapsettoman 
tai rakkaudettoman avioliiton ei tarvinnut olla elinkautinen kärsimysnäy-
telmä oli Suomessa uusi ja rohkea. Perhekeskeisen ajattelutavan mukai-
sesti kyse oli kuitenkin enemmän kokonaisuuden onnesta kuin yksilön 
vapauksista. Avioliitto ei Franzénille (tai myöhemmin esimerkiksi Snell-
manille) ollutkaan ensisijassa kahden yksilön välinen side ja sopimus, 
vaan lähtökohta perheelle.75  

Franzénin näkemys avioeroista poikkesi selvästi 1900-luvulle asti 
vallinneesta kirkon virallisesta mielipiteestä, jonka mukaan lähinnä vain 

73 	Tidningar utgifne  af  et  Sällskap i  Åbo,  1778  n.l,  2. 1785 n.17, 19, 20; Franzen, 
1802 s.397-399. 

74 	Porthan,  1963 s.461-472. 
75 	Franzen. 1802 s.408-409. 
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aviollinen uskottomuus tai (tietyissä tapauksissa) hylkääminen oli riittä-
vä periaatteellinen syy avioeroon. Sekä vuoden 1686 kirkkolaki että 1734 
valtakunnanlaki olivat tässä asiassa samoilla linjoilla." 

1800-luvun Suomessa tuli kuitenkin mahdolliseksi hankkia avioero 
myös erivapausmenettelyn kautta. Senaatille annettiin vuoden 1826 
johtosäännössä epämääräisesti rajattu oikeus myöntää avioero "syystä 
tai toisesta".77  Senaatti saattoi siis oman vapaan harkintansa perusteella 
myöntää avioeron myös Franzénin esittämien, tunneperäisten syiden 
nojalla. Käytännössä erivapauserot olivat suhteellisen harvinaisia, mutta 
ne lisääntyivät koko ajan vuosisadan loppua kohden kuljettaessa ja 
puolisoiden välinen epäsopu tuli samalla yhä yleisemmäksi eroperus-
teeksi.78  

Säätyrajan ylittäminen  

Porthan  ja  Franzén  halusivat muuttaa säätyläispiireissä vallitsevaa suh-
tautumista avioliittoon, mutta  he  eivät välttämättä pitäneet itseään ihan- 

76 	Kircko-Laki ja Ordningi 1686 XVI:6; Ruotzin waldacunnan laki 1734, Naimisen 
Caari XIII:1-8; Granfelt, 1872 s.365-369; Mahkonen, 1980, s.33-53. 



Kuva  12.  "Kärleken vid  15  år vid  70  år". 	ainakaan idealisoi sukupuolten välistä  
August  Mannerheim ei piirroksessaan 	yhteiselämää. (Museovirasto.) 

teiden uudistajina.  He  eivät tietoisesti rakentaneet ideaa uudesta perhees-
tä ja sen uusista ihanteista kuten  Almqvist  tai  Bolin  myöhemmin tekivät. 
Esimerkiksi Franzénin perhettä tai avioliitoa koskevissa runoissa puhut-
tiin paluusta aikaan, jolloin avioliitot olivat siveellisiä, äidit kunniallisia 
ja perheet kiinteitä.79  

Ajatukset siitä, että yhteiskunnan (aatelisen) yläkerrostuman tavat 
olivat turmelleeet ennen niin siveellisen perheen olivat kuin suoraan 
Rousseaun Emilen viidennestä kirjasta. Aim  é  Martin  painottikin  1840-
luvulla käännetyssä ja meilläkin suositussa oppaassaan  'Familj-mödrars 
uppfostran'  Rousseaun ja hänen aikalaistensa perheihanteiden tiettyä 
kaksijakoisuutta. Toisaalta puhuttiin "äitiyden moraalisesta vallanku-
mouksesta" ja suuntauduttiin tulevaisuuteen, toisaalta viitattiin ihantee-
na entiseen ja turmeltumattomaan.  1700-1800-luvuilla meillä usein 
siteerattu pedagogi  J. H.  Campe tunnusti saman asian omassa kasvatus-
oppaassaan. Nimenomaan Rousseauhon vedoten hän puhui samanaikai-
sesta valistuksen ja vapauden etenemisestä perheissä ja toisaalta paluusta 
entiseen (alkuperäiseen, talonpoikaiseen) tosinaiseuteen ja tosimiehuu-
teen.80  

Franzenin edustama romanttinen paluu menneisyyteen ei ollut peri-
aatteessa yhteiskuntaelämän muutokselle vihamielistä.  "Tradition  kun-
nioittamista ei saa sekoittaa stagnaatioon", toteaa  Sven  Lindman puhu-
essaan romantiikan yhteiskunta-ajattelijoista ylipäätään. Myös  Franklin 
L.  Baumer  on  painavassa aatehistorian yleisesityksessään viitannut tähän  
1800-luvun alussa erityisen selvästi näkyvään yhteiskunnallisen ajatte-
lun kaksijakoisuuteen.81  

Vuonna  18I9  perustetun Mnemosynen ensimmäisen numeron ensim-
mäisellä sivulla julistettiin Mnemosynen tyyppisen lehden olevan kaik-
kein tehokkain väline kun haluttiin nopeasti levittää tärkeitä totuuksia, 
mielipiteitä ja aatteita. Juuri Mnemosynessä ja Arwidssonin Åbo Mor-
gonbladissa yhdistyivät uusien ihanteiden ja uuden julkisuuden tavoitte-
lun esiinmarssi. Täynnä pyhää intoa Arwidsson julisti : "Aatteita heräte- 

77 	"För  en  eller  annan  orsak". Samling  af  placater,  1831 s.107. 
78 	Mahkonen,  1980 s53-56,105-111;  Putus—Hilasvuori,  1990, s.50-60. 
79 	Franzén, 1891 s.255. 
80 
	Rousseau, 1905 s.24-31, 830-836; Martin, 1841 s.22-27;  Campe,  1798 s.126-127, 

247-277,354-364. 
81 	Baumer,  1977 s.268-293;  Lindman,  1950 s.312-316. 
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tään, maailmaa hallitaan ajattelijan rauhallisesta työkammiosta ja paino-
kone  on  väline, jonka avulla kaikki suuri, tärkeä ja jalo leviää ihmiskun-
taan."8- 

Kun Arwidsson halusi luoda uuden kansalaismielen ja uuden elimel-
lisen yhteiskunnan hän näissä pyrkimyksissään jatkoi jo edelliseltä 
vuosisadalla alkanutta salonkikulttuurin ja aateliston elämäntavan arvos-
telua. Yhteiskunnan yläluokan rappeutunut salonkikulttuuri edusti Ar-
widssonille paitsi epämoraalisuutta ja kansasta vieraantumista myös 
mennyttä maailmaa. Tähän ohjelmaansa hän liitti turkulaisten edeltäjien-
sä tapaan myös aatelisen spekulaatioavioliiton arvostelun. 

Vuonna  I821  Åbo Morgonbladissa ilmestyneessä artikkelissa  'Om  
mesalliancer', uusi ja vanha avioliittoihanne symbolisoivat Arwidssonil-
le uutta ja vanhaa yhteiskuntajärjestystä.  Se  mikä ennen oli pyhää saattoi 
nyt näyttää  vain  naurettavalta. Kolmannen säädyn edetessä aatelistosta 
jäi jäljelle  vain  "tyhjä nimi ja joitain pölyisiä aseita". Arwidssonin  
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	mielestä aatelin oli enää turha yrittää paheksua sekaliittoja (mesallians- 
seja) aatelisten ja alempisäätyisten kesken. Päinvastoin elinvoimaisen ja 
kaiken aikaa sivistyvän keskiluokan olisi oikeastaan varottava aatelin 
elämäntapoja, jotka olivat vaaraksi oikealle kotielämälle.  Koko  mesalli-
anssin käsite edusti Arwidssonin mielestä vanhentunutta näkemystä 
avioliitosta. Rakkaudessa ja sielujen yhteydessä ei tunnustettu säätyeroja 
ja sääty-yhteiskunnan purkaminen oli aloitettava perheen piiristä.83  

Porthanista Arwidssoniin ulottuvaa naiskasvatuksen ja avioliittojen 
uudelleenarviointia leimasi yhteinen tyytymättömyys sääty-yhteiskun-
nan rakenteisiin. Lähes kaikissa edellä käsitellyissä puheenvuoroissa 
toistuivat ajatukset yhteiskunnan yläkerroksen rappiosta ja keskikerrok-
sen nousevasta voimasta. Perhe-elämää kohtaan suunnattua kritiiikkiä 
yhdisti myös  se,  että kriitikoiden katse suuntautui yleensä aina sosiaali-
seen yläsuuntaan. Sivistyneistön edustajat halusivat aloittaa sääty-yh-
teiskunnan rakenteiden purkamisen omasta elämänpiiristään. Tärkeintä 
oli häivyttää "keskisäädyn" ja vanhan etuoikeutetun eliitin väliset sääty-
rajat. Perheen merkityksestä käytetyissä puheenvuoroissa oli myös si-
säänkirjoitettuna konkreettinen ohjelma tämän päämäärän toteuttami-
seksi: Uudentyyppiset, kaikille avoimet koulut vanhoja rakenteita ylläpi-
tävien pensioonien ja kotiopetuksen tilalle, seka-avioliitot tiukkojen 
säätyrajojen tilalle, ja kaikkia yhdistävät kansalliset pyrkimykset itsek-
käiden säätyetujen tilalle. Näillä "kaikkia" yhdistävillä pyrkimyksillä ei 
tässä vaiheessa tarkoitettu niinkään rahvaan ja säätyläisten lähentymistä, 
vaan säätyläisten keskinäisten  raja-aitojen ja etuoikeuksien poistamista.  

82 	Åbo Morgonblad,  1821 n.25. 
83 	Åbo Morgonblad,  1821 n34;  Castren,  1951 s.192-3.  



Tässäkin perheideologiset puheenvuorot kumpusivat selvästi samanlai-
sesta kaksoisstrategiasta, joka leimasi  G.  0. Waseniuksen elämää ja 
pyrkimyksiä 1800-luvun alkupuolen Suomessa. 

2.5. Valistuksesta romantiikkaan, Ruotsista 
suuriruhtinaskuntaan 

Suomalaisen sivistyneistön  1780-1830-luvuilla esittämällä ylimpien 
piirien naiskasvatuksen ja avioliittojen arvostelulla oli selkeä yleiseu-
rooppalainen tausta. Vuoden  1789  jälkeisten yhteiskunnallisten ku-
mousten eräs seuraus oli kasvava epäluulo kaikkea "aristokraattista" 
kohtaan. Saksalaisessa kaunokirjallisuudessa, kasvatustieteessä ja yh-
teiskuntafilosofiassa tämä tendenssi oli erityisen vahva. Suoraviivaisesti 
aateliston avioliittoja ja perhe-elämää arvostelevat tekstit olivatkin usein 
suoria käännöksiä saksalaisista lehdistä. Voidaan Steniuksen tavoin 
puhua yleiseurooppalaisesta kansallisesta reaktiosta kosmopoliittista 	161  
eliittikulttuuria kohtaan.84  Sosiaalihistoriallisessa katsannossa tämä kan-
sallinen reaktio sai käyttövoimaansa nousevan sivistyneistön emansi-
paatiopyrkimyksistä. 

Toisaalta  on  muistettava, että kansan kasvattamisessa uusiin oloihin 
vanhaluterilaiset, huonekuntaiset äänenpainot jopa voimistuivat. Esi-
merkiksi Keisarin omissa rukouspäivän julistuksissa ja maan johtavan 
papiston puheissa ihannoitiin isäntävaltaista hierarkiaa. Vanhan järjes-
tyksen kyseenalaistaminen oli rahvaan perheiden piirissä arvelluttava 
merkki rauhattomuudesta ja kapinahalusta. Suhtautumista kansaan lei-
masi paitsi orastava akateeminen mielenkiinto myös holhoava suojautu-
misstrategia. Toisinsanoen emansipaation ja suojautumisen  ambivalens-
si  toistui samansuuntaisena kuin  G.  0.  Waseniuksen asenteissa ja pyrki-
myksissä.85  

Kuten edellä  on  käynyt ilmi, ei valtiollisen aseman muuttuminen 
sinällään välittömästi vaikuttanut kirjallisen eliitin näkemyksiin naiskas-
vatuksen ja avioliiton uudistamisesta. Myös valistusajattelun ja roman-
tiikan kovin jyrkkä vastakkainasettelukin vaikuttaa perheihanteiden koh-
dalla haetulta. Nuorten yliopistomiesten esittämä vallitsevien naiskasva-
tus- ja avioliittonäkemysten kritiikki toistui  1790-luvulta  1830-luvulle 
paljolti samansisältöisenä. 

Pidemmällä tähtäimellä valtiollisen aseman muutos vaikutti kuitenkin 
syvällisesti myös perheestä käytyyn julkiseen keskusteluun. Kansallisen  

S4 	Stenius, 1992 s. 287. Arwidssonin kansallisten ihanteiden saksalaisesta taustasta 
Castren, 1951 s. 179-185. 

85 	Murtorinne. 1992 s. 15-19; Paasivirta, 1978 s. 52-82; Vuorela, 1980 s. 24-35. 



identiteetin etsimisestä muodostui uusissa olosuhteissa suomalaista si-
vistyneistöä eniten askarruttanut kysymys. Tässä uuden kansalaishengen 
luomisessa kasvatusta ja perhettä sivuavat kysymykset saivat aivan uutta 
painoarvoa. Ruotsissa perhekysymyksistä kirjoitettiin enemmän arjen 
konkreettisten kysymysten tasolla, keskusteltiin esimerkiksi miehen ja 
naisen taloudellisista oikeuksista. Samalla käynnistyi myös perheoikeu-
dellinen uudistustyö, vuosikymmeniä aikaisemmin kuin Suomessa. Kun 
Suomessa lainsäädäntötyö oli pysähdyksissä ja päähuomio kiintyi kan-
sallisten symbolien luomiseen, sai meidän perheideologinen keskuste-
lummekin entisestä emämaasta poikkeavia sävyjä. Kun meillä puhuttiin 
1800-luvun alkupuolella "suomen kansasta" tai "suomen äideistä" tai 
"perheestä" ylipäätään, oli kysymyksessä yleensä enemmänkin idea kuin 
arkitodellisuus.86  

Autonomian aika merkitsi myös valtion siviilivirkamieskunnan ase-
man ja määrän selvää vahvistumista. Kaupungeissa asuva, pääasiassa 
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	rahapalkalla elävä ja koulutuksen merkitystä korostava virkamieskunta 
sai suuriruhtinaskunnassa keskeisen aseman. Myös aatelisen eliitin pii-
rissä muuttunut tilanne muokkasi elämänolosuhteita, maahan, armeijaan 
ja säätyyn nojannut elämäntapa alkoi väistyä "porvarillisemman" elä-
mäntavan tieltä. Siirtyminen autonomian aikaan helpotti jo sinällään 
sivistyneistön perhe-elämän irtautumista vanhakantaisista, tiukan sää-
tysidonnaisista ihanteista.87  

3. 1840-1860 KOHTI HEGEMONIAA: 
ALAMAISISTA KANSALAISIKSI 

3.1. 1840-luvun murros  

1840-luvun Ruotsissa Det  går  an-kiista herätti keskustelun rakkausavio-
liitoista, avioeroista, kirkollisesta vihkimisestä sekä naisen oikeudesta 
omaisuuteen ja työhön. Monia näistä kysymyksistä käsiteltiin myös 
valtiopäivillä, ja  Almqvist  otti kirjoituksillaan suoraan osaa valtiopäivä-
politiikkaan liberaalien riveissä. Meillä teos synnytti kiivaan keskustelun 
samasta aihepiiristä, mutta Suomessa ei ollut tässä vaiheessa mahdollista 
ryhmittyä konkreettisten lainsäädäntökysymysten ympärille. Peruske-
hys oli silti sama: sekä  1840-luvun Suomessa että Ruotsissa nousi 
julkisuuteen vastakkainasettelu vanhan yhteisöllisen perhekunnan ja  

86 	Vrt. Paasivirta, 1978 s. 86-87. 
87 	Peltonen, 1990 s. 87-100. 



yksilön oikeuksien välillä. Perheideologisen keskustelun painopiste siir-
tyi yleisestä aristokratiakritiikistä konkreettisempaan yksilön oikeuksien 
ja velvollisuuksien pohdintaan. 

Suomessa tilanne oli siinä mielessä kuitenkin toinen, että meillä 
puhuttiin  1840-luvun nousevan polven piirissä vähemmän yksilön on-
nesta ja huomattavasti enemmän yhteiskunnan, valtion tai kansakunnan 
onnesta. Suomessa sellaiset käsitteet kuin kotimaa, äidinkieli tai isänmaa 
ohjasivat kaikkea ideologista keskustelua. Samassa yhteydessä myös 
perhe sai käsitteenä vahvan ideologisen latauksen. Erityisesti  1840-
luvulta alkaen perheen esitettiin olevan keskeinen instituutio isänmaal-
listen ja kansallisten päämäärien toteuttamisessa. Tämän julkilausutun 
pyrkimyksen takaa paistoivat nousevan sivistyneistön hegemoniapyrki-
mykset.88  

Nämä keskustelun uudet suunnat saivat sivistyneistön siirtämään 
huomiotaan myös alaspäin. Kansasta alettiin hakea tukea ja legitimaatio- 
ta omille pyrkimyksille. Muuttunut tilanne kuvastaa muutoksia sääty- 	163  
yhteiskunnan yläpäässä.  A. F.  Waseniuksen ja  J.  V.  Snellmanin ikäpolvi 
oli jo monin paikoin ylittänyt säätyläisten väliset vanhat rajat. Nouseva 
sivistyneistö oli tehnyt itsensä tarpeelliseksi ja halusi nyt selvemmin 
myös ohjata muuttuvan yhteiskunnan kehitystä. 

Tutkimuksen alussa teimme lyhyen ekskursion  1840-luvun Ruotsiin, 
jossa  Almqvist  ja Snellman kävivät kauaskantoista kirjallista kiistaansa. 
Nyt palaamme aiheeseen, mutta suuntaamme katseen Suomeen. 

Naisemansipaatio, sosialismi ja vapaat liitot 

Snellman kävi Almqvistin vastaista taistoaan pääasiassa Ruotsissa, suun-
naten sanottavansa tietenkin myös Suomeen. Suomalaisten osallistumi-
nen Det  går  an-kiistaan ei kuitenkaan jäänyt  vain  yhden miehen varaan. 
Yksinomaan Helsingfors  Morgonblad  ja Helsingfors  Tidningar  julkaisi-
vat  1840-luvun alkupuolella  23  erilaista Det  går  an-keskusteluun tai 
vapaisiin liittoihin liittyvää artikkelia tai artikkelisarjaa 40:ssä eri nume-
rossa. Tämän lisäksi julkaistiin näinä aikoina myös runsaasti muita 
avioliiton ja perheen ihanteita koskettelevia artikkeleita.89  

Det  går  an-keskustelua ei Suomessa selostettu ulkopuolisen näkökul-
masta, vaan siihen osallistuttiin täydestä sydämestä. Topeliuksen mieles- 

88 	Häggman,  1991A s. 143-156;  Häggman,  1992 s. 3-9;  Häggman,  1993A s. 89-98. 
89 	Ks.  Helsingfors  Morgonblad,  1840  n.  4, 30, 31, 32, 35, 50, 51, 1842  n.  82, 83, 1843  

n.  11, 12, 1844  n.  98, 1845  n.  25, 26, 1846  n.  60,61;  Helsingfors  Tidningar,  1840 
n.28, 1842 n.72, 75, 79, 81, 82, 88, 90, 91, 1842 n.87, 88, 90, 91, 1843 n.30, 31, 
1844 n.39, 1846 n.15, 16, 44.  



tä  Almqvist  oli jopa tärkeämpi ja läheisempi Suomelle kuin Ruotsille. 
Det  går  an  ja sen aiheuttamat seurausilmiöt olivat suomalaiselle sivisty-
neistölle omakohtaisesti koettu "suuri surunäytelmä"9° 

Välittömien tunteenpurkausten ohella erottuu  1840-luvun  Almqvist  - 
keskusteluista myös muita, merkittävämpiä piirteitä. Tärkeintä oli  se,  
että Almqvistin vastustajatkin myönsivät varsin yleisesti, että tämän 
esittämä avioliittokritiiikki oli oikeutettua. Monien säätyläisavioliittojen 
kuoren alta todellakin löytyi miesten tyranniaa ja moni liitto oli solmittu  
vain  taloudellisen hyödyn takia. Toisaalta Det  går  an  sijoitetiin osaksi 
laajempia yhteyksiä ja pyrkimyksiä. Almqvistin välittöminä innoittajina 
ja esikuvina nähtiin kreivi  Saint-Simon, Charles Fourier, George Sand  
sekä muita avioliittoa arvostelleita utopistisosialisteja. Det  går  an  kytket-
tiin myös osaksi individualismin, rationalismin, ateismin ja modernin 
luonnontieteen esiinmarssia.9' 

Kaikki äsken kuvatut piirteet ovat löydettävissä pitkästä kirjoitussar- 
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	jasta, jonka teki Waseniuksen sukupiirin jäsen,  Johanna  Waseniuksen 
veli  Fabian  Collan. Artikkelit ilmestyivät Helsingfors Morgonbladissa 
keväällä  1840.  Collan aloitti liittämällä Det  går  anin ajatukset "oppiin", 
joka Ranskassa ja Saksassa oli esiintynyt jo kauan. Oppi oli lähtöisin 
saintsimonisteilta, sittemmin sitä oli laajalle levittänyt  madame Dude-
vant  (George Sand)  ja Saksaan  se  oli pesiytynyt  das  Junge  Deutschland-
liikkeen myötä. 

Tämän Almqvistin myös Pohjolaan siirtämän opin perusteema oli 
naisen emansipaatio. Tässä vaiheessa Collan katsoi parhaimmaksi sel-
ventää lukijoille mitä uusi ja outo käsite tarkoitti: "Naisen emansipaatio 
pyrkii kumoamaan sekä avioliiton kirkosta ja valtiosta riippuvaisena 
instituutiona että kaikki avioliiton siunaukset perheelle ja yhteiskunnal-
le." Edelleen Collan selvensi opin kannattajien uskovan, että naisen 
riippuvaisuus miehestä oli luonnotonta, epäoikeudenmukaista ja onnet-
tomuutta tuottavaa. Tätä väitettään  he  tukivat toisaalta puhumalla naisen 
luonnollisista oikeuksista tasa-arvoon sekä toisaalta viittaamalla lukui-
siin käytännön esimerkkeihin onnettomista avioliitoista.  

Fabian  Collan myönsi Almqvistin käsittelevän avioliittoa ja naisen 
asemaa korkeamasta näkökulmasta kuin ranskalaiset tai saksalaiset aate-
toverinsa, mutta yhtäkaikki  Almqvist  päätyi samoihin johtopäätöksiin. 
Kirja sinällään oli mestarin työtä, "täynnä nerokkaita kuvia elämästä".  

90 	Helsingfors  Tidningar,  1842 n.79, 81, 82.  Suomalaiset  Almqvist-tutkijat ovat olleet 
Topeliuksen kanssa samaa mieltä siitä, että  Almqvist  oli suositumpi ja rakastetum-
pi Suomessa kuin Ruotsissa. Bergholm,  1902 s.19-20;  Söderhjelm,  1925 s 197-
198,216-238. 

91 	Bergholm,  1902 s.222-233.  Topeliuksen ensihämmennyksesta vuodelta  1840:  To-
pelius,  1922 s.445.  



Surkeata ja surullista siinä oli  se,  ettei  Almqvist  ollut pysynyt kaunokir-
jallisuuden rajoissa. Kirja oli myös oppi avioliiton kumoamisesta ja 
naisen emansipaatiosta, jotka Collan näki yhtenä ja samana asiana. 

Collanin mielestä  Almqvist  pyrki rehellisesti toimimaan perheen ja 
naisen parhaaksi. Opillaan vihkimättömästä ja riippumattomasta rak-
kaussuhteesta  Sara  Videbeck  ahdisteli "inhimillisen järjestyksen arka-
tuntoisimpia kukkia", mutta hyvässä tarkoituksessa.  Almqvist  nousi 
eurooppalaisten naisemansipaation ajajien yläpuolelle, koska hän ei 
halunnut ajaa  vain  naisen materiaalisia etuja ja "luuloteltuja luonnollisia 
oikeuksia". Collan myös ymmärsi Almqvistin pääpyrkimykseksi naisen 
ja miehen välisen rakkauden puhdistamisen valheellisista muodoista. 
Hän myös myönsi Almqvistin olevan siinä oikeassa, että suurta epäsi-
veellisyyttä ja valheita esiintyi avioliiton kulissien takana. Näin erityises-
ti tietyissä (yläluokan) piireissä. Mutta pahaa ei poistettu hylkäämällä itse 
instituutio. Vika ei ollut avioliitossa, joka oli viisas ja järkevä kristillisen 
yhteiskunnan peruspilari, vaan ihmisen omassa heikkoudessa ja kevyt-
mielisyydessä. Aviollisten epäkohtien syyt eivät Collanin mukaan olleet 
yhteiskunnasta, vaan yksilöstä johtuvia." 

Collan laski Almqvistin eduksi myös sen, ettei tämä opissaan ajanut 
saintsimonistien tavoin omaisuuden yleistä yhteisyyttä.  Morgonblad  oli 
näin hieman eri linjoilla Snellmanin Frejassa esittämien ajatuskulkujen 
kanssa. Snellmanin mukaan almqvistilainen vapaa liitto johti myös 
perintöoikeuden ja perheomaisuuden kumoamiseen. Toisaalta hän myö-
täili Snellmanin ajatusta, että vasta valtion vahvistuksen kautta suku-
puolten välinen suhde avioliitossa sai siveellisen arvonsa. Tunteet olivat 
tilapäisiä ja hiipuvia, mutta valtion takaama omistus- ja perintöoikeus 
sekä vanhempien oikeus lapsiinsa edustivat avioliiton pysyvää puolta. 
Almqvistin ideat saattaisivat johtaa paitsi yksityisen omistusoikeuden 
kumoamiseen, myös siihen, että vanhempien oikeus ja velvolisuus las-
tenkasvatukseen evättäisiin. Ihanteellinen avioliitto oli Snellmanille ja 
Collanille kaiken aikaa myös järjen ja velvollisuuden noudattamista.93  

Myös Zachris Topelius etsi  G.  O.  Waseniuksen kustantamassa Hel-
singfors Tidningarissa Almqvistin  "det går  an  -teorioiden" taustavaikut-
tajia ja esikuvia. Topelius nimesi Almqvistin tärkeimmäksi esikuvaksi  
Charles  Fourierin, jonka falangijärjestelmää hän selvitteli lukijoille. 
Mielenkiintoisella tavalla Topelius kytki toisiinsa sekä Fourierin ja 
Almqvistin etsimän uudenlaisen kristillisen moraalin että samanaikaisen 
pohjoisen pietismin. Molempia yhdisti mm. tietty ehdottomuus ja insti- 

92 	Sama vastakkainasettelu (onnettomien avioliittojen syy yksilössä yai yhteiskun-
nassa) tulee esille myös Armas Niemisen tutkimuksista vuosisadan lopun sukupuo-
limoraalista. Nieminen,  1951 s.127-150. 

93 	Helsingfors  Morgonblad,  1840 n.30, 31, 32;  Snellman,  1992 s.241-246. 
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tuutioiden epäily. Myös uudempi tutkimus  on  painottanut Almqvistin 
henkilökohtaisia yhteyksiä herrnhutismiin, joka herätysliikkeistä vah-
vimmin saarnasi naisen henkistä emansipaatiota ja jopa naispappeutta.94  

Almqvistin kirja ymmärrettiin yritykseksi muodostaa uusi tieteellinen 
teoria tai yhteiskunnallinen oppi naisen ja miehen yhteiselämästä. Puhut-
tiin "det-går-an-systeemistä". Vastaavasti koettiin tarvetta vastata Alm-
qvistille mahdollisimman kattavasti ja tieteellisen perustellusti.  J.  V.  
Snellman ja  Israel  Hwasser olivat tällaisia teoreetikkoja, joihin Almqvis-
tin vaatimuksista hämmentyneet ihmiset saattoivat turvata. Lehdissä 
viitattiin paitsi Snellmanin kirjoituksiin, myös Hwasserin teokseen  Om  
äktenskapet  95  

Hwasserille avioliitto oli selvästi väline, jonka avulla hän taisteli 
monia aikansa yhteiskunnallisia uudistuspyrkimyksiä ("sairauksia") 
vastaan. Hän piti avioliiton vastaisen mielipiteen leviämistä tärkeimpänä 
oireena taudin leviämisestä yhteiskuntaruumiiseen. Hwasserille aika- 

166 	kauden sairauden perusta oli kokeellisessa luonnontieteessä ja rationaa- 
lisessa ajattelussa, jotka nostivat materian jalustalle ja unohtivat tai 
kielsivät Jumalan olemassaolon. Rationalismi ja materialismi ruokkivat 
egoismia, joka oli avioliiton pahin vihollinen. Uusiin ajatuksiin liittyi 
lähes aina myös olemassaolevan yhteiskuntajärjestelmän epäily  96  

Uhkaavin muoto  1840-luvun avioliiton vastaisista oireista oli Hwas-
serinkin mielestä Euroopassa riehuva sosialismi. Sosialismin erityinen 
vihamielisyys avioliittoa kohtaan johtui siitä, että avioliittoinstituutio ja  

Helsingfors  Tidningar,  1843 n.30, 31, 101.  Vrt. Westman  Berg, 1962 s.49-59.  
Almqvistin erityisenä kaunokirjallisena esikuvana mainittiin usein  George Sand.  
Sandista lehdistössä annettu kuya oli negatiivinen, usein jopa irvokas. Kirjailijatta-
reen ruumiillistettiin kaikki Ranskasta lähtöisin oleya kumouksellisuus. Helsing-
fors  Morgonblad,  1844 n.54, 55, 90;  Helsingfors  Tidningar,  1843 n.54, 1848 n.78.  
Muun muassa nimimerkki "Philophastus Pomponius" yetosi HT:ssä innoittajiinsa  
Israel  Hwasseriin, J.V. Snellmaniin ja Fredrika Bremeriin. Snellmanin vasta ilmes-
tynyttä romaania  "Fyra giftermål"  hän piti ennen kaikkea protestina pinnallisia, 
sokeaan tunteeseen uskovia rakkausihanteita vastaan. Myös Fredrika Bremerin 
kotipiiriä kuvaavia perheromaaneja hän kehui ja näki ne terveinä reaktioina naise-
mansipaatiota vastaan. (Bremerin myöhemmän maineen valossa vähintäänkin mie-
lenkiintoinen arvio). Snellman ja  Bremer  ylistivät naista hänen ainoassa oikeassa 
piirissään. Kaunokirjalliselle avioliiton ihanteiden kuvaukselle taas antoi vakaan, 
tieteellisen perustan kirjoittajan mielestä Hwasserin teos  "Om  äktenskapet".  Hel-
singfors  Tidningar,  1842 n.87, 88, 90, 91.  Vrt. Bergholm,  1902 s.237-243;  Jäger-
skiöld,  1987 s.69-91. 
Israel  Hwasser  (1790-1860)  vaikutti Suomessa vuosina  1817-1829  lääketieteen 
professorina ja lääkintähallituksen (Collegium medicum) jäsenenä. Osallistui aktii-
visesti Suomen valtiollisesta asemasta ja yhteiskuntaelämästä käytyyn keskuste-
luun yielä synnyinmaahansa Ruotsiin muuton  (1830)  jälkeenkin. Hwasserin ansiot 
käytännöllisen lääkintätoimen kehittämisessä olivat vähäiset, sillä hän oli viimeisiä 
puhtaasti spekulatiivisen, ns. luonnonfilosofiaan pohjautuvan lääketieteen edusta-
jia Suomessa. 
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perhe olivat yksityisen omistusoikeuden ja kristillisen kasvatuksen tär-
keimpiä ylläpitäjiä. "Uskonnon vallasta vapautunut tunne" muuttui raa-
kojen massojen käytössä kaikennieleväksi himoksi. Hwasser yhdisti 
seksuaalisen vapauden, sosialistiset aatteet ja modernin luonnontieteen 
saman jumalattoman hengen lapsiksi. Avioliittoa uhkaava egoismi ja 
aistillisuus palautuivat hänen mukaansa  1700-luvun jälkipuolen ajatus-
maailmaan. Toisaalta valistuksen harjoittama epäily, toisaalta Rousse-
aun, jopa Goethen subjektiivista tunnetta ja yksilöä ylistävät teokset 
olivat olleet synnyttämässä  1800-luvun individualistista liberalismia, 
naisemansipaatiota, ateismia ja sosialismia. Hwasserin mielestä perintei-
nen huoneentaulun järjestys patriarkaalisine perheihanteineen oli ainoa 
keino kukistaa ajan sairaudet.  Jos  miehen asema perheessä järkkyi, oli 
koko yhteiskunnan tasapaino vaarassa  97  

Ensireaktiot Det  går  aniin olivat kaikkein kiivaimmat. Puheet "likai-
sesta falloksenpalvonnasta"  (smutsig  priapism)  tai "myrkynlevittämi- 
sestä" edustavat välitöntä tunnekuohua.98  I840-luvun edetessä myös 	167  
tiedot esimerkiksi naisemansipaation pyrkimyksistä selkenivät ja moni-
puolistuivat. Det  går  an  osattiin jo yleisesti sijoittaa osaksi eurooppalaisia 
aatevirtauksia, ei mieleltään heikentyneen neron pimeäksi hetkeksi.  
Monet  suomalaisenkin sivistyneistön edustajat havahtuivat huomaa-
maan, että  Almqvist-kiistassa oli pohjimmiltaan ollut kyse samasta 
vastakkainasettelusta kuin  1840-luvun muissakin vapautumispyrkimyk-
sissä. Vastakkain olivat aikakauden omia käsitteitä käyttäen patriarkaa-
linen sääty-yhteiskunta ja emansipoitunut individualismi.99  

Ajat todellakin muuttuivat. Vuonna  1848  Almqvistia ja Det  går  ania 
käytettiin meillä jo auktoriteettina vaadittaessa naiselle oikeutta opintoi-
hin ja ammattiin. Yhdenkään naisen ei pitänyt alistua lailliseen prostituu-
tioon,  so.  avioitumiseen ilman tunnesiteitä,  vain  taloudellisen hädän 
torjumiseksi. Tämä Almqvistin esittämä vaatimus tavoitti myös  J.  V.  
Snellmanin.  Jo 1840-luvun jälkipuolella hän epäsuorasti myönsi Alm-
qvistin olleen oikeassa vaatiessaan perheiden elämäntavan ja ihanteiden 
muutoksia.  1860-luvun valtio-opin luennoissaan hän ymmärsi naisen 
vapautuksen oikeutuksen tilanteessa, jossa naisen oli toimeentulon takia 
pakko hyväksyä kosinta tuntematta mitään henkilöön kohdistuvaa miel- 

99 	Helsingfors  Morgonblad,  1846 n.38;  Morgonbladet,  1848 n.49, 50, 51, 74, 75, 76, 
77, 78, 79;  Lindman,  1950 s.315.  Eräiden tutkijoiden mukaan esim. Topelius ja 
Runeberg ensijärkytyksestä toivuttuaan suhtautuivat ymmärtäväisesti ihailemansa 
kirjailijan Det  går  an-teorioihinkin. Julkisuudessa  he  eivät kuitenkaan suoraan 
puolustaneet esim. kirkollisen vihkimisen poistamista tai avioeron helpompaa myön-
tämistä. Jägerskiöld,  1987 s.91;  Söderhjelm,  1925 s.246-248, 261-263.  

