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S AATTEEKSI

Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys täytti 150 vuotta vuonna
2003. Suomen vanhin, monilla ihailtavilla tavoilla aloitteellinen ainejärjestö halusi tutkimuksen omasta historiastaan. Erinäisten vaiheiden
jälkeen minut rekrytoitiin tutkijaksi tähän hankkeeseen, johon sain
hankkia myös sen tarvitseman rahoituksen, kun opiskelijoiden ikiaikaista tapaa noudattaen ylioppilaat olivat köyhiä eikä tiedekuntayhdistyksellä ollut varoja tämänkaltaisen hankkeen toteuttamiseen.
Tutkimuksen alkuvaiheessa hankkeella oli historiatoimikunta, johon
kuuluivat tiedekuntayhdistyksen edustajat, professorit Markku Heikkilä, Päivi Setälä ja Hannu Mustakallio sekä yliopistonlehtori Kyllikki
Tiensuu. Kiitän heitä avustaan tutkimuksen käynnistämisessä. Erityisen
kiitollinen olen tutkimuksen rahoittajille ja minulle tuntemattomiksi
jääneille asiantuntijoille, jotka pitivät suomalaisten jumaluusopin ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallisen mielipiteenmuodostuksen tarkastelua tutkimuksen arvoisena teemana. Tätä tutkimusta ovat vuoden ajan
rahoittaneet sekä Suomen Kulttuurirahasto että Suomen Akatemia,
mistä haluan lausua kunnioittavimmat kiitokseni.
Kiitän tutkimuksellisesta yhteistyöstä jälleen kerran Helsingin yliopiston kirjaston, erityisesti sen käsikirjoitusosaston, Helsingin yliopiston keskusarkiston sekä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan
kirjaston asiantuntevaa henkilökuntaa. Tähän tutkimukseen liittynyt
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen 150-vuotisjuhlanäyttely
toteutettiin Helsingin yliopiston kirjastossa keväällä 2003. Ystävällisestä
ja opettavaisesta yhteistyöstä näyttelyn järjestämiseksi kiitän lämpimästi
Inkeri Pitkärantaa, Annele Holm-Louhelaista, Leo Kovinia ja Kari U.
Timosta. Tutkimuksen lähdemateriaalin ja kirjallisuuden kartoittamisessa olen saanut vaivata rovasti Ilari Kuulialaa, TM Varpu Myllyniemeä
ja professori Mikael Hidéniä, mistä lämpimät kiitokseni. Haluan osoittaa kiitokseni myös Suomen Historialliselle Seuralle, sen asiantuntijoil9

le, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle ja erityisesti toimituspäällikkö
Rauno Endénille tutkimukseni julkaisemisesta.
Teologian ylioppilaiden aiemmin tutkimaton toiminta osoittautui
tutkimuksen edetessä ennakoitua laajemmaksi. Niinpä tämä teos kattaa
vain autonomian ajan. Perusteellisesta ja asiantuntevasta paneutumisesta tehtäviinsä haluan kiittää tutkimusavustajiani TM Jenni Krapua ja
teol. yo Harri Kanalaa, joiden selvitystyö on suurelta osin kohdistunut
Suomen itsenäisyyden ajan teologian ylioppilaisiin.
Kunnioittavimmat kiitokseni osoitan käsikirjoitukseni lukijoille:
professori Irma Sulkuselle, dos. Arto Luukkaselle, FK Petri Lauermalle,
Tuija Halttuselle, TM Jenni Kravulle sekä professori Hannu Mustakalliolle. Professori Sulkunen on asiantuntemuksellaan ja kirkkaalla
metodologiallaan tuonut esille mielenkiintoisia näkökulmia ja tarkennusta kaivanneita yksityiskohtia. Professori Mustakallio on monin tavoin tukenut sekä kommenteillaan ja kritiikillään edesauttanut tämän
tutkimushankkeen valmistumista sen alkuvaiheista loppuun saakka.
Kiitän häntä mitä sydämellisimmin – jälleen kerran – tieteellisestä
asiantuntemuksesta ja nuoremmalle tutkijalle osoitetusta tieteellisestä
tuesta.
Sun Tzu kirjoitti sotataidon oppaassaan, että yksi hyödyllinen keino
sodan voittamiseksi on saada vastustaja halveksimaan omia johtajiaan.
Suomalaisen 1800-luvun tutkimuksen osalta tämä ohje, suomettumisen
pitkä varjo, on toteutunut toisen maailmansodan jälkeen hämmästyttävällä intensiteetillä. Suomen kielellä koulunsa käyneet, suomeksi yliopistossa opiskelleet opiskelijapolvet, jotkut niistä, ovat erikoisella tavalla omaksuneet väheksyvän ja ideologisesti tuomitsevan asenteen niihin
1800-luvun nationalistisiin pyrintöihin, joiden avulla suomi nostettiin
koulutuksen, tieteen ja korkeakulttuurin kieleksi. Sama asennoituminen on ulottunut myös nationalististen ilmiöiden tieteelliseen tutkimiseen.
Tämä tutkimus ei tarkastele ensisijaisesti nationalismia, vaan ylioppilaiden mielipiteenmuodostusta, johon kylläkin osana kuului kansallismielisyys. Autonomian ajan teologian ylioppilaat olivat monen aikalaisensa tavoin kansallismielisiä eivätkä esimerkiksi venäläismielisiä. Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa olen lyhyesti viitannut nationalismin
tämänhetkiseen kansainväliseen tutkimustilanteeseen. Näin olen tehnyt
siksi, että eräissä tutkimuksen käsikirjoitusvaiheessa saaduissa arvioissa
10

annettiin ymmärtää, että nationalismin tutkimus olisi ylipäätään vanhakantaista tai vanhanaikaista. Samoin esitettiin, että autonomian ajan ylioppilaiden ilmentämä venäläisvastaisuus ja aitosuomalaisuus olisivatkin
tutkimuksen laatijan omia tiedostamattomia asenteita. En kuitenkaan
koe olevani näistä historiallisista asiaintiloista henkilökohtaisessa enkä
ideologisessa vastuussa.
Edistyksellisen vasemmistolaisen ja kommunistisen ideologian mukaan nationalismi oli uskonnon ohella yksi katoava, taantumuksellinen
ilmiö. Ideologisena kantana ja kaikessa kammottavuudessaan se rinnastettiin lähinnä kansallissosialismiin. Tässä määrittelyssä oli kyse ideologiakamppailusta, jossa nationalismin harhaisen tietoisuuden piti väistyä
kansainvälisen, oikean ja moraalisesti ylevän internationalismin tieltä.
Ei ole kuitenkaan mitään tieteellistä syytä siihen, miksei nationalismia,
samoin kuin nationalistista tai antinationalistista historiankirjoitusta,
voisi tutkia kiihkottomasti yhtenä tutkimuskohteena monien muiden
joukossa.
Naistutkimukselle on ominaista nostaa esiin unohdettuja naisvaikuttajia ja heidän toimintaansa. Tämä tutkimus on ”miestutkimus”,
jossa on nostettu esiin suomalaisen ylioppilaan historiassa tuntemattomiksi jääneitä miesvaikuttajia. Täten lienee ikään kuin luonnollista, että
tutkimuksen valmistuttua haluan kiittää erityisesti miehiä: Artoa lukemattomista tieteenteoriaan, tutkimuksen muoti-ilmiöihin ja metodologiaan liittyneistä keskusteluistamme sekä Matiasta, Eliasta ja tutkimustyön aikana syntynyttä Samuelia, joiden kautta voi käytännön tasolla havainnoida, mitä sukupolvien muutos tarkoittaa.

Kajuutissa Karstulassa 7. marraskuuta 2004
Tarja-Liisa Luukkanen
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F ENNOMAANISUKUPOLVEN
YLIOPPILAAT JA

JUMALUUSOPIN

A LEKSANTERIN

YLIOPISTO

TUTKIMUSTEHTÄVÄ
Ennen vuotta 1853 Helsingin Aleksanterin yliopiston yhteistoiminta
oli tapahtunut vanhojen perinteiden mukaisesti osakunnissa, ja, kuten
luonnollista oli, jumaluusopin ylioppilaita kuului kaikkiin osakuntiin.
Osakuntaelämään osallistuneet jumaluusopin ylioppilaat toimivat samoilta seuduilta kotoisin olleiden, eri aloja edustaneiden ylioppilaiden
kanssa. Kunkin ylioppilaan osakunta määräytyi periaatteessa syntymäpaikan mukaan. Tosin toisen polven ylioppilaat saattoivat valita myös
isänsä osakunnan ja aatelisilla puolestaan oli oikeus liittyä mihin tahansa itse valitsemaansa osakuntaan.
Vuoden 1852 statuutit lakkauttivat osakuntajärjestelmän, ja osakuntien tilalle perustettiin vuoden 1853 alussa ylioppilastiedekunnat eli
tiedekuntayhdistykset. Uusi tiedekuntayhdistys kokosi yhteen yhdistykseen kaikki Suomessa opiskelevat jumaluusopin ylioppilaat. Näin syntyi
viranomaispäätöksellä Suomen vanhin yhä toimiva ainejärjestö, joka
vuoteen 1955 saakka oli viralliselta nimeltään Jumaluusopillinen ylioppilastiedekunta.
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on, että teologian ylioppilaiden
organisaation toimintaa tarkastelemalla voidaan tehdä päätelmiä teologian ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta. Tiedekuntayhdistyksessä ylioppilaat muodostivat yliopiston sisäisen virallisen
järjestön, jossa he ensi kertaa toimivat teologian ylioppilaiden joukkona, tulevien pappien ylioppilassäätynä. Tutkimus kattaa vuodet 1853–
1918, ajan ylioppilastiedekuntien perustamisesta kansalaissotaan.
Poliittis-yhteiskunnallisen aktiivisuuden olen määritellyt siten, että
sen muodostavat yhteiskunnan tilaan, tavoiteltavan kehityksen suuntaan, yksilön asemaan sekä valtaan ja vallanjakoon liittynyt mielipiteenmuodostus ja käytännön toiminta. Autonomian aikana tällaisia poliit13

tis-yhteiskunnallisia teemoja olivat muun muassa koulu- ja kielikysymys sekä naisemansipaatio. Teologian ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallinen aktiivisuus oli ”puoluepoliittista” vasta 1900-luvun alkupuolella, jolloin ylioppilaat selvittivät suhdettaan vanhasuomalaisuuteen ja
ideologiseen vasemmistolaisuuteen, työväenliikkeen sosialistiseen ideologiaan sekä muihin yhteiskunnallisiin suuntauksiin.
Ylioppilaiden käsittelemät poliittis-yhteiskunnalliset aiheet ja aihepiirit olivat omana aikanaan ajankohtaisia kysymyksiä. Nuoret jumaluusopin ylioppilaat eivät käyneet syvällistä teoreettista tai akateemista
keskustelua historiallisista aiheista, vaan muodostivat joukkona oman
näkemyksensä aikansa ilmiöistä. Tämä mielipiteenmuodostus ja sen rekisteröinti tiedekuntayhdistyksen asiakirjoihin mahdollistaa ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallisen mielipiteenmuodostuksen mentaalihistoriallisen tarkastelun.
Tiedekuntayhdistyksessä tapahtunut mielipiteenmuodostus on monin tavoin mielenkiintoinen. Yhden kiintoisan näkökulman muodostaa
sensuurijärjestelmä. Autonomian kaudella viranomaissensuuri valvoi
painettuja julkaisuja ja niissä käytyä mielipiteenvaihtoa. Tästä syystä
painetut julkaisut kertovat ensisijaisesti sensuurin rajoista; sen mitä oli
sallittua sanoa, ei sitä mitä haluttiin sanoa. Tiedekuntayhdistyksen mielipiteenmuodostus tapahtui sensuurijärjestelmän ulkopuolella. Täten
on luonnollista, että se kuvastaa ylioppilaiden ajatuksia toisella tavalla
kuin aikakauden painetut lähteet. Ylioppilaiden toiminta taas ei tapahtunut täysin viranomaisvalvonnan ulkopuolella; sitä valvoivat tiedekunnan dekaani ja yhdistyksen kuraattori. Jumaluusopin ylioppilaiden
mielipiteenmuodostus tapahtui kuitenkin ajan julkisen, virallisen julkisivun ”takana” ja yhdistyksen keskustelupöytäkirjoissa kuuluu ylioppilaiden oma ääni. Ylioppilaiden kokouksissa voitiin esittää mielipiteitä,
joiden julkinen esittäminen olisi ollut muissa yhteyksissä käytännöllisesti katsoen mahdotonta ja joita ei löydy, jos vastaavaa mielipiteenmuodostusta yritetään tutkia painettuna julkaistuista aikakauden lähteistä.
Tutkimus kuvaa osaltaan jumaluusopin ylioppilaiden roolia prosessissa, joka johti kansankielen nousuun tieteen kieleksi Suomessa. Tästä
syystä olen nostanut tutkimustekstiin sitaatteja ylioppilaiden käyttämästä kielestä. Kielen käyttötavat aikana, jolloin sivistyneistö oli pääosin
ruotsinkielistä, kuvaavat kansankielen asemassa olleen suomen käyttöä
14

historiallisesti ja kulttuurisesti uudessa tilanteessa: ruotsinkielisessä yliopistossa ja akateemisessa maailmassa. Tutkimus ei ole suurmieshistoriaa, vaan tutkii sukupolvena toimineita ”pieniä” vaikuttajia. Samoin
kuin naistutkimus nostaa esiin tuntemattomiksi jääneitä naisvaikuttajia,
tämä tutkimus nostaa esiin aiemmin tuntemattomia, sukupolvivaikutusta tuottaneita nuoria miehiä ja kuvaa, miten sukupolvivaikutus syntyi ylioppilaiden keskinäisissä keskusteluissa ja käytännön hankkeissa.
Tutkimus tarkastelee ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallista toimintaa ja mielipiteenmuodostusta aikana, jolloin suomalainen yhteiskunta sekularisoitui ja papiston ja luterilaisen kirkon hegemonia kristinuskon tulkitsijana ja kansan kouluttajana murtui. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ylioppilaiden suhtautuminen näihin muutoksiin sekä
tiedekuntayhdistyksessä ilmenneet tulevien pappien pyrkimykset papiston aiemman hegemonian säilyttämiseen. Ylioppilaiden toimintaa ja
mielipiteenmuodostusta tarkastelen sukupolvittain sekä suhteessa ylioppilaiden sosiaalisessa taustassa tapahtuneisiin muutoksiin että yhteiskunnassa, erityisesti yliopistossa ja teologisessa tiedekunnassa, tapahtuneisiin aatteellisiin, ideologisiin ja uskonnollisiin muutoksiin. Ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnalliseen sukupolvitarkasteluun kuuluu siten
säätytaustan sekä aikakauden aatteellisten ja uskonnollisten muutosten
analyysi.
Ylioppilaiden tutkimuksessa olen soveltanut Karl Mannheimin
(1893–1947) The Problem of Generations -artikkelissaan kehittelemää
sukupolvittaista tarkastelutapaa, jota Matti Virtanen on soveltanut suomalaisen fennomanian tutkimukseen väitöskirjassaan Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka (2001). Sukupolvikehitystä hahmottelevaa tarkastelutapaa ovat ennen häntä esitelleet ja
soveltaneet tutkimuksissaan Pekka Sulkunen (1980), J. P. Roos (1987)
ja Marja Tuominen (1991). Sulkunen on tarkastellut muuttuvan alkoholinkäytön sukupolvia, Roos suomalaisten omaelämäkerrallisia sukupolvia ja Tuominen 1960-luvun nuoria sotilassukupolven lapsina. Sukupolvitarkasteluun on myös viitannut Tapani Innanen väitöskirjassaan
Teologiksi nuoressa tasavallassa (2003). Mannheimin konservatismia käsitteleviä näkemyksiä on esitellyt Pekka Suvanto teoksessaan Konservatismi Ranskan vallankumouksesta 1990-luvulle (1994).
Mannheim kritisoi aatehistoriaa, joka ymmärtää ajattelutavoissa tapahtuneet muutokset vain ajattelumaailman sisäisin selitysmallein. Hän
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tulkitsee tämän idealistisen filosofian pitkäkestoiseksi vaikutukseksi, jossa todellinen intellektuaalinen toiminta ymmärretään maailmasta irrallaan olevaksi kontemplaatioksi. Tiedon sosiologiassaan hän esittää, että
historiallisten prosessien ja filosofisten muutosten lisäksi sosiaaliset, eiteoreettiset prosessit vaikuttavat myös tietämisen tapoihin; ”totuus”
määräytyy myös sosiaalisesti. Mannheim puhuu relationaalisesta tiedosta; tieto on sosiaalisesti sidonnaista. Tämä sosiaalinen sidonnaisuus ei
selitä ainoastaan tietämistapojen syntyä, vaan myös niiden sisältöä sekä
sosiaalisten prosessien ja tietämisen keskinäistä vaikutussuhdetta.1
Ajattelen, että mentaliteettien tutkimuksessa sosiaalisten prosessien
roolia ei voi sivuuttaa, jos mentaliteetteja halutaan todella tulkita ja ymmärtää. Tästä syystä jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvimuodostusta
tutkiessani olen kiinnittänyt huomiota myös ylioppilaiden säätytaustaan
ja säätykiertoon. Mannheimia soveltaen esitän, että sosiaaliset tekijät ovat
vaikuttaneet myös jumaluusopin ylioppilaiden näkemysten sisältöön.
Tutkimuskauden jumaluusopin ylioppilaat eivät muodosta yhtä, sen
alusta loppuun saakka toiminutta yhtenäistä tutkimuskohdetta. Kyseessä on jatkuvassa muutoksessa ollut yliopistollisen koulutuksen saanut,
kirkon ja koululaitoksen tehtäviin rekrytoitunut uskonnollismielisen sivistyneistön joukko. Siihen rekrytoiduttiin kirjoittautumalla yliopistoon ja siitä poistuttiin kun tutkinto oli suoritettu, opintoalaa vaihdettiin tai opiskelu jostain syystä keskeytyi. Täten sukupolvittainen lähestymistapa soveltuu jo lähtökohdiltaan vuosien 1853–1918 ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallisen toiminnan ja mielipiteenmuodostuksen
tutkimiseen.
Tässä tutkimuksessa ylioppilaiden sukupolvittainen tarkastelu tarkoittaa yhteisen tai tyypillisen identiteetin sekä yleisten sosiaalisten,
kulttuuristen ja poliittisten näkemysten muodostaman sukupolvivaikutuksen tutkimista. Mannheimia soveltaen oletan, että jumaluusopin
ylioppilaiden sukupolvivaikutuksen tutkiminen antaa uuden mahdollisuuden tarkastella sosiaalisten ja intellektuaalisten liikkeiden rakennetta
ja muotoutumista sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mannheimin idea oli hahmottaa sukupolvien muodostumista tietylle ikäryhmälle yhteisten ja merkittäviksi
muodostuvien avainkokemusten kautta. Häntä kiinnosti erityisesti
”mobilisoitunut sukupolvi”, samanikäisten sukupolvensa edustajien
sukupolvittainen osallistuminen aikansa yhteiskunnallisiin ja intellek16