97 	Hwasser,  1842 s.1-38, 110-123.  Vrt. Alavuotunki,  1986 s.99-101. 
98 	Helsingfors Tidningar,  1840 n.28. 



tymystä. Snellman ei myöskään enää pitänyt kirkollista vihkimistä 
avioliiton ehdottomana edellytyksenä.10° 

Loppujen lopuksi  Almqvist  säilytti meillä pitkään asemansa luettuna, 
kunnioitettuna ja myös usein jäljiteltynä kirjailijana. Esimerkiksi Rune-
bergin suositussa Nadeschda-runoelmassa tuoreet  Almqvist-vaikutteet 
olivat ilmeisiä. Runeberg kertoi naisen ja miehen tasavertaisesta rakkau-
desta ja yksilön oikeudesta valita oma tiensä säätyrajoista piittaamatta.101  
Waseniusten piirissä häntä luettiin niin  1840-, 1870-  kuin vielä  1900-
luvun puolellakin.to2  

Naisemansipaation uhka perheihanteiden kiteyttäjänä 

Helsingfors Tidningarin 24-vuotias toimittaja Zachris Topelius puhui 
vuonna 1842 kahdesta suuresta luonnonvoimasta, jotka irtipäästämällä 
1840-luvun uusi eurooppalainen sukupolvi aikoi tehdä itsensä kuolemat- 
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	tomaksi. Nämä kevyet, lämpimät ja maailmaa mullistavat voimat olivat 
höyry ja nainen. Topelius myönsi, että naisiin oli kohdistunut monituhat-
vuotinen paine. Toisaalta jos venttiilit avattaisiin kokonaan oli olemassa 
vaara, että nainen ja naisellisuus haihtuisivat avarassa maailmassa ole-
mattomiin. Naisen poistuessa perheen piiristä hän polttaisi siipensä ja 
menettäisi tärkeimpänsä, naisellisuuden. Perheen ulkopuolella toimivan 
naisen oli johdonmukaisuuden nimissä valmistauduttava myös kasvatta-
maan viikset ja sotimaan turkkilaisia vastaan. 

Topeliuksen lennokkaan pakinoinnin seasta ja taustalta löytyy suurin 
osa varhaisen suomalaisen naisasiakeskustelun omintakeisista piirteistä. 
Ensinnäkin hän yhdisti tekstissään naisemansipaation ohjelman ja rans-
kalaisilta utopistisosialisteilta periytyvän vapaan rakkauden ohjelman. 
Useiden aikalaistensa tavoin Topelius julisti eurooppalaisen naisemansi-
paation olevan vakava uhka avioliiton ja perheen pysyvyydelle. Tosiasi-
assa kyse oli tietenkin mitä suuremmissa määrin miehen aseman ja 
vallan pysyvyydestä. 

Toiseksi naiskirjailija oli Topeliukselle räikein esimerkki emansipoi-
tuneesta naisesta. Varhainen naisemansipaatiokeskustelu oli meillä vah-
vasti kirjallista ja ulkomainen kaunokirjallisuus oli väylä, jonka kautta 
nämä uudet ajatukset meille saapuivat. 

100 	Litteraturblad  1848 n.9;  Bergholm  1902, s.238-240. 
101 	Karkama,  1982  s.I77-195. Almqvistin suuresta merkityksestä Runebergin tuotan-

nolle Söderhjelm.  1925 s.236-243. 
102 	Sophie Winter  G.  0.  Waseniukselle  21.6.1840  (SLS  408.1.1.);  Lovisa  Carpelans  

betyg, utklipp  mm. (SLS  633.8.6.)  sisältää tiedon, että  Marie-Louise  Wasenius 
järjesti  1900-luyun alussa  Almqvist-iltoja, joissa mm. esitelmöitiin Almgvistista ja 
naiskysymyksestä. 



Lopulta Topelius myönsi, ettei suomalaisen naisen asema ollut paras 
mahdollinen, mutta oli samalla ehdottomasti sitä mieltä, että naisen 
asemaa oli parannettava hänen omassa toimintapiirissään eli perhees- 
sä. 103  

Merkittävin havainto  on  kuitenkin  se,  että ennen valtiopäivätoimin-
nan käynnistymistä ja ennen naisasian organisoitumista naisemansipaa-
tio ymmärrettiin meillä yhtä hyvin perheen sisälle kuin perheen ulkopuo-
lelle suuntautuvaksi toiminnaksi. Kun naisemansipaatio  1840-luvulla 
käsitteenä ilmaantui julkisuuteen, liittyi  se  useimmiten keskusteluun 
naisen asemasta avioliitossa. 

Nykypäivän näkökulmasta  on  mielellään hahmotettu kaksi toisilleen 
vastakkaista pyrkimystä ja ihannetta: "perinteinen" perheelle omistautu-
nut nainen ja "uusi" perheen ulkopuolella(kin) toimiva nainen. Näin 
myös naisemansipaatiota  on  tutkittu ennen muuta naisen etenemisenä 
julkiseen piiriin. Asoita  on  katsottu koulutuksen, kansalaisoikeuksien 
sekä politiikkaan ja työelämään osallistumisen näkökulmasta.104  

Naistutkimus  on  kuitenkin jo varhain havainnut, että naisemansipaa-
tion rajaaminen julkiseen ja poliittiseen sivuuttaa naisen aseman ja 
ihanteiden kannalta oleellisia asioita. Naisen vapautumista ei voida 
tutkia ilman yksityistä ja henkilökohtaista, perheen piiriä. Naisemansi-
paatio  on  Suomessakin ymmärrettävä historiallisena käsitteenä, jolla  on  
ollut useita erilaisia sisältöjä ja ilmenemismuotoja.'o5  

Naisemansipaatiota eri muodoissaan julistaneiden kirjoitusten vas-
taanotto sai selvästi kaavamaisia ja ohjelmallisia piirteitä. Ensin myön-
nettiin (ainakin osittain) naisen aseman ongelmat. Seuraavaksi kuitenkin 
asettauduttiin puolustuskannalle ja syytettiin naisemansipaatiota (tai 
yleisemmin "ajan henkeä" tms.) perheen ja naiseuden hylkimisestä. 
Lopuksi nimettiin ratkaisu: naisen arvoa ja asemaa korotettiin parhaiten 
perheen piirissä, jota kautta hän myös parhaiten toimi yhteiskunnan 
hyväksi. Kun naisen kutsumustyön merkitys todella ymmärrettäisiin ei 
naisemansipaatiota tarvittaisi. Vastakohtana "ulkoiselle", "karkealle", 
"materialistiselle" tai "äärimmäiselle" emansipaatiolle tätä prosessia 
nimitettiin "sisäiseksi", "jaloksi" tai "todelliseksi" emansipaatioksi.11'6  

103 	Helsingfors Tidningar,  1842 n.72. 
104 	Vrt. Jallinoja,  1983 s.25;  Saarinen,  1985 s.55-57. 
105 	Vrt. Saarinen,  1985 s.95-101. 
106  Esim. Hwasser,  1842 s.120-121;  Riehl,  1856 s.7-10, 90-91;  Snellman  (K.T.II)  

1928, s.32-38;  Helsingfors Morgonblad,  1840 n.30, 31, 32, 1844 n.54, 55, 1846 
n.48, 49, 53, 55;  Helsingfors Tidningar,  1832 n.30, 33, 37, 1840 n.28, 1842 n.87, 
1843 n.101, 1844 n.39, 1848 n.78;  Litteraturblad,  1849 s.145-154, 177-181, 1859 
s.260-263, 1862 s.31-38;  Saima,  1846 n.11. 
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Tässä yhteydessä onkin keskityttävä selventämään sitä yhteyttä, joka 
naisemansipaation uhkalla ja perhekeskeisillä ihanteilla oli. 1700-luvun 
lopulla voimistunut tyttöjen salonkikasvatuksen sekä pakko- ja speku-
laatioavioliittojen arvostelu oli sen esittäjien näkökulmasta selvästi eman-
sipatorista.107  Uhkaksi ja ongelmaksi naisen aseman parantaminen näyt-
tääkin nousseen vasta kun perheen sisäinen hierarkia kyseenalaistettiin 
tai naiselle vaadittiin tehtäviä perheen ulkopuolelta. Ennen 1840-lukua 
tällaiset vaatimukset olivat kuitenkin vain etäisiä kaikuja Euroopasta.10s 

Naiskirjailijat olivat meillä edelläkävijöitä naisen elämänpiirin laa-
jentamisessa. Myös jälkimaailma on nostanut heidät suomalaisen nais-
asian esitaistelijoiksi. Sara Wacklinin ja Fredrika Runebergin uranuurta-
jatöitä on hyvällä syyllä painettu ja käännetty viime vuosina uudestaan. 
Kummankin aatteelliseksi esikuvaksi ja vaikuttajaksi on todettu Fredrika 
Bremer.' 09  

On selvää, että suomalaisen naisasian esitaistelijoiksi etsitään suoma- 
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	laisia naisia. Korostettu kansallinen naisnäkökulma saattaa kuitenkin 
myös hämärtää näköalaa. Suomalaisen naiskirjallisuuden yleisesitykses-
sä kerrotaan 1840-luvun osalta ulkomaalaisia naisemansipaatioajatuksia 
esitetyn vain harvoin (kaksi lehtiartikkelia). Eräänä syynä esittelyn 
vähäisyyteen mainitaan pääkaupunkilehtien sensurointi.1° Kirjoittajalta 
on jäänyt huomaamatta, että pelkästään kahdessa pääkaupunkilaisessa 
lehdessä ilmestyi 1840-luvun alkupuolella 23 artikkelia, joissa käsiteltiin 
radikaaleja naisemansipaatioajatuksia. Eräs syy huomaamattomuuteen 
lienee siinä, että kyseisten ajatusten alullepanija oli ruotsinmaalainen 
mies.  C. J.  L. Almqvistin kirjoitukset naisemansipaatiosta olivat Suo-
messa tunnetumpia kuin yhdenkään suomalaisen kirjoittajan (naisen tai 
miehen) mahdolliset emansipaatioajatukset. 

107 	Esimerkiksi meillä ahkerasti käännetty ja siteerattu J.H. Campe puhui selvin sanoin 
naisen vapauttamisesta ranskalaisen muodin, salonkien ja tyhjänpäiväisen kasva-
tuksen orjuudesta. Miehen yliyalta perheessä sen sijaan ei ollut ongelma, vaan osa 
luonnollista järjestystä. Campe, 1798 s.23-25. 

108  Kuvaavasti ensimmäinen tapaamani suomalainen viittaus eurooppalaiseen naise-
mansipaatioon käsittelee aihetta juuri avioliiton ehtojen ja naisen sekä miehen 
olemuksen kannalta. Kyseessä oyat F. M. Franzénin siveysopin luennot vuodelta 
1802. Franzénille saksalaisen Hippelin ja englantilaisen Wollstonecraftin edusta-
man naisasian haaste merkitsi kysymystä siitä, saako nainen itse kosia.  Franzén  
tulkitsi asian niin, että varhainen naisemansipaatio tällä vaatimuksellaan samalla 
kyseenalaisti miehen herruuden perheessä. Miehellä ei Franzénin mukaan ollut 
myötäsyntyistä valtaa naisen yli. Tämä ei kuitenkaan tarkoitanut sitä, etteikö mie-
hellä voimakkaampana olisi yiimekädessä oikeus hallita vaimoaan. Näin naiselle ei 
ollut tarpeellista antaa aloitetta kosinnassakaan. Tässä  Franzen  vetosi myös edisty-
neempien Euroopan maiden esimerkkiin ja naisen luontaiseen ujouteen. "Naisen 
ylpeys on olla etsitty, eikä etsiä itse'.  Franzen,  1802 s.403-404. 

1°9 	Huhtala, 1989 s.124-131; Mannninen, 1989 s.102-103. 
10 	Mäkelä 1989, s.95-97. 



Det  går  an  -keskustelun myötä naisemansipaatio leimattiin uhkaksi 
avioliitolle ja perheelle. Tiedot naisemansipaation pyrkimyksistä toki 
monipuolistuivat vähitellen ja keskustelu esimerkiksi naisen oikeudesta 
koulutukseen ja työhön siirtyi asiallisemmalle pohjalle. Mielikuva nais-
emansipaation puolestapuhujista avioliiton kumoajina näyttää kuitenkin 
säilyneen pitkään, ja tuota mielikuvaa myös halukkaasti käytettiin kai-
kenlaisia uudistuspyrkimyksiä vastaan. Suomessa naisemansipaatio, 
sosialismi sekä avioliiton kumoaminen yhdistettiin toisiinsa vielä kym-
meniä vuosia Det  går  anin ilmestymisen jälkeenkin."'  

J.  V.  Snellman esitteli useaan otteeseen saksalaisen  W.  H.  Riehlin 
ajatuksia perheen korvaamattomasta merkityksestä ihmisyhteisöjen elä-
mässä. Riehl puhui perheestä pysyvänä ja pyhänä arvona, mutta hänen 
kirjoituksensa olivat myös selviä reaktioita oman aikansa haasteisiin. 
Riehlin vuonna  1856  käännetyn kirjan  Familjen  läpikulkeva teema oli 
perhettä uhkaavien vaarojen paljastaminen ja torjuminen. Perheen vihol-
listen kärjessä kulkivat taas kerran naisemansipaatio sekä sosialismi, 
jotka kumpikin uhkasivat niin isäntävältaa kuin yksityistä omistusoike-
uttakin. Vaara oli torjuttavissa  vain  "emansipoimalla perhe".11222  

Perheen emansipoimisella Riehl tarkoitti perheen ja naisen merkityk-
sen tunnustamista. Kun valtio tunnustaa perheen todellisen arvon "luon-
nollisena organismina" ja kaiken muun inhimillisen toiminnan perustana 
ei naisemansipaatiota tai sosialismia tarvita. Kun valtio tunnustaa "nai-
sen positiivisen poliittisen kutsumuksen" eli kodin siveellisen hengen 
rakentamisen,  on  perhe pelastettu.13  

Riehl otti vastustajiensa käsitteet omaan käyttöönsä. Puhumalla todel-
lisesta emansipaatiosta ja vaikuttamisesta hän pyrki osoittamaan uudis-
tuspyrkimysten epätodellisuuden ja luonnonvastaisuuden. Riehliä luet-
tiin meillä  1850-luvulla, mutta jo edellisellä vuosikymmenellä mm. 
Hwasser, Laurell, Snellman ja Topelius esittivät samanlaisen vastauksen 
samaan haasteeseen. Perhekeskeisten ihanteiden esillenostamisella ja 
naisemansipaation uhkalla oli selvä yhteys. Erilaiset perheeseen ja avio-
liittoon suuntautuneet uudistusvaatimukset haluttiin suunnata ja' jalos-
taa" kansallisen rakentamisen ja uudistamisen käyttöön.  

I 	Esim. Funcke,  1910 s.38,143-144,204-205;  Granfelt,  1876 s.150-151;  Langlet,  
1886 s.7-8;  Nieminen,  1990 s.118-120;  Riehl,  1856 s.7-10; Salo, I939 s.291-292;  
Snellman (K.T.  XI) 1931, s.37-39;  Tidskrift utgifven af  Pedagogiska Föreningen  i  
Finland, 1866 s.36-40. Gunnar  Qvist  on  osoittanut Ruotsin osalta, että juuri kes-
kustelu Det  går  anista tiivisti naisemansipaation yastustuksen. Myös Qvistin mu-
kaan naisemansipaatio leimattiin DGA:n myötä epämoraaliseksi vapaan rakkauden 
palvonnaksi. Qvist,  1978 s.26-27. 

12 	Riehl,  1856 s.3-20, 90-99. 
13 	Riehl,  1856 s.12, 90-91. 

171 



Äitiyden ja perheen arvon miehiset esilletuojat eivät yleensä myös-
kään pyrkineet salaamaan tuota yhteyttä. Päinvastoin, "todellisen eman-
sipaation" ohjelmallisuus tuotiin selvästi esille. Naisen asemassa ja 
arvossa oli puutteita ja asiasta piti keskustella. Naisemansipaatio oli 
tuonut monet ongelmat päivänvaloon, mutta sen esittämät keinot nähtiin 
uskonnon ja yhteiskunnan vastaisia. Naisen aseman ongelmiin ja naise-
mansipaation uhkaan oli vastattava positiivisella ohjelmalla. "Positiivi-
sen ohjelman" ja "todellisen emansipaation" todellinen ohjelma oli 
kaikkien korulauseiden jälkeen se, ettei uskonnon ja yhteiskunnan siu-
naamia perheen sisäisiä valtasuhteita saanut järkyttää.14  

Naisemansipaatio ei ollut ainoa ilmiö, jonka nähtiin uhkaavan miehen 
valta-asemaa perheessä, mutta se koettiin tärkeimmäksi. Toisaalta aika-
laisten oli ajoittain varsin vaikeata paikallistaa ja konkretisoida naise-
mansipaatiota. 1840-luvulla näkyvissä ei ollut organisaatioita tai lakia-
loitteita, joihin tuon uhkan paikallistaisi. Rouvasväenyhdistysten hyvän- 
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	tekeväisyystoiminta käynnistyi, mutta niiden ohjelma ja toiminta ei 
kyseenalaistanut perheen sisäisiä valtarakenteita. Itse asiassa ei ollut 
suomalaisia naisia, jotka julkisesti olisivat vaatineet naisemansipaatio-
ta.1 '5  

Kriittisen arvion mukaan kyseessä olikin ehkä "haamu", tyhjä sana 
vailla kosketuskohtia todellisuuteen.16  Myös Wilkama puhuu tutkimuk-
sessaan naisemansipaatiosta 1860-luvulla "näkymättömänä vihollise-
na".11' Voisi puhua myös hyvästä vihollisesta. Naisemansipaatio näyt-
tääkin olleen paljolti samanlainen iskusana ja käsikassara kuin "naisen 
kotikutsumus" tai "yhteiskunnallinen äitiys". Nousevan sivistyneistön 
miesten näkökulmasta suojautuminen naisten omilla ehdoilla tapahtu-
valta vapautukselta vertautui suojautumiseen suuren yhteisen rahvaan 
omilla ehdoilla tapahtuvaan vapautukseen. Sivistyneistö tahtoi päättää 
naisten ja kansan puolesta näiden vapautumisen asteista ja aikataulusta. 

3.2. Eurooppalainen aatetausta 

Perheen ihanteet, sellaisina kun ne tulivat erityisesti 1840-luvulta alkaen 
esille esimerkiksi  A. A.  Laurellin tai  J.  V. Snellmanin tai Z. Topeliuksen 
tuotannossa, eivät sisällöltään olleet mitenkään leimallisen suomalaisia. 

114 	Hwasser,  1842 s.1-32;  Helsingfors  Tidningar,  1842 n.72, 87, 1844 n.39. 1846 n.15  
ja  16;  Litteraturblad,  1849 s.145-154, 177-181, 1859 s.260-263, 1862 s.31-38, 83;  
Saima,  1846  n.11; Snellman (K.T.  XI), 1931 s.130-132.  Väktaren,  1847  andra 
häftet  s.I-12.  

115  Poikkeuksena nimimerkki "Esperance", joka kuvaavaa kyllä paikallistaa naise-
mansipaation pyrkimykset avioliiton ehtojen ja edellytysten parantamiseen sekä 
miehen ja naisen roolien vaihtamiseen. Åbo  Underrättelser,  1842 n.9. 

116 	Helsingfors  Tidningar,  1851 n.23.  



1800-luvun suomalaisen sivistyneistön perheihanteiden ydin oli kysy-
mys perheen henkisestä tilasta, siveellisyydestä. Tämän painotuksen 
taustalla vaikuttivat erityisesti romantiikan kauden eurooppalaiset val-
tioteoriat ja saksalainen idealistinen filosofia. Niissä moraali nostettiin 
taloudellisten ja oikeudellisten kysymysten rinnalle tutkittaessa perheen 
olemusta ja merkitystä. Wilhelm Bolinin sanoin 1700-luvulle asti vallin-
nut oppi perheen järkevästä välttämättömyydestä sai ennen kaikkea 
Rousseaun ja Hegelin myötä väistyä ja tilalle tuli vähitellen oppi perheen 
siveellisestä tehtävästä. Perheen tehtävät ja olemus liitettiin uudella 
tavalla ja voimalla osaksi suomalaista moraali- ja valtio-oppia.118  

Ensimmäisenä näkyvänä eurooppalaisena viitoittajana näille uusille 
poluille toimi Jean-Jacques  Rousseau.  Jo Snellman ja  Bolin  korostivat 
juuri Rousseaun panosta lastenkasvatuksen ja perheen ihanteiden uudel-
leenarvioinneissa. Myös monet nykypäivän tutkijat ovat Rousseaun 
merkityksestä tässä suhteeessa samaa mieltä. Rousseaulle perhe oli 
hyvinvoivan yhteiskunnan keskeinen instituutio, mutta aiemmista filo- 	173 
sofisista traditioista poiketen perhe ei hänelle enää merkinnyt kotitaloutta 
tai omistamista. Rousseaulle perhe oli ensisijaisesti "koti", jota liitti 
yhteen sukupuolien ja sukupolvien välinen keskinäinen rakkaus. Hän 
puhui perheestä, jossa vain mies kävi työssä kodin ulkopuolella ja vaimo 
vastasi kodinhoidosta. Tästä naisen luomasta kodikkuudesta tuli Rousse-
aun käsissä ideologia ja yhteiskuntaa muuttava moraalinen periaate.19  

Rousseaulaiset ajatukset perheestä saivat erityisen vahvan jalansijan 
saksalaisella kulttuurialueella. Lessingistä ja Goethesta alkaen koko  
Sturm  und  Drang-liike uppoutui romanttisen subjektivismin syövereihin 
ja tunnusti avoimesti velkansa Rousseaulle.1-0  Saksalaisen romantiikan 
myötä keskiluokkaisiin ihanteisiin ja pyrkimyksiin sidottu koti ja perhe 
saivat kunniapaikan niin kaunokirjallisuudessa kuin idealistisen koulu-
kunnan yhteiskuntafilosofisissa teksteissäkin. Toinen toisensa varaan 
rakentaen erityisesti Friedrich  Schiller,  T.  G.  Hippel ja  J. G.  Fichte  
antoivat saksalaisen sivistyneen keskisäädyn perheelle oikeutuksen, 
ihanteet ja ohjelman. Harvinaisen vaikutusvaltaisen synteesin kaikesta 
sanotusta ja tapahtuneesta muovasi  G.  W. F. Hegel.'2' 

Hegelin yhteiskuntafilosofia oli ensimmäisiä, jossa puhutaan uudesta 
ja entistä selvästi abstraktimmasta työnjaon, tarpeiden, vaihdannan ja 

117 	Wilkama,  1938 s.155. 
118 	Bolin, 1864 s.191-193.  Romantiikan ja Hegelin oppien "lomittaisesta ja yhtäaikai-

sesta" Suomeen tulosta mm. Jussila,  1987 s.63-64. 
19 	Bolin, 1864 s.150-155;  Litteraturblad,  1855 s.73-74. 1857 s.150-155;  Ambjörns-

son, 1979 s.23-29; Pope, 1987 s.136-138; Rousseau, 1953 s.310. 
120 	Hauser, 1962 s.109-115. 
121 	Saksalaisen säätyläiskulttuurin poryarillistumisesta sekä porvariston käsitteistä ks.  

Kocka,  1987 s.21-54.  



yksityisomistuksen järjestelmästä. Hän puhui yhteiskunnasta, joka oli 
itsenäistymässä sääty-yhteiskunnan sosiaalisista, taloudellisista ja poliit-
tisista siteistä.  Hegel  näki tämän kansalaisyhteiskunnan tai porvarillisen 
yhteiskunnan (Biirgerliche Gesellschaft) ristiriitaisuudet ja uuden ajan 
uudet ongelmat. Yksilön ja yhteiskunnan välistä uudentyyppistä kitkaa 
lievittämään tarvittiin myös uudenlainen ihanne perheestä.'' 

Hegeliläinen perhe patosi ympäröivän yhteiskunnan rikkirepivää egois-
mia. Samalla sille annettiin tärkeä tehtävä edellisiltä sukupolvilta perit-
tyjen tapojen ja siveellisyyden siirtäjänä aina uusille polville. Hegelille 
perhe oli "valtion eettinen perusta". Perheen suhde yhteiskuntaan ja 
valtioon oli ennen kaikkea moraalinen. Vastaavasti perheen perusta oli 
rakkaudessa ja lasten kasvatuksessa.  Hegel  hylkäsi näin sekä perinteisen 
patriarkaalisen näkemyksen isännän luonnollisesta ja pysyvästä vallasta 
perheen ja valtion perustana, että engantilaisperäisen, liberaalin  katsan-
non  perheestä sopimuksena ja riippumattomana sosiaalisena yksikkönä. 

174 

	

	Toisaalta  Hegel  tunnusti myös perheen materiaalisen perustan. Perheen 
yksityisomaisuus edusti perheen institutionaalista ja ulospäin suuntautu-
vaa puolta.'23  

1800-luvun eurooppalaisen sivistyneistön perheihanteiden ehkä kes-
keisimmät käsitteet olivat yksityinen ja julkinen. Ne jäsensivät ihmiselä-
mää niin teoriassa kuin käytännössäkin. Länsimaisessa filosofiassa ja 
poliittisessa ajattelussa yksityinen ja julkinen on vuosisatojen saatossa 
toistuvasti sidottu sukupuoleen: julkinen mies ja yksityinen nainen. 
Jakoa on perusteltu miehen ja naisen syntyperäisesti erilaisilla ominai-
suuksilla. Yksinkertaisesti niin, että mies on parempana ja täydellisem-
pänä ihmisenä ollut oikeutettu päättämään yhteisistä asioista. Vastaavas-
ti nainen niin ruumiiltaan kuin mieleltäänkin heikompana on ollut sidottu 
yksityisen perheen piiriin.''-4 

Tätä aristotelista traditiota monivivahteisempi nais- ja mieskuva alkoi 
hahmottua jäljittämämme perheihanteen varsinaisten kantaisien, Rous-
seaun, saksalaisen romantiikan ja idealistisen filosofian piirissä. Heille 
nainen ja mies olivat edelleen perustavasti erilaisia ja nainen oli heikompi 
astia. Uutta on sukupuolten erilaisuuden painottaminen toisiaan täyden-
tävänä ja kokonaisuutta luovana. Nainen oli miehestä ja miehen julkises-
ta toiminnasta riippuvainen, mutta toisaalta usein moraalisesti ja emotio-
naalisesti tätä korkeammalla tasolla. Tämän ajatuksen mukaan, mies ei 
enää ollut täydellinen, eikä nainen vajaa, vaan kumpikin olivat yksin 

'" Elshtain, 1981 s.176-180.  Landes,  1982 s.131-132. Kansalaisyhteiskunta-käsit-
teen määrittelystä ja suomentamisesta ks. Manninen, 1987 s.12-13. 

13 	Landes,  1982 s.129-143; Manninen, 1987 s.9-11. 
124 	Elshtain, 1981 s.102-107; Knuuttila, 1986 s.99-102; Saarinen, 1985 s.28-33. 



vajaita. Yksityisen perhe-elämän piiriä ei toisin sanoen haluttu nähdä 
huonompana tai vähemmän tärkeänä, vaan vain erilaisena ja julkista 
elämänpiiriä täydentävänä.'25  

Suomessa näkyvimmin vaikuttaneen saksalaisen idealistisen filosofi-
an piirissä suhtautuminen naisen ja miehen tasa-arvoon vaihteli. Kaikki 
tunnustivat sukupuolten välisen periaatteellisen tasa-arvon. Fichten 
mukaan avioliittosopimus kuitenkin muutti tilanteen. Tällöin nainen 
luovutti miehelle kaikki oikeutensa ja myös omaisuutensa. Perhe oli yksi 
oikeushenkilö, jota vain mies edusti julkisuudessa.  Fichte  asetti naisen ja 
miehen myös rakkaudessa epätasa-arvoiseen asemaan. Hänen mukaansa 
nainen oli rakkaussuhteessa sielunvoimiltaan heikompana aina epäitse-
näisempi ja riippuvaisempi osapuoli. Esimerkiksi Hippel ja  Hegel  taas 
korostivat naisen ja miehen molemminpuolisesta rakkaudesta syntyvää 
tasa-arvoa. Sukupuoleen sidotun yksityisen ja julkisen toiminnan tärkeä-
tä rajaa ei kuitenkaan kukaan kiistänyt.'26  

Meillä järjestäytyvän naisasialiikkeen myötä 1800-luvun jälkipuolel- 	175  
la  erääksi esikuvaksi nostettu liberaali yhteiskuntafilosofia lähti abstrak-
tista tasa-arvoajattelusta, mutta päätyi sekin yleensä näkemykseen naisen 
luonnollisesta sopivuudesta ensisijassa perhe-elämään. Adelaide Ehn-
roothin Helsingfors Dagbladissa innolla esittelemä John Stuart  Mill  piti 
naisen ensisijaisena kutsumuksena yhteiskunnan aiheuttamien ristiriito-
jen puhdistamista ja kaunistamista, mutta rajasi tämän toiminnan kodin 

Ajatus perheen siveellisen tehtävän ensisijaisuudesta liittyi uusiin 
kotikasvatuksen ihanteisiin ja meilläkin 1700-luvun lopulla kypsyneisiin 
kasvatustieteen uudistuspyrkimyksiin. Locken ja Rousseaun suora, mut-
ta erityisesti epäsuora vaikutus lienee tässäkin huomattava. 1800-luvun 
keskeinen eurooppalaisen perhekultin rakentaja Aimé Martin nimesi 
Rousseaun uudistajaksi, joka ensimmäisenä ymmärsi äitiyden valtavan 
yhteiskunnallisen merkityksen. Martinin mukaan ajatus äidistä kansa-
laiskasvattajana oli keskeinen murros myös perheen ihanteista. Myö-
hemmässä anglosaksisessa tutkimuksessa on myönnetty Rousseaulle 
kaikki kunnia, mutta samalla korostettu Locken osuutta kasvatuksen 
ihanteiden uudistamisessa.  Jay  Fliegelmanin mukaan John Locke oli 
suurin yksittäinen vaikuttaja uuden perheideologian rakentamisessa. 
Locke unohti kasvatusta kahlitsevan perisyntiopin ja otti kasvatuksen 
päätavoitteeksi lapsen sosiaalistamisen maailmaa varten, aktiiviseksi 

125 	Ambjömsson, 1979 s.23-27;  Bolin,  1864 s.150-152,162-166,170-172; Patoluo-
to, 1986 s.249-260;  Pope,  1987 s.137-143. 

126 	Bolin,  1864 s.161-190; Qvist, 1958 s.19-25. 
127 	Elshtain, 1981 s.141-145; Kilpi & Sintonen, 1986 s.225-226. 



kansalaiseksi. Korostaessaan lapsen lähiympäristön ja vanhempien esi-
merkin vaikutusta kasvatukseen hän antoi kodille aivan uutta kasvatuk-
sellista merkitystä.' 28  

Locke ja  Rousseau  olivat merkittäviä uudistusajattelijoita, mutta 
lienee turhaa jakaa kunnia perheen ihanteiden propagoinnista vain muu-
tamalle henkilölle. Kasvatuksen ja perheen ihanteissa oli kyse populari-
soinnista ja soveltamisesta. Lukemattomat eurooppalaiset skribentit le-
vittivät ajatuksia, joita voi kutsua lockelaisiksi tai rousseaulaisiksi, mutta 
jotka pohjimmiltaan heijastelivat eurooppalaisten yhteiskuntien muutos-
prosessia. Uudet eurooppalaiset ideat perheestä tai kasvatuksesta eivät 
kulkeutuneet Suomeen yhtenäisinä, nimilapuilla varustettuina kokonai-
suuksina. 

3.3. Perheen käsite 

176 	Perheen määrittelijät ja muutos 

Suomalaisen sivistyneistön perhe-elämän perusteet ja samalla käsitykset 
perheen olemuksesta ja tehtävistä olivat muutoksen tilassa kautta 1800-
luvun. Asiantila kuitenkin tiedostettiin ja tuotiin julkisuuteen erityisesti 
1840-luvulta alkaen. Tätä julkista keskustelua johti joukko nuoria mie-
hiä, joilla monista näkemyseroista huolimatta oli hämmästyttävän yhte-
näinen tausta ja päämäärät. He olivat kaikki itse perheenperustamisiässä, 
ja kaikki vasta hakemassa asemiaan pääkaupungin akateemisessa maa-
ilmassa. Vastaavasti lähes kaikki korostivat taustansa keskiluokkaisuut-
ta, isät olivat yleensä kaupunkiporvaristoa tai maaseudun virkamiehiä.  J.  
V. Snellmanilta,  A. A.  Laurellilta, Z. Topeliukselta,  J.  L. Runebergilta,  
E.  Lönnrotilta, F. Collanilta ja hieman myöhäisempää sukupolvea edus-
tavalta W. Bolinilta on kaikiltakin löydettävissä puheenvuoroja, joissa 
korostettiin nousevan sivistyneistön merkitystä aatelisen yläluokan ja 
kansan välissä. 

Laurell, Snellman ja  Bolin  käsittelivät perhettä ensisijassa yhteiskun-
tafilosofisena kysymyksenä. Topelius, Lönnrot, Runeberg ja Collan 
useimmiten lehtimiehen tai kirjailijan näkökulmasta. Foorumit vaihteli-
vat, mutta viesti oli sama. Kaikki olivat mielestään velvoitettuja ja 
valmiita arvostelemaan sekä valtaapitävien että rahvaan perhe-elämää. 
Nuori oppineisto määritteli perheen ihanteet koko kansan ja yhteisen 
isänmaan nimissä. 

1840-60-lukujen merkittävimmät suomalaisen perheen tutkijat,  J.  V. 
Snellman ja Wilhelm  Bolin  tekivät tarkan eron uuden ja vanhan perheen 

128 	Fliegelman, 1982 s.9-33; Martin, 1841 s.22-27. 



välillä.  Bolin  sai herätteen eurooppalaisessakin mittakaavassa perusteel-
lisiin ja monipuolisiin perhetutkimuksiinsa saksalaisen  W.  H.  Riehlin 
suurperheideoista, joita hän piti täydellisen epäajanmukaisina. Snellman 
oli Riehlin vanhakantaisuudesta samaa mieltä arvostellessaan sekä Rieh-
lin teoksen että Bolinin väitöskirjan.129  

Bolinin ja Snellmanin mielestä perhe ei enää ollut "koko talo" (Riehlin  
das  Ganze Haus) palvelijoineen ja sukulaisineen, vaan ennen kaikkea 
vanhempien ja lasten muodostama kasvatusyhteisö. Kumpikin piti enti-
selle, ihanteenakin vanhentuneelle perheelle leimallisena nykyistä suu-
rempaa yhteisöllisyyttä. Selvimmin tämä yhteisöllisyys ilmeni juuri 
palvelusväen lukemisena kiinteäksi osaksi tiukan isäntävaltaista perhet-
tä. Uudenaikaisessa, kehittyvässä kansalaisyhteiskunnassa ja kansallis-
valtiossa myös sukuyhteyden oli jäätävä toissijaiseksi. Perheen merki-
tyksen tunnustaminen ja kansallistunteen voimistuminen olivat Bolinin 
ja Snellmanin mukaan sidoksissa toisiinsa. Tässä tilanteessa vanhakan- 
taisen yhteisöllisyyden oli väistyttävä. Perhettä ei voinut enää pitää 	177  
kaiken yhteiskunnallisen kehityksen ulkopuolella olevana, muuttumat-
tomana instituutiona.  

1800-luvun uusi ihannne perheestä taas oli sitoutunut vuorovaikutus-
ja kehityssuhteeseen yhteiskunnan ja valtion kanssa.  Bolin  painotti 
yhteiskunnan, kulttuurin ja poliittisten olojen kiihtyvää muutosta, joka 
heijastui myös perheeseen. Juuri tässä sekä  Bolin  että Snellman hahmot-
tivat asiansa ydintä. Ensinnäkin  he  näkivät perheen myös ideana ja 
ideologiana ja toiseksi  he  painottivat että perheen ihanteet olivat sidok-
sissa yhteiskunnan muutokseen, perhe ja koti olivat yhteiskunta ja 
isänmaa pienoiskoossa. Ehkä oleellisin ero uuden ja vanhan perheen 
ihanteen välille syntyi juuri tästä "uudenaikaisesta kokemustavasta", 
joka tunnusti perheen merkityksen yhteiskunnalle ja valtiolle. Snellma-
nin ja Bolinin mukaan suomalaisen perheihanteen tärkein uusi piirre oli 
toisin sanoen perheen ohjelmallinen asettaminen kansallisvaltion moraa-
liseksi perustaksi.'3o 

Bolinin, Snellmanin tai Topeliuksen kuvaaman uudenaikaisen per-
heen uusiksi koetut piirteet keskittyivät vapaan kansalaisen ihanteiden 
ympärille. Demokratiaan nojaavassa yhteiskunnassa ei voitu ajatella 
patriarkaalista perhehierarkiaa, jossa esimerkiksi lapsilta kiellettiin oike-
us vapaaseen puolison- ja ammatinvalintaan tai palvelijoilta kiellettiin 
oikeus omaan perheeseen. Snellman otti tässä suhteessa tulevaisuuden 
esikuvaksi Yhdysvallat, jossa palvelijat kävivät perheessä päiväpalkkai- 

129 	Bolin, 1860; Bolin 1864. 
130 Bolin, 1860 s.1-3; Bolin, 1864 s.240-242;  Snellman (K.T.  X),  1930 s.202-206;  

Litteraturblad,  1857 n.12, 1859 n.6.  Vrt. Häggman,  1992 s.3-9.  



sina  työläisinä ja olivat koska tahansa vapaita perustamaan oman per-
heen.131  

Topelius kirjoitti suomalaisen perheen muutoksista jo ennen Bolinia 
ja Snellmania. Hänen mukaansa vielä  1700-luvulla keskisäätyisten kau-
punkilaisperheiden palvelijat söivät isännän pöydässä, ottivat osaa per-
heen rukoushetkiin ja nimittivät isäntäväkeään isäksi ja äidiksi. Tope-
liuksen mielestä Kustaa III:n ajan eurooppalaiset kulttuurivaikutukset 
muodostivat ratkaisevan vedenjakajan uuden ja vanhan perheen välillä. 
Innokkaasti omaksuttujen uusien eurooppalaisten aatteiden ja tapojen 
myötä maalaisaatelin, pappiloiden sekä kauppias- ja virkamiesperheiden 
vanha yhteisöllisyys särkyi. Etenkin kaupungeissa palvelijat olivat vähi-
tellen perheen ulkopuolella, vaikka  lain  vaatimat palvelijoiden velvolli-
suudet eivät muuttuneetkaan. Topeliukselle perheen muutos oli muutos-
ta tavoissa ja ihanteissa. "Ajan henki" oli säätyläiskodeissa muuttunut, 
vaikka palvelijoita edelleen tarvittiin ja perheiden ulkoiset elämänpuit- 

178 	teet olivat perusteiltaan muuttumattomia.132  

Useimmat muutkin aikalaiset painottivat perheen muutoksesta puhu-
essaan näitä samoja piirteitä. Muutos voitiin nähdä joko jo tapahtuneena 
tai ainakin väistämättömästi edessäolevana ja arvostus riippui aina asia-
yhteydestä. Esimerkiksi Topelius piti edellämainitussa artikkelissa muu-
tosta palvelijoiden kannalta murheellisena, vaikka hän muissa yhteyksis-
sä iloitsi esimerkiksi patriarkaalisen ankaran kotikurin väistymisestä.13  

Perheen muuttumista käsitelleet kirjoittajat pitivät palveluskunnan jo  
1700-luvulla alkanutta sulkemista perheyhteisön ulkopuolelle keskeise-
nä muutospiirteenä. Vaikka talo säilyi myös työyhteisönä, alkoi perhe  
talon  sisällä tehdä selvää eroa ympäristöönsä. Tässä kohdin aikalaisten 
havainnot eivät tue yleistä perhesosiologista hokemaa siitä, miten vasta 
palkkatyö ja tuotannosta erkaantuminen  on  synnyttänyt eristäytyvän 
ydinperheen.'  34  

Myös Waseniusten piirissä perhe erottautui jo  G.  O.  Waseniuksen 
aikana palvelusväestä. Toisaalta  Gustaf Otto  monin sanoin ja teoin 
korosti talonsa yhteisöllisyyttä, mutta havaitsimme myös että hänelle  
talon  yhteisöllisyys tarkoitti yksinkertaisesti isännän ehdotonta valtaa.  

131 	Litteraturblad,  1859 n.6. 
132 	Helsingfors  Tidningar,  1845 n.22, 23, 24, 34. Myös Suolahti on ajoittanut pappiloi-

den vanhakantaisen elämänmenon muutoksen paljolti kustavilaiseen aikaan. Suo-
lahti, 1912 s.221-223. 

133 Ruumiillisen rankaisun vähenemisestä myös Hwasser, 1842 s.39-40; Rancken, 
1959 s.39-43; Martin, 1841 s.104-110. 

134 	Franzén  oli vuosisadan alussa yielä laskenut palvelijat mukaaan perheeseen. Tässä 
ominaisuudessa he olivat lasten tavoin yelvoitettuja alistumaan kotikuriin.  Franzén  
tosin erotti "familia perfectan" ja "familia imperfektan". Täydelliseen perheeseen 
kuuluivat vain vanhemmat ja lapset.  Franzen,  1802 s.447-449. 



Tämä havainto myös osaltaan selventää edelläkuvattuja havaintoja per-
heen muuttumisesta. Kyse oli epäilemättä kasvavasta intimiteetin tar-
peesta, mutta kyse oli myös vallasta. Suurin osa aikalaishavainnoitsijois-
ta esittää asian niin, että isäntäväki käänsi vähitellen selkänsä palkollisil-
leen ja sukulaisilleen. Waseniusten elämänpiiristä saadut havainnot 
kertovat samasta asiasta toisenkin puolen: myös palkollisilla ja sukulai-
silla oli halua kääntää selkäänsä isäntäväelle. "Ydinperheellistymisessä" 
oli kyse myös aikuisten ihmisten pyrkimyksistä irrottautua hyvin henki-
lökohtaiselle tasolle menevästä holhouksesta ja valvonnasta. 

Perheen tehtävä 

Jumaluusopin professori  A. A.  Laurellin 1830-luvulla käynnistyneessä 
ja 1840-luvulla jatkuneessa kirjoitelussa perheestä ja kasvatuksesta oli jo 
näkyvillä lähes kaikki se oleellisesti uusi, jota mm. Topelius, Snellman 
tai  Bolin  hieman myöhemmin tahoillaan toivat esille. Laurell edusti 
Snellmania vanhempana Lauantai-seuralaisena, tunnustettuna pedago-
gina ja varhaisena Hegelin oppien esittelijänä meillä myös uusien eu-
rooppalaisten perheihanteiden ensimmäisiä esilletuojia.135  

Laurellille perhe oli valtion tavoin ennen kaikkea siveellinen yhteisö, 
joka lastenkasvatuksen kautta toteutti tehtävänsä. Laurell yhdisti perheen 
ja valtion elimelliseksi kokonaisuudeksi, jossa perheen perustehtävä oli 
siveellisten kansalaisten kasvattaminen. Helsingfors Morgonbladin 
(F.Collan) mielestä Laurellin ehkä tärkein uusi oivallus oli uusien eu-
rooppalaisten kasvatusteorioiden liittäminen osaksi 1800-luvun valtio-
oppia. Näin uudet kasvatusihanteet ja uudet perheihanteet kohtasivat. 
Kotikasvatus ei enää saanut olla itsestäänselvä yksityisasia, vaan valtion 
rakentamista. Toisaalta valtio ei saanut vaatimuksillaan riistää lasta irti 
perheen traditiosta ja peritystä siveellisestä hengestä. Perheen ja valtion 
vuorovaikutussuhteessa avioliitto ja perhe edustivat naisellisia arvoja, 
kuten tunnetta ja pysyvyyttä. Valtio oli ajatuksen ja muutoksen masku-
liinista aluetta.136  

Perheen tärkeimmäksi tehtäväksi nimettiin toistuvasti lasten kasvatus 
siveellisiksi ihmisiksi ja kansalaisiksi sekä samalla myös yhteiskunta- ja 
valtioelämän siveellisyyden takaaminen. Perheen ja siveellisyyden ihan-
teet yhdistettiin aikakauden teksteissä niin useasti ja painokkaasti, että 

135 	1840-luvulla, Laurellin jo vieraannuttua hegeliläisyydestä, Snellman ja Laurell 
kiistelivät pitkään ja katkerasti mm. kasvatuskysymyksistä. Havu,  1945 s.29-47, 
193-194. 

136 	Laurell,  1831 s.19-21;  Helsingfors  Morgonblad,  1832 n.19, 45. 1834 n.32, 33, 34, 
35. 1841 n.31, 32, 33;  Väktaren,  1849 s.61-62. 
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niistä tuli tavallaan toistensa synonyymeja ja ehtoja olemassaololle. Ei 
ollut toista ilman toista. Sedlighet-käsitteellä ei ensisijaisesti tarkoitettu 
sukupuolista siveellisyyttä, vaikka tämä merkitys tietenkin mahtui käsit-
teen alle. Kirkonmiehet, valtio-oppineet ja sanomalehtimiehet käyttivät 
käsitettä yksilöllisesti ja tilanteen mukaan. Aina sillä kuitenkin viitattiin 
hyvään tapaan ja ihmisten hyveisiin. Kaikki moraalisesti positiivinen oli 
siveellisyyttä. Siveellisyys oli myös kasvatuksen, naisen ja avioliiton 
ihanteita kokoava ja yhdistävä käsite. 

Vaikutusvaltaisimman teoreettisen ja valtio-opillisen määritelmän 
siveellisyydelle antoi meillä Snellman. Snellmanin hegeliläisperäinen  
sedlighet-käsite oli sidoksissa tapaan  (sed,  Sitte, Sittlichkeit). Valtio-
opin luennoissaan hän määritteli siveellisyyden pyrkimykseksi hyvään ja 
oikeaan tapaan. Snellman painotti perhetavan ja kansallisen tavan yh-
teyttä. Valtion jäseniltään odottamat kansalaishyveet kuten lähimmäi-
senrakkaus, lainkuuliaisuus, velvollisuudentunto, jumalanpelko ja isän- 
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	maallisuus eivät olleet mahdollisia ilman siveellistä perhe-elämää.  Vain  
perheessä tapahtuvan kasvatuksen kautta oli mahdollista synnyttää ja 
säilyttää koko yhteisön kannalta elintärkeitä hyveitä.137  

Meidän kannaltamme oleellista Snellmanin ja useimpien hänen aika-
laistensa siveellisyyskäsitteissä oli usko siihen, että koulu ja yhteiskunta 
yleensäkään eivät voineet todella opettaa tätä siveellisyyttä.  Se  oli 
mahdollista  vain  lapsuuden kodissa, oikein järjestetyn ja äidin ympärille 
keskittyneen onnellisen perhe-elämän puitteissa. 

Toinen tärkeä piirre Snellmanin siveellisyys-käsitteessä oli perinteen 
ja vanhan tavan painottaminen. Vaikka hän puhui uudenlaisista perheistä 
ja perheen siveellisen merkityksen uudenlaisesta ymmärtämisestä, edus-
ti perheen osuus silti Snellmanin valtio-opin konservatiivisinta puolta. 
Tämä käy ilmi esimerkiksi Snellmanin ja Bolinin kovin erilaisista näke-
myksistä naisemansipaatiosta ja sen merkityksestä perheelle. Snellma-
nille perheessä ilmenevä siveellisyyden muoto tarkoitti jatkuvuutta. 
Lakia, tapaa ja ihanteita voitiin uudistaa miesten piirissä; kansalaisyh-
teiskunnassa ja valtiossa. Äitiys, lastenkasvatus ja perheen piiri edustivat 
pysyvyyttä ja tarpeellista vastavoimaa edellisille.'38  

Edellä sanotun jälkeen  on  helppo nähdä kasvatusta ja naisen asemaa 
koskevien ongelmien yhteys yleisiin moraalia koskeviin kysymyksiin. 
Esimerkiksi naiskysymystä ei voinut käsitellä käsittelemättä samalla 
naisen ihannetta lastenkasvattajana sekä perheen ja valtion siveellisenä  

Siveellisyydestä Snellman (K.T.  X),  1930 s.102-130.  ( K.T.  XI), 1931 s.106-120;  
Tengström,  1841 s.16.  Vrt. Alavuotunki,  1986 s.97-109;  Karkama,  1985 s.26-27;  
Patoluoto,  1980 s.30-33;  Pulkkinen,  1989 s.24-31.  Siveellisyyden käsitteestä myös 
Helsingfors  Morgonblad,  1840 n.31.  
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keskushahmona. Avioliiton, perheen ja kodin onni riippui siitä, miten 
hyvin nainen ymmärsi kutsumuksensa kotona. Yhteiskunnan ja valtion 
onni taas riippui tästä naisen vastuulla olevasta perheen siveellisestä 
tilasta, koska perhe oli yhteiskunnan siveellinen perusta. Suomettaren 
sanoin: "Perhekunta on se suloinen ja wahwa juuri ja kehto josta kaikki 
hywyys pitää tuleman waltakunnalle."139  

Naisen toiminta perheessä ennenkaikkea äitinä ja kasvattajana edusti 
perheideologien mukaan naisen epäsuoraa, mutta tärkeätä vaikutusta 
julkiseen piiriin. Selvimmin tuo vaikutus näkyi kulloisessakin kasvavas-
sa sukupolvessa, jonka kansakunnan äidit kasvattivat siveellisiksi kansa-
laisiksi. Tytöt omaan, ja pojat omaan erilliseen toisiaan täydentävään 
kutsumukseensa. Tämän lisäksi perheessä vaikuttava naisellisuus ulottui 
aviomiehen kautta julkiseen piiriin. Onnellisen perhe-elämän myötä 
miehisen kovat ja tunteettomat arvot ja ajatukset hioutuivat lempeäm-
miksi.140  

Julkinen piiri voitiin tietenkin määritellä ja rajata tarkemminkin. 	181 
Esimerkiksi Topelius korosti kasvatuksen ja äitiyden yhteyttä isän-
maallisuuteen ja isänmaan tulevaisuuteen. Snellman taas hyvänä hegeli-
läi senä erotti kansalaisyhteiskunnan ja valtion tarkasti toisistaan. Kansa-
laisyhteiskunta, jossa yksilö tyydytti laillisissa puitteissa omia tarpei-
taan, oli omiaan ruokkimaan kokonaisuuden kannalta haitallista egois-
mia. Perhe ja valtio taas patosivat ja jalostivat ihmisen aistillisia ja 
itsekkäitä taipumuksia. Perheessä esiintyvä rakkaus (erityisesti vanhem-
pien rakkaus lapsiinsa) sekä isänmaallisuus edustivat ihmisyyden ja-
loimpia, pyytettömimpiä ja siveellisimpiä puolia.141  

Perhe ja avioliitto olivat Snellmanin mielestä tarpeellisia vastavoimia 
julkisen elämän piirille, jota leimasi sinänsä tarpeellinen ja kokonaisuut-
ta hyödyttävä itsekkyys. Perhe siis toisaalta tuki tai jalosti julkista 
moraalia, toisaalta toimi suojapaikkana tuolta samalta julkisuudelta. 
Snellman ei meillä ollut ainoa, joka toi esille tuon paradoksin, mutta hän 
pohti asian loppuun saakka erottamalla valtion (epäitsekäs) ja yhteiskun-
nan (itsekäs hyödyn ja toimeentulon tavoittelu) moraalin toisistaan. 
Snellmanille perhe ja valtio olivat "siveellisiä valtoja". Niiden keskinäi-
nen suhde ei ollut pelkkä sopimussuhde, vaan elimellinen liitto, jossa 
kumpikin tarvitsi ja täydensi toista. Perhe ei ollut valtiota varten, eikä 

'39 	Suometar,  1851 n.43.  Vrt. Helsingfors  Tidningar,  1849 n.55. 
140 	Litteraturblad,  1849 s.152-154;  Helsingfors  Morgonblad  1846 n.47, 48, 49, 53, 55;  

Helsingfors  Tidningar,  1830 n.72, 73. 1832 n.30. 1834 n.83. 1839 n.36;  Hwasser,  
1842 s.92-97, 102-106;  Oulun Wiikko-Sanomia,  1852 n.2. 

14' 	Topeliuksen isänmaallisesta äitiydestä Helsingfors  Tidningar,  1845 n.1.  Snellma-
nin yhteiskunta-käsitteen eroista Hegelin yhteiskunta-käsitteeseen ks. Manninen,  
1987 s.9-16.  



valtio perhettä varten. Vasta yhdessä ne täyttivät tarkoituksensa kuten 
nainen ja mies perhettä perustaessaan.142  

Snellmanilais-topeliaaninen perheen ja valtion liitto oli eräiltä osil-
taan radikaali ajatusrakennelma. Perheen valtahierarkioita ei kyseen-
alaistettu, mutta ajatus siitä, että kansakuntien kohtalot ratkaistaan taval-
listen perheiden tavallisessa arjessa avasi kyllä joitain portteja naiseman-
sipaatiolle ja  Valfrid  Vaseniuksen kaltaisille naisasiamiehille.143  Itseasi-
assa lähes kaikki tämän aikakauden perheideologinen keskustelu rakensi 
siltaa yksityisen ja julkisen välille. Perhe ei enää ollut jotain niin yksityis-
tä, että sen saattoi (kuten  G.  O.  Wasenius) kokonaan piilottaa isän tai 
isännän leveän selän taakse.144  

3.4. Naisen ja miehen toisiaantäydentävä ihanne  

C. J.  L. Almqvistin tärkein haaste perheen ihanteista käydylle keskuste- 
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	lulle oli perheen sisäisen vallanjaon ja hierarkian kyseenalaistaminen. 
Kuten huomasimme, myönnettiin meillä useinkin, että naisen asema 
kaipasi kohentamista. Samalla kuitenkin kiellettiin, että vallanjako sinäl-
lään voisi olla ongelma perheessä. Tässä vedottiin säännönmukaisesti 
siihen, että miehellä ja naisella oli erilaisista olemuksistaan johtuen myös 
erilaiset tehtävät. Ongelmaa ei voinut olla, koska mies ja nainen eivät 
kilpailleet keskenään vaan täydensivät toisiaan perheessä. Tämän asetel-
man mukaan olisi ollut absurdia kysyä tarvitseeko perheorganismi enem-
män sydäntä (nainen) vai päätä (mies). Se tarvitsi kumpiakin yhtä paljon, 
mutta eri tehtävissä. Seuraavassa onkin syytä analysoida naisen ja 
miehen olemuksesta ja tehtävistä käytyä keskustelua. 

Naisen hyveet 

Kun  1840-1860-lukujen nuori sivistyneistö määritteli naisen olemusta ja 
tehtäviä olivat keskeiset käsitteet naisellinen hyve  (dygd)  tai siveellisyys  
(sedlighet).  Kummatkin kattoivat käsitteinä nykymerkitystä huomatta-
vasti laajemman alueen. Varsinkin hyve kokosi kaiken mahdollisen 
moraalisesti positiivisen yhden käsitteen alle. Nämä ennalta määrätyt (ja 
usein jo huoneentaulujen teksteissä esiintyneet) naisellisuuden attribuu- 

147 	Snellman (K.T.  IV), 1928  s.I22-124; Snellman (K.T.  II), 1928 s.28-30,53-55.  Vrt. 
Lasch,  1983 s.17-27. 

143 	Vrt. esimerkiksi Snellmanin puheet siitä, kuinka "perheen hiljaisessa työpajassa" 
kehitetään ja ylläpidetään siveellistä maailmanjärjestystä.  Litteraturblad,  1863 n.8;  
Snellman,  1928  (K.T.  II) s.28-52;  Snellman,  1931  (K.T.  XI) s.106-150. 

144 	Vrt.  Ramsay, 1993 s.95-96.  



tit  tulivat julkisuudessa esille niin yhtenäisenä  1800-luvun jälkipuolelle 
asti, että ne  on  mahdollista kiteyttää seuraavaan asetelmaan: 

NAISEN TYYPILLISIÄ JA TOIVOTTUJA OMINAISUUKSIA: 
Viattomuus, hurskaus, nöyryys, lempeys, puhtaus, epäitsekkyys, ujous, 
kärsivällisyys, tahdikkuus, armeliaisuus, herkkyys, tunteellisuus, uskon-
nollisuus, vanhakantaisuus, varovaisuus, vaatimattomuus. 

NAISEN TYYPILLISIÄ JA EI-TOIVOTTUJA OMINAISUUKSIA: 
Turhamaisuus, teeskentely, epäjohdonmukaisuus, ailahtelevaisuus, hu-
vittelunhalu, yliherkkyys, pinnallisuus, lapsellisuus, juoruilunhalu, ute-
liaisuus, kateellisuus, mielyttämisenhalu.15  

Oleellista naisellisissa hyveissä oli  se,  että niitä kaikkia nimitettiin 
kotia rakentaviksi hyveiksi  (husliga dygder).  Vastaavasti naisen ei-
toivotut ominaisuudet vaaransivat onnellista perhe-elämää. Kumpikin 
luettelo myös ilmentää naisen riippuvuutta. Naisen toivotut ominaisuu- 	183  
det  tähtäsivät riippuvuuden rakentavaan suuntaamiseen, kun ei-toivotut 
ominaisuudet ilmaisivat naisen riippuvuuden itsekkäitä puolia.t46  

Oikean naisen ominaisuuksia pohdittaessa unohdettiin naisten yksi-
lölliset ja jopa säätypohjaiset erot. Kaitselmus ja luonto olivat antaneet 
naisen olemukselle ja tehtävälle selvät rajat, jotka ylittäessään hän ei ollut 
enää oikea nainen. Tässä synnynnäisiksi nähdyt ja toivottavina pidetyt 
ominaisuudet sulautuivat yhteen. Esimerkiksi ujous yhdistettiin biolo-
gis-psykologis-teologisin perustein ensisijaisesti naiseen.  Jos  joku nai-
nen ei ollut ujo, oli syytä epäillä paitsi hänen moraaliaan myös hänen 
naisellisuuttaan. Toisaalta myös naisellisilla hyveillä oli rajansa. Vailla 
oikeaa tehtävää ja kutsumusta esimerkiksi naisellinen herkkyys saattoi 
muuttua sairaalloiseksi yliherkkyydeksi.147  

Aikakauden kaunokirjallisuus, kasvatusoppaat ja yhteiskuntateoriat 
korostivat naisen ja miehen välistä perustavaa eroa. Lapset oli myös 
tietoisesti kasvatettava naisiksi ja miehiksi.  1800-luvun yleiseurooppa-
laisen viisauden mukaan noin  6  vuotiaana tytön ja pojan kasvatusmene- 

145 	Tällaisia systemaattisia luetteloita harrastettiin erityisesti  1700-luvun lopulla. Esim. 
Campe,  1798 s.80-237;  Försök  til  en  systematisk indelning på fruntimmers svagheter,  
1781 s.5-23.  Myöhemmin esim. Husreglor,  en  gåfya  till  förlofwade  och gifta.  
1859. 