tuaalisiin liikkeisiin. Sukupolvikäsite ei siis pyri kuvaamaan vain tietyn
historiallisen sukupolven mentaalista maailmaa, vaan aktivoituneen,
mobilisoituneen sukupolven oman toiminnan tuottamaa sukupolvivaikutusta, historiallista muutosta. Avainkokemukset, intellektuaalisiin
näkemyksiin liittyvät kokemukset ja näiden keskinäinen vuorovaikutus
sekä niiden tulkinta määrittelevät sukupolven, jonka ei poliittisilta ja
yhteiskunnallisilta näkemyksiltään oleteta olevan homogeeninen. Avainkokemusten tulkinta voi johtaa usean, ihanteiltaan ja tavoitteiltaan toisistaan poikkeavan ryhmittymän syntyyn saman sukupolven sisällä.2
Olen soveltanut sukupolviajatusta tarkastelemalla ylioppilassukupolvien ”avainnäkemyksiä”, jotka kuvaavat jumaluusopin tiedekuntayhdistyksessä sukupolvittain vallalla olleita kulttuurisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia näkemyksiä. Tällaiset kulttuuriset ja sosiaaliset sukupolvet voivat olla sekä lyhyt- että pitkäikäisiä niin, että samaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen, samantyyppisen uskonnollisen tulkinnan omaavaan
sukupolveen kuuluu usean vuosikymmenen ylioppilaita.
Etukäteen, ennen kuin tutkimus on suoritettu, ei ole ollut mahdollista määritellä, mitkä tapahtumat olivat sukupolvivaikutusta muovanneita avainkokemuksia. Tämä käy ilmi vasta kun koko lähdeaineisto on
analysoitu ja on nähtävissä, kertooko aineisto poliittis-yhteiskunnallisen
mielipiteenmuodostuksen sukupolvittaisesta muutoksesta vai ei. Jos sukupolvittainen mielipiteenmuodostus on löydettävissä, sukupolvien
avainkokemuksiksi kutsuttavat tapahtumat löytyvät siltä ajanjaksolta,
jonka aikana sukupolvien muutos tapahtuu: edellinen sukupolvi väistyy
ja uusi tapa suhtautua poliittis-yhteiskunnallisiin kysymyksiin syntyy.
Ylioppilaiden sukupolvitarkastelun kokonaisjoukon muodostavat
kaikki keisarillisen Aleksanterin yliopiston opiskelijat. Tämä tutkimus
keskittyy kuitenkin yhteen selvärajaiseen yliopisto-opiskelijoiden ryhmään, teologian ylioppilaisiin. Koko ylioppilasjoukon näkökulmasta on
siis kyse yhdestä sukupolvikehityksen sisäisestä ryhmästä. Jumaluusopin
ylioppilaiden oman sukupolvikehityksen tarkastelemista puoltaa heidän
muista ylioppilaista poikkeava aatteellinen ja ideologinen sitoutuneisuutensa. Kristinuskon opettajiksi ja julistajiksi opiskelevat olivat uskonnollisen motivaationsa vuoksi muista ylioppilaista selkeästi poikkeava ryhmä. Heidän poliittis-yhteiskunnallisiin näkemyksiinsä vaikuttivat myös
”uskonnolliset avainkokemukset”, joiden rooli muiden ylioppilaiden
näkemysten muotoutumisessa oli joko vähäinen tai jopa olematon.
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Jumaluusopin ylioppilaiden sosiaalisessa taustassa tapahtuneet muutokset olivat tutkimuskaudella erittäin suuria sekä poikkeuksellisia verrattuna muihin yliopiston opiskelijaryhmiin. Kyseisen taustan kartoituksessa olen käyttänyt aiempia ylioppilaiden säätytaustaa selvittäviä perustutkimuksia: Edvard Hjeltin keräämiä tilastotietoja vuosilta 1867–
1905 (1907), Heikki Wariksen artikkelia Yliopisto sosiaalisen kohoamisen
väylänä (1940) ja Veli-Matti Aution laatimia ylioppilasmatrikkeleja
(1971, 1996). Ylioppilaiden sosiaalisessa taustassa vuosina 1853–1916
tapahtuneet muutokset olen selvittänyt alkuperäislähteistä. Tämä on ollut välttämätöntä muun muassa siksi, että Wariksen tilastollisesti perusteellinen artikkeli ei tarkastele ylioppilaiden sosiaalista taustaa tiedekunnittain vaan osakunnittain.
Wariksen lähteenä on ollut yliopiston matrikkeli, joka, kuten hän toteaa, on 1850- ja 1860-lukujen osalta epätarkka. Matrikkelista ei voi
päätellä yksiselitteisesti ylioppilaiden opiskelutiedekuntia. Suoritettuja
tutkintojakaan ei ole aina merkitty yliopiston matrikkelitietoihin. Jumaluusopin ylioppilaiden sosiaalinen tausta onkin selvitetty teologisen
tiedekunnan matrikkeleista. Ylioppilaiden sosiaalisen taustan tilastollisessa ryhmittelyssä olen pääosin seurannut Wariksen jaottelua 3
Olen lähtenyt liikkeelle oletuksesta, että poliittis-yhteiskunnallisen
mentaliteetin muodostuminen ei ole riippumaton toimijoiden sosiaalisesta taustasta tai heidän yhteiskuntaluokastaan. Tämä ei tarkoita, etteikö voisi olla olemassa myös sosiaalisesta taustasta riippumattomia mentaliteetteja. Tarkasteltaessa jumaluusopin ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallisten näkemysten muodostumista sosiaalisen taustan muuttuminen on tärkeä, mentaliteettimuutosta selittävä osatekijä. Kuitenkin se
selittää ylioppilaiden toimintaa ja mielipiteenmuodostusta vain yhdessä
muiden, yhteiskunnassa ja suomalaisessa uskonnollisessa hengenmaisemassa vaikuttaneiden prosessien kanssa. Käytetystä tutkimuskirjallisuudesta ovat tältä osin olleet merkittäviä Matti Klingen Helsingin yliopistoa ja sen ylioppilaskuntaa käsittelevät tutkimukset, Mikko Juvan
tutkimukset suomalaisesta sivistyneistöstä 1800-luvun jälkipuoliskolla,
Juhani Veikkolan Teologista lauantaiseuraa sekä Eino Murtorinteen routavuosia ja suurlakon aikaista uskonnonvapauskeskustelua käsitelleet
teokset.
Vuosien 1853–1918 sukupolvitarkastelu nostaa lähdemateriaalista
esille kolme erilaista sosiaalista ja kulttuurista ylioppilassukupolvea: var18

haisen fennomanian, hurskauselämään kääntyneiden säilyttäjien ja yhteiskunnallisen avautumisen sukupolvet. Tämä sukupolvittainen jaottelu ei ole tutkimushypoteesi, vaan lähteistä nouseva tutkimustulos. Monien aikalaistensa tavoin jumaluusopin ylioppilaat olivat tyypillisesti
kansallismielisiä. Tältä osin tutkimus paitsi kuvaa ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallista mielipiteenmuodostusta myös sivuaa nationalistisen mielipiteenmuodostuksen historiaa Suomessa. Nationalismi oli
osa jumaluusopin ylioppilaidenkin poliittis-yhteiskunnallista ajattelua,
ja täten jumaluusopin ylioppilaiden historia on myös osa suomalaisen
nationalismin historiaa.
Juha Mannisen ja Anthony D. Smithin nationalismitulkintaa myötäillen ajattelen, että ilmiönä nationalismi ei liity ainoastaan valtionrakennukseen, vaan että valtionrakennus on yksi nationalismin ilmenemismuodoista. Suomessakin nationalismi on ollut 1800-lukua vanhempi ilmiö. Tässä tutkimuksessa käytetty nimitys ”varhaisen fennomanian
sukupolvi” tarkoittaa siis jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen varhaista fennomaniaa, ei varhaista suomalaista fennomaniaa yleensä.
Nationalismia on ollut ennen teollistumista ja yhteiskunnan modernisaatiota, sitä on moderneissa ja teollistuneissakin yhteiskunnissa.
Myös tieteellisessä tutkimuksessa on vaikutukseltaan lyhytaikaisiksi
jäävien muoti-ilmiöiden ohella olemassa syvällekäyviä sukupolvimuutoksia ja avainkokemuksia, jotka muuttavat tieteellisen tutkimuksen
suuntautumista. Neuvostoliiton totalitaristisen kommunismin ja itäblokin romahtamisen jälkeen nationalismin kansainvälinen tutkimustilanne muuttui. Edistyksellisen ideologian romahtamisen jälkeen näyttikin
itäblokista jääneen jäljelle kaksi yhteiskunnallisen koheesion ja jälleenrakennuksen tekijää, joiden kummankin olisi oikeastaan edistyksen
edistyessä pitänyt kadota: uskonto ja nationalismi.
On kiinnitetty huomiota myös siihen, että nationalismia oli myös
teollistumattomissa ja modernisoitumattomissa yhteiskunnissa ja että se
oli paitsi historiallinen myös ajankohtainen globaali ilmiö. Aiemmin
vanhakantaiseksi ja vanhanaikaiseksi arveltu nationalismi ja sen uusi
kiihkoton tieteellinen tutkimus – uusine aikakauslehtineen, joista ehkä
huomattavin on Englannissa julkaistava Nations and Nationalism – onkin mitä ajankohtaisinta. Nationalismi, jota monet suomalaisetkin
1800-luvun ylioppilaat edustivat, ei olekaan tutkimusaiheena ideologisesti tuomittava, historian edistyessä väistyvä harhaisen tietoisuuden
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muoto, vaan sekä historiallinen että ajankohtainen ilmiö, jota tutkitaan
siinä kuin mitä muuta tahansa menneen ajan tai nykyajan ilmiötä. Uuden kansainvälisen nationalismin tutkimuksen – jota edustavat muiden
muassa Ernest Geller, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson, John Hutchinson, Anthony D. Smith ja Anthony W. Marx – anti suomalaisen
nationalismin tutkimukselle on epäilemättä pääosin metodologista. Sisällöllisessä mielessä kansainvälinen tutkimus käsittelee Suomen historiaa varsin yleisellä tasolla.
Minkälaisia hedelmiä tiedekunnat [s.o. tiedekuntayhdistykset] tulevat yliopistossamme kantamaan uskonnolle, tieteelle ja samalla
myös isänmaalle, sen tuleva aika näyttää. Seuraavat kertomukset
ilmoittavat minkälainen yleinen elo ja toimi Jumaluusopin Tiedekunnassa on ollut. Suokoon Jumala, joka on kaiken hyvyyden
antaja tulevain miespolvien näistä kokemuksista nähtäväksi, että
tiedekuntamme jäsenet ja kanssajäsenet veljellisessä suosiossa ja
rakkaudessa ovat voimansa myöten koettaneet tarkoitustansa vilpittömällä tahdolla ja palavalla uutteruudella edesauttaa ja täyttää.4
Näillä tunteikkailla saatesanoilla Fredrik Polén, jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen ensimmäinen suomenkielinen sihteeri, varusti vastaperustetun yhdistyksen suomenkielisen pöytäkirjaniteen vuonna 1853.
”Yleisen elon ja toimen kertomukset”, Helsingin yliopiston kirjastossa
säilytettävät jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen viikoittaisten
kokoontumisten pöytäkirjat vuosilta 1853–1920, muodostavat tämän
autonomian kauden teologian tiedekuntayhdistyksen yhteiskunnallista
toimintaa ja mielipiteenmuodostusta tarkastelevan tutkimuksen tärkeimmän lähdekokonaisuuden. Lähteiden tarkastelu ulottuu vuoteen
1920. Kansalaissodan aikaista materiaalia ei tiedekuntayhdistyksestä
ole. Vuosien 1918–1920 aineistossa on puolestaan jonkin verran sotaa
käsitteleviä ja siihen liittyviä lähteitä. Vuosien 1853–1866 pöytäkirjat
on kirjoitettu sekä suomeksi että ruotsiksi, vuosien 1866–1873 pöytäkirjat on laadittu vain ruotsiksi ja vuodesta 1873 alkaen pöytäkirjojen
kielenä on suomi.
Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen viikkokokousten pöytäkirjat ovat säilyneet lähes katkeamattomana sarjana koko tutkittavalta
ajanjaksolta.5 Valitettavaa kyllä, syyslukukauden 1917 pöytäkirjoja ei
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ole käytettävissä. Yliopisto oli suljettuna eikä tiedekuntayhdistyskään
näin ollen pitänyt kokouksiaan. Pöytäkirjat ovat 1900-luvun muutamia
vuosia lukuun ottamatta keskustelupöytäkirjoja, joista siis näkyy kokouksissa käyty ylioppilaiden mielipiteenvaihto, usein myös mielipiteiden
esittäjän henkilöllisyys sekä opettajakunnan rooli tiedekuntayhdistyksen
julkisessa mielipiteenmuodostuksessa. Tiedekuntayhdistyksen vuonna
1893 perustettu toverineuvosto oli alun perin yhdistyksen ”hallitus”.
Sen tehtäviin kuului toverikurin ylläpito, viikkokokousten esitelmäaiheiden ehdottaminen ja yhteistilaisuuksien järjestäminen. Toverineuvoston pöytäkirjoja on käytettävissä vuosilta 1893–1898 ja 1913–1916.
Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen aineisto on laajuudeltaan
ja kattavuudeltaan ainutlaatuinen. Säilynyt materiaali mahdollistaa teologisen tiedekunnan opiskelijoiden ”virallisen” mielipiteenmuodostuksen tutkimisen yli 150 vuoden ajanjaksolta. Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoista tämänkaltaista tutkimusta ei voi tehdä.
Lääketieteellisen ylioppilastiedekunnan pöytäkirjoja on käytettävissä
vain vuosilta 1853–1859, fyysis-matemaatillisen vuosilta 1853–1868 ja
historiallis-kielitieteellisen vuosilta 1853–1861, 1866–1868, 1871–
1872 ja 1883. Oikeustieteellisen tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjat eivät ole säilyneet.6
Viikkokokousten ja toverineuvoston pöytäkirjojen ohella kolmannen jumaluusopin ylioppilaiden toiminnasta kertovan lähderyhmän
muodostavat Kyyhkyiset, tiedekuntayhdistyksen toimittamat lehdet. Varhaisimmat tiedekuntalehdet, kevään 1853 Kyyhkyiset, eivät ole säilyneet,
muutoin lehti on ollut käytettävissä yhtenäisenä sarjana. Autonomian
aikana ilmestyneitä Kyyhkysiä on Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen arkistossa 656 kappaletta, kokonaisuutena lehti lienee ilmestynyt
kyseisenä ajanjaksona noin 670–680 kertaa.
Autonomian ajan jumaluusopin ylioppilaiden historia on pääosin
miesylioppilaiden historiaa. Vuosina 1894–1908 yhdeksän naista ilmoitti haluavansa opiskella teologiaa, ensimmäisenä vuonna 1894 ylioppilaaksi valmistunut muurarin tytär Clarice Malmberg. Naisopiskelijat eivät suorittaneet kuitenkaan teologisia opintoja ennen kuin vasta 1900-luvun puolella. Vuosina 1909–1918 teologiseen tiedekuntaan
kirjoittautui 22 naista. Tutkimuskauden ainoa teologisesta tiedekunnasta valmistunut nainen oli Wendla Ivaska, joka suoritti teologisen erotutkinnon vuonna 1913. Toverineuvoston pöytäkirjoista löytyvät tosin
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ensimmäiset sen jäseninä toimineet teologian naisopiskelijat julkisissa
rooleissa, tiedekuntayhdistyksensä edustajina. Esimerkiksi Ivaska esiintyi
tiedekuntayhdistyksen kokouksissa runonlausujana, kirjareferaatin esittäjänä ja otti kantaa kirkkomusiikkiopetusta käsitelleeseen keskusteluun.
Tiedekuntayhdistyksen jäsenyydestä huolimatta naisten julkinen toiminta oli miehiin verrattuna vähäistä. Naisille oli varattu apulaisen rooli, teenkeitto ja tarjoilujen järjestäminen. Tutkittavana kautena naiset eivät olleet jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen poliittis-yhteiskunnallisen
mielipiteen muodostajia.7 Heitä ei voi siis tutkia tästä näkökulmasta.
Tässä tutkimuksessa olen voinut tarkastella vain niitä kysymyksiä,
joihin ylioppilaat ottivat kantaa. Tiedekuntayhdistyksen keskusteluissa
keskeisimmät aihepiirit olivat uskonto ja teologia sekä ylioppilastiedekunnan sääntömääräisten käytännön tehtävien hoito. Valtaosa jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen mielipiteenmuodostusta kuvaavasta
aineistosta, sen pöytäkirjoista ja tiedekuntalehdistä, kertookin ylioppilaiden uskonnollisesta ja uskonnon teologiseen tulkintaan liittyneestä
mielipiteenmuodostuksesta. Yhteiskuntaan, kulttuuriin ja politiikkaan
liittyvien teemojen käsittely ei ollut säännöllistä tai säännönmukaista.
Vuosien 1853–1918 suomalaisessa yhteiskuntakehityksessä oli myös
runsaasti aihealueita, joita ylioppilaat eivät käsitelleet lainkaan. Tällaisia
ovat esimerkiksi monet sosiaalipolitiikkaan liittyneet uudistukset sekä
suuret, ”muualla” tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset kuten säätyvaltiopäivätoiminnan alku tai yleisen äänioikeuden toteuttaminen. Venäläistämistoimenpiteitä, routavuosia ja suurlakkoa koskevia julkisia
keskusteluja ei myöskään kokouksissa käyty ja eduskuntauudistusta
koskenut mielipiteenvaihto oli melko niukkaa.
Ylioppilaiden toiminnasta jälkipolville välittyvän kuvan muovasivat
tiedekuntayhdistyksen aktiivijäsenet. Siinä mielessä Jumaluusopillisen
ylioppilastiedekunnan historia on sen aktiivijäsenten toiminnan ja osallistumisen historiaa. Ylioppilastiedekunnan pöytäkirjat kuvaavat yhdistyksen virallista, julkista toimintaa. Ne eivät kerro kaikista teologian ylioppilaista, vaan niistä, jotka ovat jättäneet jälkensä tiedekuntayhdistyksen asiakirjoihin, esitelmöineet kokouksissa, käyttäneet puheenvuoroja
ja ylipäätään ottaneet osaa toimintaan. Kokouksiin osallistuminen ja
toimiminen tiedekuntayhdistyksessä oli avointa kaikille teologian opiskelijoille, mutta kaikki eivät tuolloin, kuten myöhemminkään, olleet
aktiiveja.
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Tällainen yhdistystä käsittelevä tutkimus ei luonnollisesti voi saavuttaa – muutoin kuin välillisesti – niitä ylioppilaita, jotka olivat poissa kokouksista tai eivät osallistuneet yhteisiin keskusteluihin. Erityisen selkeästi tämä käy ilmi 1880-luvulla, kun teologinen ylioppilastiedekunta jakaantui ”valkeuden ja pimeyden lapsiin”, ja 1900-luvun alun kriisiaikana, jolloin yhdistyksen toimintaan osallistui vain pieni joukko ylioppilaita. Toimintaan osallistuneet ylioppilasaktiivit ovat kuitenkin juuri niitä, jotka tiedekuntayhdistyksen virallisessa toiminnassa olivat mannheimilaisessa mielessä ”mobilisoituneita”. Heidän aktiivisuutensa tuotti
jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvivaikutuksen.
Tutkimus keskittyy aikaan, jolloin keisarillinen Aleksanterin yliopisto oli Suomen ainoa yliopisto. Matti Klinge on useissa tutkimuksissaan
tuonut esille, mitä tämä käytännössä tarkoitti. Tiedekuntayhdistysten
perustamisen aikaan luovaa kulttuuritoimintaa oli yliopiston ulkopuolella erittäin vähän. Kirjallisesti ja yhteiskunnallisesti sivistynyt kansanosa oli väestöltään pienessä Suomessa varsin vähäinen. Se oli kuitenkin
koolla yliopistossa, joka koulutti maan virkamieskunnan ja papiston ja,
kuten Klinge lisää, melkein kaikki muutkin, tulipa heistä sitten teollisuusmiehiä, säveltäjiä, lehtimiehiä tai kirjailijoita.
Autonomian kauden jälkipuoliskolla yliopisto säilytti tämän keskeisen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen asemansa. Yliopiston ja Vanhan
ylioppilastalon salissa pidettiin tärkeimmät konsertit ja juhlat, ylioppilasnuoriso oli pitkään poliittisen mielipiteenmuodostuksen keskuksessa
ja harjoitteli osakunnissa sekä tiedekuntayhdistyksissä länsimaista, modernia kansalaisuutta. Yliopistossa sai koulutuksensa kadettikoululaisia
lukuun ottamatta koko maan koulutettu nuoriso. Kaikki kansalliset
suurmiehemme tulivat yliopistosta, ja kansallinen tietoisuus Suomessa
rakentui yliopistomiesten sekä ylioppilaiden aivoissa.8 Tämän tutkimuksen kohteet, autonomian kauden loppupuoliskon jumaluusopin
ylioppilaat, eivät opiskelleet muusta suomalaisesta yhteiskunnasta irrallaan tai kulttuurin ja yhteiskunnan marginaalissa, vaan sen suomalaista
kulttuuria ja yhteiskuntaa uusintavassa keskuksessa, Helsingin Aleksanterin yliopistossa.
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys (TYT) on pitkän historiansa vuoksi yliopistomaailmassamme monin tavoin poikkeuksellinen.
Sen autonomian aikaisen toiminnan tutkimisen tekee kiinnostavaksi
muun muassa se, että tuolloisista ylioppilasjärjestöistä poiketen teolo23