146 	Tulkinta perustuu Juha Siltalan huomautuksille.  
147 	Esimerkiksi pedagogi  J.  0. I.  Ranckenin mukaan kotikeskeisyys (husligheten) oli 

naisellisen hyveen ja siveellisyyden kokoava käsite. Tämän mukaan kaikki mikä 
naisessa oli hyvää toteutui perheessä ja  vain  perheessä. Tidskrift utgifyen af  Peda-
gogiska Föreningen  i  Finland, 1869 s.246-264.  Vrt.  Litteraturblad,  1849 s.152-
153, 177-181, 1862 s.31-38;  Helsingfors  Tidningar,  1845 n.1.  Hyveen käsitteestä 
myös Lewan,  1985 s.11-18.  
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telmät ja tavoitteet poikkesivat jo niin paljon toisistaan, että heitä varten 
on usein kirjoitettava erilliset kasvatusoppaat, kouluista ja opettajista 
puhumattakaan. Täytettyään 6 vuotta poika siirtyi äidin suojista isän ja 
opettajien edustamaan julkiseen maailmaan. Monien mielestä tyttöjen 
kasvatus ja opetus tuli mahdollisuuksien mukaan saattaa loppuun asti 
kodin suojissa. Jo pienien tyttöjen nukkekotileikkejä suositeltiin ihan-
teellisena johdatuksena naisellisten hyveiden ja velvollisuuksien maail-
maan. Äidin piti korostaa tyttärelleen, että nukkekodin puhtaus ja järjes-
tys olivat tärkeitä päämääriä. Pienen tytön oli jo varhain opittava, ettei 
nukkekodin kodikkuuden vaaliminen ollut leikin asia, vaan valmistautu-
mista tulevaan kutsumukseen. Voidaan hyvällä syyllä puhua yhteiskun-
nallisen sukupuolen  (gender)  aktiivisesta ja tietoisesta rakentamisesta.18  

Naisen kutsumus 

Huoneentaulujen teksteissä hyve esitettiin ensisijaisesti velvollisuutena. 
Hoitaessaan äidin tehtäviään ja yrittäessään pitää lapsensa kurissa ja 
Herran nuhteessa nainen täytti velvollisuutensa.19  Velvollisuudentun-
toon viitattiin myöhemminkin, mutta 1800-luvulla määrääväksi tuli 
vetoaminen pyhään, korkeaan ja ikuiseen kutsumukseen. Naisen ja äidin 
kutsumus oli tässä jotain henkisempää, jalompaa ja tietoisempaa kuin 
velvollisuuden täyttäminen.l5o 

Naisen kutsumuksesta puhuttaessa painotettiin vuosisadan edetessä 
yhä selvemmin äitiyttä. Topelius vetosi kahdessa tärkeässä uudenvuoden-
kirjoituksessaan Suomen äitien kauniiseen ja pyhään kutsumukseen 
kansansa kasvattajina. Naisen kutsumus oli äitinä luoda perusta isän-
maanrakkaudelle. Lapset oli kasvatettava rakastamaan kansaansa enem-
män kuin muita kansoja, kieltään enemmän kuin muita kieliä, maataan 
enemmän kuin muita maita. Nämä Topeliuksen näkyvät vetoomukset 
olivat ensimmäisiä kertoja, kun suomalaisessa julkisuudessa ylipäätään 
puhuteltiin äitejä yhtenä ryhmänä ja korostettiin äitiyden yhteiskunnal-
lista ja isänmaallista ulottuvuutta. 15 ' 

Näin tapahtui myös sivistyneistön siirtäessä ihanteitaan kansalle. 
Elias Lönnrot korosti 1850-luvulla suomenkieliselle lukijakunnalle suun- 

148 	Tidskrift  utgifven  af  Pedagogiska Föreningen i  Finland, 1869 s.159-160.  Gender—
käsitteestä esim.  Nicholson, 1986 s.43-86. 

149 	Lewan,  1985 s.21-23. 

150 	Bolin,  1864 s.222-3;  Helsingfors Tidningar,  1839 n.36. 1843 n.56;  Litteraturblad,  
1849 s.152-153, 179-181. 1862 s.31-38, 83;  Morgonbladet,  1846 n.47, 48, 49, 53, 
55;  Tidningar ifrån Helsingfors,  1830 n.89;  Åbo Underrättelser  1826 n.60,61. 

151 	Helsingfors Tidningar,  1845  n.l,  1853  n.l. 



natussa valistuksessa äitiyden merkitystä kotionnen luomisessa. Yhtei-
sen rahvaan naisia opetettiin tässä suhteessa hylkäämään vanhat talon-
poikaiset tavat ja opettamaan lapsilleen paitsi vanhempien kunnioitta-
mista myös molemminpuolista hellyyttä ja rakkautta. Hyvä vaimo oli 
miehelle tärkeä, mutta juuri lasten kasvatuksen kautta nainen ansaitsi 
suurimman armonsa. Malliäiti löytyi Lönnrotin kertomuksissa paikka-
kunnan kartanosta tai pappilasta, jossa vanhemmat ja lapset häpeilemättä 
rakastivat toisiaan.'52  

Kun naisen kutsumus  1800-luvulle ominaisella paatoksella sidottiin 
kiinni kotiin ja perheeseen, oli kyseessä tietenkin kokonaisvaltainen 
ihanne. Nainen oli perheen sydän ja sielu, ja näin hänen kutsumuksensa 
velvoitti paitsi äitinä myös vaimona ja emäntänä. Kutsumuksen ja 
samalla perheen ydin oli kuitenkin yleensä aina äitiys. Vieläpä uudella 
tavalla painotettu äitiys. Vanhaluterilaisissa ihanteissa painotettiin su-
vunjatkamisen merkitystä ja äidin kasvatustyössä kristillisen kurin ja 
opin peruskäsitteiden juurruttamista.  1800-luvun sivistyneistö ei sulke- 	185 
nut  näitä tehtäviä pois, mutta nosti äitiyden moraalisen ja moraalisesti 
kasvattavan puolen keskeiseksi ihanteeksi.'53  

1800-luvun sivistyneistön naisihanteissa puhuttiin emännyydestä 
yleensä melko lyhyesti. Pienelle piirille ja sukulaisille osoitetty vieraan-
varaisuus oli hyve, mutta ajatteleva äiti ja vaimo ei saanut avata kotiaan 
salongiksi.  Wilhelm Bolin  arvosteli suorin sanoin "paremman väen" 
harjoittamaa banaalia ajankuluttamista, jota myös seuraelämäksi kutsut-
tiin. Perinteisen hovielämän jälkijättöinen suomalainen kopiointi oli 
epäkansallista ja epäajanmukaista. Ennen kaikkea  se  tuhosi sen kalliin 
kodikkuuden ja perheen kiinteyden, jota nainen oli velvoitettu rakenta-
maan.'54  

Emännyyden toinen puoli, eli kotitalouden hoito ja suhde palvelijoi-
hin nousi sen sijaan omaksi erityiskysymyksekseen. Säätyläisille suun-
natussa valistuksessa kotitöiden opettelulle annettiin ennen kaikkea 
periaatteellinen ja siveellisesti kasvattava merkitys. Säätyläisperheen 
tytölle kaikki kodin käytännöliset taidot eivät olleet ensiarvoinen pää-
määrä sinänsä. Palvelijoiden oletettiin suorittavan valtaosan arkipäivän 
raskaimmista rutiineista, mutta kotitalouden tulevan työnjohtajan oli ne 
tietenkin myös hallittava. Tämä periaate oli selvästi esillä myös Wase-
niuksen perheissä, joissa tytöillä oli mm. säännöllisesti vaihtuvat kotita-
lousvuorot. Käytännöllisemmän kotitalousihanteen ja yksityiskohtais- 

152 	Oulun Wiikko—Sanomia,  1852, n.5, 6, 7, 1853 n38;  Hämäläinen,  1861 n.29. 
153 	Vanhemmissa kansanelämän kuvauksissa lastenhoitoa ei edes mainita naisten työ-

nä.  Markkola,  1989 s.69-70;  Litteraturblad,  1849 s.150-154, 1862 s.31-38;  Hel-
singfors  Morgonblad,  1846 n.47, 48, 49, 53, 55.  Vrt. Sulkunen,  1987 s.162-164. 

154 	Bolin, 1864 s.329-331.  



ten  kodinhoidon oppaiden aika koitti kuitenkin vasta vuosisadan jälki-
puolella.155  

Koko  taloa ruokkiva, ahkera ja aikaansaapa  matmor  on  käsite, jota  
1800-luvun kuluessa käytettiin (myös Waseniusten piirissä) yhä vähem-
män.  Hustru  tai  husfru  ilmaisi käsitteenä jotain rajatumpaa, ennenkaik-
kea lapsiin ja puolisoon keskittyvää perheen emännyyttä. Myös lasten 
uskonnollisenkin kasvatuksen yksiselitteinen siirtäminen äidin vastuulle 
poikkesi vanhaluterilaisesta ihanteesta, jossa isäntä oli piispa huonees-
saan, ja vastuu lasten sielujen autuudesta sekä kotihartauksien pitämises-
tä oli ennenkaikkea miehellä. Kehitykselle  on  kuvaavaa, että suomenkie-
linen käsite äitiys suoritti ensiesiintymisensä vuonna  1851.156  

Sukupuolten toisiaan täydentävä erilaisuus 

Edellä mainittu ajatus naisesta ja miehestä ensisijaisesti sukupuoliolen- 
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	toina johdattaa meidät  1800-luvun suomalaisen sivistyneistön perhei- 
hanteiden keskeisen periaatteen äärelle. Näkemys sukupuolten toisiaan 
täydentävästä erilaisuudesta (jatkossa polariteetti-ihanne) rakentui  van-
kalle  fysiologis-psykologis-teologiselle perustalle ja esiintyi kaikissa 
aikakauden tärkeimmissä suomalaisissa näkemyksissä yhteiskuntaelä-
män järjestämisestä. 

Kaikki mitä olemme edellä sanoneet  1800-luvun suomalaisen sivisty-
neistön naisihanteesta  on  todella ymmärrettävissä vasta silloin, kun 
naista tarkastellaan miehen vastakohtana ja täydentäjänä. Seuraavassa  on  
koottu yhteen tämän polariteetti-ihanteen erilaisia suomalaisia ilmauksia 
ja ulottuvuuksia.  

155  Tidskrift utgifven af Pedagogiska Föreningen i  Finland, 1869 s.323-325,  Vrt. 
Sulkunen,  1987 s.158-162;  Sulkunen,  1989  B  s.82-83. 

156 	Rapola,  1960 s.81;  Helsingfors Tidningar,  1839 n.36.  
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NAINEN JA NAISELLISUUS 	MIES JA MIEHEKKYYS 

FYSIO- 
LOGIA: Pehmeä, pyöreä, heikko 

ärsykkeille alttiimpi hermosto 
ohut veri 	 
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suhteessa ruumiinpainoon  
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Kymmenistä eri lähteistä kerätyt vastakohtaparit eivät tietenkään 
muodosta johdonmukaista kokonaisuutta. Tekstiyhteydestä riippumatta 
tarkoitus oli silti aina naisen ja miehen välisen eron korostaminen. 
Yleensä tuo ero selitettiin toisiaantäydentäväksi, mutta joskus vastakoh-
taparit sisälsivät myös selvän arvolatauksen. Usein vertailu koitui naisen 
tappioksi, mutta eräissä tapauksissa jokin naisellinen piirre todettiin 
miehistä paremmaksi.157  

Aili Nenolan mukaan länsimaista ajattelua leimaa käsitys binaarisista 
oppositioista. Maailmankuvamme osatekijät  j  ärjestyvät helposti vastakoh-
tapareiksi.158  Käsittelemämme ihanteet edustivat tällaista vastakohta-
ajattelua varmaankin sen kaikkein karkeimmassa ja käytetyimmässä 
muodossa. Länsimaisessa filosofisessa ja kristillisessä traditiossa yksi-
tyinen ja julkinen on toistuvasti sidottu sukupuoleen. Perinteinen talonpoi-
kainen tapa teki tässä myös selvän eron: "Miehillä owat heidän työnsä, 
eroitetut waimoin töistä. Ne liikkuwat suurimmissa asioissa ja owat enem- 

188 	min  kotwaan ulkona kuin waimot, joilla on talouden sisähoito hallussa."'59  

Käsillä olevan tutkimuksen kannalta tärkeimmät teemat löytyvät silti 
valistuksen ja romantiikan uusista ihanteista sekä kokoavasti saksalaisen 
idealismin piiristä. Perhetutkimuksen johtava eurooppalainen auktori-
teetti, W.  H.  Riehl ja vastaava suomalainen mielipidejohtaja  J.  V. 
Snellman olivat yhtä mieltä siitä, että vasta 1800-luvun eurooppalaisen 
sivistyneistön piirissä naisen ja miehen ero oli todella tunnustettu. 
Snellmanin mukaan nainen oli myös tullut sitä naisellisemmaksi mitä 
korkeampi sivistystaso hänellä oli ja mitä vähemmän ruumiillista työtä 
hänen tarvitsi tehdä. Paljain käsin muuraussavea Helsingin rakennustö-
mailla kantavat työläisnaiset olivat jo ulkomuodoltaan lähempänä mie-
hiä kuin Snellmanin omien piirien naiset." 

Perhe oli tämän sukupuoleen sidotun maailmankäsittämisen keskei-
nen instituutio. Juuri perheessä tytöt ja pojat oppivat naisena ja miehenä 
olemisen kulttuuriset ja yhteiskunnalliset sisällöt. Perhe oli yhteiskun-
nallisen sukupuolen ensimmäinen ja tärkein kasvattaja. 1800-luvun 
ihanteissa biologinen ja yhteiskunnallinen sukupuoli muodostivat kui-
tenkin kiinteän ja elimellisen kokonaisuuden. Miehen ja naisen olemusta 
sekä ominaisuuksia pidettiin jo syntyperäisesti ratkaisevan erilaisina, 
mutta varmemmaksi vakuudeksi tuota eroa oli kasvatuksella vielä 
korostettava. 

157 	Edustavimpia  lähteitä  polariteetti—ihanteeseen: Hwasser,  1842 s.88-112; Mnemo-
syne 1819 n.5, 8, 12, 13;  Väktaren  1847  andra, tredje, fjerde häftet  s.1-167.  Vrt. 
Sandkähler &  Schmidt, 1991 s.237-255. 

158 	Nenola,  1986  s.1O-13.  
159 	Oulun  Wiikko—Sanomia,  1855 n.22. 
160 	Litteraturblad,  1857 n.12. 1859 n.6.  
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Kuva  12.  Riilahden kartanon elämää 
kesältä  1845.  Kuvaa voi lukea myös 
polariteetti-ihanteiden kautta. Naiset 
muodostavat  harmonisen,  arkipäiväisiin 
askareisiin kiinnittyneen pysyvän 
ryhmän.  he  eivät ole lähdössä mihinkään. 

Miehet eivät taas harrasta mitään 
ajatustenvaihtoa konkreettisempaa ja 
ovat juuri tulossa tai menossa, kukin 
omaan suuntaansa. (August Manner-
heim. Museovirasto) 

Käsittelemiemme ihmisen ihanteiden taustalla oli orgaaninen käsitys 
ihmisestä, perheestä ja yhteiskunnasta. Pidettiin selvänä, että naisen ja 
miehen selvästi erilaisilla fysiologisilla piirteillä oli yhteys psykologis-
ten piirteiden erilaisuuteen. Nämä erot eivät olleet niinkään kvantitatiivisia, 
vaan kvalitatiivisia. Puhuttiin kokonaisen ihmisyyden toisiaan tarvitse-

vista  ja täydentävistä erilaisista puolista. Nainen oli monessa suhteessa 
heikompi, mutta tuo heikkous oli myös naisen voima, sillä ilman sitä ei 
ollut todellista ihmisyyttä. Avioliitossa ja perheessä miehinen ja naisel-
linen elementti yhdistyivät elimelliseksi kokonaisuudeksi, jossa mies 
edusti päätä ja nainen sydäntä. "Yhteiskuntaruumiin" hyvinvointi oli 
sekin riippuvainen yksityisen, naisellisen ja julkisen, miehekkään toi-
mintapiirin vuorovaikutuksesta ja yhteydestä.161  

Yhteiskunnallisen aseman, fysiologian ja psykologian kytkemisellä 
oli pitkät perinteet. Monessa mielessä polariteetti-ihanne  j  atkoikin meillä 
vielä 1700-luvulla elinvoimaista oppia eri säätyjen erilaisesta tempera-
mentista. Naisen ja miehen erilaisista verenkoostumuksista tai  tempera- 

161 	Hwasser,  1842 s.108-116; Martin, 1841 s.359-361;  Litteraturblad,  1849 s.152-3, 
178-181. 1857 s.150-2.  



Kuva 14. Jumaluusopin professori A.A. 
Laurell (1801-1852) oli filosofi, 
pedagogi ja teologi. Kuului Lauantaiseu-
raan, oli perustamassa Helsingfors  

Lyceumia. Nuorempana vahvasti 
Schellingin ja Hegefin vaikutuksen 
alainen, myöhemmällä iällä enemmänkin 
konservatiivinen luterilainen 

menteista puhuminen oli luontevaa vielä  1800-luvullakin, kun puhe 
aatelisten koleerisuudesta ja rahvaan flegmaattisuudesta oli jo muuten 
hyvää vauhtia väistymässä.'62  

Eurooppalaiset, erityisesti saksalaiset ja ranskalaiset fysiologit ja 
frenologit (esim. Autenrieth,  Bourbon,  Burdach, Quetelet) tarjosivat 
tieteellisesti perustellun lähtökohdan tämäntyyppisille pohdinnoille.  Fre-
nologien  naisen ja miehen kallonmuodoista tekemiä kulttuuriantropolo-
gisia johtopäätöksiä saatettiin tosin pitää hieman liioiteltuna. Yhtäkaikki 
kiistely naisen aivojen painon yhteiskunnalisista seuraamuksista jatkui  
1900-luvun puolelle.'63  

Toisiaantäydentävyyden fysioteologinen perusta 

Käsittelemämme ajan selvästi merkittävin suomalainen yritys polariteet-
ti-ihanteen tieteelliseksi perustelemiseksi oli  A. A.  Laurellin omassa  
Väktaren-lehdessään vuonna  1847  julkaisema  170-sivuinen kirjoitussar-
ja  Några  momenter  till  frågan om  qvinnans  bildning enligt tidens fordrin-
gar  ja  Om  naturanlagens olikhet hos båda könen.  Naisen ja miehen 
ihanteet saivat tässä työssä suomalaisittain ainutlaatuisen laajat peruste-
lut. Laurellin tekstiin  on  syytä paneutua hieman tarkemmin. 

Laurellin kirjoitusten herätteenä ja lähtökohtana oli naissivistyksen 
päämääristä ja ylipäätään naisen asemasta käyty keskustelu. Hänelle 
koko vuosisadan keskeisimpiä ratkaisemattomia ongelmia oli "suku-
puolten luonnollisten erojen ja nykyaikaisten demokraattisten oikeus-
prinsiippien yhdistäminen."'  65 1800-luvulla yleiseurooppalainen vastaus 
ongelmaan naisen kansalaisoikeuksista oli äitiyden kohottaminen yh-
teiskuntaa keskeisesti kannattavaksi voimaksi. Laurell suhtautui haas-
teeseen kuitenkin tavallista kunnianhimoisemmin. Hänelle eivät yleisel-
lä tasolla liikkuvat puheet naisen ja miehen erilaisesta olemuksesta ja 
erilaisista kutsumuksista riittäneet. Naisemansipaation meilläkin aktu-
alisoituneen uhkan edessä polariteetti-ihanteelle oli löydettävä kattavat 
tieteelliset perustelut.  

162 	Wirilander, 1974 s.36-45. 
163 	Helsingfors Tidningar,  1843 n.7.  Vrt. Bebel,  1904  s.I58-159; Funcke,  1910 s.131. 
165 	Väktaren,  1847  andra häftet  s.7. 
166 	Väktaren,  1847  andra häftet  s.14-73.  
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Laurellin mukaan vain sukupuolien välillä vallitseva erilaisuuksien 
side mahdollisti inhimillisen elämän täydellisyyden. Ainoa tieteellisesti 
perusteltu keino tarkastella miehen ja naisen sielujen erilaisuutta oli 
fyysisten sukupuolierojen ottaminen lähtökohdaksi. Miehen ja naisen 
sielujen toisiaan täydentävät tuntemukset pohjautuivat pitkälti sukupuol-
ten erilaiseen hermostolliseen rakenteeseen ja toisistaan poikkeaviin 
aistitoimintoihin. Laurell siteerasi tässä yhteydessä pitkään saksalaista 
fysiologia Karl Friedrich Burdachia, jonka mukaan kaikkialla luonnossa 
ja myös ihmisellä maskuliiniset aistimet olivat vahvemmin kehittyneitä. 
Tämän seurauksena mies ymmärsi helpommin suurempia, kaukaisempia 
ja käsitteellisempiä kokonaisuuksia kuin nainen. Naisen aistimet taas 
olivat omiaan havainnoimaan ja ymmärtämään lähellä olevia, yksityis-
kohtaisia asioita. "Luonto" oli toisinsanoen huomioinut naisen ja miehen 
erilaisen kutsumuksen jo aistien tasolla. Fyysiset erot selittivät ja legiti-
moivat myös sukupuolten välisten tuntemuksien ja ajattelun eroavai-
suuksia.' 



Laurell kävi tarkasti lävitse silmien, korvien, nenän, kielen ja sormien 
välisiä sukupuolieroja. Esimerkiksi naisen pienempi ja "sylinterinmuo-
toisempi" korvakäytävä oli huonommin varustettu kuulemiseen kuin 
miehen vastaava elin. Tätä puutettaan nainen kuitenkin kompensoi 
tuntemalla koko olemuksellaan, naisen vaistolla ja intuitiolla. Lisätodis-
teena Laurell esitteli saksalaisten laboratorioiden ääni ja kuulokokeita, 
jotka todistivat vastaansanomattomasti sukupuolten välisistä vaikutta-
vista eroista.167  

Naisen heikommat aistit eivät kuitenkaan Laurellin mukaan olleet 
osoitus naissukupuolen huonommuudesta, vaan  vain  naisen ja miehen 
välisestä väistämättömästä ja toisiaantäydentävästä erilaisuudesta. Nai-
sen "luonnonvoima" oli yksinkertaisesti kääntynyt sisäänpäin ja miehen 
vastaava voima suuntautui ulospäin. Kulttuurihistoria ja teologia todis-
tivat saman asian puolesta: Sekä naisen fysiologia että naiselle jo Raama-
tussa annetut siveelliset velvoitteet viittasivat kutsumukseen perheen  
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	piirissä. Vastaavasti miehen "fysioteologinen" velvoite oli vastata julki- 
sen elämän haasteisiin. Laurell katsoi näin vastanneensa naisemansipaa-
tion asettamaan haasteeseen. Oli luonnonvastaista yrittää kasvattaa suku-
puolia samalla tavalla ja samanlaisiin tehtäviin. Miehen ja naisen aistit, 
tuntemukset, ajatukset ja koko olemus oli tarkoitettu täydentämään 
toisiaan, ei kilpailemaan keskenään.168  

Laurellin ajatukset edustivat Suomen oloissa harvinaista perusteelli-
suutta, naisen ja miehen erilaiset kutsumukset perusteltiin yleisimmin  
vain  vetoamalla Luontoon ja Jumalaan. Laurellin tekstit eivät kuitenkaan 
missään tapauksessa olleet eksentrisen yksityisajattelun tuotteita, vaan 
arvostetun teologian professorin ajankohtaiseen eurooppalaiseen tutki-
mukseen perustuvia selvityksiä. Näihin artikkeleihin viitattiin maan 
arvovaltaisimmassa kasvatustieteellisessä julkaisussa kiittävästi vielä  
1860-luvullakin.  '69  

Laurellin esittämät johtopäätökset olivat keskeinen osa yleisesti hy-
väksyttyä suomalaisen perheen ihannetta. Jopa naisemansipaatioon va-
rauksettoman myönteisesti suhtautuva aikansa kulttuuriradikaali  Wil-
helm  Bolinkin jakoi ajatuksen miehisen ja naisellisen elementin toisiaan 
täydentävästä harmoniasta ja perheen ensisijaisesta merkityksestä naisen 
täydellistymiselle. Myös vuosisadan lopun naisasianaisten ajatukset  

167 	Väktaren,  1847  fjerde  häftet  s.97-167. 
168 	Väktaren,  1847  andra häftet  s.68-78. 
169 	Tidskrift utgifven af  Pedagogiska Föreningen  i  Finland, 1869 s255.  Tässä artikke-

lissa eräs maan johtavista kasvatustieteilijöistä J.O.I. Rancken toistaa Laurellin 
teemoja fyysisen erilaisuuden ja sielullisen erilaisuuden yhteydestä sekä naisen 
korkeasta kutsumuksesta "pyhän perheen" piirissä. 



naisellisuuden yhteiskuntaa parantavasta voimasta olivat pohjimmiltaan 
saman hengen lapsia.170  

Meidän kannaltamme polariteetti-ihanteessa merkitsevintä oli sen 
yhteiskunnallinen ulottuvuus. Kaikkialla luonnossa ja maailmankaikke-
udessa asioilla oli kaksi puolta ja ihmisten välisissä asioissa nämä kaksi 
puolta järjestyivät yksityiseksi ja julkiseksi elämäksi. Tässä edellä esitel-
lyn kutsumuksen veroinen avainkäsite oli piiri  (sfär, krets).  Fysiologia, 
psykologia, teologia ja historia todistivat naisen ja miehen erilaisten, 
mutta toisiaantäydentävien piirien puolesta."'  

Mies perheessä 

Miehen rooli ja miehen ihanne oli asia, josta perheen yhteydessä puhut-
tiin huomattavasti naisen ihannetta vähemmän. Syykin näyttää selvältä. 
Suomalaisen säätyläisperheen keskeiset ihanteet määrittelivät ensisijas-
sa naista, lasta ja kasvatusta. Mies taas edusti perheen virallista, suoraa 
yhteyttä yleiseen ja julkiseen. Isän kutsumus oli yhteiskunnassa puolus-
taa perheen oikeuksia ja perheessä edustaa yhteiskunnan etuja ja oikeuk-
sia. Näin miehen ihanteistakin puhuttiin paljolti siellä, missä puhuttiin 
yhteiskunnan ja valtion yleisistä ihanteista ja päämääristä. Mies oli 
selvästi enemmän yksilö, talonpoika, juristi, pappi, rikollinen tai fen-
nomaani. Nainen taas oli ennen kaikkea nainen, ihanne joka itsestäänsel-
västi määriteltiin juuri perheestä käydyn keskustelun yhteydessä.12  

Naisen asema määriteltiin perheen kautta, mutta mies oli "syntynyt 
elämään suuressa ja loputtomassa". Toisaalta seisoipa mies miten korke-
alla tahansa, ei hänen sielunsa saanut rauhaa ennenkuin hän oli "rajoitta-
nut" elämäänsä naiseen ja perheeseen. Vastaavasti naisen elämän täytty-
mys oli kun hän saattoi miehensä ja lastensa kautta avata sielunsa kohti 
yleistä. Oleellinen ero oli siinä, että mies ei elänyt vain naisen ja perheen 
tähden. Hän oli mies vasta kun oli toteuttanut itseään julkisessa toimin-
tapiirissä. Sivistyneen miehen todellinen kutsumus löytyi tieteestä, tai-
teesta ja valtiosta. Vain vähitelllen kypsyi keskustelu siitä, elääkö nainen 
yksinomaan miehen ja perheen kautta ja näitä varten.13  

170 	Bolin, 1864 s.20-21, 264-266.  Vrt. Sulkunen,  1987 s.158-167. 
171 	Tämän piiriajattelun maallisesta tulkinnasta esim. Snellman,  1928 s.122-124. 1931 

s.144-147;  Litteraturblad,  1857 s.150-155.  Sama kirkollisesta näkökulmasta löy-
tyy esim.  A. F.  Granfeltin  1850—luvulta  1870—luvulle pitämistä siyeysopin luen-
noista. Granfelt,  1872 s.353-363. 1878 s.44-58. 

172 	Vrt. Helsingfors  Morgonblad,  1844 n.94. 1846 n.47; Martin, 1841 s.114-115,  
Förhandlingar vid andra allmänna skolläraremötet  i  Finland, 1867 s.90-108.  Myös  
Gunhild  Kyle on  huomauttanut "isän poissaolosta" lähteissä.  Kyle, 1985 s.120-
121. 

173 	Helsingfors  Tidningar,  1842 n.87. 
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Miehellä oli jo katekismusten mukaan velvollisuus rakastaa, kunnioit-
taa ja suojella vaimoaan sekä kasvattaa lapsensa kurissa ja herran 
nuhteessa. Tässä suhteessa miehen malli oli muuttumaton. 1800-luvulla 
kiinnitettiin erityistä huolta siihen, että mies avioituessaan todella kykeni 
huolehtimaan tulevan perheensä hyvinvoinnista. Wasenius-osassa ha-
vaitsimme, että miehen korostettu vastuu perheen ja kodin ulkoisista 
puitteista oli myös omiaan myöhäistämään erityisesti opillista sivistystä 
hankkivien miesten avioitumisikää.14  

1800-luvullakin korostettiin tiuhaan perinteisiä "luonnollisia" ja toi-
vottavia ominaisuuksia, kuten lujuutta, järkeä, vahvaa auktoriteettia ja 
isällistä ankaruutta. Samalla kuitenkin tehtiin eroa entiseen usein tyran-
nimaisena nähtyyn isäntävaltaan. Jopa perheihanteissaan vanhoillinen 
Israel Hwasser piti piiskaan ja ulkokohtaiseen kunnioitukseen perustu-
vaa vanhempain valtaa paitsi vanhentuneena myös suorastaan haitallise-
na. Oikea mies oli perheen vastuullinen ja tarvittaessa ankarakin  pää- 
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	mies, mutta samalla myös rakastava puoliso ja isä.15  Lasten hyvinvointi 
oli äitiä ja isää yhdistävistä siteistä tärkein. Lain edessä kuitenkin vain isä 
oli lastensa holhooja. Näin isälle jäi viimekädessä yksin valta ratkaista 
esimerkiksi lastensa kauaskantoisia koulutuskysymyksiä.16  

Isyys nähtiin usein miehen elämää ohjaavana voimana, tärkeänä 
energian lähteenä sekä miehisen itsekkyyden patoajana. Toisaalta isän 
tehtävät isänä jäivät yleensä vaille tarkempaa käytännöllistä erittelyä. Isä 
oli oikea isä elättäessään ja rakastaessaan perhettään. Pääasiassa sivisty-
neistölle suunnatuissa teksteissa oletettiin yleensä miehen olevan poissa, 
työnsä tai omien miehisten harrastustensa parissa. Kun naisella nähtiin 
olevan vain yksi kiinteä olemus, oli miehellä väistämättä kaksi erilaista 
ja usein ristiriitaista minää, yksityinen ja julkinen. Perhe oli miehelle 
toisaalta riittämätön ja toisaalta välttämätön. Ristiriitaisen ihanteen mu-
kaan miehen tärkein toimintapiiri oli perheen ulkopuolisessa työssä, 
mutta työ tehtiin perheen takia ja perheen tuella.177  

Jos 1800-luvulla ilmestyi jotain uutta suomalaisen miehen ihantee-
seen näkyi se ainakin Wilhelm Bolinin mielestä miehisen auktoriteetin 
perusteissa. Vanhaluterilaisen näkemyksen mukaan jokainen isäntä oli 
piispa ja tuomari huoneessaan.18  Bolinin hahmottamaan demokraatti-
sempaan isäihanteeseen tällainen itsestäänselvä ja kyselemätön ylivalta 

174 	Vrt. Apo, 1989 s.169-170. 
175 	Hwasser, 1842 s.39. Vrt, Bolin, 1864 s.18-21;  Snellman  (K.T. XI), 1931 s.152-

157. 
76 	Kyle, 1985 s.139. 

177 	Vrt. Kyle, 1985 s.136-137. 
178 	Baudewien, 1752 s.4I-42. 



ei sopinut. Isän oli ansaittava itse auktoriteettiasemansa henkilökohtai-
silla ominaisuuksillaan.  Bolin  esitteli samalla myös entistä porvarilli-
sempaa, keskiluokkaisempaa miesihannetta. Mies ei saanut mitään il-
maiseksi, vaan loi uransa ja elätti perheensä omalla työllään. Kaikki 
ajatuksia, jotka toistuivat uudestaan ja uudestaan Waseniuksen suvun 
miesväen kirjeissä.19  

Vaikka esimerkiksi Snellman ja Topelius eivät yhteiskunnallisissa 
kirjoituksissaan juurikaan käsitelleet miehen ihannetta, oli kummankin 
samanaikaisessa kaunokirjallisessa tuotannossa esillä sama, vanhan ja 
uuden miehen mallin vastakkainasettelu kuin Bolinilla. Kummankin 
tuotannossa käsiteltiin kosintatilanteita, joissa vastakkain olivat "mies-
kohtaiset ansiot' ja "sukuperän etuus".1%° Esimerkiksi Snellmanilla isän-
maan asialle omistautunut nuori lääkäri ja Topeliuksella samanlainen 
nuori arkkitehti saivat kilpakosijoikseen vanhoihin etuoikeuksiinsa ta-
kertuvia toimettomia tai moraalittomia aatelismiehiä. Tässä arkkityyppi- 
en kuvastossa uuden ajan ihannemiehellä oli itsenäiseen ja ahkeraan 	195 
työhön perustuva ammatti, sääty-yhteiskunnan vanhoja rakenteita ky-
seenalaistava aatemaailma, suomalainen identiteetti, nuhteeton moraali 
ja hän oli valmis avioitumaan vain rakkaudesta.181  

Topeliuksen kertomuksessa Aulangon pastorinvaali oli esillä myös 
hahmotelma uudenlaisesta isän ihanteessa. Mennyttä edusti vanha juop-
po pappi, joka vietti aikansa kortinpeluun ja seuraelämän pyörteissä ja 
näki lapsensa vain muodollisen aamutervehdyksen aikaan. Hänen nuori 
seuraajansa taas antautui kaikella tarmollaan kasvattamaan edeltäjänsä 
orpoja, kaltoin kohdeltuja lapsia. Uuden ajan pappi oli perehtynyt peda-
gogiikan ja lastenhoidon uusimpiin virtauksiin ja tarjosi lapsille paitsi 
vapaata ja terveellistä ulkoilmaelämää myös runsaasti hellyyttä ja huo-
miota.182  

179 	Bolin, 1864 s.21-22. Joan  B.  Landes on  Hegelin perhenäkemyksiä analysoidessaan 
kiinnittänyt huomiota samoihin piirteisiin. Hegelillä isä ei enää "omista" perheen 
resursseja tai vaimoaan ja lapsiaan, vaikka hän yksin edustaakin perhettään kan-
salaisyhteiskunnassa.  Landes, 1982 s.131-133. 

180  Topelius,  1992 s.350.  Tämä Topeliuksen kertomus Linnaisten kartanon viheriä 
kamari ilmestyi jo vuonna  1859  Helsingfors Tidningarissa otsikolla  Gröna  kam-
mam  på  Linnais  gård.  

181 	Snellmanin  Så går det  till (1842)  teoksen sisällöstä ja ideoista Karkama,  1985 
s.107-115. 

182  Topelius,  1992.  Aulangon pastorinvaali—kertomuksen ensimmäinen hahmotelma 
ilmestyi Helsingfors Tidningarissa jo vuonna  1843  otsikolla  En  natt och  en  mor-
gon.  
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35. Sivistykseen sidottu kansalaisuus 

Kukaan suomalaisen perheen ihanteista kirjoittanut ei 1860-luvulle men-
täessä kiistänyt, etteikö mies olisi perheen edustaja yhteiskunnassa. 
Toisaalta jo ennen 1860-lukua esitettiin naisella olevan oikeudet kansa-
laisuuteen. Tällöin puhuttiin edelleen valistusmiesten tavoin erikseen 
naiskansalaisesta (medborgarinna). Nainen esitettiin kansalaisena, mut-
ta hänellä ei suotu samoja kansalaisoikeuksia kuin miehelle.183  

Keskustelu naisten poliittisista oikeuksista aktualisoitui vasta vähitel-
len, vuosisadan jälkipuoliskolla. Sen sijaan naiskansalaisten oikeus ja 
velvollisuus sivistykseen nousi vahvasti esille jo tutkimamme ajanjakson 
puitteissa. Naisen kansalaistumisen ensimmäinen etappi oli naisen sivis-
tyminen. 

Snellmanin mukaan suomalaisilta naisilta oli evätty sekä ihmisoikeu-
det että oikeus ottaa osaa kansakunnan yleisiin pyrintöihin. Hänelle nämä 
perusoikeudet eivät kuitenkaan tarkoittaneet esimerkiksi oikeutta poliit-
tiseen toimintaan, korkeampiin opintoihin tai valtion viroissa toimimi-
seen. Snellmanille ihmisyys oli ennen muuta oikeutta oppia tuntemaan 
isänmaan historiaa, äidinkieltä sekä kirjallisuutta ja näin tulla käsittä-
mään "ihmiskunnan jaloimmat päämäärät". Naissivistys oli välttämätön-
tä sen tähden, että nainen todella ymmärtäisi jalon tehtävänsä perheen 
parissa ja samalla kykenisi käsittämään miehensä ja poikiensa tulevaa 
toimintaa julkisessa elämässä. Puolustaessaan sivistyneen luokan nais-
ten periaatteellista oikeutta "korkeampaan hengenelämään" hän samalla 
rajasi tuon sivistyksen perheen piiriin.184  

Keskustelu naisen oikeudesta sivistykseen käytiin nousevan sivisty-
neistön ehdoilla. Vuosikymmeniä oli arvosteltu yhteiskunnan ylimpiä 
vääristä naiskasvatusihanteista. Vastaavasti rahvaan naisia ryhdyttiin 
arvostelemaan kasvatuksen puutteesta. Samat ajatukset tulivat hyvin 
konkreettisesti esille myös Wasenius-suvun kirjeenvaihdossa; ihanteel-
lista äitiyttä ei saavutettu ilman tiettyä sivistystasoa. Sivistyksen taso taas 
viittasi aina myös siveyden tasoon. 

Talonpoikaiselämää osattiin tarpeen tullen ihannoida, mutta erityises-
ti silloin, kun oli kyse kaupunkien köyhimmän väen perhe-elämästä 

Helsingfors  Tidningar,  1839 n.36, 1853 n.1;  Helsingfors  Morgonblad,  1846 n.49, 
53, 55;  Litteraturblad,  1849 s.150-154;  Snellman (K.T.  II), 1928, s.42-43;  Snell-
man (K.T.  XI), 1931 s.130-132;  Suomessa paljon siteerattu Aime  Martin  puhui 
rousseaulaisesta "republikaanisen äidin" ihanteesta tarkoittaen tällä juuri naisen 
kutsumusta kansalaiskasvattajana.  Martin, 1841 s.22-24.  Naisen kansalaisuus-kä-
sitteen ulottuvuuksista myös Kurki,  1986 s.14-18.  
Saima,  1846 n.11.  Vrt. Helsingfors  Tidningar,  1845  n.l,  1848 n.78. 1849 n.55;  
Helsingfors  Morgonblad,  1846 n.48, 49, 53, 55;  Förhandlingar vid andra allmänna 
skollärarmötet  i  Finland 1867, s.91-122;  Tidskrift utgifven af  pedagogiska förenin-
gen  i  Finland 1865, s.249-252, 292-295. 1866,  si  17-133;  Sainio,  1953 s.64.  
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olivat äänenpainot kriittisiä ja moralisoivia. Toisaalta huolehdittiin las-
ten huonosta ja välinpitämättömästä hoidosta, toisaalta monien perhei-
den siveellisestä tilasta. Parhaana ratkaisuna sekä aineelliseen että hen-
kiseen puutteeseen nähtiin sivistys, sillä sivistynyt oli siveä. Sivistyksen 
kautta perheet omaksuivat hyveitä ja tietoja, jotka nostaisivat ne ylös 
ahdingosta. Tämä ajattelu tuli hyvin esille maamme ensimmäisten rou-
vasväenyhdistysten tavoitteissa. Puutteenalaisten äitien neuvominen ja 
valvominen oli tärkeä askel köyhälistön lasten kasvattamisessa kunnon 
kansalaisiksi ' %5  

Ennen 1860-lukua kansan naisten ja tyttöjen kasvattamisesta julkituo-
dut mielipiteet korostivat yhtä päämäärää ylitse muiden. Kansansivistys-
työn ulottaminen naisiin oli paras keino suomalaisten kotien aineellisen 
ja siveellisen hyvinvoinnin takaamiseksi. Isänmaan onni ja kansallinen 
yhtenäisyys saavutettiin vasta kun syrjäisimmänkin mökin emäntä ym-
märsi vastuunsa tulevien kansalaisten kasvattajana.'86  

Sivistyneistön omat ihanteet heijastettiin kansaan. Kotielämä ja äitiys 	197 
olivat ennen muuta siveellisiä arvoja. Kansa ei voinut ymmärtää näiden 
arvojen koko merkitystä niin kauan kuin siltä puuttui tarpeellinen sivis-
tys, sillä kotoa äideiltä ja isoäideiltä perityt opit eivät enää riittäneet. 
Halukkaasti korostettiin myös sitä, että rahvaan ahdinko, korkea lapsi-
kuolleisuus ja perhe-elämän turmelus olivat pohjimmiltaan yksilön mo-
raalista johtuvia ongelmia. Köyhäkin koti saattoi olla onnellinen, epäsi-
veellinen koti ei koskaan: "Perhe on kaiken kasvatuksen alkujuuri, 
uskonnollisuuden ja siveellisyyden alkukoti. Mutta köyhällä ei ole kotia, 
sillä jos hänellä olisi koti, ei hän olisi köyhä."187  

Tämä sivistyneistön harrastama kaksoisstrategia konkretisoitui 1860-
luvun kansakoulu-uudistuksessa. Tässä hetkessä korostettiin rahvaan ja 
sivistyneistön elämäntapojen eroavaisuuksia, tulevaisuudessa nähtiin 
yhtenäinen, sivistyneistön valaman muotin mukainen kansakunta. 

185 	Helsingissä kerättiin vuodesta  1843  lähtien rahaa ns. "visiittikassaan" eli säätyläis-
perheiden perinteisiin uudenyuodentoiyotuksiin aiotut rahat annettiinkin hyvänte-
keväisyyteen. Aluksi kerääntyvät yarat oli tarkoitus käyttää palvelijoiden eläketur-
vaan. Pian kuitenkiin todettiin, että sopivinta  on  sijoittaa summa kaupungin laimin-
lyötyjen lasten siveelliseen kasyattamiseen. Rahan tarkempi kanavointi jätettiin 
perustettavan rouyasyäenyhdistyksen huoleksi. Symbolisella tasolla muutos kuvas-
taa hyyin uudenlaisia perheihanteita; köyhiä  on  autettava omissa perheissään ja 
lapset nousevat tässä vanhusten edelle. Helsingfors  Tidningar,  1844 n.1. 1845 n.96, 
101, 103. 1847 n.101. 1849 n.10. 

186 	Helsingfors  Tidningar,  1854 n.18, 19;  Morgonbladet,  1855 n.18;  Suometar,  1857 
n.4. 

187 	Helsingfors  Morgonblad,  1845 n.13.  Erityisesti rouvasyäenyhdistysten toiminnasta 
yälittyi selvänä ajatus, että kaikki kodit eivät olleet "koteja" siinä merkityksessä 
kuin ihanne edellytti. Helsingfors  Tidningar,  1848 n.39. 1849 n.10. 1854 n.91, 93, 
95. 1859 n.3;  Oulun Wiikko-Sanomia,  1854 n.31; Ramsay, 1993 s.121-127.  
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Naimattomat naiset yhteiskunnan äiteinä 

Perhekeskeisten naisihanteiden itsestäänselvä ongelma oli naimaton 
nainen. Tutkimuksen edellisessä osassa olemme havainneet, kuinka 
epävarmana ja päämäärättömänä naimattomaksi jääneet naiset asemansa 
kokivat. Kun nainen julistettiin todelliseksi, oikeaksi ja täydeksi vasta 
avioiduttuaan ja lapsi sylissään heräsi luonnollinen kysymys ikäneitojen  
(gamla jungfrur)  naisellisuudesta. Johdonmukaisesti tuo naisellisuuden 
ihanteiden kuunteleminen ja seuraaminen nähtiin naimattomankin nai-
sen ainoana tienä.  Jos  hän ryhtyi egoistisesti ajattelemaan ensisijassa 
itseään, johti  se vain  katkeruuden ja vierauden tunteisiin. Naimattomana-
kin oikea naisen oli oltava mukautuvainen ja epäitsekäs. Parhaimmassa 
tilanteessa tällainen sisarusten kodeissa asuva täti kuvattiin lastenkama-
rin hyväksi hengettäreksi, jossa yhdistyvät äidin ja isoäidin pyyteettö-
mimmät hyveet.188  

Toisaalta vähitellen tunnustettiin, että myös "naimattoman naisen 
lempeä käsi tekee yhteiskunnalle hyvää".t89  Jo 1850-luvulla Fredrika 
Bremerin meilläkin vaikutusvaltaisissa kirjoissa ja kirjoituksissa tuotiin 
esille Bremerin Yhdysvalloista omaksuma ihanne:  samhällsmoderlighet.  
Bremerillä yhteiskunnallisen tai henkisen äitiyden ajatus liittyi samanai-
kaiseen keskusteluun naimattoman naisen täysivaltaisuudesta. Toisaalta 
ihanteiden tasolla  Bremer  selvästi  vain  laajensi aiemmin vaalimansa 
äitikultin koskemaan myös naimattomia naisia ja työelämää.190  Meillä  
Uno  Cygnaeus ja  Wilhelm Bolin  jatkoivat  1860-luvulla Bremerin ajatuk-
sia yhteiskunnallisesta äitiydestä. Tietyt ammatit olivat niin lähellä 
perhettä ja naisen kutsumusta, ettei nainen opettajaksi tai sairaanhoita-
jaksi ryhtyessään oikeastaan ylittänyt kriittistä kynnystä yksityisestä 
julkiseen.191  

1840-luvulla huolestuttiin tilastoista, joiden mukaan maassa eli täysi-
ikäisiä naisia  47.000  enemmän kuin miehiä ilman puolisoa. Vähemmälle 
huomiolle jäi  se  tosiasia, että suurin osa näistä naisista oli itseasiassa 
leskiä. Huolenaiheeksi nousivat nimenomaan "toivottomat ylijäämä-
olennnot, jotka eivät voineet täyttää kutsumustaan".192  

Naisten naimattomuus koettiin ongelmaksi monella eri tasolla. Kon-
kreettisimmillaan kysymys oli naisen elannosta, selviytymisestä ilman 
perheen tai yhteiskunnan suojaa. Naisten naimattomuus tai myöhäinen  

188 	Helsingfors  Morgonblad,  1832 n.18. 
189 	Bolin, 1864 s.276. 
190 	Holm, 1980 s.1-14;  Svanberg,  1980 s.161-162;  Qvist,  1978 s.42-52. 
191 	Wilkama,  1938 s.83-89, 106-107; Bolin, 1864 s.276-277;  Virkkunen,  1938 s.147-

148.  Vrt. myös Ambjömsson,  1979 s.104. 
192 	Helsingfors Tidningar,  1845 n.91.  



avioituminen oli jo vanhastaan ollut myös väestöpoliittinen ongelma. 
Pelko väen vähenemisestä tuotiin tässä yhteydessä helposti esille.193  
Naisen naimattomuus oli kuitenkin myös ideologinen ongelma, joka 
koski naiskasvatuksen päämääriä. Ilman kutsumusta säätyläisnainen oli 
altis esimerkiksi naisemansipaation vaarallisille houkutuksille. Toden-
näköisempi vaihtoehto oli kuitenkin hiljainen kotielämä vanhempien tai 
sukulaisten kanssa.  Morgonbladet  kertoi vuonna  1855  maaseudun "luke-
mattomista" naimattomista säätyläisnaisista, jotka istuivat vuodet lä-
peensä neljän seinän sisällä ja puuhailivat turhanaikaisten koruompelus-
ten parissa. Tällaiset naiset olivat lehden mukaan ihmisiä vailla tarkoitus-
ta, vailla pienintäkään vaikutusta ihmisyyden asiaan. 

Ompelutyön saattoi Morgonbladetin mukaan jättää jo koneille, sivis-
tyneellä naisella täytyi olla korkeampia päämääriä.  Jos  nainen syrjäytyi 
todellisesta toimintapiiristään, oli tämän etsittävä jokin toinen toiminta-
piiri. Lehti toivoi naimattomien naisien "emansipoivan itsensä" sillä 
tavalla, etteivät  he  heittäydy tekemättömyyteen tai puuhaile naisen 	199  
arvolle sopimattomien asioiden parissa. Toisaalta  Morgonbladet  piti 
naisen emansipaatiota siinä merkityksessä, että tällä olisi pääsy valtion 
virkoihin, puhtaana hullutuksena. Virkojen ulkopuoleltakin löytyi tär- 
keätä tehtävää. Naimattomat, siistyneet naiset saattoivat omistautua 
hyväntekeväisyydelle. Opettamalla omien rouvasväenyhdistystensä kautta 
kansan lapsille siisteyttä, järjestystä, Jumalanpelkoa ja ahkeruutta  he  
toteuttivat samalla naisellista kutsumustaan.194  Sivistyneistön miehet 
kontrolloivat sivistyneistön naisia, jotka kontrolloivat köyhää kansaa. 

Lehti ei maininnut innoittajaa ajatuksilleen, mutta yhteys Fredrika 
Bremerin yhteiskunnallisen äitiyden ihanteisiin vaikuttaa ilmeiseltä. 
Rouvasväenyhdistysten hyväntekeväisyystyö kohtasi alkuvaiheissaan 
myös vastustusta ja ennakkoluuloja. Selittämällä hyväntekeväisyystyö  
vain  naisen luonnollisen perhetehtävän jatkeeksi rauhoitettiin niitä, jotka 
näkivät naisten yhdistystoiminnassa perhettä uhkaavan vaaran. Yhdistys 
toimi kyllä julkisuudessa, mutta edusti siellä yksityistä elämänpiiriä.'95  

Toiminta hyväntekeväisyystyössä nähtiin myös ansiotyön korvaava- 
na, parempana vaihtoehtona. Virassa toimiva, palkkaa nauttiva opettaja- 
tar  loukkasi monia ihanteita naisen paikasta. Kun sama nainen opetti 
kansan lapsia ilman palkkaa tai virallista asemaa,  vain  hyväntekeväisyy- 
den nimissä, oli asia helpommin sulatettavissa.  Kansan  lasten kasvatta- 
minen valistuneiksi kansalaisiksi oli tehtävä, jonka kautta säätyläistytön 
saama sivistys ei mennyt hukkaan. Helsingfors  Tidningar  (so. Z. Tope- 

193 	Helsingfors  Tidningar  n.41,91;  Morgonbladet,  1855 n.4, 85;  Suometar,  1859 n.51. 
1860 n.2, 3;  Åbo  Underrättelser,  1842 n.4.  Vrt.  Pulma,  1985 s.74-76. 

194 	Morgonbladet,  1855 n.85. 
195 	Vrt.  Ramsay, 1993, s.80-83;  Furuland,  1987 s.99-125.  



lius) näyttää 1840-50-luvuilla erityisesti omistautuneen näille yhteiskun-
nallisen äitiyden ihanteille. Vuosia se seurasi mm. rouvasväenyhdistys-
ten ylläpitämien lastenkoulujen toimintaa, ja oli aina tarpeen tullen 
valmis puolustamaan näissä kouluissa opettavien säätyläisnaisten kutsu-
musta.' 

Ajatus sivistyneen luokan naisten hyväntekeväisyystyöstä kodin ul-
kopuolella hyväksyttiin yleisesti. Myös runsaisiin ulkomaisiin esikuviin 
oli helppo vedota, esimerkiksi Florence Nightingalen perinaisellisiksi 
mainitut laupeudentyöt tunnettiin meilläkin. Myös Krimin sodan aikaiset 
venäläisten vallasnaisten ylläpitämät sotilassairaalat olivat hyvä esikuva. 
Se mikä sopi suurruhtinatar Helenalle sopi varmasti myös suomalaiselle 
säätyläistytölle.'97  

Ammatikseen ja elannokseen kodin ulkopuolella työskentelevä sääty-
läistyttö oli ajatuksena paljon vaikeampi hyväksyä. Toisaalta elämän 
ankaruus saneli omia ehtojaan. Taloudellisessa ahdingossa elävälle nai- 
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	mattomalle, sivistyneen perheen tytöllä saattoivat vaihtoehdot olla vä- 
hissä. Olemme huomanneet, että Waseniuksen mukupiirissä kotiopetta-
jattareksi jouduttiin olosuhteiden pakosta, ja vasta avioliitto vapautti 
naisen nöyryyttävästä ansiotyöstä. 

Opiskelu ammattiin?  

1860-luvulla keskustelu naiskasvatuksen päämääristä ja ihanteista edel-
leen voimistui. Eräissä puheenvuoroissa uskallettin jopa arvostella nais-
kasvatuksen yksipuolisen perhekeskeisiä päämääriä. Tässä vaiheessa  
Wilhelm Bolin  teki teoksessaan  Familjen  (1864)  oivaltavan katsauksen 
kaikkeen asiasta aiempina vuosina sanottuun. Samalla hän esitti vaati-
muksia, jotka osin poikkesivat  1840-60-lukujen snellmanilais-topeliaa-
nisesta valtavirrasta. 

Bolinin lähtökohta oli  se,  että koti oli kaikissa tapauksissa naiselle 
tärkein paikka. Vaimolle ja äidille oli kuitenkin sallittava muitakin 
toimintapiirejä kuin koti ja perhe. Bolinin mielestä naisen luonteelle 
annetut negatiiviset ominaisuudet, lapsellisuus, pinnallisuus ja juo-
ruilunhalu olivat  vain  merkkejä koulutuksen puutteesta. Nämä ominai- 

'96 	Esim. Helsingfors  Tidningar,  1847 n.67, 69. 1848 n.39. 1849 n.10. 1854 n.91, 93, 
95. 1856 n.10, 17, 22, 28; Ramsay, 1993 s.65-70. 

197 	Helsingfors  Tidningar,  1855 n.62.  Itse asiassa jo Napoleonin sotien aikaan venäläi-
set säätyläisnaiset vetosiyat suomalaisiin sisariinsa, jotta nämä avustaisivat Pieta-
rissa perustettua "Isänmaallisten naisten seuraa". Sotureiden vaimoja ja lapsia 
auttamalla myös suomalaiset naiset toteuttaisivat kutsumustaan isänmaallisina nai-
sina ja kansalaisina "Euroopan vihollisen" uhatessa. Åbo  Allmänna Tidning,  1813 
n.9.  



suudet katoaisivat, kun nainen sai muutakin ajateltavaa kuin tulevan 
puolison odottaminen.198  

Ne, jotka pelkäsivät naisen kadottavan koulutuksen myötä mielen-
kiintonsa perheeseen, eivät ymmärtäneet koulutusta eivätkä uskoneet 
naiseen.  Bolin  puolsi jopa naimisissa olevan naisen oikeutta opiskella 
ammattiin. Bolinin mielestä tämä oikeus itse asiassa vahvisti perhettä.  
Jos  naisen arvo määriteltiin  vain  perheen yhteydessä, hän  vain  odotti ketä 
tahansa miestä. Tuloksena oli onnettomia liittoja ja koteja.  

Jos  naisella sen sijaan oli koulusivistystä ja mahdollisuus omiin 
ansioihin, olivat myös solmittavan avioliiton lähtökohdat onnellisemmat 
ja tasa-arvoisemmat.  Bolin  nimesi naissivistyksen avaimeksi naisen 
täysiin kansalaisoikeuksiin. Koulutuksen ja sivistyksen kautta suomalai-
selle naiselle annettiin oma isänmaa. Koulutetulla naisella oli mahdolli-
suus työhön ja omaisuuteen, samalla hän oli kypsä myös "edustusoike-
uteen yhteiskunnassa".  Bolin  oli valmis myöntämään naiselle kaikki 
oikeudet kansalaisena. Lisäksi hän sitoi naisen vapautumisen yleisten 	201  
kansalaisvapausten etenemiseen.  Jos  suomalainen mies oli epävapaa, ei 
naisenkaan asema parantunut.  Bolin  sijoitti tieteellisen tekstin lomaan 
painavia vaatimuksia, ja häntä voi nimittää jopa ensimmäiseksi suoma-
laiseksi radikaalin naisemansipaation puolestapuhujaksi. Yhdistäessään 
työväenasian ja naisasian hän myös enteili  Valfrid  Vaseniuksen sukupol-
ven läpimurtoa 1880-luvulla.199  

4. 1860-1890: PERHEEN IHANTEET 
VALTIOPÄIVILLÄ 

4.1. Naittajan vallan purkaminen osana 
elinkeinolainsäädännön uudistamista 

Valtiopäivätoiminnan käynnistyttyä 1860-luvulla sai keskustelu per-
heen ihanteista ja naisen asemasta uuden, konkreettisemman ulottuvuu-
den. Tässä vaiheessa päähuomio kiintyi naimattoman naisen oikeuksien 
laajentamiseen ja erityisesti naimattoman naisen mahdollisuuksiin astua 

198 	Jakob  Tengström käytti tarkalleen samoja sanoja arvostellesssaan naiskasvatuksen 
puutteita  71  vuotta aiemmin. Kyse ei ole sattumasta, Tengströmistä Boliniin nais-
kasvatuksen kriitikot löysivät samat epäkohdat ja päätyivät samoihin perhekeskei-
siin ihanteisiin. Åbo  Tidningar,  1793 n.17, 18, 21, 26, 28, 36. 

'99 Bolin, 1864 s.184-190, 256-291, 341-343.  Patoluodon mielestä Bolinin kanta 
naisen asemasta perheessä `jää ambivalentiksi". Patoluoto,  1980 s.34-35.  Bolinin 
ja Snellmanin perheihanteiden samankaltaisuudesta ks. myös Knif,  1985 s.167-
168.  



julkisen toiminnan piiriin. Tätä lainsäädäntöprosessia  on  meillä viime 
aikoina myös tutkittu.20°  

Naimattoman naisen täysivaltaisuuskeskusteluun liittyi kuitenkin 
perheen ihanteiden kannalta oleellinen juonne, vanhempien naittajaval-
lan lakkauttaminen. Kuten jo  1840-luvun naisemansipaatiokeskustelun 
yhteydessä  on  havaittu, ei naisen aseman parantamista ymmärretty  vain  
perheen ulkopuolelle suuntautuvaksi prosessiksi. Katsottiin, että oleelli-
nen osa naisen oikeuksia kansalaisena oli mm. oikeus valita vapaasti 
tuleva puolisonsa. 

Keskustelu avioliiton ehdoista ja edellytyksistä oli  I840-luvulle asti 
lähinnä yleistä pakko- ja spekulaatioavioliittojen kritiikkiä. Yleinen 
kritiikki sai kuitenkin vähitellen konkreettisempia kohteita, ensin joutui 
tulilinjalle vanhentuneena pidetty vihkikaava 2201  ja hieman myöhemmin 
myös vanhempien naittajavalta. 

Naittajakysymys  on  tutkimisen arvoinen erilliskysymys siksi, että  se 
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	kokoaa yhteen  1800-luvun ensimmäisellä puolella käydyn perheideolo- 
gisen keskustelun teemoja. Toiseksi  se  konkretisoi ajankohtaista keskus-
telua ja keskustelijoita: vastakkain olivat sääty-yhteiskunnan perintöön 
tukeutuva yksituumainen vähemmistö ja heterogeeninen, erilaisia intres-
sejä edustava uudistusmielinen enemmistö. Valtiopäiväkeskusteluissa 
tarkasteltiin koko suuriruhtinaskunnan mittakaavassa sitä yhteisöllisen 
maailmankuvan väistymistä, jonka olemme aiemmin hahmottaneet yh-
den suvun ja  talon  piirissä. Kolmanneksi naittajakysymys myös auttaa 
osaltaan hahmottamaan perheen muutoksen pitkiä linjoja, keskustelussa 
viitattiin kauas taaksepäin ja pitkälle eteenpäin. 

Seuraavassa huomio kohdistuu vuoden  1864  täysivaltaisuusasetuk-
sen toisen pykälän yhteen, tärkeään lauseeseen: "Päästyänsä yhdenkol-
matta wuoden ikään, saakoon neito naittajan suostumatta mennä naimi-
seen.  "'-0'-  Tuo lause tarkoitti sitä, että naittajan  (so.  yleensä isän, äiti 
neuvonantajana ja isän kuoltua naittajana) valta tyttären avioliittoa 
koskevissa asioissa lakkautettiin. Tähän asti naittajan suostumus tyttä-
ren  203  avioliittoon oli ollut niin ehdoton edellytys, että Caloniuksen  

200 	Esim. Kurki,  1986;  Kurki,  1987; Ramsay, 1984. 
201  Keskeisin vihkikaavaan kohdistunut uudistusvaatimus koski sitä kaavan kohtaa, 

jossa ilmoitettiin, että "vaimo  on  luotu miehen tähden ja ei mies vaimon tähden".  
1850-luvulla asiasta käytiin keskustelua paitsi kirkon sisällä myös lehtien palstoil-
la. Vuoden  1859  yihkikaavassa  em.  kohta kuitenkin säilytettiin ja myös muut  1800-
luyulla tehdyt uudistusaloitteet kilpistyivät konservatiivisten kirkonmiesten enem-
mistöön. Sisällöltään uudistettu kaaya otettiin käyttöön vasta yuonna  1913.  Borgå  
Tidning,  1850 n.46;  Suometar,  1858  n.  6, 27;  Lehtonen,  1931 s.284-291. 

202 	Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokous  1864  no.25.  
203 	Pojat ja naislesket eivät olleet nimenomaisesti velvoitettuja hankkimaan avioliitol-

leen vanhempien suostumusta, mutta vanhemmilla oli oikeus tehdä heidät perin-
nöttömiksi mikäli avioliitto ei heitä miellyttänyt. Calonius.  1946 s.120.  



tulkinnan mukaan kihlauskin oli ilman sitä pätemätön.  Lain  mukaan 
tyttären kättä oli tähän asti pyydetty naittajalta, ei tyttäreltä itseltään. 
Mikäli tytär kuitenkin avioitui ilman vanhempiensa suostumusta oli 
näillä oikeus jättää tämä perinnöttä.204  

Vuoden  1864  asetus oli johdonmukaista seurausta avioliittoa koske-
vien asenteiden muutoksesta ja uudenlaisten perheihanteiden esilletulos-
ta. Valtiopäivillä käyty kiihkeänsävyinen keskustelu osoittaa sen, että 
kyse oli samalla laajemmasta maailmankuvan murroksesta, vanhojen ja 
uusien arvojen vastakkainasettelusta. 