Helsingin yliopisto 1860-luvun puolivälissä. F. Liewendalin litografia vuodelta
1865 pienoisalbumista Helsingfors Album, En samling af 30 Vyer. Helsingin
kaupunginmuseon kokoelmat.

gian opiskelijat olivat ainoa ”valtiopäiväsääty”. Aikanaan, valtiopäivätoiminnan alettua 1860-luvulla, sen varttuneemmat edustajat eli entiset
ylioppilaat olivat valtiopäiväjärjestelmän asettamissa rajoissa käyttämässä poliittista valtaa. Muilla tiedekuntayhdistyksillä kuten lääkäreillä,
juristeilla tai humanisteilla ei tällaista säätyedustusta luonnollisestikaan
ollut. Aiemmista teologian ylioppilaista rekrytoituivat paitsi luterilaista
kirkkoa johtaneet piispat myös myöhemmät säätyvaltiopäivien pappissäädyn edustajat, kaikki Suomen luterilaisen kirkon papit sekä muutamat vapaakirkollisen liikkeen varhaiset vaikuttajat.
Ylioppilaiden yhteiskunnallisista teemoista käymät keskustelut olivat ensinnäkin kansalaisuuden harjoittamista ja yksi esimerkki suomalaisen, yhteiskunnallisiin kysymyksiin suuntautuvan kansalaistoiminnan historiasta. Eri kysymyksiä käsitellessään tiedekuntayhdistys toimi
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Ylioppilaita kirjoituskokeessa. Savo-Karjalainen 5/1868. Helsingin yliopiston
kirjaston kokoelmat.

kuin papiston ”esisääty” ja etsi tarkastelemistaan kysymyksistä tulevan
papiston säätynäkemystä, yhteistä kantaa, johon kaikki ylioppilaat voisivat yhtyä. Ylioppilaiden opiskeluaikainen mielipiteenmuodostus siirtyi
sittemmin ns. luonnollisella viiveellä osaksi suomalaisen luterilaisen papiston yhteiskunnallis-uskonnollista mentaliteettia. Jumaluusopillisen
tiedekuntayhdistyksen perustaminen mahdollistaa paitsi edellä mainitun tulevan papiston mielipiteenmuodostuksen tarkastelun myös tulevan papiston mielipiteenmuodostuksen sukupolvivaihteluiden tutkimisen.
Tutkimuksessa tarkasteltava vajaan 70 vuoden aikakausi, 1853–
1918, toi mittavia muutoksia sekä yksilön että luterilaisen papiston ase25

maan suomalaisessa yhteiskunnassa. Jumaluusopillisen ylioppilastiedekunnan toiminnan alkuvuosikymmenet olivat monessa mielessä asemien menettämisen aikaa. Kunnallislaki siirsi papit pois kunnallisesta päätöksenteosta 1860-luvulla – muutos, johon itse papisto suhtautui
myönteisesti. Kansakoulu ja koululaitoksen laajeneminen siirsivät kansan kasvattamisen vähitellen yhteiskunnan tehtäväksi. Uskonnollinen liberalismi sai ylioppilaiden parissa kannatusta jo 1860-luvulla. 1880-luvulta alkaen osa sivistyneistöä näytti hylkäävän uskonnon.
Naisen asema muuttui ei ainoastaan alamaisuudesta, vaan myös
naisten alamaisuudesta suhteessa miehiin, kohti täysiä kansalaisoikeuksia. Alamaiset vaihtuivat kansalaisiksi. Modernisoituva yhteiskunta loi
uudenlaisen, muuttuvan ja kehittyvän elämänpiirin, johon kuuluivat
yhteiskunnan sekularisaatio, kielipoliittinen vastakkainasettelu, yhdistysaktiivisuus, sanomalehtien perustaminen sekä uudet tekniset keksinnöt ja aatteet. Autonomian jälkipuoliskon ylioppilaat opiskelivat ja toimivat sekularisoituvassa, modernisoituvassa ja voimakkaasti muuttuvassa yhteiskunnassa aikana, jolloin säätyvalta sekä papiston perinteinen
säätyasema murtui. Papiston perinteinen statusasema yliopiston
kouluttamana oppisäätynä muuttui.
Suomalaisen yhteiskunnan muutokset, kansainvälinen poliittinen
tilanne ja Venäjän Suomen-politiikan muutos venäläistämistoimenpiteineen ovat teologian ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallisen toiminnan
ja mielipiteenmuodostuksen yleinen konteksti. Venäjää ja Venäjän Suomen-politiikkaa käsitteleviä kommentteja on tässä yliopiston viralliseen
organisaatioon kuuluneessa ja tiedekunnan dekaanin valvonnassa kokoontuneessa yhdistyksessä tallennettu pöytäkirjoihin varsin niukalti.
Tämä sinänsä ei tarkoita, etteikö aihepiiri olisi kiinnostanut ylioppilaita,
vaan kyse oli suomalaisen älymystön ja virkamiehistön omaksumasta
toimintalinjasta.
Suomalaisia mielenosoituksia käsittelevässä artikkelissaan Risto Alapuro on kiteyttänyt asian siten, että venäläisvaikutuksen luonne ja laajuus riippui laajoista poliittisista kuvioista, joihin suomalaisilla ei ollut
sananvaltaa. Suomalaiset virkamiehet ymmärsivät tämän hyvin samoin
kuin sen, että Suomen erillisasema Venäjän osana oli perustaltaan epävarma. Tässä tilanteessa suomalaiset ennakoivat, millaisia tilanteita ja tapahtumia venäläiset pitäisivät vaarallisina ja mahdottomina hyväksyä,
sekä pyrkivät ennakolta estämään tällaisten tilanteiden syntyä. Viran26

omaiset pyrkivät minimoimaan – ylioppilaiden tapauksessa myös selittämään pois – kaiken sellaisen toiminnan, joka venäläistaholta olisi voitu tulkita uhmaamiseksi tai poliittiseksi mielipiteenilmaisuksi. Samalla
he muistuttivat uhmaamisen korkeista panoksista. Tämä asetelma, joka
edisti ylioppilaiden pidättymistä kollektiivisesta toiminnasta, on sovellettavissa myös muunlaiseen Venäjää koskevaan mielipiteenilmaisuun.
Ylipäätään vaikuttaa siltä, että ylioppilasradikalismi oli Suomessa varsin
varovaista ja mietoa verrattuna ylioppilasradikalismiin Venäjällä.9
Tutkittavan aikakauden murroksellinen luonne käy hyvin ilmi, kun
sitä verrataan autonomian kauden alkuvuosikymmeniin, 1800-luvun
alkupuolen teologian ylioppilaiden staattiseen yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön.10 Autonomian ajan jälkipuolen teologian ylioppilaat elivät aivan eri maailmassa kuin heidän opiskelijatoverinsa autonomian ajan alkupuolella. 1860-luvulle tultaessa valtiopäivätoiminta alkoi,
Suomi sai oman rahan ja suomen kielen asema virallistettiin, suomenkielinen kirjallisuus ja sivistyselämä syntyi. 1800-luvun jälkipuolella talouselämä ja teollisuus kehittyivät, metsäteollisuuden vetovoima tarttui
talonpoikien metsiin samaan aikaan kun maalaisköyhyyden ja tilattoman väestön ongelmat lisääntyivät. Teollinen toiminta laajeni ja tyypillisesti agraariseen yhteiskuntaan syntyi uusi työntekijäryhmä: palkkatyöllä elävä teollisuusväestö. Suomessa muotoiltiin modernisoituvan yhteiskunnan kirkkolain säädäntö ja luterilaisen kirkon kirkolliskokoukset
aloittivat toimintansa.
Rautateitä alettiin rakentaa ja yliopistoon johtava koulutie avattiin
niin suomenkielisille kuin naisillekin. Säätyjaon korvanneet puolueryhmittymät syntyivät ja sääty korvautui yhteiskuntaluokalla. Vuosisadan vaihteessa työväestö luokkana syntyi ja omaksui laajalti sosialismin
tunnukset. Suurlakon jälkeen säädettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus; säätyjen, myös pappissäädyn, nimellinenkin valta loppui eduskuntavaaleihin 1907. Valtiollinen itsenäisyys toteutui 1917. Vuonna 1918
kansalaissotaa käytiin maassa, joka oli aiempiin vuosisatoihin verrattuna
poikkeustilanteessa; se oli saanut elää lähes rauhantilassa yli 100 vuoden
ajan.
Teologian ylioppilaiden historia on osa suomalaisen ylioppilaan historiaa. Se täydentää osaltaan Suomen akateemiseen nuorisoon ja sen
historiaan kohdistunutta tutkimusta, jossa autonomian kauden teologian opiskelijat ovat toistaiseksi jääneet vähälle huomiolle.11 Jumaluus27

opin ylioppilaiden autonomian kauden jälkipuoliskon historia on myös
osa suomen kielen edistämisen historiaa. Ylioppilaiden toiminta suomen kielen puolesta on koko tutkimuskaudelle tyypillinen sukupolvittaisen tarkastelun ylittävä ilmiö. Suomen kieleen sitoutumisessa on
kuitenkin havaittavissa sukupolvittaisia painotuseroja.
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1853–1868
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Vuoden 1852 statuuteissa osakunnat lakkautettiin. Esivalta yritti näin
tehostaa opiskelijoiden valvontaa korvaamalla mahdollisen kapinallisuuden pesäpaikoiksi tulkitut osakunnat tiedekuntayhdistyksillä. Viranomaisten osakuntia kohtaan tuntemaa epäluuloa lisäsi ylioppilaiden
valistustyö kansan parissa kuten esimerkiksi toimiminen kansankirjastojen perustamiseksi sekä suomenkielisten kirjojen tuottaminen suomenkieliselle rahvaalle. Fennomaanisivistyneistön toiminta kansan parissa nähtiin mahdollisena agitaationa, jota piti ehkäistä. Samaisesta
syystä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenyys oli vuonna 1850
kielletty ylioppilailta, talonpojilta ja työläisiltä.12
Vuodesta 1845 alkaen yliopistossa oli ollut kuusi osakuntaa: LänsiSuomalainen, Uusmaalainen, Savo-Karjalainen, Hämäläinen, Viipurilainen ja Pohjalainen osakunta. Uusilla statuuteilla näitä korvaamaan
perustettiin viisi tiedekuntayhdistystä, jotka olivat jumaluusopillinen,
oikeustieteellinen, lääketieteellinen, historiallis-filologinen ja fyysis-matemaatillinen. Kaksi jälkimmäistä oli perustettu aiemmasta filosofisesta
tiedekunnasta, jonka nimenmuutos ja jakaminen kuvasti terminologian
tasolle yltävää aikakauden poliittista epäluuloa. Kaikki Venäjän imperiumin filosofian oppituolit oli lakkautettu vuonna 1848, koska hallituspiireissä ajateltiin, että filosofian kautta imperiumiin ujuttautui
anarkismia ja poliittista toisinajattelua.
Tiedekuntayhdistysten jäseniä olivat alun perin sekä opettajat että
ylioppilaat. Jumaluusopillisen ylioppilastiedekunnan suomenkielisissä
pöytäkirjoissa opettajia kutsuttiin jäseniksi ja ylioppilaita kanssa28