Toisaalta naittajan vallan purkaminen jo ensimmäisillä valtiopäivillä 
ei johtunut siitä, että asia olisi lainsäätäjien puolelta koettu erityisen 
kiireelliseksi. Elinkeinolainsäädännön uudistaminen oli valtiopäivien 
uudistuslistalla ensimmäisenä ja näin koko naimattoman naisen täysival-
taisuuskysymyskin tuli esille osana talouden yleistä vapauttamista. Nai-
sen oikeuksen laajentamisen perimmäisenä motiivina oli ajatus, ettei 
naisen vajaavaltaisuus saa muodostaa jarruttavaa tekijää elinkeinoelä- 	203  
män  toiminnalle. Kun taloutta liberalisoitiin kautta linjan, oli johdonmu-
kaista antaa myös naisille (rajatut) mahdollisuudet omaisuuden hallin-
taan ja elinkeinonharjoittamiseen. Marssijärjestys oli ollut sama myös 
Ruotsissa.205  Vastaavasti ennen tammikuun valiokunnan kokoontumista  
1862  asiasta käytetyissä lehdistöpuheenvuoroissakin naittajakysymys 
tuotiin esille naisen taloudellisia oikeuksia koskevien uudistushankkei-
den sivutuotteena.206  

Asioiden tärkeysjärjestystä kuvaa  se,  että naittajan vallan purkaminen 
nousi valtiopäiväkysymykseksi vaivihkaa, täysivaltaisuuskeskustelun 
myötä. Asiaa valmisteltaessa senaatin enemmistön alkuperäinen tarkoi-
tus oli uudistaa  vain  ne lainkohdat, jotka rajoittivat naimattoman naisen 
oikeutta "ulkonaisten asioiden hoitamiseksi ja taitaaksensa itse omai-
suuttaan hallita".'" Senaatti pyrki nimenomaisesti jättämään vapaan 
puolisonvalinnan lainmuutoksen ulkopuolelle puhumalla esityksessään 
vanhempien luonnollisesta ja jatkuvasta oikeudesta valvoa tyttären nai-
ma-asioita.208  

204 	Calonius,  1946 s.120;  Ylikangas,  1967 s.53-115;  Ruotzin Waldaeunnan  laki  1734,  
Naimisen Caari  I:1-6,  1II:1-11, VI:1-4.  

205 	Kekkonen,  1987 s.91-93;  Kurki,  1987 s.112-122;  Ylikangas,  1978 s.171-176.  Vrt  
Qvist,  1978 s.96-99. 

206 	Suometar,  1858 n.6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17. 1861 n.46, 47;  Sanomia Turusta,  1857 
n.17. 

207  Protokoller förda i det Utskott af Finlands fyra stånd, som till följd af  Hans  
Kejserliga Majestäts Nådiga Manifest af den  29  mars  (10  april)  1861  sammanträd-
de i Helsingfors, den  20  januari-6  mars  1862. s.20.  (Tästä lähtien  em.  lähde=  
Januari Utskott,  1862). 

208 	Hans  Kejserliga Majestäts nådiga propositioner till Storfurstendömet Finlands stän-
der å Iandtdagen i Helsingfors åren  1863-64  I,  s.1;  Januari Utskott,  1862 s.74-76.  



Senaattori Selim  Ekbom  huomautti kuitenkin jo tässä vaiheessa, että 
johdonmukaisuuden nimissä täysivaltaisella naisella oli oltava oikeus 
päättää paitsi omaisuudestaan myös omasta persoonastaan eli tässä 
tapauksessa avioitumisestaan.  Ekbom  esitti naittajajärjestelmän poista-
mista, mutta jätti samalla myös tärkeän varauksen.  Jos  tyttären vanhem-
mat olivat elossa tuli hänen edelleen kaikissa tapauksissa saada vanhem-
piensa suostumus avioliittoon. Vanhempien valtaan ja oikeuksiin ei tässä 
tärkeässä asiassa saanut puuttua. Ekbomin mallin mukanen naittajajär-
jestelmän "purkaminen" olisi koskenut toisinsanoen  vain  marginaalista 
osaa suomalaisista naisista.209  

Varsinaisia valtiopäiviä edeltäneessä ns. Tammikuun valiokunnassa 
vuonna  1862  naittajajärjestelmän poistaminen jo varsin yleisesti liitet-
tiinkiin täysivaltaisuuskysymykseen. Osa edustajista pyrki kuitenkin 
alusta alkaen Ekbomin mallin mukaisesti takaamaan vanhempien (ja 
ottovanhempien) vallan jatkumisen tässä suhteessa. Teologian professo- 
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	ri  F. L.  Schauman ja Rantasalmen kirkkoherra  J.  F. Bergh  esittivät 
selvimmin kannan, jonka mukaan  vain  orpojen tyttöjen holhoojilta tuli 
kieltää ehdoton naittajanvalta.210  

Schaumanin ja Berghin tiukkaa linjaa vastaan käytettiin valiokunnas-
sa useita puheenvuoroja. Kaikista neljästä säädystä löytyi kannattajia 
ihanteelle, jonka mukaan tyttärellä oli oltava periaatteellinen oikeus 
kuunnella sydämensä ääntä ja mennä naimisiin myös vastoin vanhempi-
ensa tahtoa. Kukaan ei kuitenkaan kiistänyt vanhempien oikeutta neuvoa 
lastaan näin tärkeässä asiassa.2" 

Joka tapauksessa säädyt olivat vastoin senaatin esitystä liittäneet 
naittajan vallan vähentämisen täysivaltaisuuteen, osan kannattaessa koko 
naittajajärjestelmän purkamista. Koska vastakkainasettelu vanhempain 
vallan säilyttämisen puolesta ja vastaan toistui asiasta lopullisesti päätet-
täessä vuosien  1863-1864  valtiopäivillä,  on  tässä vaiheessa syytä pysäh-
tyä analysoimaan esille tuotujen kahden erilaisen avioliittoihanteen 
sisältöä sekä niille esitettyjä perusteluita. 

Ennallaan säilyttäjät 

Tammikuun valiokuntaan ja ensimmäisille valtiopäiville kokoontuneet 
säädyt olivat ilmeisen epävarmoja valtiopäivien asemasta. Tästä johtuen 
säätyjen yksimielisyyttä pidettiin selvästi arvossa, ja useiden asioiden 

209 	Januari Utskott,  1862 s. 75-76. 
210 	Januari utskott,  1862 s.64-65, 70-71. 
211 	Januari Utskott,  1862 s.62-65, 68-69, 71  (esim. Boije,  Tengström,  Andelin ja  

Jaatinen).  



käsittelyä leimasi pyrkimys erilaisten kantojen yhteensovittamiseen.2'2  

Sovittelusta huolimatta hahmottui erityisesti talonpoikais- ja osin mui-
denkin säätyjen sisälle kaksi vastakkaista ryhmittymää. Talonpoikais-
säädyn edustaja Mikko Heikura jakoi kuvaavasti valtiopäivämiehet 
kahteen "lahkoon": toisaalta "siwistyksen etunenässä" kiirehtijöihin, 
jotka tukeutuivat maallisiin tieteisoppeihin, ja toisaalta ennallaan säilyt-
täjiin, jotka turvasivat Raamatun ja huoneentaulun arvoihin.213  

Kaikkien asioiden ympärille tällaista maailmankatsomuksellista jaot-
telua ei tietenkään syntynyt ja varsinkin erilaisten uudistajien ja uudistus-
henkisten mielipiteiden kirjo oli suuri. Ennallaan säilyttäjät hahmottui-
vat  kyllä selvemmin omaksi ryhmäkseen. Sekä papistossa että talonpoi-
kaissäädyssä oli joukko vaikutusvaltaisia edustajia, jotka vastustivat niin 
elinkeinon harjoittamisen, rangaistuslainsäädännön kuin naittajan val-
lankin tapaisten asioiden uudistamista, väljentämista tai vapauttamista. 
Vanhempien vallasta ja naisen asemasta puhuttaessa ennallaan säilyttäjät 
hakivat perustelunsa menneisyydestä, Vanhan Testamentin luomisker- 	205  
tomuksesta, Lutherin Huoneentauluista ja sääty-yhteiskunnan perintei-
sestä tavasta.214  

Tyttären vapaa naimaoikeus sai jyrkimmät ja äänekkäimmät vastusta-
jansa kahdesta veljeksestä ja vaikutusvaltaisesta herännäispapista, Ran-
tasalmen kirkkoherrasta  Johan  Fredrik Berghistä ja Limingan kirkkoher-
rasta  Julius Immanuel  Berghistä. Berghien korostetun jyrkkä esiintymi-
nen edustanee sitä herätysliikkeiden kehitykseen liittyvää  ambivalens-
sia,  josta mm. Juva ja Wirilander ovat huomauttaneet. Viimeistään  1850-
luvulta lähtien herätyksen alkukauden individualismia ja tasa-arvoa 
korostaneet puheenvuorot saivat väistyä vanhaluterilaisen patriarkaali-
suuden tieltä.215  

Talonpoikaissäädyssä erityisesti Pohjanmaan ja Satakunnan vaurai-
den peltoviljelyalueiden edustajat vastustivat ankarasti kaikkea vanhem-
pien vallan kaventamista ja naisen tai palvelijoiden aseman uudistamista. 
Juho Brusila Alastarosta,  C. H.  Hagman  Ilmajoelta,  Matti  Holma Alahär-
mästä ja  J. E.  Keto Mustasaarelta edustivat selvimmin sellaista talonpoi-
kaista yhteisöllisyyttä, joka asetti kaikessa  talon  ja perheen edut yksilön  

212 	Esim.  Januari Utskott,  1862 s.69-77.  Vrt. Kekkonen,  1987 s.106-109. 
213 	Talonpoikaissäädyn pöytäkirjat  1863-64, s.419.  Nurmekselainen Heikura itse oli 

lähellä itäsuomalaista herätysliikettä ja lukeutui naittajanvalta-asioissa ennallaan 
säilyttäjiin. Hytönen,  1926 s.72-75. 

214 	Liberaaleista ja konservatiivisista valtiopäiväfraktioista Kekkonen,  1987 s.120-
144. 

215 	Isoveli  J.  F. Bergh  oli pappissädyn edustajana Tammikuun valiokunnassa ja  J.  I. 
Bergh 1863-64  valtiopäivillä. Juva,  1950 s.192-195;  Wirilander,  1974 s.366.  Vrt. 
Siltala,  1992 s.388.  



oikeuksien edelle. Heille jo pelkkä ajatus yksilön oikeuksista perheen 
sisällä oli vaikea ymmärtää ja vielä vaikeampi hyväksyä.2216  

Ennallaan säilyttäjien välitön tavoite oli vanhempien naittajavallan 
säilyttäminen, mutta vanhempien vallan koskemattomuus edusti heille 
samalla myös huoneentaulujen esivaltaopin, alamaisajattelun ja sääty-
yhteiskunnan koskemattomuutta. Heille "perheyhteys" merkitsi selvää 
ja pysyvää hierarkkista esivaltaa. Puheet vapaasta puolisonvalinnasta, 
jota perusteltiin yksilön luonnollisilla oikeuksilla tai tasa-arvolla olivat 
kristinuskon hylkäämistä tai vääristelyä, "ylpeyttä".21  Vaikka aatelis-
säädyn useimmissa puheenvuoroissa oltiin naittajan vallan jonkinastei-
sen purkamisen kannalla, löytyi myös tästä säädystä muutama edustaja, 
joille vanhempien ehdoton valta lastensa ja miehen valta vaimonsa yli 
edusti jo luomiskertomukseen pohjaavaa "järkkymätöntä perheyhteyt-
tä", jota ei sopinut horjuttaa.218  

Valtiopäivämiesten enemmistö tunnusti miehen ja naisen välisen 
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	periaatteellisen tasa-arvon ja naisen periaatteellisen oikeuden valita 
puolisonsa oman mielensä mukaan. Ennallaan säilyttäjien ydinryhmä ei 
halunnut edes periaatteessa tunnustaa näitä oikeuksia. Nainen oli miestä 
myöhemmin luotuna sekä psyykkisesti että fyysisesti miestä heikompi ja 
lahjattomampi. Koska nainen heikompana oli sidottu vain perheen piiriin 
ei hänellä ennallaan säilyttäjien mielestä ollut edes periaatteellista oike-
utta kansalaisuuteen. Näin esimerkiksi kirkkoherrat  J.  F. ja  J.  I. Bergh  
sekä Turun tuomiorovasti Torsten Ture Renvall kielsivät snellmanilais-
topeliaanisen idean erityisestä naiskansalaisuudesta. Heidän vanhakan-
taisen näkemyksensä mukaan perhe-elämän piiri ei edes periaatteessa 
ollut yhtä tärkeä kuin miehinen julkisen toiminnan piiri. Tähän ennallaan 
säilyttäjien ajatteluun kuului myös vahva kollektiivisuuden korostus. 
Avioitumista oli tarkasteltava enemmän perheen etujen kuin yksilön 
onnen näkökulmasta.219  

Tarvittaessa ennallaan säilyttäjät saattoivat vedota myös "uusimpaan 
tieteeseen". Esimerkiksi  J.  I. Bergh  otti muuten huoneentaulujen arvo-
maailmaa heijastaneissa puheenvuoroissaan esille ajankohtaisen idean 
sukupuolien erilaisista olemuksista. Hänen mukaansa paitsi teologia, 
myös uusin fysiologinen ja sielutieteellinen tutkimus todisti miehen ja 
naisen täydellisen erilaisista olemuksista ja kutsumuksista.  Bergh  ei 

216 	Talonpoikaisedustajien  taustoista Hytönen,  1926. 
217 	Talonpoikaissäädyn pöytäkirja  1863-64, s.236-239, 244 (Hagman,  Keto, Holma, 

Määttä,  Simolin, Brusila); Prestaståndets protokoll  1863-64, s.385-395 (Bergh,  
Castren, Geitlin).  

218  Ridderskapet och adeln protokoll  1863-64, s.835-839, 861  (K.  F.  von Bom, 
Weissenberg, Bruncrona, Spåre).  

219  Januari Utskott,  1862 s.65-66  (Sehauman),  70, 516  (J.  F. Bergh);  Prestaståndets 
protokoll  1863-64, s.392-394  (J. I.  Bergh), 396  (Renvall).  



kuitenkaan Laurellin tai Topeliuksen tavoin puhunut naisen ja miehen 
toisiaantäydentävyydestä vaan naisen alamaisuudesta. Kun nainen oli 
miestä varten, eikä mies naista varten, oli selvää että miehen tuli olla 
myös puolisonvalinnassa aktiivinen osapuoli. Miehen (sulhasen) tuli 
valita nainen ja miehen (holhooja) tuli antaa liitolle suostumuksensa.2-20  

Uudistajat 

Valtiopäiväsäädyistä porvaristo oli yksimielisimmin naittajan vallan 
täydellisen hylkäämisen kannalla. Porvarissäädyssä ajatus yksilön oike-
uksien ja talouden vapauttamisen rinnakkaisuudesta hyväksyttiin ylei-
sesti. Kaikissa muissakin säädyissä oli useita innokkaita naisen valinnan-
vapauden puolustajia. Pappissäädyssä uudistushenki tosin oli keskimää-
rin varovaisempaa ja asialle omistautuneetkin papit perustelivat valin-
nanvapauden oikeutta mieluummin onnellisen perhe-elämän kuin yksi-
lönvapauden vaatimuksilla. 

Aatelis- ja talonpoikaissäädyissä  on  tämän asian ympärillä havaitta-
vissa jonkinlaista ryhmittymistä elinkeinon ja asuinpaikan mukaan. Kun 
kummassakin säädyssä jyrkimmät ennallaan säilyttäjät olivat leimalli-
sesti maanviljelijöitä ja maanomistajia, näyttävät innokkaimmat uudista-
jat tulleen perinteisen maalaisyhteisön ulkopuolelta ja Etelä-Suomen 
rintamailta ja rannikoilta. Aatelissa näitä keskushahmoja olivat Hufvuds-
tadsbladetin päätoimittaja  August  Schauman sekä toimittajana ja kirjai-
lijana esiintynyt  Ernst Linder.  Näiden Helsingin nuoren sivistyneistön 
edustajien tuon ajan kirjallisesta toiminnasta löytyy sekä kirjallista 
suomenmielisyyttä että orastavaa taloudellisen ja poliittisen liberalismin 
harrastusta. 

Talonpoikaissäädyssä laivuri, purjehduskoulun johtaja Erkki Klami 
(Virolahti) ja toimittajana sekä maanviljelysseuran sihteerinä toiminut  P. 
E. Östring  (Karjalohja) olivat uudistusmielisten puhemiehiä.  Östring  oli 
säätynsä ainoa ylioppilas ja papin poika, Klami paljon ulkomailla mat-
kustellut, kielitaitoinen ja kirjallisesti sivistynyt. Samalla  he  edustivat ja 
suosivat uusia tai tavalla tai toisella kaupunkisidonnaisia elinkeinoja. 
Klami mm. vastusti paitsi naittajan valtaa ja kotikurioikeutta myös koko 
palkollisinstituutiota ja halusi tilalle vapaita työsopimuksia solmivia 
työläisiä.22' 

Uudistajien näkemykset vaihtelivat naittajan vallan vähentämisestä 
sen täydelliseen hylkäämiseen. Vastaavasti naittajan vallan vähentäjien  

220 	Prestaståndets  protokoll  1863-64, s.392-396  (J.  I. Bergh,  Geitlin, Renvall); Talon-
poikaissäädyn pöytäkirja  1863-64, s.236-238 (Hagman,  Keto, Holma, Määttä, 
Simolin).  

221 	Talonpoikaissäädyn pöytäkirjat  1863-64, s.234, 240-241. 
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tai purkajien mielipiteissä  on  havaittavissa painotuseroja siinä, perustel-
tiinko uudistuksia enemmän vapauden ja tasa-arvon periaatteilla vai 
enemmänkin onnellisen perhe-elämän näkökulmasta. Ongelmana oli 
näiden kahden asian yhdistäminen. Ennallaan säilyttäjille ajatus naisen 
kansalaisuudesta ei ollut ongelma vaan mahdottomuus. Monien uudis-
tushenkisten periaatteellinen perusongelma taas oli sama kuin jo  Laurel-
lilla,  Snellmanilla ja Topeliuksella: kuinka yhdistää yksilön vapauden ja 
tasa-arvon  (so.  kansalaisuuden) periaatteet ja naisen tärkeä kutsumus 
kotona. 

Hovioikeudenkanslisti  Carl Johan  Edelsköld muotoili asian kysymäl-
lä oliko mahdollista, että tulevien kansalaisten äiti itse ei olisi kansalai-
nen. Edelsköldin ja monen muun valtiopäiväedustajan mielestä naiselle 
ja erityisesti äideille oli myönnettävä kansalaisuus. Kansalaisuuden 
myöntämisellä  he  tarkoittivat toisaalta periaatteellisen tunnustuksen 
antamista naisen isänmaata hyödyttävälle kodinhoito- ja kasvatustyölle,  
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	sekä toisaalta naisen konkreettisten oikeuksien ja vapauksien lisäämistä. 
Tällaisista hahmottuvista kansalaisoikeuksista oli monen mielestä nai-
sen oikeus valita itse puolisonsa jopa tärkeämpi ja ajankohtaisempi kuin 
naimattoman naisen oikeus hallita omaisuuttaan.222  

Naisen kansalaisuuteen kuului (sivistyneistöä edustaneiden) uudista-
jien mielestä paitsi oikeus puolisonvalintaan myös oikeus sivistykseen.  
Jo  edeltäviltä vuosikymmeniltä tutuksi tulleen kaavan mukaisesti ensin 
todettiin äitien moraalisen vaikutuksen tärkeä merkitys koko yhteiskun-
nalle, jonka jälkeen vaadittiin parempaa ja syvällisempää naiskasvatusta, 
jotta sivistyneet äidit voisivat paremmin perheen kautta palvella isän-
maata.223  

Kuten ennallaan säilyttäjät myös uudistajat hahmottivat toisiinsa 
liittyvän murroksen perheihanteissa ja yhteiskunnan kehityksessä. Uu-
distuksia perusteltiin "nykyajan vaatimuksilla", joita olivat ennen muuta 
yksilön vapaus ja oikeus sivistykseen. Ennallaan säilyttäjiä arvosteltiin 
takertumisesta menneisyyteen, alamaisyhteiskuntaan, orjamieleen ja 
sukuvaltaan. Uudenlaisen, kehittyvän kansalaisyhteiskunnan tuli perus-
tua jäsentensä tasa-arvolle ja luottamukselle, ei enää pakolle. Puolison-
valinnan yhteydessä tämä tarkoitti sitä, että hyvissä perheissä lapset joka 
tapauksessa kysyivät neuvoa myös vanhemmiltaan, eivätkä vanhemmat 
toisaalta pakottaneet lapsiaan mihinkään. Huonoja perheitä ja huonoja,  

222 	
Januari Utskott,  1862 s.67-68, 76  (Renvall,  Mölsä, Snellman, Aminoff);  Ridders- 
kapet och adeln protokoll  1863-64, s.852-858  (Edelsköld,  v.  Haartman,  Silfvers-
van,  Ehmrooth).  

223  Januari utskott,  1862 s.64  (Tengström)  s.517-518  (Taube); Prästaståndets proto-
koll  1863-64, s.380-383  (Granfelt).  



pakottavia vanhempia sen sijaan ei saanut enää lailla  (so.  naittajan vallan 
säilyttämisellä) tukea.224  

Naittajan vallan purkajien ihanne avioliitosta vapaana, luottamukseen 
perustuvana sopimuksena liittyi tietenkin talouden yleisiin liberalisoin-
tipyrkimyksiin, ja tällä johdonmukaisuudella asiaa myös perusteltiin. 
Toisaalta näiden uudistajienkin naisnäkemysten perustana oli yleensä 
sama olemus-ja kutsumusajattelu kuin ennallaan säilyttäjilläkin. Naisen 
kutsumus oli kansalaiseksi tunnustettunakin ennen muuta perheessä.222-5  

Monista liberaaleiksi mainituista pyrkimyksistä huolimatta tammi-
kuun valiokunnassa  1862  ja valtiopäivillä  1863-64  ei esiintynyt sellaisia 
loppuun asti johdonmukaisia ja periaatteellisia vapausajatuksia perhees-
tä ja naisen asemasta, joita esimerkiksi  Almqvist  esitti jo  1840-luvulla tai  
Wilhelm Bolin  juuri valtiopäivien aikoihin.  1863-64  valtiopäivien tun-
nustuksellisimpia liberaaleja oli aatelissäädyn edustaja, Hufvudstadsbla-
detin päätoimittaja  August  Schauman. Schauman arvosteli monia naitta-
jan vallan purkajia ristiriitaisuudesta ja ennakkoluuloisuudesta, kun 
nämä toisaalta puhuivat naisen vapauttamisesta ja toisaalta sulkivat 
naisen toiminnan  vain  perheen piiriin. Hänen mielestään perhekään ei 
saanut rajoittaa naisen oikeuksia ja vapauksia. Puheenvuoronsa lopulla 
Schauman sortui kuitenkin itse moittimaansa epäjohdonmukaisuuteen 
puoltamalla kaikesta huolimatta vanhempien valtaa naittajakysymyk-
sessä.226  

Vaikka kaikki säädyt lopulta ilmoittivat puoltavansa periaatteessa 
"naisen nykyistä riippumattomampaa puolisonvalintaa" oli lopullinen 
asetus naittajan vallan lopettamisesta kuitenkin kompromissi uudistajien 
ja ennallaan säilyttäjien välillä.227Noin kaksikolmasosaa pappissäädystä 
vastusti loppuun asti naittajan vallan lopettamista ja vastaavasti porvaris-
säädyn suuri enemmistö olisi varauksitta purkanut koko järjestelmän. 
Näiden ääripäiden välissä talonpoikais- ja aatelisssäädyt jakautuivat 
äänestyksissä kahtia, joskin kummankin säädyn enemmistö kannatti 
ainakin varovaista uudistuslinjaa. Lähinnä aatelin aloitteesta sorvattiin 
kompromissi, jossa uudistajien tahdon mukaisesti nainen vapautettiin  
21:n  vuoden iässä naittajan vallasta. Ennallaan säilyttäjien voima näkyi  

224 	Talon  oikaissääd n  o  täki 0at  1863-63, s.234, 240-1  (Klami), 244(Östring); 
Borgareståndets protokoll  1863-64, s.303-4  (Thermen); Ridderskapet och adeln 
protokoll,  1863-64, s.832-4  (Silfverswan,  841-2  (Taube),  842-3  (Linder); Präs-
taståndets protokoll  1863-64, s.380-3  (Granfelt),  390-2  (Snellman).  Vrt.  Ramsay, 
1984 s.253-5. 

225  Borgareståndets protokoll  1863-64,5.321  (Juselius,  Grönberg, Sundman, Dahl-
ström).  

226 	Ridderskapet och adeln protokoll  1863-64, s.846-850. 
227 Hans  Kejserliga Majestäts Nådiga Propositioner till Storfurstendömet Finlands 

ständer å landtdagen i Helsingfors åren  1863-64  I,  s.20-21. 
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kuitenkin lisäyksessä, jonka mukaan vastoin vanhempien tahtoa avioitu-
neeen tyttären sai edelleen jättää perinnöttömäksi.228  

Alamaisuudesta kohti kansalaisuutta 

Vuosien  1863-64  valtiopäivien naittajanvaltakeskusteluissa vahvasti 
esille tuotu ajatus perheihanteiden murroksesta ja kahtiajakautumisesta 
heijastaa sitä perheideologista keskustelua, joka alkoi vaikuttaa jo edel-
lisen vuosisadan puolella. Viljeleviä ja maata omistavia ihmisryhmiä 
edustavat valtiopäivämiehet katsoivat usein luonnolliseksi turvautua 
perinteiseen alamais- ja esivaltasuhdetta painottavaan kristillisyyteen. 
Samalla  he  puolustivat myös "taloa" perheen ihanteena. Ihannetta jossa 
miehen ja naisen sekä vanhempien ja lasten välillä vallitsi periaatteelli-
nen hierarkia ja epäsymmetria. Ihannetta jossa yksilön oli yleensä toimit-
tava lähiyhteisön ehdoilla. Pappissäädyn enemmistölle vanhempainval- 
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	lan  purkaminen oli kristinuskon vääristelyä, jos toisaalta eräille uudistus- 
mielisille papeille (mm.  A. F.  Granfelt) vanhempien ehdoton ylivalta 
edusti vanhakantaista, vääristynyttä kristillisyyttä.229  

Kaupunkielinkeinojen ja sivistyshenkisen nationalismin edustajat taas 
puolustivat perhettä, jonka tuli julkilausutusti perustua yksilöiden väli-
selle rakkaudelle, luottamukselle ja jopa tasa-arvolle. Valtiopäivillä 
uudistajien tärkeänä taustamotiivina oli käytännöllinen taloudellinen 
liberalismi, liiketoimet eivät saanet kärsiä vanhentuneista, hierarkkisista 
rakenteista. Sekä avio- että elinkeinoelämän perustana tuli olla "vapaa-
ehtoinen sovinto vapaitten henkien välillä".-30  Sen sijaan periaatteellinen 
poliittinen liberalismi oli keskusteluissa mukana  vain  kaukaisena tausta-
na. Poliittisten oikeuksien vaatimusta ei tässä vaiheessa sisällytetty 
naisen kansalaisoikeuksien tunnustamiseen. Uudistajia yhdistävä väljä 
ideologinen pohja löytyikin aiemmin esitellystä snellmanilais-topeliaa-
nisesta isänmaallisesta yhteisöllisydestä, jossa onnellinen avioliitto ja 
perhe olivat yhteiskunnan siveellinen perusta.  

228 	Suomen Suuriruhtinaanmaan asetuskokous  1864,  asetus  n.25;  Nådiga propositio-
ner...  1863-1864 I, s. 24-27; 23;  Talous ja lakiyaliokunnan pöytäkirjat  24.10.1863  
(EK).  

229 	Eräät vuosien  1863-64  yaltiopäiyämiehet hahmottivat muutosta alamaisyhteiskun-
nan perheestä kansalaisyhteiskunnan perheeksi niin, että "paremmissa 1uokissa" 
luottamus ja vapaus oli jo monin osin toteutunut, kun kansan parissa elettiin yielä 
entistä aikaa. Toisaalta monet sekä säätyläis- että talonpoikaisedustajat todistivat 
kansannaisten olevan 1ähes aina samanikäisiä veljiään tai säätyläistyttöjä kypsem-
piä ja itsenäisempiä. Prästaståndets  protokoll  1863-64, s.385-386 (Sirén);  Talon-
poikaissäädyn pöytäkirjat  1863-64, s.235-237  (Puhakka,  Östring),  s.249-253  (Kla-
mi); Ridderskapet  och adeln protokoll  1863-64, s.842-4 (Linder);  Borgareståndets 
protokoll  1863-64, s.304-305  (Öhrnberg).  

230 	Januari Utskott,  1862 s.498  (Tengström). 



Naittajan vallan purkaminen ei luultavasti vaikuttanut aluksi kovin-
kaan monen naisen käytännölliseen elämään. Yhteiskunnan uudistajile 
tärkeämpää olikin lakiin kirjattu periaate: ajatus naisen kansalaisuuden 
tunnustamisesta hänelle kaikkein tärkeämmällä elämänalueella. Naitta-
jan vallan periaatteellinen purkaminen merkitsi heidän näkökulmastaan 
myös uudenlaisen perhekäsitteen legitimointia.  

1860-luvun valtiopäivillä siis luotiin normiperustaa toisaalta teollisel-
le kapitalismille ja toisaalta kansalaisyhteiskunnalle ja kansallisvaltiolle. 
Tässä mielessä valtiopäivämiehet katsoivat tulevaisuuteen. Toisaalta 
juuri naittajakysymyksen kohdalla kyse oli vuosikymmeniä jatkuneen 
pakko- ja spekulaatioavioliittojen kritisoinnin kirjaamisesta myös lakiin.  
On  tärkeätä huomata, että yksikään valtiopäivämies ei suoraan tai epä-
suorasti viitannut siihen, että teollisuuskapitalismi olisi jo tuottanut 
perheessä muutoksia esimerkiksi naisten ja miesten työnjaossa. Naittajan 
vallan purkamisessakin kyse oli teollisuuskapitalismille ja ylipäätään 
vapaammalle elinkeinonharjoittamiselle suotuisten edellytysten luomi-
sesta. 

Monia valtiopäivämiehiä sen sijaan askarrutti naisen ja kansalaisuu-
den ongelma. Luottamukselle ja tasa-arvolle perustuva uudenlainen 
ihanne perheestä nähtiin vasta hämärästi hahmottuvan kansalaisyhteis-
kunnan alkiona. Samalla kun rakennettiin uudenlaisen perheen ihannetta 
rakennettiin myös uudenlaisen kansalaisen ihannetta331  

4.2. Perheen piiri lainsäädännön ulkopuolella? 

1860-luvun valtiopäivillä perheoikeutta käytiin uudistamaan innolla ja 
tarmolla, jos kohta jarruttelijoitakin löytyi runsaasti. Seuraavien vuosi-
kymmenien valtiopäivillä varovaiset äänenpainot lisäääntyivät ja per-
heen sisäisen säätelyn osalta jäivät todelliset uudistukset lopultakin 
vähäisiksi. 

Elinkeinovapauden asteittainen toteuttaminen tyynnytti suurimman 
uudistustarpeen ja mm. kielipoliittinen vastakkainasettelu jähmetti val-
tiopäivien toimintaa sekä vei osaltaan huomiota muihin asioihin. 

Naisen poliittisia oikeuksia ja erityisesti taloudellista liikkuma-alaa 
laajennettin toki lähes jokaisilla valtiopäivillä, mutta yleensä nämä 
uudistukset eivät koskeneet naimisissa olevaa naista. Naimattomien 
naisten (sekä leskien ja eronneiden) täysivaltaisuus täydentyi mm. kun-
nallisella äänioikeudella, kun vaimot jäivät miestensä edusmiehisyyden 
alle vielä vuoden 1898 täysi-ikäisyysuudistuksessakin. Virkoihin nimi- 

331 	Vuorela painottavaa myös samanaikaisten koulutuspoliittisten uudistusten kohdal- 
la alamaishen,en ja kansalaishengen perustavaa vastakkainasettumista. Vuorela, 
1980 s.326-331. 
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tettiin vain naimattomia naisia ja ainakin sivistyneistön parissa naisen 
oletettiin automaattisesti jättävän työpaikkansa avioiduttuaan. Perheen 
piiri jätettiin toistuvasti naisen aseman uudistamisen ulkopuolelle.232 

Sivistyneistön korkealentoiset polariteetti-ihanteet havainnollistuivat 
näin lainsäädännössä varsin konkreettisella tavalla. Julkisen ja yksityisen 
piirin korostetulla erottamisella toisistaan selvästi justifioitiin naimatto-
man ja naineen naisen välistä epäsuhtaista ja epäloogista kehitystä. 
Samalla yksityinen piiri myös pieneni, kollektiivisen "talon" väistymi-
nen kirjattiin lakiin mm. poistamalla palveluspakko ja laillisen suojelun 
vaatimus. Miehen, vaimon ja lasten muodostama pieni perheyksikkö taas 
rajautui ikäänkuin lainsäädännön ylä- ja ulkopuolella olevaksi, miehen 
johtamaksi autonomiseksi alueeksi. 

Perheeseen ja erityisesti vaimon asemaan puuttuvaa uudistushenkeä 
valtiopäiviltä löytyi, mutta uudistukset jäivät usein vain aloitteiden, 
toivomusten ja julkilausumien tasolle. Vastakkainasettelut, väitteet ja 
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	perustelut olivat hyvin pitkälle samoja kuin 1860-luvun naittajanvalta- 
keskusteluissakin. Välinpitämättömien ja varovaisten valtiopäivämies-
ten  osuus oli vain kasvanut. Perheoikeuden uudistaminen toteutui edel-
leen varmimmin silloin, kun se oli välttämätöntä yleisempien, taloudel-
lista lainsäädäntöä koskevien uudistusten kannalta. 

Aloitteita ja uudistuksia vuosisadan lopulla 

Kaikesta huolimatta myös aviovaimon asemaa parannettiin 1800-luvun 
loppuvuosikymmenien aikana. Seuraavassa katsauksessa huomioidaan 
erityisesti ne uudistukset (ja eräät uudistusaloitteet), joilla oli sivistyneis-
tön perheiden kannalta erityistä merkitystä. 

Vuoden 1868 alusta voimaan astunut avioehtouudistus syntyi tyypil-
lisesti konkurssisäännön säätämisen sivutuotteena. Lopputuloksena oli 
joka tapauksessa asetus, joka aiempaa tehokkaammin suojeli vaimoa 
aviomiehen väärinkäytöksiltä. Puoliso saattoi hakea pesäeroa, jos hänen 
naimaosansa tai yksityinen omaisuutensa oli vaarassa joutua aviopuoli-
son velan maksuun.233  

Lähinnä vain talonpoikaissäätyä kosketti kysymys naima- ja perintö-
osien tasoittamisesta myös maaseudun osalta. Pitkällisten vaiheiden 
jälkeen, ja talonpoikaissäädyn vastustuksesta huolimatta asetus yhtäläi-
sestä naima- ja perintöoikeudesta astui voimaan vuonna 1878. Monien 
talonpoikaisedustajien mielestä ajatus kaikkien sisarusten tasa-arvosta 

232 	Naisia koskeyan 1ainsäädännön kehityksestä Koskinen,  1983 s.31-43;  Kurki,  1987 
s.112-123. 

233 	Kurki,  1987  si  15-116;  Ylikangas,  1968  B  s.127-141. 



oli vallassäätyisten haihattelua, joka ei sopinut varsinkaan pientilavaltai-
sen Itä-Suomen olosuhteisiin.234  

Ihanteet ja arki menivät ristiin myös kysymyksessä avioerolainsää-
dännön väljentämisestä. Erityisesti lakimiespiireissähuolestuttiin senaa-
tin myöntämien erivapausavioerojen yleisyydestä ja haluttiin lisätä  lain  
sallimia avioeroperusteita Lakimiesten näkökulmasta ongelma ei niin-
kään ollut erivapauserojen määrä, vaan niiden suuri osuus kaikista 
myönnetyistä avioeroista. Taustalla oli selvästi prokuraattorin ja muun 
lakimieskunnan huoli omasta reviiristään, pelättiin erivapausmenettelyn 
astuvan säännöllisen lainkäytön edelle. Asiasta sorvattiin vuoden  1888  
valtiopäivillä ympäripyöreä valiokuntalausunto, jonka vähäisetkin vih-
jeet avioerosyiden väljentämisestä pappissääty kiirehti tuomitsemaan. 
Epäsopu, riita, viha ja katkeruus eivät missään olosuhteissa voineet olla 
päteviä syitä eroon. Muut säädyt pysyttelivät välinpitämättöminä ja 
kysymys avioerolainsäädännön uudistamisesta nousi toden teolla esille 
vasta seuraavalla vuosisadalla.'-35  

Aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteista sen sijaan innostuttiin 
keskustelemaan  1880-luvun valtiopäivillä runsaastikin. Tässäkään pe-
rimmäisenä motiivina ei ollut aviovaimon aseman parantaminen, sillä 
uudistus liittyi käynnissä olleisiin luotto- ja prosessioikeudellisiin uudis-
tuksiin. Lopputuloksena oli vuonna  1889  annettu laki, joka salli avio-
vaimon itse hallita irtainta omaisuuttaan sekä työansioitaan. Tärkeänä 
pidetty omaisuudenyhteys tosin säilyi edelleen, mutta nyt tuli mahdolli-
seksi avioehdolla sopia siitä, mikä omaisuus oli yhteistä, mikä ei  236  

Vuoden  1889  laki oli kompromissi. Keskusteluissa ja päätöksissä 
rakennettiin perheyhteyden ja yksilön oikeuksien välille samaa siltaa, 
jota  Almqvist  ja Snellman olivat jo  50  vuotta aiemmin olleet keskenään 
riidellen pystyttämässä. Omaisuudenyhteyden periaate edusti varsinkin 
papistolle perheen pysyvää, maallisten lakien tavoittamattomiin nouse-
vaa olemusta. Heille Yhdysvallat ja Englanti olivat varoittavia esimerk-
kejä maista, joissa yksilö oli nostettu perheen yläpuolelle mm. juuri 
kumoamalla puolisoiden välinen ikiaikainen omaisuudenyhteys.  Valfrid  
Vaseniuksen lanko ja ystävä,  historian  professori  E. G.  Palmén edusti 
pappissäädyssä edellisille vastakkaista näkökulmaa. Jumalan sanaan tai 
luonnon järjestykseen vetoamallakaan ei kellonviisareita enää voinut  

234 	Kurki, 1986 s.133-138; Kurki, 1987 s.116-119. 
235 	Prokuraattorin kertomus valtiosäädyille vuonna 1885 s.136-145, Valtiopäiväasia-

kirjat 1885  IV-osa; Prokuraattorin kertomus valtiosäädyille vuonna 1888 s.101-2 
ja Lakiyaliokunnan mietintö n:o 22 prokuraattorin kertomuksen johdosta, Valtio-
päiväasiakirjat 1888  IV-osa; Pappisssäädyn pöytäkirjat 1888 valtiopäivillä  II-osa, 
s.1426-1427. Ks myös Mahkonen, 1980 s.155-159. 

236 	Kurki, 1987 s.I 19-121. 
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siirtää taaksepäin: naisella oli oikeutensa myös perheen sisällä. Punnuk-
set alkoivat olla Palménin puolella.'-37  

214  

237 
	Pappissäädyn pöytäkirjat 1888 valtiopäivillä  II,  s.1102-1133 (erityisesti Palméin, 

Schwartzbergin ja Blomstedtin puheenyuorot). 



IV  Perheen vuosisata 

1. PERHE-ELÄMÄN RAKENTEET: 
MUUTOS JA JATKUVUUS 

1800-luvun Suomessa perhe oli tärkeä puheenaihe. Yhteiskunnan kes-
keiset vaikuttajat, yliopistonopettajat, poliitikot, kirjailijat, lehtimiehet ja 
kirkonmiehet kirjoittivat imeväisten hoito-oppaita, kasvatusoppaita ja 
avioliitto-oppaita. Miehissä keskusteltiin lehtien palstoilla ja valtiopäi- 	215  
villä aviorakkauden olemuksesta, perheen käsitteestä tai lastenkasvatuk-
sen merkityksestä yhteiskunnalle. Miehissä myös määriteltiin sitä, min-
kälaista oikean ja hyvän perhe-elämän tuli olla. Voidaan hyvällä syyllä 
puhua perheen vuosisadasta. 

Toinen olennainen viesti  1800-luvun puolivälin Suomesta  on  havain-
to perheen muuttumisesta. Eräiden mielestä perhe oli jo monin tavoin 
muuttunut, toiset vasta julistivat tulevan muutoksen merkittävyyttä, 
kolmannet keskittyivät saarnaamaan sitä vastaan. Lähes kaikki olivat 
kuitenkin sitä mieltä, että jotain tärkeätä oli tapahtumassa. Tutkiessamme 
yhden perheen vuosisataa olemme havainneet, että perheen muuttumi-
sessa oli kyse monitasoisesta kollektiivisen yhteisön ja kollektiivisen 
maailmankuvan murtumisesta. 

Perheen vuosisata  on  jaettavissa kahteen jaksoon, taitekohdan asettu-
essa kutakuinkin vuosisadan puoliväliin. Waseniukset hakivat vuosisa-
dan puoliväliin saakka omaa paikkaansa sääty-yhteiskunnan hierarkki-
sesti järjestetyssä kokonaisuudessa. Samanaikaisessa perheideologises-
sa keskustelussakaan ei haastettu kaikkia säätyhierarkioita, sillä kritiikki 
kohdistui pääasiassa  vain  yhteiskunnan yläkerrostumiin ja niiden edus-
tamaan elämäntapaan. 

Waseniusten elämänpiirissä murros hahmottui erityisesti  1850-luvul-
ta alkaen. Uusien sukupolvien myötä säätyläisten eriseuraiset kerrostu-
mat olivat muotoutumassa yhdeksi yhtenäisemmäksi ryhmäksi, sivisty-
neistöksi. Vastaavasti perheideologisen keskustelun käännekohta oli  
1840-60-luvuilla, jolloin nousevan sivistyneistön hegemoniapyrkimyk-
set sidottiin kansalaisyhteiskunnan ja kansallisvaltion rakentamiseen. 
Niin arjen kuin julkisen keskustelunkin tasolla kohtaamme uudenlaista 



itsetietoisuutta, yksilöllisyyttä ja rajojen rikkomista. 
Waseniusten elämänpiirin tutkiminen antaa myös vastauksen siihen, 

miksi perhe oli niin keskeisellä sijalla 1800-luvun julkisuudessa. I800-
luvun kuluessa vuosisatoja vanhat rakenteet kyseenalaistettiin radikaa-
listi. Esimerkiksi uskonnon, isännän ja miehen auktoriteettiaseman haas-
taminen olivat perusjärkytyksiä, jotka herättivät 1800-luvun suomalai-
sessa sivistyneistössä sekä suurta ahdistusta että suurta toivoa. Loputon 
puhe perheestä yhteiskunnan siveellisenä perusyksikkönä kumpusi juuri 
tästä ahdistuksesta ja toivosta. Perheeseen turvattiin siksi, että haluttiin 
säilyttää tasapaino ja jatkuvuus. Perheeseen turvattiin siksi, että uskottiin 
uuden yhteiskunnan syntyvän vain uusien, uudella tavalla kasvatettujen 
sukupolvien myötä. 

Nouseva sivistyneistö oli se edelläkävijäryhmä, joka muita aiemmin 
havaitsi muutoksia ja muita enemmän sitoutui muutoksiin. Toisaalta 
tämän edelläkävijäryhmän äänitorvena toimineiden akateemisten ja yh- 
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	teiskunnallisten vaikuttajien suhtautuminen sääty-yhteiskunnan väisty- 
miseen oli kaksijakoinen. Muutokset merkitsivät samanaikaisesti sekä 
toivoa hegemonia-asemasta kansanvaltaisemmassa maassa että ahdis-
tusta suuren suomenkielisen rahvaan kaikennielevästä ylivallasta. Yh-
teiskunnalliset vaikuttajat olivat kaikki miehiä, ja samanlainen toivon ja 
ahdistuksen ambivalenssi leimasi myös naisen vapauttamisesta käytyä 
keskustelua. Tässä tilanteessa oli luonnollista hakea tasapainoa, suunna-
ta katse koteihin, kasvatukseen ja perhe-elämään. 

Yhteiskunnan muuttuminen synnytti myös ongelmia. Alettiin puhua 
"kysymyksistä", köyhäläiskysymyksestä, naiskysymyksestä, työväen-
kysymyksestä ja niin edelleen. Aikakauden sivistyneistölle monet näistä 
kysymyksistä olivat pohjimmiltaan moraalisia, kotioloista johdettavissa 
olevia ongelmia. Tässä katsannossa esimerkiksi köyhyys ei sinällään 
ollut ongelma, ongelma oli köyhien kotien huonoja puutteellinen kasva-
tustyö. Monien yhteiskunnallisten ongelmien synty johdettiin yksilön 
moraaliseen tilaan ja tätä kautta kasvuympäristöön. Tässä tilanteessa oli 
luonnollista myös julkisessa keskustelussa etsiä ensimmäistä ja halvinta 
ratkaisua samasta paikasta. Kirkon ja keskusvallan ratkaisu oli perintei-
sen kristillisen alamaishengen ja kotikurin säilyttäminen, kun nouseva 
kansallismielinen sivistyneistö näki ratkaisun myös mm. kansansivistys-
työssä. Kummassakin tapauksessa kodin henkinen tila oli se tekijä, joka 
sekä synnytti että ratkaisi ongelmat.' 

Olemme edellä havainneet, että perhe esiintyi julkisuudessa hyvinkin 
erilaisissa ominaisuuksissa. Sitä käytettiin ideologisena välikappaleena 
niin nationalistisiksi, liberaaleiksi, utopistisosialistisiksi kuin vanhalute- 

Vrt. Pulma, 1987 s.32-37. 



rilaisiksikin leimattavissa yhteiskunnallisissa puheenvuoroissa. Sivisty-
neistön piirissä nationalistishenkiset painotukset saivat selvästi eniten 
julkisuutta, mutta puheenvuorojen kirjo vaihteli almqvistilaisista vapa-
usaattei  sta  huoneentauluj  en  alamaisajatteluun. Perheen nimissä tavoitel-
tiin siis myös vastakkaisia päämääriä. Tämä mielipiteiden moninaisuus 
tarkoittaa sitä, että vaikka ideologisissa puheenvuoroissa toistuvasti 
puhuttiin perheen muuttumisesta,  on  pelkästään niiden perusteella uskal-
lettua yrittää hahmottaa kuvaa elämäntavan muutoksista. Asiasta ehkä 
eniten kirjoittaneet suomalaiset, Snellman, Topelius ja  Bolin  puhuivat 
ennen muuta muutoksesta oman piirinsä perheissä ja tämän suppean 
ryhmän elämäntapaaa edellä  on  pyritty selvittämään.  

1800-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa yksityinen ja julkinen al-
koivat selvemmin eriytyä sääty-yhteiskunnan murenemisen mukana. 
Sääty-yhteiskunnan hierarkioiden vähittäinen purkaminen kohti sopi-
musvapautta ja elinkeinovapautta tarkoitti samalla sitä, että yksityinen 
kansalainen alkoi irtautua perinteisistä, syntyperän, säädyn, työyhteisön 	217  
ja  talon  valmiiksi tarjoamista kehyksistä. Samanaikaisesti myös feminii- 
ninen ja maskuliininen yhteiskuntasektori kehittyivät ja erkaantuivat 
toisistaan. Naisten kohdalla yhteiskuntakelpoisuuden ehdoiksi jäivät 
ennen muuta äidin ja kasvattajan ihanteet.'

Toisaalta perheen ihanteiden kannalta tämä tarkoitti liikahdusta ala- 
maisyhteiskunnan periaatteellisesta hierarkkisuudesta ja epäsymmetri-
asta kohti yksilöiden väliselle vapaudelle ja tasa-arvolle perustuvaa 
ihannetta. Inhimillisille perusoikeuksille annettiin perheen ihanteissa 
vähitellen suurempi periaatteellinen arvo. Entistä suurempi vapaus am-
matin tai puolison valintaan, syntyvyyden säännöstelyyn ja avioeroon 
olivat tämän muutoksen vähitellen, laajassa mitassa vasta  1900-luvun 
puolella, toteutuvia ulkoisia tunnuspiirteitä. Vapauksilla oli kuitenkin 
myös rajansa, niin elämänuran kuin elämänkumppanin valinnassa pysyt-
tiin sosiaalisesti sopivissa  (so.  yhtenäistyvän sivistyneistön) puitteissa. 
Sekä ammatin että puolison valinnassa avoin  raja  ammotti niin rahvaan 
töihin kuin rahvaalta tuleviin aviokumppaneihinkin nähden. 

Julkisuudessa esitettyjen perheihanteiden ja Waseniusten elämänta-
van vertailu voidaan aloittaa muistuttamalla muutamasta jokapäiväistä 
perhe-elämää jäsentäneestä tosiasiasta, jotka osaltaan tekevät julkisuu-
den ihanteita ymmärrettävämmiksi. 

Miehen ja naisen välinen suuri ikäero miehen hyväksi oli  vain  sääty-
läispiireihin rajoittuva piirre, ja sellaisena  se  osaltaan selittää ihanteita, 
joissa mies esitettiin säännönmukaisesti ajattelultaan ja teoiltaan "aikui-
sempana" kuin "lapsenomaisempi" vaimonsa. Selvää ikäeroa pidettiin  
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Vrt. esim. Sulkunen, 1991 s.69. 



suotavana ja jopa välttämättömänä. Tässä arjen ja ideologian tasot 
selvästi myös kohtasivat, ikäero takasi miehen auktoriteetin niin omassa 
perheessä kuin perheideologisessa keskustelussakin. Naisen kotikutsu-
muksen julistaminen kävi sulavasti, kun vaimo ei ollut saman ikäinen 
eikä ansainnut omaa rahaa, toisin kuin esimerkiksi kaupunkien työläis-
perheissä. Keskeisen perheideologin  J.  V.  Snellmanin omat kirjeet  Jea-
nette-vaimolleen ovat tyyppiesimerkki tästä myös Waseniusten piirissä 
näkyvästä isällinen alentuvasta suhtautumisesta puolisoon. Puolisoiden 
välillä lähes poikkeuksetta vallinnut huomattava ero koulutuksen ja 
yleissivistyksen määrässä oli samansuuntainen  vain  säätyläisperheisiin 
rajoittunut rakennetekijä.3  

Waseniukset pitivät ihanteiden mukaisesti perheellisen naisen tär-
keimpänä tehtävänä lasten kasvatusta. Lasten arkisesta hoidosta ja muus-
ta kotitaloustyöstä irrottautumisen taas mahdollistivat lukuisat, perheen 
kokonaistuloihin ja menoihin nähden erittäin vähäisellä palkalla työs- 
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	kennelleet palkolliset. Tässäkin julkisuuden perheihanteet selittyvät  vain  
ja ainoastaan vauraan säätyläisperheen näkökulmasta. 

Hieman välillisempi, mutta taustamurroksena ilmeisen tärkeä muutos 
perheihanteiden kannalta oli "ehjien" lapsuuskotien ehkä yllättävänkin 
selvä lisääntyminen  1800-luvun myötä. Yhä useampi säätyläislapsi 
kasvoi aikuiseksi asti kodissa, jossa kumpikin vanhemmista oli elossa. 
Samanaikaisesti pitkät, hyvinkin eri-ikäiset sisarus- ja sisarpuoliketjut 
kävivät harvinaisemmiksi. 

Perhe käsitettiin Waseniusten piirissä ensisijaisesti vanhempien ja 
lasten muodostamaksi kasvatusyksiköksi, mutta perhe ei vuosisadan 
lopullakaan ollut yksiselitteinen ja selvärajainen instituutio. Perheen, 
suvun,  talon  ja kauppahuoneen käsitteet liukuivat tietyissä tilanteissa 
limittäin ja päällekkäin, esimerkiksi usein esillä olleella käsitteellä  "de  
egna"  tarkoitettiin perhettä laajempaa, sukuun ulottuvaa yhteisöä. Selvin 
muutos oli kuitenkin "koko  talon"  eli kollektiivisen ja isäntävaltaisen 
yhteisön vähittäinen häviäminen. Työ ja perhe-elämä olivat vuosisadan 
lopulla jo selvästi enemmän erillään. Samanaikaisesti myös jokapäiväi-
sen elämän ja perhejuhlien intiimiys ja yksityisyys lisääntyi. 

Waseniuksen kauppahuoneen tapauksessa perhe-elämän ja työelä- 
män entistä selvemmän eriytymisen välittömin syy oli  G.  0.  Waseniuk-
sen kuolemassa ja  A. F.  Waseniuksen siirtymisessä kauppahuoneen 
johtoon. Nuoremman Waseniuksen aikana tapahtuneen kehityksen taus-
talta  on  kuitenkin löydettävissä selkeä, monissa varakkaammissa kaup-
pahuoneissa havaittava talouden murros. Kauppahuoneet luopuivat pe- 

K. Snellman,  J.  V. Snellmanin ja hänen vaimonsa kirjeenvaihto ynnä opastavia 
yleiskatsauksia ja muistelmia kodista. Helsinki 1928. 
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rinteisistä kaupankäynnin muodoista ja keskittivät pääomansa laajamit-
taiseen ja yhä useammin myös osakeyhtiömuotoiseen teolliseen yrittä-
miseen. Vasta vuoden  1864  osakeyhtiölaki tarjosi mahdollisuuden todel-
la erottaa perheen ja yrityksen kohtalot toisistaan.  A. F.  Waseniuksen 
johtama Tervakosken paperitehdas oli maamme ensimmäisiä osakeyhti-
öitä ja olemme havainneet, että kehkeytyvä teollisuuskapitalismi myös 
erkaannutti tuotantoa ja perhettä toisistaan. Kehitys ei tosin tässäkään 
näytä olleen mitenkään automaattista tai kaavanmukaista, sillä sääty-
yhteiskunnan mentaliteetti saattoi jatkaa elämäänsä osakeyhtiömuotoi-
sessa suurteollisuudessakin. Tervakoskella yksityiselämään asti ulottuva 
holhous ja kasvatus säilyivät patriarkaalisen vallankäytön muotoina 
pitkään.4  

Sääty-yhteiskunnan rakenteiden ja ajattelumallien vähittäinen väisty-
minen näkyi myös perheen sisällä. Vasta  G.  0.  Waseniuksen kuoleman 
jälkeen ryhdyttiin perheessä puhumaan tyttöjen salonkikasvatuksen hai-
tallisuudesta ja monipuolisen, julkisen koulukasvatuksen tärkeydestä. 
Samantapaista ajattelun väljenemistä tapahtui myös esimerkiksi poikien 
tulevaisuudensuunnitelmien tai palkollisten vapaa-ajanvieton suhteen. 
Tällaiset muutokset kohti yksilön vapaudet ja oikeudet tunnustavaa 
kansalaisajattelua konkretisoituvat sivistyneistöperheissä esimerkiksi 
sellaisen aiemman "ajatusmahdottomuuden" kuin syntyvyyden sään-
nöstelyn leviämisessä vuosisadan lopulla. 

Niin julkisuudessa esilläolleissa ihanteissa kuin tutkimamme suvun 
elämässä äitiys oli naisen tärkein tehtävä perheen piirissä. Vastaavasti 
äitiys samaistettiin ennen kaikkea lasten kasvatukseen. Naisten kohdalla 
sivistys ja siveellisyys merkitsivät likipitäen samaa asiaa. Lasten hoidos-
ta vastasivat useimmiten palkolliset, mutta sivistyneen luokan lasten 
henkisen ja moraalisen kehityksen oli oltava sivistyneen naisen vastuul-
la. Tällä myöskin perusteltiin suvun miesten nopeata tarvetta avioitua 
uudelleen vaimon kuoleman jälkeen. Myös sukupiirin miesten ja naisten 
kirjeissään esittämät käsitykset ja kokemukset miehen ja naisen rooleis-
ta, yhteiselämästä ja rakkaudesta myötäilivät aikakauden sivistyneistön 
julkisuudessa esittämiä polariteetti-ihanteita. 

Toisaalta miehen ja naisen roolit eivät kaikissa suhteissa järjestyneet 
julkisuudessa ja lainsäädännössä esitettyjen kategorioiden mukaan. Esi-
merkiksi puolisonvalinnassa monet sukupiirin naiset olivat hyvinkin 
itsenäisiä ja aktiivisia. 

Ikä, varallisuus, ulkonäkö ja sukutausta hämmensivät sukupuolikate-
gorioiden selkeyttä ja asettivat edelleen tiukat reunaehdot sille kuka 
kenenkin kanssa avioitui.  

Annala,  1950 s.98-102.  Vrt. Göransson,  1990. 
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Kaikenkaikkiaan perheen ihanteiden ja säätyläisperheen elämäntavan 
muutos näyttää selvimmin tulevan esille kysymyksissä, jotka koskivat 
valtaa ja tasa-arvoa. Selvästikin erilaiset vapaudet ja oikeudet lisääntyi-
vät perheen sisällä ajanjaksolla  1820-1900.  Toisaalta näidenkin, selvim-
min erottuvienkin muutosten kohdalla prosessi oli hidas ja monipolvinen. 

Säätyläisperheen elämäntavassa oli myös aiheemme kannalta keskei-
siä rakenteita, jotka eivät sanottavasti näytä muuttuneen tarkasteluajan-
jakson aikana. Ensinnäkin avioliitto oli koko ajan oleellisempi ja tär-
keämpi yksikkö kuin laajempi perhe- tai sukuyhteys. Tämä näkyi esimer-
kiksi siinä vastemielisyydessä, jolla suhtauduttiin aikuisten, naimisissa 
olevien lasten ja vanhempien yhdessäasumiseen. 

Toinen pysyvä piirre oli avioliiton oleellisuus ja tärkeys naiselle. 
Aviosääty merkitsi naiselle itsenäisempää, turvatumpaa ja arvostetum-
paa elämää kuin naimattomana eläminen. Vastaavasti naimattomuus ei 
vaikuttanut miehen mahdollisuuksiin ja harrastuksiin ollenkaan samalla  
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	tavalla. Waseniuksen suvun naisille palkkatyö, toimiminen julkisuudes- 
sa, ei näytä edustaneen todellista ja kilpailukykyistä vaihtoehtoa aviolii-
tolle. Kotitalouden johdossa ja lasten kasvattajana nainen teki työtä, joka 
oli naisten piirissä kodin ulkopuolista palkkatyötä arvostetumpaa. Nai-
misissa olevalla naisella oli enemmän sekä symbolista että konkreettista 
valtaa kuin naimattomalla naisella. Naimattoman naisen vapaus ei tässä 
katsannossa yleensä ollut erityisen houkuttelevaa. 

Kolmas pysyvä piirre oli  se,  että koko ajan ajateltiin miehen päätösval-
lan perheessä olevan viime kädessä ratkaisevaa ja ulospäin merkitsevää. 
Yhteiskunnan näkökulmasta perheen päämies edusti koko perhettä ja 
kotitaloutta. Vaimon identiteetti määrittyi miehen kautta ja miehen valta 
saattoi ulottua hyvin intiimeille alueille, jopa etunimen muuttamiseen 
saakka. Vastaavasti aatelisnaiset avioituessaan säätyrajan yli olivat ilmi-
selvästi vähemmän aatelisia kuin veljensä ja omaksuivat aviomiehensä 
yhteiskunnallisen statuksen.5  

2. PERHEEN IDEOLOGISOINTI 

Perheen ihanteiden ja perhe-elämään liityvien käytännöllisten kysymys-
ten saama huomio yhdistettiin julkisessa keskustelussa kansallisvaltion 
rakentamiseen. Uudenlainen ihanne perheestä haluttiin liittää kansalli-
sen rakentamisen tärkeäksi perusedellytykseksi. Perhe sai samaan aikaan 

Vrt. Boek, 1989 s.20. 



ja samojen miesten toimesta samanlaisen ideologisen latauksen kuin 
käsitteet isänmaa, äidinkieli ja kansakunta. Todella merkitseväksi osaksi 
suomalaista valtio- ja moraalioppia perhe nostettiin 1840-luvulla. 

Perhe oli keskeisellä sijalla hegeliläisissä yhteiskuntanäkemyksissä ja 
hegeliläiset yhteiskuntanäkemykset alkoivat olla keskeisellä sijalla 1840-
luvun Suomessa. Perheen ihanne sai siis aineksia aikakauden saksalai-
sesta idealistisesta filosofiasta. Mutta perheen ihanteet eivät lopultakaan 
olleet julkisuudessa vain siksi, että perheen idea oli keskeinen osa 
hegeliläis-snellmanilaista ideaa kansallisvaltion rakentamisesta. Tämä 
selviää nopeasti katsomalla muualle samanaikaiseen Eurooppaan ja 
Pohjois-Amerikkaan. Maissa, joissa saksalaisella idealistisella yhteis-
kuntafilosofialla ei ollut jalansijaa ja maissa, jotka olivat olleet jo kauan 
itsenäisiä kansakuntia perhe nostettiin samanlaiselle jalustalle kuin meil-
läkin. Kyse on siis selvästi yleisemmästä, kaikkeen 1800-luvun nationa-
lismiin liittyvästä piirteestä. 

Kyse oli paljosta muustakin kuin nationalismin synnyttämästä yhden- 
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mukaisuuden ja yhteisöllisyyden vaatimuksesta. Yhdenmukaisuuden ja 
yhteisöllisyyden vaatimuksilla oli pitkät perinteet. Valtiovalta oli 1600-
luvulta lähtien korostanut perheen merkitystä kaikenlaisen epäjärjestyk-
sen ehkäisemisessä ja kitkemisessä. Luterilaisessa yhtenäiskulttuurissa 
perhe oli ollut omalla tavallaan myös osa keskittyvää hallintojärjestel-
mää. Tämä ajattelutapa oli luonnollinen lähtökohta myös eurooppalaisit-
tain katsoen poikkeuksellisen voimakkaasti valtioon sitoutuvalle 1800-
luvun suomalaiselle sivistyneistölle. 

Niin meillä kuin muuallakin perheestä käydyn keskustelun konkreet-
tisempana, ajankohtaisena yhteytenä oli kysymys yksilön vapaudesta, 
inhimillisistä perusoikeuksista sekä tasa-arvosta. Vuoden 1789 jälkei-
sessä Euroopassa rakennettiin paitsi kansallisvaltioita myös kansalaisyh-
teiskuntaa. Perheen näkökulmasta erityisesti naisen kansalaisuus oli 
ongelma. Olihan kyse naisen periaatteellisesta vapaudesta päättää itse 
omasta elämästään. Tämä vapaus konkretisoitui sivistyneistön parissa 
aluksi aviopuolison vapaampaa valintaa ja koulusivistystä koskevina 
vaatimuksina. Oikeus ammattiin tai poliittiseen päätöksentekoon tulivat 
vaatimuslistalle vasta myöhemmin. Yleiseurooppalaisesta ideologisesta 
näkökulmasta katsoen kyse oli nationalistisen yhteisöllisyyden (äitien 
tärkeä kotikutsumus kansakunnan äiteinä) ja liberaalin yksilönvapau-
den (äitien ja naisten oikeudet kansalaisina ja vapaudet yksilöinä) yh-
teensovittamisesta. Painotukset vaihtelivat, mutta meillä esimerkiksi 
Topeliuksen kirjoitukset ja teot kertovat tuon ristiriidan havaitsemisesta 
ja ymmärtämisestä. 