jäseniksi. Jumaluusopin ylioppilaiden käyttämät muiden ylioppilastiedekuntien suomenkieliset vastineet puolestaan olivat Lainopin, Lääkäritaidon, Historialaiskieliopin ja Luonto-Mittausopin tiedekunnat.13
Tiedekuntayhdistysten perustamisesta määrättiin yliopiston uusissa
statuuteissa vuonna 1852. Kyseessä ei siis ollut ylioppilaiden oma ratkaisu, vaan osa tuon ajan poliittisesti päätettyä ja koulutuksen tehostamisella perusteltua yliopistouudistusta. Uudistukseen liittyi myös ylioppilastutkinnon käyttöönotto. Tiedekuntayhdistysten perustamisen taustalla oli yleinen järjestyksen tavoittelu, joka oli leimaa-antavaa Nikolai
I:n hallituskaudelle ja sen korkeakoulupolitiikalle. Yhtenä tarkoituksena
oli estää poliittisen separatismin leviämistä. Ylioppilaiden kansallisuusajatteluun oli alkanut kuulua myös venäläisvastaisuutta. Kruununperijän ollessa nimettynä kansleriksi varsinaista kanslerinvirkaa hoiti sijaiskansleri. Sijaiskanslerit eivät olleet yliopistomiehiä, vaan tyypillisesti sotilaita ja sotilasuralla ansioituneita miehiä. Tämä omalta osaltaan selittää
sitä, miksi järjestyksen ihanne oli niin selkeästi läsnä ja miksi ylioppilaiden mitättömimmätkin vallattomuudet tulkittiin kurin puutteeksi ja
poliittisesti epäilyttäviksi ilmiöiksi. Ns. rajamaassa nousevan virkamieskunnan lojaalisuus oli vallan näkökulmasta keskeisen tärkeää. Valvonnan ja kurin tehostamiseen Aleksanterin yliopistossa vaikutti Euroopan
yleispoliittinen tilanne, ylioppilasnuorison ja yliopistojen tilanne Venäjällä sekä vallanpitäjien epäkunnioittavaksi tottelemattomuudeksi tulkitsema suomalaisten ylioppilaiden käytös 1840-luvulla.14
Venäjällä toimi valistusministeriön alaisena kuusi yliopistoa 1850luvulla. Venäläisistä yliopistoista vanhin eli Moskovan yliopisto oli perustettu vuonna 1755 ja nuorin Kiovan Pyhän Vladimirin yliopisto
vuonna 1834. Yliopistot Harkovassa, Kazanissa ja Pietarissa oli perustettu 1800-luvun puolella. Tarton yliopisto, jonka ruotsalaiset olivat perustaneet 1632, poikkesi muista valistusministeriön alaisista yliopistoista siinä, että sen opetuskieli oli saksa. Hallinnoltaan sekä traditioiltaan
se oli historiallisista syistä saksalainen. Suomen suuriruhtinaskunta ja
Venäjän imperiumi poikkesivat toisistaan yliopistoissa koulutettavien
suhteellisessa määrässä. Esimerkiksi Venäjällä oli 1870-luvulla noin
5 000 yliopisto-opiskelijaa, kun väestön kokonaismäärä oli 75 miljoonaa. Suomessa yliopistoon kirjoittautuneiden lukumäärä nousi yli tuhannen ensimmäistä kertaa syyslukukaudella 1876 ja pysyvästi syyslukukaudesta 1878 alkaen. Kahden miljoonan asukkaan raja ylitettiin
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Suomessa vuonna 1879. Suhteellisesti tarkasteltuna Suomessa oli Venäjään verrattuna noin seitsenkertainen määrä yliopisto-opiskelijoita.15
Vuonna 1640 perustettu Turun Akatemia, sittemmin Helsingin
Aleksanterin yliopisto ei ollut Venäjän valistusministeriön alainen, vaan
Venäjän imperiumin ainoa autonominen yliopisto. Se oli traditioiltaan
vanhempi kuin yksikään venäjänkielisistä yliopistoista ja sen ylintä valtaa Suomessa käytti professoreista koostunut konsistori. Yliopiston autonomia oli tosin suhteellinen käsite sikäli, että yliopiston kanslerina
toimi kruununperijä, jonka tehtäviä käytännössä hoiti sijaiskansleri.
Normaalin virkatien lisäksi yliopiston asioihin voitiin vaikuttaa tuolloinkin myös muuta kautta. Joka tapauksessa keisarilliset näkemykset ja
näiden näkemysten edustajat määrittelivät yliopiston autonomian rajat,
mutta yliopisto ei siis ollut venäläisen ministeriön alainen, vaan kytketty suoraan keisarilliseen hallitsijahuoneeseen. Täten yliopiston eri kysymyksissä hallitsijan nimittämän sijaiskanslerin ja erityisesti keisarin
myötämielisyys oli yliopistolle ensiarvoisen tärkeää. Tämä osaltaan selittää, miksi opiskelijoiden nyttemmin mitättömiltäkin vaikuttavat mielipiteenilmaisut ja tottelemattomuudeksi tulkittava käytös välitettiin keisarin tietoon.
Helsingin Aleksanterin yliopiston, imperiumin ainoan ruotsinkielisen yliopiston, erityisasema korostuu, kun Suomessa vallinnutta tilannetta verrataan esimerkiksi Puolan tuolloiseen tilanteeseen. Vuosien
1830–31 Puolan kansannousu oli merkinnyt muutoksia yliopistokoulutuksessa Puolassa ja muilla alueilla, joissa asui puolalaista väestöä. Varsovan ja Vilnan yliopistot suljettiin, ja vuosina 1832–1862 puolalaiset
ja liettualaiset eivät oikeastaan voineet opiskella kuin venäjäksi venäläisissä yliopistoissa, poikkeuksena siis Tartto, missä opiskelukielenä oli
saksa. Vilnan vuonna 1579 perustettu ja 1832 suljettu yliopisto pysyi
suljettuna noin yhdeksänkymmentä vuotta. Johannes Remy on Venäjällä
opiskelleita puolalaisia ylioppilaita käsittelevässä tutkimuksessaan osoittanut, että yliopiston sulkemisella tavoiteltiin puolalaisen akateemisen
eliitin venäläistämistä. Kyseinen yritys akateemisesti koulutetun puolalaisen väestönosan venäläistämiseksi ei kuitenkaan onnistunut.16
Niin ylioppilaiden kuin professoreidenkin lojaliteetin varmistaminen oli myös Suomessa tärkeää yliopiston olemassaolon kannalta. Ylioppilaiden tai professoreiden toiminnan herätettyä närkästystä venäläisviranomaisissa tiedetään esitetyn uhkauksia – ja huhuja – myös Alek30

santerin yliopiston sulkemisesta tai hajottamisesta. Imperiumissa aiemmin tapahtuneet yliopistojen sulkemiset ja siirtämiset tehostivat uhkausvaikutusta osoittaessaan, että vastaavat toimet olivat mahdollisia
myös Suomessa. Esimerkiksi kenraalikuvernööri Fredrik Wilhelm Berg,
joka toimi virassaan 1855–1861, piti yliopistoja poliittisen vehkeilyn
pesinä. Hän ehdotti vuonna 1857 yliopiston hajottamista erillisiksi
erityisammattikouluiksi. Hänen mielestään näin opetus tehostuisi ja yliopiston piirissä tapahtuva poliittinen toiminta saataisiin loppumaan.
Ylioppilaiden järjestettyä ”kissannaukujaiset” keisarin lapsuudenystävälle kenraalikuvernööri Nikolai Adlerbergille Pariisin kommuunin
vuonna 1871 harkittiin teologisen tiedekunnan siirtämistä Porvooseen
ja oikeustieteellisen Lappeenrantaan.17
Aleksanterin yliopiston erotti venäläisistä yliopistoista myös Suomeen papistoa kouluttavan teologisen tiedekunnan läsnäolo. Venäläisissä yliopistoissa ortodoksisen kirkon rooli ja vaikutus oli vähäinen jo siitä
syystä, että ortodoksinen papisto koulutettiin erillisissä kirkollisissa akatemioissa. Samoin yliopisto-opetuksen ja -tutkimuksen vaikutus kirkkoon ja papistoon oli vähäinen, koska papiston koulutus tapahtui irrallaan yliopistoista. Suomen luterilainen papisto sai koulutuksensa yliopistossa, johon sen pienestä koosta huolimatta kuului laaja eri oppialojen kirjo.
Teologisen tiedekunnan opettajilla, kuten monilla opiskelijoilla, oli
tutkintoja muissakin oppiaineissa. Vanha käytäntö, jonka mukaan muiden tiedekuntien viroista siirryttiin teologisen parempipalkkaisiin virkoihin, vaikutti siihen, että tiedekunnan joidenkin professorien varsinaiset teologiset opinnot olivat olleet varsin vähäisiä. Samalla kuitenkin
teologisen tiedekunnan opettajakunnassa oli myös muilla oppialoilla
pätevöitynyttä väkeä. Papiksi opiskelevien suomalaisten ylioppilaiden
näkökulmasta opiskelu monitieteellisessä yliopistoyhteisössä oli luonnollista. Lisäksi opintojen ja tutkintojen suorittaminen filosofisessa tiedekunnassa oli melko yleistä. Tämä kaikki, osakuntalaitoksen ohella,
johti teologit keskinäiseen kanssakäymiseen maan muun koulutetun
väestönosan kanssa.
Vuoden 1852 statuutit säätelivät aiempaa tiukemmin ylioppilaiden
elämän eri alueita. Kun ylioppilas saapui Helsinkiin, hänen oli kahden
päivän sisällä ilmoittauduttava rehtorille, dekaanilleen ja tiedekuntayhdistyksensä kuraattorille. Samat tahot tuli informoida, jos ylioppilas
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Osakuntalehden näkemys opintien kulkijasta 1860-luvulta: aasinkorvaisesta
koululaisesta lukiolaiseksi ja viimein ylioppilaaksi. Savo-Karjalainen 5/1868.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.

matkusti pois Helsingistä. Niin ikään määrättiin, että ylioppilaiden oli
oltava luennoilla hiljaa ja tarkkaavaisia. Lisäksi ylioppilaat olivat velvolliset osoittamaan kunnioitusta ja tottelevaisuutta yliopiston virkamiehille
ja opettajille. Tämä määräys, jollaista aiemmat yliopiston säännöt eivät
tunteneet, teki ylioppilaiden tottelemattomuuden tai epäkunnioittavan
käytöksen rikkomukseksi yliopiston sääntöjä vastaan. Uskonnollistakin
käyttäytymistä säädeltiin statuuteissa: ylioppilaat velvoitettiin käymään
jumalanpalveluksissa ja välttämään sapatin rikkomuksia. Opiskelijoiden
oli sääntöjen mukaan harjoittauduttava todelliseen jumalantuntoon ja
osallistuttava jumalanpalveluksiin hartaasti, tarkkaavaisesti ja melua pitämättä.18
Statuutit kielsivät ylioppilaiden oleskelun kapakoissa luentojen aikaan ja iltaisin klo 22:n jälkeen. Samoin kiellettyä oli osanotto korttitai erityisesti uhkapeliin. Ylioppilaiden juhliin ja suurempiin kokoontumisiin piti saada lupa yliopiston rehtorilta. Statuutit julistivat myös ylioppilaan tekemän takauksen epäpäteväksi.19
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Aleksanterin yliopiston armeijamaisuuteen kuului myös virkapukupakko. Professoreilla oli jo aiemmin ollut omat virkaan liittyvät pukunsa, mutta sijaiskansleri Nordenstamin vuonna 1851 esittelemä pedellija virkapukujärjestelmä ulotti univormupakon myös ylioppilaisiin.
Puku oli ensinnäkin kallis, se maksoi noin sata hopearuplaa, summan
jolla köyhänpuoleinen ylioppilas opiskeli koko vuoden. Esimerkiksi
syksyn 1853 ylioppilastutkinnossa hyväksytyistä puolet ei voinut kirjoittautua yliopistoon, koska heillä ei ollut varoja univormun hankintaan.20
Niinpä jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen inspehtori, professori F. L. Schauman muistutti keväällä 1854 univormun pitämisestä ja
hankkimisesta, koska monella ei vielä tuolloin ollut kyseistä virkapukua. Syksyllä hän huomautti, että univormun käytön laiminlyöminen johtaisi vain asetusten tiukkenemiseen entisestään. Ylioppilailla tuli
olla arki- ja juhlaunivormut. Arkiunivormuun kuului kaksirivinen lievetakki kullattuine lyyrakoristeisine nappeineen, sininen lyyralla varustettu lakki ja harmaa, mustakauluksinen verkaviitta. Virallisissa tilaisuuksissa ylioppilaiden oli pukeuduttava asuun, johon kuuluivat ”univormuhännystakki” kullalla kirjailtuine kauluksineen, kolmikolkkahattu ja miekka.21
Rehtori muistutti ylioppilaita univormun käytöstä, ja kevätlukukaudella 1855 pedellit ryhtyivät tehostetusti valvomaan sitä. S. G. Elmgrenin aikalaiskuvauksen mukaan he jopa kadulla availivat ylioppilaiden
päällystakkeja tarkastaakseen, että nämä käyttivät univormuja. Kun puvun käyttämättä jättämisestä oli aiemmin seurannut vain nuhteet, helmikuussa 1855 kaksi ylioppilasta erotettiin tästä syystä määräajaksi yliopistosta. Elmgrenin arvion mukaan univormujen tarkastuksen taustalla olivat huhut, joiden mukaan ylioppilaat toivoivat Suomen itsenäisyyttä ”Norjan mallin mukaisesti”, ja tätä seurannut ylioppilaiden valvonnan kaikinpuolinen kiristyminen. Johan Reinhold Munckin tultua
sijaiskansleriksi virkapukua muutettiin ja erillisestä juhlaunivormusta
luovuttiin, mutta univormun juhlavarusteisiin kuuluivat edelleen miekka ja kolkkahattu. Sen jälkeen kun Venäjän ylioppilaille oli myönnetty
oikeus esiintyä yliopiston ulkopuolella siviilivaatteissa, sama oikeus
myönnettiin suomalaisille ylioppilaille vuonna 1860.
Jokaisella tuli kuitenkin olla univormu. Virkapukua tuli yhä käyttää
yliopiston julkisissa tilaisuuksissa sekä tutkinnoissa. Osoituksena siitä,
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Ylioppilaita Ekbergin kahvilassa 1860-luvulla. Alexander Federleyn piirros Rafael Herzbergin teoksessa Helsingfors (1888).

mikä kaikki oli ollut kiellettyä ennen Krimin sotaa, ja sodan jälkeisen
ilmapiirin osittaisesta vapautumisesta ylioppilaille myönnettiin oikeus
kaduilla laulamiseen. Huhtikuussa 1856 tiedekuntayhdistyksen inspehtori tosin muistutti jumaluusopin ylioppilaita rehtorin ohjeesta: lupa ei
tarkoittanut, että kadulla laulaminen olisi ollut sallittua keskiyöllä.22
Yliopistopoliisi valvoi univormupakkoa ja ylioppilaiden kapakoissa
istumista. Näkyvimmin sen toimia vastusti historiallis-kielitieteellinen
ylioppilastiedekunta. Sen kokouksessa luettiin ääneen kirjoitus, jossa
väitettiin, että pedelli- ja univormujärjestelmät eivät olleet tarkoituksenmukaisia. Vapaan mielipiteenilmaisun rajoista kertoo, että kirjoituksen
laatinut ylioppilas joutui rehtorin ja sijaiskanslerin puhuttelussa peruuttamaan mielipiteensä. Nordenstam määräsi dekaanit tulevaisuudessa
tarkastamaan ylioppilastiedekuntien kokouksissa luettaviksi aiotut kir34

joitukset. Jumaluusopin ylioppilaat sitä vastoin eivät julkisesti arvostelleet univormupakkoa.
Tapaus ja pedellijärjestelmän arvostelu saivat aikaan ensimmäisen
ylioppilaskunnan kokouksen Krimin sodan aikana 10. helmikuuta
1855. Matti Klingen mukaan kokous kuvasti sitä, miten ylioppilaat oppivat ajamaan etuaan muutoin kuin mielenosoituksin, poliittisesti viisaasti asemaansa akateemisina kansalaisina vedoten, ja kuinka sijaiskansleri tässä asiassa ensimmäisen kerran kohteli ”ylioppilaskuntaa”
neuvotteluosapuolena. Siihen vaikutti niin sotatila kuin sotaväen runsaus Helsingissä; haluttiin välttää mieltenkuohua ja mahdollisia yhteenottoja yleensä. Kokouksen koollekutsujista ei ole säilynyt tietoa. Kokouksen kulkua kuvannut kertomus, joka lähetettiin kaikille tiedekuntayhdistyksille ja sisällytettiin myös jumaluusopin pöytäkirjoihin, on Karl
Wetterhoffin laatima. Huutoäänestyksen jälkeen päätettiin kääntyä sijaiskanslerin puoleen. Ylioppilaiden anomuksen hänelle toimitti kokouksessa äänestyksellä valittu kymmenen miehen lähetystö. Anomuksen pääkohtana oli pedellien vallan rajoittaminen ja ylioppilaiden arvon
mukainen kohtelu. Ylioppilaat puolustivat oikeuttaan valvoa itse itseään
ja kritisoivat sitä, että pedellit kävivät heihin käsiksi. Ylioppilaat esittivät, että kun aiemman kaltainen entisten osakuntien valvontaoikeus palautettaisiin ylioppilaille, pedellijärjestelmä kävisi tarpeettomaksi. Valitussa lähetystössä, johon kuului kaksi tunnettua tulevaa maanpakolaista
A. E. Nordenskiöld ja Wetterhoff, ei tunneta olleen teologian ylioppilaita.23
Keisari hyväksyikin 25. maaliskuuta 1856 ylioppilaiden ajaman ehdotuksen kurinpidon järjestämiseksi. Tämä ohjelma ei poistanut pedellejä, mutta palautti ylioppilaiden itsehallinnon samanlaiseksi kuin se oli
aikanaan ollut osakunnissa. Ylioppilastiedekunnille annettiin tuomiovalta jäsentensä epäsiveellisen ja moitittavan käytöksen arvostelemiseen
ja rankaisemiseen. Vuoden 1856 asetus on jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen toiminnan kannalta merkittävä, sillä se mahdollisti toverikurin harjoittamisen. 1850-luvulla ylioppilaat pitivätkin sisäisen tuomiovallan saamista tiedekuntayhdistyksille suurena saavuttuksena.
Kurinpitojärjestelmä myös toimi, ja esimerkiksi J. V. Snellman luki ylioppilaiden keskinäisen kurin ansioksi sen, ettei yliopiston kurinpitolautakunnan tarvinnut kokoontua lainkaan.24 Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen osalta tämä tarkoitti paitsi mahdollisuutta kuulustella, nuhdella ja erottaa ylioppilas jäsenistöstä epäsiveellisen käytöksen
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vuoksi myös sitä, että sillä oli sittemmin oikeus antaa mainetodistuksia
jäsenistään.
Tämä toverikuri, erityisesti sen luonteen muuttuminen autonomian ajan lopulla, muodostaakin kiintoisan juonteen jumaluusopillisen
tiedekuntayhdistyksen historiassa. 1850-luvun poliittisessa tilanteessa
luotu ylioppilaiden kurijärjestelmä muuttui 1800-luvun lopun toisenlaisessa poliittisessa tilanteessa jumaluusopin ylioppilaiden sisäisen kurin ja uskonnollisesti motivoituneen tapakulttuurin valvonnan ja
kontrollin työkaluksi. Mainetodistuksilla oli merkitystä koko autonomian kauden aikana. Niitä näet edellytettiin hakemusasiakirjan liitteiksi niiltä, jotka anoivat tuomiokapitulilta pappisvihkimystä. Ylioppilastiedekunta myös käytti oikeuttaan arvostella jäseniään. Ensimmäinen mainetodistuksen pyytäjä, ylioppilas Robert Magnus Richard
de Geer, sai arvostelun ”ahkeruus tyydyttävä ja käytös niin ja näin”,
kun taas maisteri FK Frans Severin Palmrosista esitetyssä arviossa käytös
oli ”hyvä ja vakava, ahkeruus hyvin kiitettävä”. Syyskuussa 1856 ylioppilas Torsten Neoviuksesta annettu arvio ”ahneuden puolesta kelvollinen” lienee kirjoitusvirhe.25
Kurin ja sopivaisuuden rajoista Aleksanterin yliopistossa kertoo esimerkiksi yliopistoa vuonna 1858 kuohuttanut ylioppilasnäytelmä, jolla
kerättiin varoja Vanhan Ylioppilastalon rakentamiseksi. Näytelmää ehdittiin esittää vain neljä kertaa, kun esitykset kieltävä päätös saapui Pietarista. Näytelmässä oli viitattu Suomeen muun muassa köyhänä ja sorrettuna maana, mitä viranomaisten taholta pidettiin sopimattomana.
Huvinäytelmässä naurettiin sensuurille, joillekin ”venäläisten tyhmyyksille” sekä Snellmanin suomenmielisyydelle. Oli myös tulkittavissa, että
näytelmä viittasi halventavassa sävyssä venäläisiin virkamiehiin. Esitys
herätti Pietarissa suurta tyytymättömyyttä; kertoihan se Pietarin näkökulmasta kurin puutteesta. Tapahtuman johdosta kymmenen vuotta
rehtorina toimineen Gabriel Reinin täytyi erota. Hän oli jo aiemmin
saanut keisarilta nuhteet ja sijaiskansleri J. R. Munck muistutuksen
tiedekuntayhdistyksen inspehtorin Schaumanin esitettyä muun muassa
valtiopäivien koollekutsumista yliopiston järjestämässä Aleksanteri II:n
kruunajaisjuhlassa vuonna 1856. 26
Inspehtori välitti kevätlukukaudella 1863 jumaluusoppineillekin
rehtorin vaatimuksen välttää ”häpiällistä mielivaltaisuutta”; venäläisen
pääsiäisen aikaan ylioppilaat olivat hulinoineet ortodoksisen kirkon tie36

noilla häiriten pääsiäisyön jumalanpalvelusta. Itse asiassa oli huudeltu
hävyttömyyksiä kirkkoa kiertäneelle ristisaatolle. Tässä tapauksessa tekijät jäivät tuntemattomiksi. Inspehtori Schauman tyytyikin huomauttamaan, että olisi valitettavaa, jos teologeja olisi ollut osallisena moisessa
säädyttömyydessä; sehän osoittaisi, että ”kaikki säädyllisyyden, oikeuden ja pyhyyden tunto” olisi kadonnut heidän sydämestään.27
JUMALUUSOPILLISET

VIIKKOKOKOUKSET

Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen vuosipäivää vietetään
perinteisesti jumalanpalveluksin ja erilaisin tempauksin joka helmikuun 7. päivänä. Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen ensimmäinen kokous pidettiin maanantaina 7. helmikuuta vuonna 1853 klo 18
ns. Andsténin talossa Mikaelinkadulla. Kokouspaikka oli aiemman
Länsisuomalaisen osakunnan kokoontumistila, joka sijaitsi nykyisten
Mikonkadun ja Vuorikadun kulmauksessa. Tuolloin päätettiin, että jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen kokoukset pidettäisiin joka
maanantai klo 18.
Syksyllä 1856 kokousaikaa kuitenkin muutettiin tuntia myöhemmäksi. Perusteena oli, että filosofian professori J. V. Snellman luennoi
tuolloin joka päivä klo 18–19. Se kertoo, että joko teologit osallistuivat
hänen luennoilleen eikä kilpailutilannetta luennon ja ylioppilastiedekunnan välillä haluttu luoda tai että tiedekunnan opettajat toivoivat jumaluusopin ylioppilaiden osallistuvan myös Snellmanin opetukseen.
Aikataulun muutoksen ehdottaja ei käy pöytäkirjasta ilmi. Tiedekuntayhdistyksen perustavassa kokouksessa tiedekunnan opettajista olivat
paikalla tuolloin dekaanina ja jumaluusylioppilaiden inspehtorina, suomennettuna ”Kaitsijana”, toiminut käytännöllisen teologian professori
F. L. Schauman sekä kirkkohistorian professori B. O. Lille, josta Schaumanin jälkeen tuli tiedekuntayhdistyksen inspehtori syyslukukaudella
1865.28
Dekaani, joka sääntöjen mukaan oli tiedekuntayhdistyksen inspehtori, toimi kokoontumisten puheenjohtajana. Hänet määräsi tähän tehtävään aina kansleri kolmivuotiskaudeksi kerrallaan ilman ehdollepanoa. Tiedekuntayhdistyksen jäseniä olivat kaikki tiedekuntaan kirjoittautuneet. Pöytäkirjoissa mainitaan, että dekaani Schauman esitteli ylioppilaille, joita suomenkielisessä pöytäkirjassa kutsuttiin Suomalaisen
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Kirjallisuuden Seuran 1830- ja 1840-lukujen nimikirjan tavoin ”oppivaisiksi”, yhteisten kokoontumisten tarkoitusta. Pöytäkirjaan ei tässä
suhteessa ole kuitenkaan talletettu muuta kuin Schaumanin muistutus
yliopiston säännösten noudattamisesta. Hän kehotti näet ylioppilaita
laatimaan esitelmiä ja valmistamaan väittäjäisiä; nämä tehtävät oli määrätty ylioppilastiedekunnista annetussa asetuksessa. Samoinhan oli toimittu juuri tuolloin lakkautetuissa osakunnissa. Uusi yliopistoasetus
määräsi, että tiedekunnan oli kerran viikossa, ”iltatunteina”, ei siis luentojen aikaan, kokoonnuttava herättämään kiinnostusta tieteisiin. Paikalla olleiden professorien oma lisäys väittäjäis- ja keskustelukäytäntöön
oli, että heidän mielestään teologian ylioppilaiden esitelmissä voitiin käsitellä myös ei-uskonnollisia aiheita.
Schaumanin ja Lillen, tiedekuntayhdistyksen kahden ensimmäisen
inspehtorin, tulkinnan ansiosta tämä ylioppilaiden ei-uskonnollisia keskustelunaiheita käsittelevä tutkimuskin on mahdollinen. Päätös, että
kokoontumisissa käsiteltäisiin muitakin kuin vain teologian alaan kuuluvia tieteellisiä kysymyksiä, vahvistettiin vielä vuonna 1858. Yhdistyksen alkuvuosina tällaisia esitelmäaiheita olivat esimerkiksi ”esitelmä
Suomen nimestä” ja ” Om liks balsamering hos olika folkslag”, ”Wanhoista pakanallisuuden jäännöksistä maassamme”, ”Millä tavalla päätettäisiin elähyttää kansojen yhteellistä kansallista tahtoa”, ”Kuusiston linna” sekä runomittaiset esitykset ”Werikivestä Kangasalassa”, ”Lapsuuden ajat” ja ”Wäinämöisen lauluista”.29
Vanhoissa lakkautetuissa osakunnissa kuraattorit ja inspehtorit olivat luonnollisesti yliopiston edustajia, mutta muodollisesti riippumattomia yliopiston hallinnosta. Uusissa tiedekuntayhdistyksissä ylioppilaat
eivät enää voineet valita virkailijoitaan. Kuraattorien nimitysoikeus oli
sijaiskanslerilla, jolle tiedekunnan professorit tekivät ehdotuksensa tehtävään nimitettävästä henkilöstä. Kuraattoria eivät siis entiseen tapaan
valinneet ylioppilaat, vaan toimen saaminen edellytti sekä tiedekunnan
professorien että yliopistohallinnon luottamusta ja hyväksyntää. Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen ensimmäinen kuraattori oli Johan
August Lindelöf. Muiden tiedekuntayhdistysten kuraattorien kanssa hänenkin olikin käytävä kiittämässä sijaiskansleri Nordenstamia nimityksestään. Sijaiskanslerilla oli oikeus kuraattorin erottamiseen, jos tämä
jostain syystä osoittautui kelvottomaksi tehtäväänsä.30
Jumaluusopillisen ylioppilastiedekunnan ensimmäisen kokoontumi38

sen pöytäkirjassa kerrotaan, että ”tiedekunnan kanssajäseniä oli tähän
ensimmäiseen kokoukseen tullut jotestaanki. Yleinen äänettömyys ja
hiljaisuus tässä kokouksessa ilmoitti Jumaluusopin Tiedekunnan
kanssajäsenien olevan suurimmaksi osaksi outoja ja tuntemattomia toisillensa.” Paikalla olleet ylioppilaat olivat siis kokouksessa hiljaa, ja tämän tulkittiin johtuneen siitä, että he eivät tunteneet toisiaan. Kolmannessa kokoontumisessa 21. helmikuuta päätettiinkin, että keskinäisen
tutustumisen ja kanssakäymisen edistämiseksi järjestettäisiin juhlat ravintola Kaisaniemessä. Tähän juhlaan päätettiin kutsua kunniavieraiksi
historian professori Gabriel Rein, tuolloinen yliopiston rehtori, ja Porvoon lukion lehtori J. L. Runeberg. Rehtorin kutsuminen juhlaan noudatti aiempien osakuntajuhlien traditiota ja oli ns. protokollan mukaista.31
Pöytäkirjat eivät kerro, tuliko ehdotus Runebergin kutsumisesta ylioppilailta vai tiedekunnan opettajilta. Joka tapauksessa 1848 Vänrikki
Stoolin tarinat julkaissut Runeberg ei ollut paikalla 23. helmikuuta
1853 pidetyssä juhlassa, mutta esimerkiksi hänen kunniakseen juotu
malja, kuten muutkin maljat, kertoo vanhojen osakuntien juhlatapojen
jatkumosta. Pietistishenkisen uskonnollisen opposition tapakulttuuri ei
tiedekuntayhdistyksen alkuvaiheessa vielä vaikuttanut sen toiminnan sisältöön. Aiempaa osakuntatapaa noudattaen juhlassa juotiin useita maljoja ja kullekin maljalle valittiin yksi ylioppilas maljapuheen pitäjäksi.
Itse juhlasta tai siellä pidetyistä puheista ei ole säilynyt tietoja. Kokouspöytäkirjan perusteella kuitenkin tiedetään, että juhlan ensimmäinen
malja juotiin yliopiston rehtorille, toinen tiedekunnan dekaanille ja
tiedekuntayhdistyksen inspehtorille, professori F. L. Schaumanille, kolmas tiedekunnan opettajille yhteisesti, neljäs Runebergille, viides tiedekunnan ”Johdattajalle” eli kuraattorille ja viimeinen maljoista kohotettiin ”isänmaallemme”. Juhlaan ei osallistunut naisia. Naiset osallistuivat
ylioppilaiden juhliin ensimmäisen kerran ja virallisesti kutsuttuina
vuonna 1872 ylioppilaskunnan viettäessä Snellmanin, Lönnrotin ja Runebergin ylioppilaaksitulon 50-vuotisjuhlia.32
Tiedekuntalehti Kyyhkyisen perustamisesta päätettiin 28. helmikuuta
1853. Lehti on Suomen vanhin yhä ilmestyvä ylioppilasjulkaisu. Lehden perustamiskokouksessa oli tosin vain vähänlaisesti ylioppilaita ja
opettajakuntaa edusti ainoastaan dekaani. Yliopiston juhlasalissa pidettiin samanaikaisesti ”sointosoittelo” eli konsertti, joka verotti kokouksen osallistujamäärää. Ajatus lehden perustamista tuli ylioppilailta, ja
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inspehtorin kerrotaan viimein suostuneen ehdotukseen keskustelun jälkeen. ”Esiteltiin kaitsijalle, jos hän myötenantaisi sanomalehden toimittamisen Tiedekunnassa, johon hän myös, asiasta likemmin keskusteltua, viimein suostui, jonka perästä päätettiin sanomalehden toimittaminen.” Kokouksessa päätettiin, että käsinkirjoitettu lehti ilmestyisi viikoittain, ja sen ensimmäisiksi toimittajiksi valittiin ylioppilaat Adolf
Skogman, Karl Calonius, Gustaf Böök ja Abdon Alfred Lindberg.
Kyyhkysen ensimmäisistä toimittajista Böök ja Lindberg toimivat sittemmin valtiopäivämiehinä.33
Lehteä toimitettiin sadan vuoden ajan käsinkirjoitettuina numeroina,
yleensä kahtena kappaleena, ja sitä ryhdyttiin julkaisemaan painettuna
vasta tiedekuntayhdistyksen 100-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 1953.
Lehden perustamisvaiheessa toimituskäytännöksi muodostui, että kussakin kokouksessa valittiin seuraavan lehden toimittajat. Toimittajiksi,
joiksi tavallisesti valittiin neljä opiskelijaa, pyrittiin saamaan kaksi
opintojensa alkuvaiheessa olevaa sekä kaksi jo pidemmälle ehtinyttä ylioppilasta. Ensimmäinen numero ilmestyikin jo viikon kuluttua pidettyyn tiedekuntayhdistyksen kokoukseen. Koska käsinkirjoitetun lehden
levikki oli rajallinen, sitä luettiin ääneen viikkokokouksiin kokoontuneille ylioppilaille. Kokouksessa päätettiin, että jokainen teologian ylioppilas oli oikeutettu kirjoittamaan lehteen ”mitä halusi”. Kirjoittajia
luonnollisesti tarvittiinkin runsaasti, kun lehti ilmestyi viikoittain, jokaista viikkokokousta varten. Teologisen tiedekunnan luentosalissa oli
suljettu laatikko, johon ylioppilaat saattoivat jättää kirjoituksensa. Maaliskuun 7. päivänä 1853 ilmestynyt ensimmäinen Kyhkynen sisälsi kaksi
runoa ja artikkelit ”Viikkosanoman nimestä”, ”Minnen från en fotresa
år 1848" sekä ”Några ord med anledning af afdelningarnas upplösning”.34 Kevätlukukauden 1853 Kyyhkyset eivät ole säilyneet. Osa lehden tuolloisista toimittajista, samoin kuin ensimmäisen numeron artikkelit, tiedetään tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjojen perusteella.
Tiedekuntalehden perustaminen ei ollut teologian ylioppilaiden
erityishanke, vaan kullakin ylioppilastiedekunnalla oli oma lehtensä,
joillakin useitakin. Ne jäivät kuitenkin julkaisuina lyhytikäisiksi. Maaliskuun 11. päivänä 1853 ilmestyi fyysis-matemaattisen tiedekuntayhdistyksen lehti Chemiska Harmonikan, josta on säilynyt vain kaksi numeroa. Historiallis-filologisen ylioppilastiedekunnan lehdestä Lucifer on
niin ikään säilynyt vain yksi numero vuodelta 1853. Lukuvuonna 1856
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elpyi aktiiviseksi julkaisuksi Hittebarnet, joka sai historiallis-filologisessa
tiedekuntayhdistyksessä vastajulkaisukseen oppositiolehden Basilisken.
Nämä kaksi lehteä kuvastivat suomalaisten poliittisen suuntautuneisuuden myöhempää jakoa siten, että oppositiolehti oli skandinaavismielinen ja antivenäläinen. ”Löytölapsi” puolestaan oli fennomaanismielinen ja kannatti vallitsevien olojen pohjalta lähtevää suomalaisen sivistyksen kohottamista. Hittebarnet sisälsi, toisin kuin alkukauden
Kyyhkynen, suomenkielisiä kirjoituksia, joihin Matti Klinge on viitannut
hieman pejoratiivisessa mielessä ”runsaina ja kaunokirjallisina yritelminä”. 35
Tiedekuntalehtien yhtäaikainen perustaminen tuskin oli mikään
sattuma, vaan päinvastoin se näyttäisi viittaavan jonkinlaiseen ylioppilaiden yhteiseen päätökseen ryhtyä kirjalliseen toimintaan. Sen valossa
mitä muista tiedekuntalehdistä tiedetään, jumaluusopillinen Kyyhkynen
oli sisällöltään melko vaisu ja keskittyi pääosin oman oppialansa teemoihin. Tosin tiedekuntayhdistyksen toimijoiden alkuvaiheen aktiivisuutta kuvaa, että vuoden 1853 Kyyhkyinen paljasti ilmeisesti teologisen
tiedekunnan opettajanvirkaa tavoitelleen Theodor Strandbergin laatiman tohtorinväitöskirjan plagiaatiksi ja täten esti hänen rekrytoitumisensa tiedekunnan opettajaksi.36
Chemiska Harmonikanissa esimerkiksi kirjoitettiin:
Ja lapsellista leikkiä olisikin sellainen yritys [osakunta- tai tiedekuntalehti] melkein missä hyvänsä muussa maassa, muussa yliopistossa kuin meidän. Mutta missä lehtimiehen kynä on tuhansien siteiden kahlehtima, missä yleinen mielipide, tämä modernin eurooppalaisen yhteiskuntaelämän mahtava mahti, ilmenee vain kuiskauksina tai kuin huhuina, sellaisessa maassa voi
olla hyvä, että vapaan sanan siementä, yleisen mielipiteen
hentoa tainta hoidetaan miten pienissä ja vähäisissä piireissä hyvänsä, siellä voi olla hyvä, että ylioppilaat kirjoittavat vain ylioppilaille.37
Tilanteessa, jossa Sven Gabriel Elmgrenin toimittamalla Litteraturbladetilla oli alle 300 tilaajaa, kukin tiedekuntalehti saattoi saada yliopistossa 100–400 kuulijaa tai lukijaa. Lehtiä luettiin ylioppilaiden ko41