Suomalaisen perheideologisen keskustelun leimallinen piirre oli kui-
tenkin nationalistisen yhteisöllisyyden keskeisyys ja liberaalisen yksi- 



lönvapauden marginaalisuus. Kansalaisyhteiskunnan kehittymättömyys 
ja vahva valtiosidonnaisuus erottaa suomalaista keskustelua sekä ruotsa-
laisesta ja saksalaisesta että varsinkin anglosaksisesta maailmasta. Suo-
messa perheoikeuden uudistustyö kulki usein kohdin noin  50  vuotta 
Ruotsia ja  75  vuotta Ranskaa tai Preussia jäljessä, ja oli vielä vuosisadan 
lopullakin elinkeinolainsäädännön uudistustyön varjossa.' 

Liberaalien perhenäkemysten vähäisyys leimasi myös julkista kes-
kustelua.  Almqvist  kohtasi yhtenäisen kansallisen rintaman. Bolinin 
näkemykset jäivät paljolti akateemiseksi yksityisajatteluksi ja  Valfrid  
Vasenius oli vielä  I880-luvullakin liberalismissaan yllättävän yksin. 
Yksilön vapautta arvostavien perhenäkemysten mallimaa oli Yhdysval-
lat, josta myös varhainen naisasialiike haki malleja niin palvelijoiden 
aseman järjestämiselle kuin kodinhoidon ja työssäkäynnin yhteensovit-
tamiselle. Yhdysvalloissa oli suhteellisen kehittynyt kansalaisyhtei skun-
ta, ja sieltä puuttuivat sekä yhteiskuntaelämää tiukasti kontrolloiva  
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	valtiokoneisto että sivistyneistön valtiosidonnaisuus. Vaikuttaakin siltä, 
että kansalaisyhteiskunnan kehittyneisyys merkitsi (ja merkitsee edel-
leen) aina myös sitä, että perhe oli enemmän yksityisasia ja vähemmän 
ideologinen käsikassara.7  

Tutkimamme ajan ja elämänpiirin ihmiset olivat melko pitkälle yksi-
mielisiä siitä, minkälaista ihanteellisen perhe-elämän tuli olla. Suomalai-
sen nousevan sivistyneistön perheihanteista välittyi ujostelematon ja 
suoraviivainen normatiivisuus. Taustalla vaikutti ajatus siitä, että kaikki 
perhe-elämä ei suinkaan ollut oikeata perhe-elämää. Ihanne oli yhtenäi-
nen, mutta  se  tuli esille hyvin erilaisissa yhteyksissä. Moninaiset yhtey-
det johtuivat siitä, että perhe oli välikappale puhuttaessa koko yhteiskun-
nan muutoksesta. Kun perheen julistettiin olevan vaarassa tarkoitettiin 
koko yhteiskunnan olevan vaarassa, ja kun perhettä piti muuttaa tarkoi-
tettiin samalla koko yhteiskunnan muuttamista. 

Kun perhettä tarkastellaan yhden suvun, perheen ja ihmisen kokemuk-
sen näkökulmasta tulee kuva muutoksesta ja jatkuvuudesta entistä moni-
vivahteisemmaksi. Voidaan osoittaa tiettyjä perusrakenteita, jotka muut-
tuvat tuskin lainkaan, voidaan osoittaa tiettyjä numeroilla mitattavia 
muutostrendejä, voidaan osoittaa vaikeammin konkretisoitavia muutok-
sia ihmisten ajattelutavassa. Samalla  on  kuitenkin muistettava, että 
kyseessä oli paikallisesti ja sosiaalisesti rajattu kehitys. Wasenius-suvun 
tapaustutkimus osoittaa myös sen, etteivät perheen rajat ulospäin olleet 
aina itsestäänselviä, eikä perheen sisällä automaattisesti vallinnut kon-
sensusta ja epäitsekkyyttä. Sukupuolien ja sukupolvien eräissä asioissa  

6 	Qvist, 1958 s.13-47; Qvist, 1978 s.18-35; Ylikangas, 1983 s.201-206, 211-213. 
7 	Vrt. Konttinen, 1991 s.168-172. 



erilaiset näkökulmat hämärtävät nekin kuvaa yhtenäisestä, yksimielises-
tä ja selvästi määrittyvästä perheestä. 

Nämä varaukset ja ristiriitaisuudet on huomioitava, mutta ne eivät saa 
estää tekemästä yleistyksiä ja etsimästä eri ilmiöiden välisiä yhteyksiä. 

Kaikki edellä sanottu perheen ihanteiden keskeisyydestä 1800-luvun 
yhteiskunta-ajatelussa palautuukin viime kädessä kysymykseen yhteis-
kunnan monitasoisesta muutoksesta. Muuttuvassa yhteiskunnassa per-
heen ihanteille saatettiin samanaikaisesti antaa sekä säilyttäviä että 
uudistavia merkityksiä. Sekä Waseniusten elämänpiirissä että perheen 
ihanteita koskevasta keskustelusta on selvästi erotettavissa tämä jakau-
tuminen, kaksoisstrategia. Nämä perheideologisen keskustelun ambiva-
lentit piirteet eivät selity Snellmanin tai fennomaanien aatteista käsin. 
Fennomaaneilla ei ollut minkäänlaista monopolia 1800-luvun perhe-
ihanteisiin. Ne eivät myöskään selity kapitalistisista yhteiskuntasuhteista 
käsin, koska sellaisia ei vielä ollut. Anonyymit markkinat tai palkkatyö- 
läistyminen tai teollistuminen eivät sitäpaitsi selittäisi laajaa aristokra- 	223 
tiakritiikkiä, kasvatuskeskustelua tai edes naittajan vallan purkamista. 
Kapitalistiset yhteiskuntasuhteet eivät myöskään auta kovin hyvin ym- 
märtämään ehjien perheiden kasvua, lapsikuolleisuuden taittumista tai 
edes alkavaa syntyvyyden säännöstelyä. Katse on käännettävä keskuste- 
lijoihin, nousevan sivistyneistön asemaan ja pyrkimyksiin. 

3. NOUSEVAN SIVISTYNEISTÖN 
HEGEMONIAPYRKIMYKSET 

Lähes kaikkia perheen ihanteita julkisuudessa määritelleitä kirjoittajia 
yhdisti samanlainen sosiaalinen tausta ja samanlaiset sosiaaliset pyrki-
mykset. Virkamies- ja porvarisperheiden jälkeläiset halusivat hävittää 
sääty-yhteiskunnan rajoja niin julistuksissa kuin teoissa. Tämän nouse-
van sivistyneistön näkökulmasta sääty-yhteiskunnan rakenteista tuli 
ensin purkaa säätyläistön sisällä vallitsevat, monesti ylittämättömän 
tuntuiset rajat. Vasta sitten oli vuorossa sivistyneistön ja kansan välisten 
rajojen madaltaminen. Perheen kautta nouseva sivistyneistö kohdisti 
yhteiskuntakritiikkiä sekä itseään ylemmäksi että itseäään alemmaksi. 
Ihanne perheestä oli myös vallan väline, ja nouseva sivistyneistö käytti 
valtaa määritellessäään hyvän elämän ehtoja muidenkin puolesta. 

Yhteiskunnan nopeaksi koettu muuttuminen nosti perheen ongelmia 
julkisuuteen ja se muokkasi julkisuudessa esitettyjä ihanteita perheestä. 
Sääty-yhteiskunnan rajojen murtuminen oli asia, joka näkyi selvänä ja 
varhaisena juuri perheissä. Isäntäväen ja palvelijoiden muuttuva suhde 



sekä lasten koulutuksen ja elämänurien uudenlaiset valintamahdollisuu-
det ovat hyviä esimerkkejä saumakohdista, joissa muutos  on  tutkimis-
samme perheissä konkretisoitavissa. 

Yhteiskunnan muuttumiseen reagoi nopeimmin ja herkimmin sivisty-
nyt väliryhmä. Nouseva sivistyneistö oli ensimmäisenä valmis muutta-
maan itseään ja elämäänsä. Jotkut alkoivat hammasta purren opiskella 
suomen kieltä, kouluissa luovuttiin  vitsan  käytöstä, palveluskunta suljet-
tiin joulupöydästä ja niin edelleen, loputtomasti uusia sääntöjä elämälle. 
Juha Siltalaa lainaten:  vain  sivistyneelle väliryhmälle  "on  ominaista etsiä 
hyväksymisen ehtoja muuttamalla itseään sääntöjen mukaan. Väliryh-
mät ovat taipuvaisia hahmottamaan ristiriitaisista ryhmistä ja eduista 
koostuvan yhteiskunnan moraaliseksi kokonaisuudeksi, joka asettaa 
yksilölle tiettyjä vaatimuksia."8  

Vaatimalla muilta ryhmiltä samaa kuin itseltään sivistyneistö rakensi 
tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa sille oli varattu keskeinen tehtävä  
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	kansallisen yhtenäisyyden rakentajana. Kysymys oli myös virkapaikko- 
jen ja kulttuurielämän miehittämisestä, sillä sivistyneistön oli tehtävä 
itsensä tarpeelliseksi.' Kysymys oli vallasta yleisemmin ja nousevan 
sivistyneistön hegemoniapyrkimyksistä erityisesti. 

Tutkimuksen toisen osan tulokset antavat lisätukea edelliselle. Wase-
niusten näkökulmasta esimerkiksi ihanne aviopuolison vapaasta valin-
nasta tarkoitti sosiaalisen etenemisen hyväksymistä ja rohkaisemista. 
Sääty-yhteiskunnan kehyksissä pyrkiminen ylös- ja eteenpäin saattoi 
olla tuomittavaa ylpeyttä, mutta Wasenius-tytärten avioliitot aatelis-
miesten kanssa olivat merkki uudesta, paremmasta ja (Waseniusten 
näkökulmasta) tasa-arvoisemmasta ajasta. Waseniusten elämäntapa kult-
tuuri- ja hyväntekeväisyysharrastuksineen sekä kunnianhimoisine kas-
vatustavoitteineen oli osa perheen yhteistä eteenpäinmenoa. Perheen 
naisten (ja  Valfrid  Vaseniuksen) osallistuminen porvarillisen naisasia-
liikkeen toimintaan asettuu samoin luontevaksi osaksi tätä sosiaalisen 
nousun ja vapautumisen henkeä. Heille naisasialiike merkitsi myös 
koti- ja kasvatustyön merkityksen tunnustamista. Tämänkin toiminnan 
taustalta  on  helppo havaita yhteiskunnallisen aseman vaikutus. Uudet 
ideat ottaa suopeimmin vastaan  se,  joka vasta tavoittelee valta-asemaa tai 
pyrkii toisten tasalle tai ohikin.10  

8 	Siltala, 1992 s.23. 
9 	Vrt. Ylikangas, 1986 s.125-134. 

10 	Vrt. Sulkunen, 1991 s.93-94; Ylikangas, 1990 s.215 
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LIITE 1. 

GUSTAF OTTO WASENIUKSEN JA 
ADOLF FREDRIK WASENIUKSEN LAPSET: 

Gustaf Otto  Wasenius  (1789-1852) 

1. 1826: Anna  Charlotta  Meisner  
(1805-1837) 

2. 1839: Johanna Carolina  Meisner  
(1807-1840) 

3. 1842: Johanna  Collan  
(1814-1901) 

242  

1.1. Gustaf Otto (1827-1829) 
1.2. Adolf  Fredrik  (1829-1903) 

1860:  Mathilda Hjorth  
1.3.  Ulrika  Carolina (1830-1860) 

1856:  Hjalmar  v.  Bonsdorff  
1.4. Anna Henrietta (I831-1866) 

1859:  Evolt Kuhlefelt  
1.5. Georg Otto (1833-1868) 
1.6. Aurora  Charlotta  (1835) 
1.7. Aurora  Lovisa  (I836-) 

1857: Otto  Carpelan  
1.8.  Poika, syntyi kuolleena  1837 
2.1.  Poika, syntyi kuolleena  1840 
3.1. Maria  Elisabet  (1843-1851) 
3.2. Johanna  Charlotta  (1845-) 

1875:  Fredrik Almgren  
3.3. Gustaf  Valfrid  (1848-1928) 

1881: Johanna Emilia  Palmén 

1.2.l. Adolf (1861-1882) 
1.2.2. Karl (1862-1870) 
I.2.3.  Ulrika  (1864-1865) 
1.2.4.  Hjalmar  (I866-) 
1.2.5. Marie-Louise (1867-) 
1.2.6. Harald (1869) 
1.2.7. Matti (1872-) 
1.2.8.  Agda  (1873-I877)  

Viite: Wilskman, 1916 s.297-312 



LIITE 2 

VALASKALAN KORTTELIN HENKIKIRJOITETUT ASUKKAAT SEKÄ RUOKAKUN-
TIEN MÄÄRÄ JA KESKIKOKO 1834-1881: 

1834: 1842: 1852: 1861: 1872: 1881:  

HENKEÄ: 129 203 189 I72 96 124 

MIEHIÄ: 66 103 88 74 42 42 
51,2 % 50,7 % 46,6 % 43,0 % 43,8 % 33,9 % 

NAISIA: 38 59 70 61 39 52 
29,4 % 29,1 % 37,0 % 35,5 % 40,6 % 41,9 % 

LAPSIA: 25 41 31 37 15 30 
19,4 % 20,2 % 16,4 % 21,5 % 15,6 % 24,2 %  

R-KUNTA: 13 kpl 	14 kpl 	17 kpl 	20 kpl 23 kpl 30 kpl  
K-KOKO: 9,9  h. 	14,5  h. 	11,1  h. 	8,6  h. 	4,2  h. 	4,1  h.  

Lapsiin on laskettu vain omien vanhempiensa kanssa asuvat alaikäiset 
lapset. Miesten ja naisten kiintiössä on kummassakin jonkin verran 
alaikäisiä, työnantajansa luona asuneita piikoja, oppipoikia ja puotiapu-
laisia.  G.  O. Waseniuksen koko ruokakunta asui vuonna 1842 väliaikai-
sesti Kirkkotori 1:ssä, mutta on laskettu mukaan Valaskalan korttelin 
kiintiöön. Lähde: Helsingin kaupungin henkikirjat 1834 (U 26), 1842 (U 
34a), 1852 (U 44), 1861 (U 53), 1872 (U 69), 1881 (U 90).  VA.  
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LIITE 3 

HELSINGIN KAUPPIAIDEN RUOKAKUNTA- JA PERHEKOKO: 

Henkeä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17— KA 

1822: 	 Henkeä  
R—K 	— 2 2 2 2 7 3 4 2 1 7 3 1 1—— 6 9,76  
P 13 4 6 5 7 3 1 1 1— 1 	  3,41 

1842: 
R—K 	3 4 7 8 5 8 6 13 8 4 5 7 4 3 2 3 16 10,54 
P 21 15 29 14 6 8 4 6— 2 1 	  3,57 

1861: 
R—K 	8 10 8 9 8 13 8 13 8 6 5 6 2 4 4 4 3 7,48 
P 28 18 19 19 14 9 2 6 2 1 1 	  3,54 

1881: 
244 	R—K 	8 20 29 20 20 22 31 18 13 22 9 6 4 6 1 — 6 6,71 

P 37 41 31 37 23 28 18 13 4 1 2 	  4,00  

Tiedot perustuvat yhteensä 503:n helsinkiläisen kauppiastalouden hen-
kikirjatietoihin (vakituisesti Helsingissä asuvat). 1822 oli ruokakuntia ja 
perheitä 43 kpl, 1842 106 kpl, 1861 119 kpl ja 1881 235 kpl. Mukana ovat 
kolmelta ensimmäiseltä otosvuodelta kaikki henkikirjoista tavatut kaup-
paneuvokset, konsulit, sisä- ja ulkomaankauppiaat sekä kauppiaat. Myös 
kauppiaanlesket on laskettu, koska he eräissä tapauksissa jatkoivat 
miehensä liikettä. Elintarvike- eli viktuaalikauppiaita ei kolmena ensim-
mäisenä otosvuotena ole laskettu mukaan. Vuoden 1881 henkikirjassa 
eroa "varsinaisten" kauppiaiden ja viktuaalikauppiaiden välillä ei enää 
tehty, ja mukana ovat kaikki kauppiaiksi mainitut. Vuonna 1822 yhden 
kauppiaan kuolinpesässä oli vain palvelijoita, siksi kyseisenä vuonna 
perheitä on yksi vähemmän kuin ruokakuntia. Lähteet: samat kuin 
liitteessä 2. 



LIITE 4 

AVOITUMISIKÄ SÄÄTYLÄISAVIOLIITOISSA 1750-1900, AVIOPUOLISON AM-
MATIN MUKAAN RYHMITELTY TARKASTELU: 

1750-1800 	1801-1850 	1851-1900  

PORVARISTO 	17 liittoa 	19 liittoa 	33 liittoa 
MIEHET: 	30,0 v. 	28,1 v. 	29,7 v. 
NAISET: 	23,9 v. 	23,9 v. 	24,6 v. 

PAPISTO 	18 liittoa 	30 liittoa 	19 liittoa 
MIEHET: 	32,8 v. 	29,5 v. 	29,7 v. 
NAISET: 	24,6 v. 	24,9 v. 	25,0 v. 

VIRKAMIEHET 	22 liittoa 	40 liittoa 	93 liittoa 
MIEHET: 	30,6 v. 	29,7 v. 	30,4 v. 
NAISET: 	23,5 v. 	22,8 v. 	23,6 v. 

MIEHET: 	31,1 v. 	29,3 v. 	30,2 v. 
NAISET: 	24,0 v. 	23,7 v. 	24,0 v. 

Porvaristoon  on  luettu kauppiaat, merikapteenit, perämiehet, yksityis-
yrittäjät ja liikemiehet. Virkamiehistöön  on  luettu paikallis- ja valtion-
hallinnon (paitsi papit), oikeuslaitoksen ja armeijan palveluksessa olleet, 
ammattien  raja  alaspäin  on  sama kuin Wirilanderin taulukointiperusteis-
sa. 
Liitteiden  4  tiedot perustuvat  291:n  ja liitteen  5  tiedot  281:n  aatelittoman 
säätyläisperheen erilaisista sukukirjoista hankittuihin tietoihin. Säätyläi-
siksi  on  laskettu Wirilanderin luokituksen mukaan kauppiaat, virkamie-
het aliupseereista, koulumestareista, nimismiehistä ja kunnankirjureista 
alkaen. Tätä rajaa "alempana" olleet perheet  on  jätetty tutkimuksen 
ulkopuolelle, muuten  on  mukaan otettu kaikki seuraavien sukujen per-
heet:  Almberg,  Cygnaeus, Nylander, Hjellman, Kiljander, Strömmer, 
Masalin,  Broms,  Forsman, Halleen, Thesleff, Burgman, Boijer,  Becker,  
Bergius, Jemberg — Rautavaara, Justander, Lindfors, Olsonius — Olso-
ni,  Frey, Krohn,  Tapenius — Nordenstreng, Messman — Miesmaa, 
Walldén, Poltin, Åkerman. Lähteet: Uusi sukukirja  II,  Uusi sukukirja  III,  
Släktbok.  Ny  följd  I,  Släktbok.  Ny  följd  II,  Åström  1983,  Voipio  1965. 
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1750-1800 1801-1850 1851-1900  

PORVARISTO: 37,0 v. (17) 35,8 v. (18) 33,1 v. (32) 
PAPISTO: 37,7 v. (16) 36,3 v. (29) 36,5 v. (19) 
VIRKAMIEHET: 34,8 v. (21) 35,9 v. (37) 34,5 v. (92) 

54 naista 	84 naista 	143 naista 

LIITE 5 

NAISEN IKÄ VIIMEISESSÄ SYNNYTYKSESSÄ: 

20-30 v. 31-37v, 38- 

I750-1800: 9 (16,7 %) 19 (35,2 %) 26 (48,1 %) 
1801-1850: 14 (16,7 %) 32 (38,1 %) 38 (45,2 %) 
1851-1900: 40 (28,0 %) 46 (32,1 %) 57 (39,9 %)  

Alle 30-vuotiaina kaikki lapsensa synnyttäneiden osuuden nousu on 
merkittävä myös siksi, että lapsivuodekuolleisuus laski selvästi 1800-
luvun jälkipuoliskolla. Moni 1750-1850 "synnyttämisen lopettaneista" 
alle 30-vuotiaista itse asiassa kuoli lapsivuoteeseen. 

246 	NAISEN IKÄ VIIMEISESSÄ SYNNYTYKSESSÄ, SÄÄTYLÄISTEN KESKINÄISET 
EROT: 

PERHEEN NUORIMMAN LAPSEN IKÄ TOISEN VANHEMMAN KUOLLESSA: 

0-5 v. 6-14 v. 15-20 v. 21v- KA: 

1750- 
1800: 22 (40,8 %) 12 (22,2 %) 11 (20,4 %) 9 (16,6 %) 11,6v. 

1801- 
1850: 26 (30,9 %) 21 (25,0 %) 11 (13,1 %) 26 (30,9 %) 14,8v. 

1851- 
1900: 24 (16,9 %) 26 (18,3 %) 25 (17,6 %) 67 (47,2 %) 19,1v.  

Vuosien 1851-1900 sukukirja-aineistossa on tässä taulukossa yksi perhe 
vähemmän kuin muissa sukukirjamateriaaliin perustuvissa taulukoissa, 
koska yhden avioliiton kestosta ei ole tietoa. 

Lähteet: Sama sukukirjamateriaali kuin liitteessä 4. 



Summary 

THE CENTURY OF FAMILY. THE 
IDEAL FAMILY AND BOURGEOIS 
LIFESTYLE IN NINETEENTH-
CENTURY FINLAND 

1. INTRODUCTION 

The purpose of this study is to explain the role of family ideals in the 
change that embraced the whole of Finnish society in the nineteenth-
century. Why did the family have such a central role both as an institution 
and as an ideology in the minds of the Finnish intelligentsia? What was 
the motivation behind the idealized concept of the "holy family" as the 
root of all virtues and national self-identification? 

There was at the same time a wide spread notion of radical changes in 
the lifestyle of educated upper and middle class families in nineteenth-
century Finland. The changes in world view, concepts of man and woman 
and family and the forms of everyday interaction are also considered. The 
main goal is to relate the actual experience of living in families to the 
larger social structure and processes. 

The first part of the study focuses on the bourgeois family as a 
household unit and on the lifestyle of its members. This is done as a case-
study of one family (Wasenius) between 1820 and 1905, mainly based on 
a vast family correspondence (3000 letters), diaries, demographic re-
cords and the archives of the family enterprise. In the second part of the 
study the ideological manifestations of bourgeois family and lifestyle are 
explored. This study is based on newspapers, government documents and 
popular guidebooks. 
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2. CONTINUITY AND CHANGE 

The turning-point in the ideological manifestations of family and family 
life was in the 1840-60's, when the rising Finnish bourgeoisie and 
intelligentsia connected the project of nation-building to its own pursuit 
of cultural and political hegemony. The future and well-being of the 
Finnish nation was integrally linked with the future of Finnish families. 
Simultaneously we meet a new kind of individuality and self-confidence 
in the lives of the Finnish intelligentsia. They were ready to challenge the 
old patterns of the ancien regime. 

Centuries old thoughts and patterns were suddenly questioned. For 
example, challenging of the authority of religion was a shock that brought 
about both great anxiety and great expectations. The endless propagation 
of the ideal family in universities, churches, schools and associations 
must be seen against this background. 

The Finnish intelligentsia idealized the importance of family because 
they wanted to secure the birth of a new, more democratic and open 
society. The educated middle class was the avant-garde group that was 
first to notice the changes in society and first to commit itself to these 
changes. The attitudes towards the disappearance of the ancien regime 
were ambivalent. The changes in society meant possible cultural hege-
mony in a more democratic country for the educated class. On the other 
hand the changes also meant the possible dictatorship of uneducated 
masses. In a situation like this it was only natural to seek stability by 
idealizing the role of homes and family life in general. 

The changing society also caused social problems. The Finnish 
intelligentsia was inclined to see these problems as moral problems 
arising mainly from the lack of education at home. For example, poverty 
was not seen as a problem in its own right. The problem in poor families 
was basically not the lack of money and food but the lack of moral 
education. It was the spiritual state of the Finnish homes which both 
caused and solved social problems. 

The gradual vitiation of the hierarchies and privileges of the ancien 
regime also meant that people were gradually liberated from the traditio-
nal bonds of birth, class and household. Basic human rights were more 
and more related to the ideal family. Freedoms such as choosing your own 
spouse and profession, the freedom to divorce and birth control were 
characteristics of this gradually developing change. 



3. PUBLIC IDEALS AND EVERYDAY 
FAMILY LIFE 

Daily life in educated middle class families like the Wasenius family was 
organized around the following facts, which also make the public ideals 
of the family more understandable. 

The great difference of age between husband and wife (7 years) is one 
such fact which was restricted to the educated classes. The difference in 
age also explains the ideal that man was as a rule represented as more 
"adult" than his more "childlike" wife. A clear and distinct difference in 
age was thought to be a necessary precondition to a happy marriage. The 
great difference in education and general culture between man and wife 
was a similar fact restricted to the educated classes. 

The moral education of the children was seen as the main duty for 
middle and upper class woman. The daily tasks of household and child 
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care were left to the servants. The widely popular ideal of the mother who 
dedicates her life to the spiritual needs of her children is understandable 
only among the educated classes, where there were always plenty of 
servants to take care of the daily routines. 

The distinct growth of "unbroken" homes was also an important 
structural change in the lives of the educated classes in Finland. At the end 
of 18th century only 16% of the youngest children reached adulthood in 
a family where both parents were alive, whereas a hundred years later the 
figure was 47%. 

In these circles the family was understood to be primarily an institution 
consisting of only parents and children and centred around child-rearing. 
During the 19th century the life of middle class families was marked by 
increasing introversion, the family becoming more inward-looking and 
child-centred at the expense of sociability and greater integration with the 
community. The change can also be described as a marked shift from an 
extended familial self-identification towards a more individualized self-
concept. However family was never an unambiguous and distinct con-
cept. The concepts of family, household and kinship overlapped in 
certain situations. 

On the other hand there were also some features in everyday family life 
that did not change at all. First of all the marriage-tie was always 
considered to be more important than the extended family or obligations 
to the larger household unit. The cohabitation of married children and 
their parents was actively discouraged and thus very rare. Another 
continuous feature was the importance of marriage to the women. 
Marriage meant a more independent, safer and more respected life than 



spinsterhood. Whereas being unmarried did not similarly affect a man's 
status or opportunities. 

For the female members of the Wasenius family wage-earning did not 
seem to offer a real alternative to marriage. Managing a household and 
bringing up children was valued by women more highly than paid work 
outside home. A married woman had both more symbolic and actual 
power than an unmarried one. This being the case, the freedom of an 
unmarried woman had little attraction. 

The third prevailing view was that in marriage the male authority was 
always in the end decisive and significant. From the point of view of the 
society the male head of the family represented the whole family and 
household. The identity of the woman was determined by the man and his 
power could extend to fairly intimate areas, even to changing her christian 
name. Similarly a lady married to a commoner was clearly "less aristo-
cratic" than her brother and adopted her husband's social status. 

4. THE IDEALIZATION OF THE 
FAMILY 

The attention paid to the family ideals and the practical questions of 
family life were connected with the building of a nation in the public 
discourse. The family had a central position in the Hegelian philosophy 
which was prominent in Finland in the 1840's. Yet in the final analysis 
the family ideals were not identified with morality just because the idea 
of the family formed the central part in the construction of a Hegelian-
type national state. This is made clear by looking elsewhere in Europe and 
North America in this period. In countries where the German idealistic 
philosophy had no foothold and which had been independent for a long 
time, the family was put on a similar pedestal as in Finland. Obviously it 
is a question of an aspect of the more general nationalism of the 1800's. 
In Finland the demands for harmonious togetherness and uniformity had 
long traditions. Since the 1600's the state had stressed the meaning of the 
family in preventing all kinds of disorder. In the Lutheran doctrines the 
family was also a part of a centralized administration. This thinking was 
a natural basis for the Finnish intelligentsia, which was also exceptionally 
strongly committed to the state in the 1800's. 

A more concrete, contemporary connection was the question of 
individual freedom, human rights and equality. After 1789 it was not only 
the nation state but also the civil society that was in the making. From a 
family point of view especially the rights of women were problematic; 
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after all the issue was a woman's basic freedom to decide over her own 
life. This freedom was at first manifested as demands for a freer choice 
of husband and for a better education. The rights to a profession or to 
political decision-making followed later. From the Pan-European ideolo-
gical point of view the question was to match the nationalistic sense of 
unity with liberal individuality. 

The Finnish family's ideological discourse, however, tended to focus 
on the nationalistic unity, and liberal individuality was treated marginal-
ly. In Finland the reform of family law was in many respects 50 years 
behind Sweden and even 75 years behind states like France and Prussia. 

The model country for progressive family ideals was the United States 
from where the early Finnish feminist movement also brought models of 
the organizing of the status of servants as well as accommodating 
domestic work to working outside the family. The United States had a 
fairly developed civil society and lacked a bureaucracy controlling social 
life strictly. There was also an educated class that was not tightly bound 	251 
to the state. It seems that a well-developed civil society meant (and still 
means) that the family was more a private affair and less an ideological 
tool. 

The people of the particular period and the particular walk of life that 
we study were fairly unanimous in their ideas about an ideal family life. 
The family ideals of the Finnish intelligentsia are unashamedly and 
outspokenly normative. Underlying which was a notion that all family 
life was not by any means the right kind of family life. 

Although the ideal was uniform it appeared in very different contexts. 
Its many aspects were due to the fact that the family was always an 
ideological tool when change in the whole society was discussed. When 
the family was declared to be in danger it actually meant that the whole 
society was in danger, and when the family was to be transformed the 
same went for the whole society. All that has been said above about the 
central position of family ideals in this period goes back to the complex 
changes within the society. These ambivalent characteristics can not be 
explained by the ideology of the Hegelian nationalists. Besides they had 
no monopoly of the family ideals of the 1800's. We have to look to the 
debaters themselves, to their social position, interests and ambitions. 

Nearly all of the writers, teachers, priests and politicians who propa- 
gated the family ideals had a uniform social background and similar 
social aims. The off spring of the middle classes, professional and 
bourgeois families wanted to pull down the social boundaries of the 
ancien regime. Their first priority was to wipe out the distinctions within 
the educated upper classes. Only then would the barriers be lowered 
between the educated classes and the common people. Through the 



family ideals debate the rising Finnish intelligentsia directed social 
criticism both against their superiors and their inferiors. 

The ideal of the family was also an instrument of power, and the 
intelligentsia used power in defining the terms of the good family life for 
others. By asking from other groups the same as from themselves the 
educated middle classes and intelligentsia built a more egalitarian society 
in which a central task as builder of a national unity was to be reserved 
for themselves. It was also a question of filling important posts in the civil 
service and cultural life, for the intelligentsia needed to make itself 
indispensable. It was a question of power in general and of the hegemonic 
ambitions of the rising intelligentsia in particular. The influence of social 
position and ambitions is also apparent in the individual destinies of the 
Wasenius family. New ideas are more readily accepted by someone who 
aspires after a position of power. 
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