kouksissa, myös yli tiedekuntarajojen, ja niitä oli ilmeisesti saatavilla
tiedekuntien yhteisissä tiloissa. Jumaluusopin ylioppilaiden pöytäkirjoihin on esimerkiksi tallennettu tieto, että filosofisen eli ”tieto viisauden” tiedekunnan tiedekuntalehden Chemiska Harmonikanin numeroita luettiin ääneen jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen kokouksissa
vuosina 1864–1865. Klinge on painottanut, että lehtiä ei ainoastaan
luettu tai kuunneltu vaan yliopistoyhteisössä niistä voitiin keskustella
ja vaihtaa mielipiteitä. Kyyhkysessäkin julkaistuja artikkeleja käytettiin
usein jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen keskustelujen alustuksina. Näitä ulkonaisesti vähäpätöisiä julkaisuja on pidettävä vaikutukseltaan tärkeinä sillä perusteella, että kirjallisella ilmaisulla, mielipiteenvaihdolla ja keskustelulla oli merkitystä orastavan yleisen mielipiteen
synnylle. Lehdet olivat Matti Klingen mukaan tärkeitä siksi, että 1850luvun ylioppilailla oli ”ratkaiseva osuutensa” 1860-luvun alun mielipiteiden muodostumisessa.38
Kyyhkysen toimittamiseen tiedetään osallistuneen vuosina 1853–
1918 sekä puhtaaksikirjoittajina että toimittajina yli 600 nimeltä tunnettua sekä joukko tuntemattomaksi jääneitä jumaluusopin ylioppilaita. Jos toimittajien lukumäärään lisätään lehteen nimettöminä, nimimerkeillä ja omalla nimellään kirjoittaneet ylioppilaat, on lehden tekemiseen osallistuneiden kokonaismäärä huomattavasti suurempi. 65
vuoden aikana lehti ilmestyi noin 670–680 kertaa. Joskus lehdessä oli
vain yksi artikkeli, yleensä runoja ja kirjoitelmia oli neljästä seitsemään.
Nimeltä tunnettujen toimittajien, lehden ilmestymiskertojen ja artikkelien perusteella voidaan arvioida, että ulkoisesta vaatimattomuudestaan
huolimatta tiedekuntalehti Kyyhkynen oli kirjallisen ilmaisun harjoituskanava varovastikin arvioiden ainakin yli tuhannelle ylioppilaalle.39
Jumaluusoppineiden tiedekuntalehti päätyi keväällä 1853 yliopiston
johdon eli sijaiskansleri Nordenstamin arvioitavaksi. Käsinkirjoitetut
tiedekuntalehdet oli perustettu yliopiston hallinnon tietämättä. S. G.
Elmgrenin mukaan dekaani Schauman oli kuitenkin maininnut sijaiskanslerille Kyyhkysen olemassaolosta. Miksi hän toimi näin, sitä Elmgren ei arvaillut eikä ilmoituksen syistä voi myöhemminkään esittää
kuin erilaisia vaihtoehtoja. Ehkä syynä oli, että Kyyhkysen perustaminen
oli yksinomaan Schaumanin vastuulla. Hänhän oli ainoa lehden perustamiskokouksessa mukana ollut tiedekunnan opettaja, ja hän oli antanut luvan lehden toimittamiseen. Joka tapauksessa Elmgrenin mielestä
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dekaani oli toiminut varomattomasti kertoessaan asiasta sijaiskanslerille.
Tiedekuntalehtien toimittaminen olisi pitänyt pitää salassa, sillä hänen
mukaansa oli pelättävissä, että kun tiedekuntalehdistä tiedettiin, niiden
toimittamista ryhdyttäisiin rajoittamaan. Schaumanin tiedonannon
käytännön seurauksena oli, että joitakuita Kyyhkystä toimittavia ylioppilaita kutsuttiin sijaiskanslerin puheille esittelemään lehteään, ikään kuin
heitä olisi epäilty vakavastakin rikkeestä.40 Tapaus kuvastaa ylioppilaiden valvonnan tehokkuutta ja toimi tehokkaana varoituksena, jollaiseksi se luultavimmin oli tarkoitettukin. Ensimmäisissä lehdissä ei selvästikään ollut mitään arveluttavaksi tulkittavaa, sillä lehden toimittamista
saatettiin jatkaa.
Ylioppilastiedekunnan kokoukset, opiskelijoiden valmistelemine
esitelmineen ja keskusteluineen, jatkoivat osakuntaväittäjäisten traditiota. Uutta oli, että esitelmäaiheet käsittelivät useimmiten teologisia kysymyksiä. Ylioppilastiedekunnilla onkin nähty olleen juuri esitelmätoiminnan ansiosta tiedollisesti kasvattava vaikutus, joka liittyi yliopiston
tieteellisen tason murrokseen 1850- ja 1860-luvuilla. Ylioppilaita velvoitettiin laatimaan esitelmiä, mikä edellytti itsenäistä tiedontuottamista tai ainakin itsenäistä tiedonkäsittelyä sekä omien näkemysten julkista esittämistä aikana, jolloin varsinainen yliopisto-opetus muodostui
luennoista ja tenteistä.
Tässä mielessä arvio tiedekuntayhdistysten perustamisesta onnistuneena opetuspoliittisena toimenpiteenä on perusteltu, siitäkin huolimatta, että opetuksen tai oppimisen kehittäminen ei millään tavoin ollut tiedekuntayhdistysten perustamisen ensisijaisena tavoitteena. Esimerkeiksi ylioppilaiden näköalojen avartumisesta oman esitelmätoiminnan välityksellä sopinevat suomalaisten jumaluusopin ylioppilaiden varhaisin avaus muiden uskontojen tuntemuksen suuntaan eli 6. maaliskuuta 1854 pidetty esitelmä ”erinomaisimmat Islamin uskon opista ja
yksi siihen kuuluva pienoinen muhamettilainen martyyrikertomus”
sekä Kyyhkysen kirjoitus ”Confucius och Chinesarenes heliga böcker”
saman vuoden marraskuulta.41
Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen keskeinen vaikuttajahahmo oli alkukauden pöytäkirjanpitäjänä toiminut Fredrik Polén, joka
vaihtaessaan tiedekuntaa vuonna 1857 ei suotta saanut mainetodistukseensa merkintää ”ahkeruus warsin kiitettävä”. Tämä lakkautetun Savokarjalaisen osakunnan suomalaisuusaktiivi vaikutti huomattavasti
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tiedekuntayhdistyksen alkuvaiheen toiminnan sisältöön. ”Rietrikki”
Polén ei ollut ”tavallinen” jumaluusopin ylioppilas. Hän oli jo ennen
teologian opintojaan viisaustieteen eli filosofian maisteri ja suuntautui
sittemmin kirjallisuushistoriaan. Hän kirjoitti yliopiston ensimmäisen
suomenkielisen tohtorinväitöskirjan Johdanto Suomen kirjallishistoriaan
(79 s.). Suomenkielinen väitös pidettiin yliopiston kanslerin eli perintöruhtinaan myöntämällä poikkeusluvalla. Opiskellessaan teologisessa
tiedekunnassa Polén toimi aktiivisesti myös Suomalaisen Kirjallisuuden
Seurassa ajaen sen nopeaa ja täydellistä suomenkielistämistä. Hän oli
tunnettu lehtihankkeistaan: niin Suomettaren (1851–1856) kuin vuosina 1859–1863 ilmestyneen Mehiläisenkin, Suomen ensimmäisen kuvalehden, toimittaja. Polén ei ollut ainoastaan aktiivinen yksilö, vaan hän
näyttää nauttineen myös ylioppilaiden luottamusta. Hän hoiti pitkän
aikaa Vanhan ylioppilastalon eli ”Opistolais-kartanon” rakennusrahaston hoitajan tehtävää. Tästä palkattomasta työstä ylioppilastiedekunnat
lahjoittivat hänelle kultakellon vuonna 1862.42
Osakuntien aiempi itsehallinnollinen traditio ja sisäinen demokratia
jatkuivat myös jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä. Yhdistyksen muiden kuin inspehtorin ja kuraattorin tehtävien hoito edellytti jäsenistön luottamusta ja heiltä saatua mandaattia: asettumista ehdokkaaksi vaaleihin ja enemmistöä annetuista äänistä. Tiedekuntayhdistyk-

Fredrik Polén, tiedekuntayhdistyksen
jäsen 1853–1857 ja sen ensimmäinen
suomenkielinen sihteeri. Tohtorinväitöksensä jälkeen Polén jatkoi työskentelyään julkaisijana ja toimittajana. Ajauduttuaan takauksen vuoksi
vararikkoon hän jätti julkaisutoiminnan ja ryhtyi opettajaksi. Polénista
tuli vuonna 1868 suomen kielen lehtori Viipuriin, mistä hän siirtyi maantiedon ja suomen kielen opettajaksi
Kuopioon 1874 sekä uskonnon ja
suomen kielen lehtoriksi Mikkeliin
1877.43 Museoviraston kuva-arkisto.
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sen eri tehtäviin, kuten esimerkiksi pöytäkirjanpitäjiksi ja taloudenhoitajiksi, valittiin edustajat suljetulla lippuäänestyksellä, jossa eniten ääniä
saanut voitti. Jos valittu jostain syystä ei voinut ottaa tehtävää vastaan,
sitä tarjottiin seuraavaksi eniten ääniä saaneelle ja niin edelleen. Tässä
mielessä siis tiedekuntayhdistykset olivat demokraattisia aikana ennen
yleistä demokratiaa. Tiedekuntayhdistyksen edustajat olivat jäsenistön
keskuudesta demokraattisilla enemmistövaaleilla valittuja ylioppilaita,
jotka nauttivat jäsenistön luottamusta. Näin esimerkiksi Polén, joka 4.
huhtikuuta 1853 ilmoitti, ettei muiden tehtäviensä vuoksi joutanut
pöytäkirjanpitäjäksi, valittiin kuitenkin äänestyksellä tähän tehtävään.
Polén ja tiedekuntayhdistyksen kuraattori Johan August Lindelöf valittiin niin ikään lippuäänestyksellä teologian ylioppilaiden edustajiksi
ylioppilastiedekuntien yhteistä kokoontumistilaa valmistelevaan toimikuntaan, joka hankki tilat paitsi tiedekuntayhdistysten myös yliopiston
lukuyhdistyksen ja lauluseuran käyttöön.44
Professorikunta esitti ylioppilastiedekunnan toiminnasta myös omia
toiveitaan. Esimerkiksi professori Lille ehdotti lokakuussa vuonna
1857, että ylioppilastiedekunnan kokouksissa luettaisiin runo- ja kaunokirjallisia teoksia ”luku ja puheäänen sievistämiseksi ja harjoitukseksi”. Pöytäkirjassa todetaan, että ”asia, ehkä itsessään sangen tarpeellinen,
jäi varrettomaksi, sen vuoksi, ettei kukaan ilmoittanut halua tuumaan
ryhtymään”.45
Ylioppilaat pyrkivät luomaan tiedekuntayhdistyksistä aiempien osakuntien kaltaisia itsehallintoyhdyskuntia, joissa pidettiin kiinni demokratian muodoista sekä uskosta sääntöjen ja äänestyksien voimaan. Näin
tapahtui myös jumaluusopillisessa ylioppilastiedekunnassa, jossa mies ja
ääni -äänestyksiin liittyivät opiskelijoiden omat ehdotukset ylioppilastiedekunnan toiminnan sisällöksi; aktiivisuudellaan ylioppilaat ottivat
aloitteen omiin käsiinsä. Klinge on kuvannut yleisesti ylioppilastiedekuntien alkuaikojen toimintaa hiljaiseksi ja sitkeäksi valtataisteluksi,
jossa dekaanien valtaa pyrittiin rajoittamaan ja säilyttämään valta ylioppilaiden omalla kokouksella.46
Vanhojen osakuntien lopettamisen oli määrä hillitä niissä ilmennyttä levottomuutta ja tehostaa opiskelijoiden valvontaa. Lopettamisella oli
kuitenkin koko ylioppilaskunnan kannalta päinvastaisia, koko opiskelijakuntaa yhdistäviä seurauksia. Yhteisten tilojen hankkiminen oli yksi
tällainen käytännön tehtävä: kaikkien tiedekuntayhdistysten yhteistyötä
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tarvittiin uusien kokoontumistilojen hankkimiseen. Tiedekuntayhdistykset vuokrasivatkin kaupunginkirurgi Pihlflycktin ”kivikartanosta” yhden kerroksen ylioppilaiden käyttöön 600 ruplan vuokrasummalla, joka suunnilleen vastasi professorin puolen vuoden palkkaa.
Summalla kuusi köyhemmänpuoleista ylioppilasta saattoi kattaa vuo46

den opiskelukulut. Ylioppilaat kokoontuivat siellä kunnes Vanha Ylioppilastalo valmistui vuonna 1870.47
Myös vanhojen osakuntien kirjastojen uudelleenjärjestely johti yhteistyöhön eri aloja edustavien ylioppilaiden kesken. Entisillä osakunnilla oli ollut jäsenistönsä käyttöön tarkoitetut kirjastot, joista opiskeli47

jat saivat lainata teoksia. Kirjastojen sisältö vaihteli melko paljon ja kuvasti kunkin osakunnan ylioppilaiden opintojen suuntautumista. Jokaisella osakunnalla oli kuitenkin teologiaa käsittelevää kirjallisuutta. Kun
osakunnat lakkautettiin, ne lahjoittivat teologisen kirjallisuutensa jumaluusopilliselle tiedekuntayhdistykselle. Osakuntien lakkauttamisen jälkeen oppialakohtaiset kirjastot tulivat tiedekuntayhdistysten hallintaan,
mutta ylioppilailla oli oikeus lainata kirjoja kaikkien tiedekuntayhdistysten kirjastoista.
Aiempaa tapaa mukaillen siis ylioppilaat itse, ei tiedekunta eikä yliopisto, vastasivat oman lainakirjastonsa hankinnasta ja hoidosta. Paikallisista kirjakaupoista pyydettiin tarjoukset kirjojen välittämisestä. Kultakin jumaluusopin ylioppilaalta perittiin kahden hopearuplan maksu yhteisen kirjallisuuden hankkimiseksi. Kirjat sijoitettiin tiedekuntayhdistysten yhteisiin tiloihin ja niiden lainauksesta vastasi tehtävään valittu ylioppilas. Teologisen ylioppilastiedekunnan kirjoja sai lainata kaksi
kertaa viikossa, keskiviikkoisin klo 14–15 ja lauantaisin klo 16–17.48
Kirjastoista kannettiin huolta myös poikkeusoloissa. Huhtikuussa 1853
pidetyssä kokouksessa käsiteltiin ajankohtaiseen sodanuhkaan liittyen
kirjaston suojelemista tulipalolta. Ilmeisesti Turun paloa ja siitä pelastunutta kirjallisuutta muistaen tiedekuntayhdistys päätti varotoimena,
että ylioppilaille lainattaisiin niin paljon kirjoja kuin suinkin mahdollista ja loput toimitettaisiin säilöön kaupungin ulkopuolelle.49
Tiedekuntayhdistyksen asiakirjoista heijastuu joissain tapauksissa
ajan yleinen kuva. Esimerkiksi syksy 1853 alkoi poikkeusoloissa ”kovan
ja kuolettavan kolerataudin” vuoksi ja yliopiston avajaiset olivat vasta
24. syyskuuta. Ylioppilastiedekunnan syksyn ensimmäinen kokous pidettiin 3. lokakuuta. Se alkoi dekaani Schaumanin pitämällä puheella,
jossa hän kehotti ylioppilaita rukoukseen ja ahkeruuteen; niiden tulisi
olla jokaisen ylioppilaan tukena hänen vaeltaessaan tieteen tiellä. Kurista muistuttamiseksi luettiin sijaiskanslerin kaikille ylioppilastiedekunnille lähettämä kirje. Siinä ylioppilaita kiellettiin käymästä ravintola
Königissä, häiritsemästä ”vahtisotamiehiä” ja lisättiin, että jokaista ylioppilasta, jonka pedellit tapaisivat ravintolasta klo 22:n jälkeen, tultaisiin rankaisemaan. Kuin ohjeita keventääkseen Schauman puolestaan
kehotti ylioppilaita huolehtimaan toisistaan sekä vanhempia ohjaamaan
ja neuvomaan nuorempiaan.50 Samoin kurinpito- ja järjestysasioihin
liittyi kreivi Armfeltin rehtorille lähettämä kirje, josta dekaani luki yli48

oppilaille otteita marraskuussa 1853. Jumaluusopin ylioppilaita muistutettiin ”varsinkin nykyisissä tilaisuuksissa käyttäytymään suurimmalla karttavaisuudella ei ainoastaan menoissa ja töissänsä vieläpä puheissaakin”.51
Keisari Nikolai I sekä suuriruhtinaat Aleksanteri ja Konstantin vierailivat Helsingissä maaliskuussa 1854. Keisarin yliopistovierailua seuranneena päivänä kansleri, suuriruhtinas Aleksanteri kutsutti luokseen
15 eri tiedekuntien ylioppilasta ilmaistakseen heille keisarin ja oman
tyytyväisyytensä yliopistoon ja sen ylioppilaisiin. Hän puhui myös sodan uhasta todeten, että ”uhkaa suuri vaara Keisarin valtakuntaa ei ainoastaan Wenäjätä, vaan myös Suomea - - synnyinmaa voipi toivoa teidän sydäntänne ja kättänne”. Ei tiedetä, ketkä tässä tapaamisessa edustivat teologian ylioppilaita. Kanslerin ylioppilaille myötämielinen puhe
on sitä vastoin ”suuren painoarvonsa vuoksi” selostettu sanasta sanaan
yhdistyksen pöytäkirjoissa. Kansleri Aleksanteri oli näet pyytänyt paikalla olleita välittämään sanomansa sekä sydämelliset tervehdyksensä
tiedekuntien ylioppilastovereille.52 Tämänkaltaisen tapahtuman, joka
luonnollisesti oli järjestetty lojaliteetin vahvistamiseksi, täytyi yleisesti
kohottaa ja ehkä hivelläkin nuorten ylioppilaiden itsetuntoa. Kruununperijän huomioimina he olivat ainakin hetken ns. vallan ytimessä.
Syksyllä 1854 läsnäolevien ylioppilaiden määrä laski; koko yliopistossa oli läsnä vain 276 ylioppilasta, kun heitä edellisellä lukukaudella
oli ollut 427. Syyslukukausi alkoi taas normaalia myöhemmin, tällä
kertaa sodan vuoksi. Aikakauden tilanne ehkä vaikutti siihen, että 6. lokakuuta pidetyssä ensimmäisessä kokouksessa olivat pöytäkirjan mukaan paikalla ”kaikki” jumaluusopin ylioppilaat. Yliopistoon kirjoittautuneita jumaluusopin ylioppilaita oli tuolloin vain 49. Sodan syttymisvuosi Suomessa näyttää olleen ylioppilastiedekunnan autonomian ajan
toiminnassa ainoa, jonka aikana viikkokokouksessa muistettiin Kustaa
II Aadolfin kuolinpäivää. Tätä eivät tosin tehneet ylioppilaat, vaan dekaani Schauman.
Niiden ikuisten muistoin johdosta, jotka tätä päivää seuraavat,
tahtoi Kaitsija Tiedekuntalaisille mieleen johdattaa sen suuren
Kustavs Aatolfin muiston ja sitä työtä, jonka Tämä Jumalan
hengeltä ja ihmiskunnan asiasta rohkaistu sankari teki Lützenin
kedolla, jossa puhdistetun uskon voitoksi uhrasi hyvässä muistossa olevan elämänsä.
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Schauman luki E. G. Geijerin teoksesta Svenska folkets historia (1832)
kuvauksen tapahtumasta sekä lisäksi muistopuheen, joka oli pidetty
pystytettäessä muistopatsasta Lützeniin 6. marraskuuta 1837.53 Kokouksessa esitystä ei kommentoitu eikä siitä keskusteltu, mutta aiheen
esille nostamisen ajankohta on kieltämättä kiintoisa.54 Tarkoittiko
Schaumanin esiintyminen, että ruotsinkielinen dekaani kannatti aikalaisten ajatuksia, joiden mukaan sota saattoi tarjota Suomelle tilaisuuden irrottautua Venäjästä ja liittyä Ruotsiin? Schaumanin intentioita ei
voida tietää, mutta Ruotsin suurvalta-ajan ja 30-vuotisen sodan muisteleminen Itämaisen sodan aikana oli erikoista.
Koko ylioppilastiedekuntaa koskevia ylioppilaiden yhteisiä hankkeita oli yliopiston lukuseura, josta maaliskuussa 1853 pidetty kokous
päätti, ettei se yhdistyksenä liittyisi seuran jäseneksi, vaan ”joka haluaa
itse liittyä se liittyköön”. Kuukauden kuluttua lukuseuran jäseniksi ilmoittautuikin 67 halukasta eli käytännössä noin 80 % jumaluusopin
ylioppilaista. Suljetulla lippuäänestyksellä jumaluusopin ylioppilaiden
edustajaksi ”Laulu-Yhteyden toimituskuntaan” valittiin toukokuussa
1853 pidetyssä kokouksessa ylioppilas August Wilhelm Lukander, apteekkarin poika Mäntsälästä. Vanhat osakunnat olivat olleet Suomen
Taideyhdistyksen osakkaita. Niiden lopettamisen yhteydessä nämä ”osamaksut” siirtyivät tiedekuntayhdistyksille. Jumaluusopin ylioppilaille
siirtyivät kolme Savo-karjalaisen osakunnan aiempaa ”osamaksua”.55
Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen kokouksiin ei yleensä osallistunut muiden tiedekuntien ylioppilaita. Joitakin poikkeuksia kuitenkin oli. Muiden tiedekuntayhdistysten jäseniä toi kokoukseen esimerkiksi esitelmäaihe ”Bidrag till utredning af frågan: Hvarföre sedligheten
faller i samma mån som civilizationen gör framsteg”.56
TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS

JA JÄSENISTÖN SOSIAALINEN TAUSTA

Tiedekuntayhdistyksen jäseniä olivat kaikki teologisessa tiedekunnassa
opiskelevat, joten yhdistyksen jäsenmäärä ylioppilaiden osalta oli sama
kuin tiedekunnassa kirjoilla olevien lukumäärä. Tämän lisäksihän jäseniä olivat myös tiedekunnan opettajat. Vuosina 1853–1869 teologisia opintoja suoritti noin 460 ylioppilasta.
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Taulukko 1. Teologian ylioppilaiden ja koko yliopiston sisäänkirjoittautuneiden opiskelijoiden määrä lukukausittain vuosina 1853–1869 sekä vuosittain
kirjoittautuneet uudet opiskelijat. (Suluissa teologian ylioppilaiden prosentuaalinen osuus kaikista Keisarillisen Aleksanterin yliopiston opiskelijoista.) Lähde: HYA, TTA, Teol. tiedekunnan matrikkelit 1853–1868; HYK TYT pöytäkirjat 1853-1868; Förteckning öfver Embets- och Tjenstemen - - [1853–1869],
Redogörelse för Alexanders-Universitet i Finland Läsåren - - [1853–1869], Autio
1971; 1996. Uusien opiskelijoiden lukumäärät ovat peräisin teologisen tiedekunnan matrikkeleista, joissa näkyvät kaikki kunakin lukuvuonna tiedekuntaan
ilmoittautuneet.
Lukukausi teol.yot uusia/
vuosi

ylioppilaiden
kokonaismäärä, (%)

Lukukausi teol.yot uusia/
vuosi

ylioppilaiden
kokonaismäärä, (%)

kl 1853
sl 1853

84
77

22

456 (18 %)
410

kl 1861
sl 1861

37
35

11

389 (9,5 %)
387

kl 1854
sl 1854

87
49

28

427 (20 %)
276

kl 1862
sl 1862

32
39

16

389 (8,2 %)
407

kl 1855
sl 1855

58
64

41

339 (17 %)
338

kl 1863
sl 1863

41
39

10

411 (10%)
411

kl 1856
sl 1856

83
80

28

445 (18,6 %)
417

kl 1864
sl 1864

30
36

17

419 (7,2 %)
405

kl 1857
sl 1857

71
59

25

426 (16,7 %)
363

kl 1865
sl 1865

31
47

19

430 (7,2 %)
430

kl 1858
sl 1858

60
46

25

443 (13, 5 %)
36

kl 1866
sl 1866

42
43

21

460 (9,1 %)
471

kl 1859
sl 1859

59
52

11

426 (13,8 %)
402

kl 1867
sl 1867

51
58

30

474 (10,7 %)
503

kl 1860
sl 1860

47
37

12

398 (11,8 %)
389

kl 1868
sl 1868

70
72

40

510 (13,7 %)
528

kl 1869
sl 1869

74
95

47

534 (13,8 %)
587
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Opiskelunsa vuonna 1853 aloittaneista ylioppilaista 22 opiskeli teologiaa, vuonna 1854 heitä oli 28, vuonna 1855 41 ja vuosina 1856–
1858 25–28. Vuodesta 1859 alkaen uusien ylioppilaiden mielenkiinto
teologian opintoihin laski ollen alimmillaan vuonna 1863, jolloin vain
kymmenen uutta opiskelijaa ilmoitti opiskelevansa teologiaa. Vuodesta
1864 alkaen uusien ylioppilaiden määrä kääntyi nousuun ja oli jo 47
vuonna 1869. Uusien ylioppilaiden keskimääräinen opintojen aloitusikä oli tiedekuntayhdistyksen alkuvuosina korkea. Vuonna 1853 se oli
noin 22,5 vuotta, vuonna 1855 lähemmä 23 vuotta. Alkuvaiheessa keskimääräistä aloitusikää nosti filosofian maistereiden siirtyminen teologiseen tiedekuntaan. Tiedekuntayhdistyksen 25 ensimmäiselle toimintavuodelle oli ylipäätään tyypillistä, että sen jäsenten keskimääräinen
opintojen aloitusikä oli 1–3 vuotta korkeampi kuin esimerkiksi oikeustieteen ylioppilailla.57
Korkeaa aloitusikää merkittävämpi tekijä oli tiedekunnan opiskelijamäärän väheneminen, joka alkoi 1850-luvun loppupuolella. Uusien ylioppilaiden määrän vähenemisen myötä tiedekuntaan kirjoittautuneiden
määrä laski vuonna 1859 alle 60:een ja vuonna 1864 alle 40 ylioppilaaseen. Uusien opiskelijoiden lukumäärä vähentyi kaikissa säätyryhmissä.
Vaikka pappistaustaisten ylioppilaiden absoluuttinen määrä väheni, heidän suhteellinen osuutensa jumaluusopin ylioppilaista säilyi, kun tiedekuntaan rekrytoituminen laski kautta linjan. Opiskelijamäärä kääntyi
selkeään nousuun vasta vuonna 1868.
Keitä sitten olivat vuonna 1853 toimintansa aloittaneen jumaluusyliopillisen ylioppilastiedekunnan jäsenet? Säätyläissyntyisten ylioppilaiden
osuus kaikista Aleksanterin yliopiston ylioppilaista oli vuosina 1853–
1867 64,7 % ja tarkastelukautena 1859–1871 se oli 68 %. Tähän lukuun
on laskettu myös tuon ajan oppisäätyläistö eli papiston lapset.58 Vuosina
1853–1869 yliopistoon kirjoittautui 404 uutta ylioppilasta, jotka opiskelivat teologiaa. Heidän joukossaan säätyläistön jälkeläisiä oli vähemmän
kuin muualla yliopistossa, alle 60 %. Suurimman yksittäisen ryhmän muodostivat pappien pojat, joita oli 165 (40 %). Teologisen tiedekunnan opiskelija-ainekselle oli pappistaustaisten ylioppilaiden runsauden ohella tyypillistä, että ylimmän säätyläistön jälkeläisiä oli vähän. Tiedekunta ei näyttänyt vetävän puoleensa tuolloisen korkeimman sivistyneistön ja virkamiehistön eikä aatelisten lapsia. Kuten tunnettua, hallinnon ja koululaitoksen laajeneminen tarjosi opiskeleville nuorille uudenlaisia työtehtäviä.
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Tarkastelukauden toinen suuri ryhmä muodostuu ensimmäisen polven sivistyneistöstä eli akateemista koulutusta vailla olleiden vanhempien lapsista. Käsityöläisten sekä ammatinharjoittajien kuten erilaisten
seppien, karvareiden, jälkeläisiä oli 78 (19 %). Tähän ryhmään kuuluvat myös ne kaksi, jotka ilmoittivat isänsä ammatiksi työmiehen. Toinen heistä, vuonna 1855 opintonsa aloittanut Herman Pihlman, on
tulkittavissa ensimmäiseksi teollisuustyöväestöstä papinuralle lähteneeksi ylioppilaaksi. Tästä ruukintyöläisen pojasta tuli sittemmin Keuruun
kirkkoherra.59 Torpparien jälkeläisiä teologian ylioppilaissa oli kuusi, talonpoikien lapsia 43. Ensimmäisen polven ylioppilaiden ryhmään kuuluvia oli teologian opiskelijoissa noin runsas kolmasosa.60 Kauppiaan
poikia tiedekunnassa opiskeli 15 sekä upseereiden ja aliupseereiden jälkeläisiä yhteensä 10. Säätykierron näkökulmasta vuodet 1853–1869
olivat teologisen tiedekunnan opiskelijakunnassa erityisesti käsityöläisja palkkatyöläistaustaisen ryhmän kohoamisen aikaa.
Tyypilliset jumaluusopin opiskelijat olivat kotoisin maalta. Kaupunkilaispoikia Helsingistä, Turusta, Vaasasta, Viipurista tai Oulusta heidän
joukossaan oli vain vähän jos ollenkaan. Esimerkiksi tarkastelukauden
lopussa, syyslukukaudella 1868, kaikki Viipurilaisen osakunnan luonnontieteilijät olivat kotoisin Viipurista ja kaikki teologit maalta. Länsisuomalaisen osakunnan 33 luonnontieteilijästä puolestaan kolmannes
eli 11 oli kotoisin Turusta, kun taas teologit olivat maalta Satakunnasta.61 Toisaalta kaupunki–maaseutu -erottelussa on otettava huomioon,
että väestön samoin kuin papistonkin valtaosa asui ”maalla”. Joka tapauksessa papiksi rekrytoituminen näyttää olleen selkeästi tyypillisempää
maalaistaustaisille kuin kaupunkilaistaustaisille ylioppilaille.
Tarkastelukautena 1853–1879 papiston jälkeläisten osuus papeiksi
opiskelevista oli poikkeusvuosia lukuun ottamatta noin kolmannes.
Kun opiskelijamäärä väheni rajusti 1860-luvulla, pappistaustaisia opiskelijoita oli alle puolet tulevasta papistosta. Vain vuonna 1867 pappistaustaiset opiskelijat muodostivat enemmistön teologian opiskelijoista.
Heitä oli 27, ”muita” 24. Vuosina 1868–1879 pappiskodeista lähteneitä
opiskelijoita oli vajaa kolmannes kaikista teologian opiskelijoista.62
Pappissääty ei siis 1850-luvulta alkaen ollut sääty, joka rekrytoi jäsenensä omasta keskuudestaan. Enemmistö pappissäädyn uusista jäsenistä tuli sen ulkopuolelta. Papin viran teki säätyprofessioksi teologinen yliopistokoulutus sekä valmistumisen jälkeinen toiminta sääty-yhteiskunnan
määrittelemässä papin virassa, ei opiskelijoiden sosiaalinen tausta.
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Taulukko 2. Vuosina 1853–1869 yliopistoon kirjoittautuneet, teologiaa opiskelleet tai teologisen tutkinnon suorittaneet uudet ylioppilaat isän ammatin mukaan. Vuosien 1852–1869 papiston enemmistö, noin 230 kaikkiaan 404 uudesta ylioppilaasta, rekrytoitui säätyläistöstä. Tähän vaikutti ennen
kaikkea se, että papiston jälkeläisten osuus teologian opiskelijoiden parissa oli korkea. Vaikka tiedot ovat osin tulkinnanvaraisia, huomiota herättää se,
että käsityöläisten lapsia oli opiskelijoiksi ilmoittautuneiden joukossa enemmän kuin talonpoikien jälkeläisiä. Luettelon merkintä au tarkoittaa aviottomana syntynyttä ylioppilasta, jonka matrikkelitietoihin on merkitty vain äidin tiedot. Lähde HYA, Helsingin yliopiston matrikkeli 1853–1869; Autio 1978.
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1
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Sateenvarjon tekijä (1) Satulaseppä (3)
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1
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1
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JUMALUUSOPIN
SUOMI

YLIOPPILAIDEN YLIOPISTONATIONALISMI

JA SUOMEN KIELEN ASEMA

Ylioppilastiedekunnan viikkokokouksia johti sen inspehtori, dekaani
Schauman. Alkukauden keskeisiä keskustelunaiheita oli kysymys kokouspöytäkirjojen kielestä. Helmikuun 14. päivänä 1853 yhdistyksen
pääkieleksi valittiin suomi. Jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys olikin Helsingin yliopistossa ensimmäinen virallinen organisaatio, joka
valitsi suomen pääkielekseen. Yliopistossa ja esimerkiksi muissa tiedekuntayhdistyksissä pöytäkirjojen kieli oli ruotsi. Yhdistyksen ensimmäiseksi pöytäkirjanpitäjäksi lupautui FM Fredrik Polén.63
Tuolloisessa kokouksessa todettiin, että jos inspehtori niin vaatisi,
kuraattori FM Johan August Lindelöf, kappalaisen poika Jalasjärveltä,
kääntäisi pöytäkirjat ruotsiksi. Tiedekuntayhdistyksen kuraattorikin
osasi siis suomea aikana, jolloin suomen kielen taito ei ollut ylioppilaiden parissa yleistä. Käytännössä alkuaikojen kokouksissa puhuttiin
ruotsia, mutta pöytäkirjat laadittiin ”pääkielellä” suomeksi eikä pöytäkirjoja aiottu laatia ruotsiksi. Dekaanin vaatimuksesta – hän kun totesi,
ettei ymmärtänyt suomea eikä ollut kokouksiin osallistujista tässä suhteessa ainoa – pöytäkirjat laadittiin kuitenkin sekä suomeksi että ruotsiksi.
Päätettiin [4. huhtikuuta 1853] nämä kirjoitukset [=pöytäkirjat] kumpaisellakin kielellä kirjoittaa, mutta sillä tavalla, että
Suomi katsottaisiin pääkieleksi, josta ne Ruotsiksi käännettäisiin, ja niiden kirjoittajiksi valittiin suljetuilla seteleillä Maisteri Polén uudelleen ja kääntäjäksi oppilainen K. F. Calonius.
Schauman halusi 11. huhtikuuta korjata aiempaa pöytäkirjaa painottaen, ettei yksin hänen takiaan tarvitsisi kirjoittaa pöytäkirjoja ruotsiksi. Tiedekunnassa oli näet muitakin suomea osaamattomia. Ruotsi oli
sitä paitsi koko yliopiston hallintokieli, dekaani lisäsi. Schauman
kysyikin kokoukseen osallistuneilta 50 ylioppilaalta, kuka hänen lisäkseen tarvitsisi pöytäkirjat ruotsinkielisinä. Tällöin vain yksi osanottaja,
talonpoikaistaustainen ja ilmeisesti suomenkielinen ensimmäisen polven ylioppilas Michaël Adolf Pelkonen, ilmoitti haluavansa pöytäkirjat
myös ruotsiksi.64
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Schauman perusteli ruotsinkielisten pöytäkirjojen tarvetta sillä, että
yliopistossa kaikki asiat hoidettiin ruotsiksi. Se oli kieli, jota kaikki ymmärsivät, kun taas suomea kaikki eivät osanneet.65 Dekaani oli epäilemättä oikeassa. Jumaluusopin ylioppilaiden pelkästään suomenkielinen
pöytäkirjanpito olisi hankaloittanut yhteistyötä muiden tiedekuntayhdistysten kanssa.
Tiedekuntayhdistyksen varhainen suomen kielen käyttö toi 1850luvun pöytäkirjoihin sekä uusia käännöksiä että aikakauden tuolloisia
suomen kielen käyttötapoja, jotka eivät vakiintuneet myöhempään yleiseen kielenkäyttöön. Jälkimmäisiä olivat muiden muassa isoruhtinas
(suuriruhtinas), huvittava (kiinnostava, mielenkiintoinen), itsekkäisyys
(itsekkyys), omituinen (oma), kûsi (6), nimi-kansleri, varakansleri (sijaiskansleri), ymmärrys-uskoinen (järjenmukainen), jaos (pykälä) ja
tyydyttämätöin (puutteellinen, epätyydyttävä). Jumaluusopin ylioppilaiden käyttöön ottamia, kirjasuomelle uusia termejä näyttävät olleen
muiden muassa jalkurit (yliopiston pedellien merkityksessä), vähänvointisuus (huonovointisuus), lupatohtori (lisensiaatti), lukeisto (lukio),
arvo-puku (univormu), lainavarasto (lainarahasto), tekano (dekaani)
sekä peräänkatsoja ja kaitsija, joista kumpikaan ei lopulta korvannut
inspehtori-nimitystä.
Muita tuolloisia, pöytäkirjoista löytyviä suomen kielen käyttötapoja
olivat esimerkiksi uskottomuus (epäusko), oppi-juttelemukset (luennot), uskokunta (kirkko), oppikunta (ylioppilaskunta), turha-usko (ennakkoluulo), luku-aika (lukukausi), oppilainen (ylioppilas), kertoja
(pöytäkirjanpitäjä, sihteeri), prohwessori, rohwessori (professori), kertoma (kertomus), korkeasti-mainitsevaisuus (kunnianarvoisa) ja kirjavaihde (kirjeenvaihto).66
Pöytäkirjoissa käytetyn suomen taso vaihteli huomattavasti. Lokakuussa 1853 pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Polénin tilalle ylioppilas Otto
Gustaf Paldani. Suomen kielen taidossaan hän ei ollut Polénin veroinen. Paikoitellen pöytäkirjaniteen rinnakkainen ruotsinkielinen teksti
on suomenkielisellekin lukijalle lähes välttämätön, jotta suomenkielisiä
pöytäkirjamerkintöjä pystyisi ylipäätään ymmärtämään.67 Suomea osaavien, mutta ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneiden ylioppilaiden oli
ilmeisen vaikeaa ilmaista itseään kirjallisesti suomen kielellä.
Julius Krohn, josta 1880-luvulla tuli suomen ja suomalaisen kirjallisuuden professori, onkin kertonut, että 1850-luvun lopulla ”niin sanot57

tuin suomikiihkoistenkin seuroissa ei paljon koskaan kuulunut muuta
kuin ruotsia”. Hän kertoi esimerkin eräästä illanvietosta, josta oli palannut kotiinsa masentunein mielin. Istuessaan iltaa muun muassa A.
Ahlqvistin, Polénin ja Paavo Tikkasen kanssa Krohn oli ehdottanut, että
heidän pitäisi ryhtyä käyttämään keskenään suomea. Ehdotus oli ”tullut
nauretuksi” ja hän oli saanut tovereiltaan selostuksen toveripiirin keskinäisen suomen kielen käytön ”tarpeettomuudesta ja ennen-aikaisuudesta”. Yhdistyksen perustamisvaiheessa sivistyneistön suomen kielen käyttö oli vähäistä. Helsingissä ei esimerkiksi 1850-luvulla ollut ”ainuttakaan huomattavampaa sivistynyttä perhettä”, jonka kotikieli olisi ollut
suomi.68
1850-luvun ruotsinkielisen sivistyneistön jäsenet olivat kaikki jollain
tavoin fennomaaneja. Jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys ei tässä
mielessä ollut poikkeus. Poikkeuksellista sen sijaan oli, että ylioppilaat
konkreettisesti valitsivat pääkielekseen suomen. Kielenvalinta tapahtui
tiedekunnassa, jossa sekä papiston jälkeläiset että ensimmäisen polven
ylioppilaat olivat yliopiston muihin tiedekuntiin verrattuna yliedustettuina ja jossa säätyläistaustaiset ylioppilaat puolestaan olivat aliedustettuina. Suomen kielen valinnan ideologista luonnetta kuvaa suomen vähäinen käyttö pöytäkirjojen ulkopuolella, tiedekuntayhdistyksen
käytännön toimissa. Kyyhkysessä esimerkiksi kirjoitettiin vuonna 1859:
”Oudolta ja kukaties muukalaiselta kuuluu nämä sanat korvissanne.
Waan onko ihmettä? Harvoin täällä kuulee kotimaan suloisia säveleitä
ja jos jokunen aika harvoin antaakin äidin kielensä kaikua, on se niin
harvoin, että toiset silloin häntä katselevat juurikuin jotain kummitusta,
jotain vierasta ja muukalaista.” Kirjoittaja valitteli, ettei tuona lukukautena kukaan ollut laatinut suomenkielistä keskustelunalustusta tiedekuntayhdistyksen kokouksiin. ”Kyyhkyinen, Jumaluusopin viikkosanomakin” oli vain nimeltään suomenkielinen. ”Onko [lehdellä] kotimaan harmaa puku vai kirjava muukalainenko”, kirjoittaja kyseli.69
Jumaluusopillinen ylioppilastiedekunta oli Aleksanterin yliopistossa
ensimmäinen virallinen organisaatio, joka valitsi suomen pääkielekseen.
Tämä tapahtui vain kuusi vuotta sen jälkeen kun yliopiston rehtori oli
kommentoinut ylioppilaiden suomen kielen harrastusta huvittavaksi sillä perusteella, että yliopistossa ei ollut montakaan äidinkieleltään suomenkielistä ylioppilasta.70 Vuoden 1853 valinnassa ratkaisevaa oli ylioppilaiden oma aktiivisuus, ei tiedekunnan viranhaltijoiden vaikutus.
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Tiedekuntayhdistyksen suomenkielistyminen alkoi siis ”alhaalta” eikä
esimerkiksi professorikunnan aloitteesta.
Kielenvalinta kuvaa, kuinka voimakasta kannatusta kielellinen fennomania, jota oli harrastettu aiemmin erityisesti Pohjalaisessa ja Savokarjalaisessa osakunnassa, oli saanut ruotsiksi koulunsa käyneen tulevan
papiston keskuudessa. Esimerkiksi savo-karjalaisten suomen kielen harrastusta kuvaa, että osakunnassa pidettiin suomenkielisiä väittäjäisiä jo
1830-luvulla ja vuonna 1847 väittäjäisten pääasiallinen kieli oli vaihtunut latinasta suomeksi.71 Jumaluusopin ylioppilaiden kielenvalinta tapahtui seurakuntien paikallistason kanssa melko yhtäaikaisesti. Kunnallishallinnossa eli pitäjänkokouksissa suomen kieleen siirryttiin vuodesta
1859 alkaen niissä seurakunnissa, joissa suomi oli jumalanpalveluskielenä.72 Suomen kielen hidasta etenemistä ”alhaalta ylös” kuvastavat
myös säätyvaltiopäivien pappissäädyn pöytäkirjat. Ne laadittiin ensi
kerran suomeksi vuonna 1885, runsaat 30 vuotta ylioppilaiden ensimmäisen suomen kielen valinnan jälkeen.
Papiston yleistä suomen kielen harrastusta autonomian ajan ensi
vuosikymmeninä kuvastaa sen rekrytoituminen vuonna 1831 perustetun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäseniksi; papisto muodosti seuran jäsenistöstä suurimman yksittäisen ryhmän. Seuran toiminnan ensimmäisellä vuosikymmenellä pappisjäseniä oli nelisenkymmentä prosenttia, vuosina 1831–1849 neljännes kaikista jäsenistä. Irma Sulkunen
on kuvannut tätä papiston nationalistisen rekrytoitumisen vaihetta, papiston roolia kansan ja sivistyneistön sekä suomen- ja ruotsinkielisten
välissä. Sulkusen mukaan erityisesti papisto muodosti ensimmäisen sosiaalisen verkoston, jonka kautta yliopistossa syntynyt kansallistunne alkoi laajeta ympäri Suomea ja kiinnittyä paikallistasolle. Kun tarkastellaan kysymystä siitä, miksi jumaluusopin ylioppilaat toimintansa alusta
saakka valitsivat suomen pääkielekseen, nämä tekijät on otettava huomioon. Ennen jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen perustamista
papisto oli jo yli 20 vuoden ajan rekrytoitunut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäseniksi ja sen paikallisvaikuttajiksi.73
Tiedekuntayhdistyksen kokouksissa käydyt keskustelut ja niissä pidetyt esitelmät olivat alkuaikoina yksinomaan ruotsinkielisiä. Krimin
sodan jälkeen, vuoden 1857 alusta alkaen suomen kieli ja sen asema
nousi yhdeksi tiedekuntayhdistyksen keskustelujen teemoista. Helmikuussa 1857 päätettiin ryhtyä käymään keskusteluja myös suomen kie59

lellä ruotsin ohella, ”ei kuitenkaan yleisesti, ettei jokuiset suomen kieleen harjaantumattomat tutkinnoista warsin osattomiksi jäisi”. Maaliskuussa esitettiin ensi kerran suomenkielinen keskustelunaihe. Sen esitti
vanhan pappissuvun vesa, tiedekuntayhdistyksessä kevätlukukaudella
1857 ruotsinkielisenä sihteerinä toiminut Karl Selim Fritiof Bergroth:
Eikö Suomen kieli jo saattaisi olla opetuskielenä sisä-maamme yli alkeiskouluissa.74
Ylioppilaiden keskustelunaihe kuvasti osaltaan olojen yleistä vapautumista Nikolai I:n kauden jälkeen ja käsitteli aihepiiriä, joka tuli hallitsijanvaihdoksen myötä ajankohtaiseksi: kansanopetuksen järjestämistä
Suomessa. Ylioppilaiden suomen kielen käyttöönoton yhteydessä on
syytä muistaa, miten venäläinen virkakunta tuolloin ja myöhemminkin
näki kysymyksen suomen kielestä ja suomalaisuudesta; suomen kielen
tukeminen oli osa ruotsin kielen ja ”ruotsalaisuuden” vaikutuksen vähentämiseen pyrkinyttä toimintaa. Kenraalikuvernööri Berg kirjoitti
kreivi Armfeltille vuosi ennen Bergrothin koululaitosta käsitellyttä keskusteluehdotusta seuraavasti:
Mitä tulee siihen tulevaisuuteen, jota Snellman ennustaa Suomalaisille, niin luulen minä, meidän kesken sanoen, että hän
erehtyy suuresti. Mutta minusta tuntuu, ettei tämä rotu ole aijottu näyttelemään mitään roolia Euroopan sivistyneiden kansojen kesken. Se [suomalaisuuden edistäminen] on kuitenkin
oleva meille keinona ajan pitkään eroittaa Suomi Ruotsista. Siihen täytyy ennen kaikkea pyrkiä. Meidän täytyy pitää huolta
siitä, että suomalainen väestö saa sitä, mitä se kipeästi tarvitsee:
hyvää uskonnon ja maanviljelyksen opetusta. Saatamme myös
suosia viatonta ja kansanomaista runoutta - - . Kaikki mitä
fennomaanit tahtovat tehdä yli sen, mitä tässä olen teille maininnut, on minusta pelkkiä saippuakuplia.75
Valitessaan suomen tiedekuntayhdistyksensä pääkieleksi ja ryhtyessään
käymään keskusteluja suomeksi sekä esittämään suomenkielisen koulujärjestelmän luomista jumaluusopin ylioppilaat osallistuivat tähän
fennomaanien ”saippuakupla-projektiin”, jonka tavoitteet olivat toisenlaiset kuin suomea yleispoliittisista syistä suosivan venäläisen virkakunnan.
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Tiedekuntayhdistyksen keskustelun aikaan kansakoulukysymykset
olivat laajalti esillä julkisuudessa. Senaatin vuonna 1856 saama tehtävä
pohtia kansanopetuksen järjestämistä oli avannut laajan kansakoulukeskustelun.76 Bergroth esitti, että sisä-Suomeen, missä nuoriso muutoinkin puhui suomea, perustettaisiin suomenkielisiä kouluja. Ehdotukseen kuului, että suomenkielinen opetus olisi aloitettava ensimmäiseltä luokalta ja sen olisi jatkuttava suomenkielisenä läpi koko kouluajan ja lukion. Ehdotus ei koskenut ainoastaan peruskoulutusta tai pappien koulutusta, vaan suomenkielisen sivistyneistön luomista kaikilla
oppialoilla, joilla suomenkieliset jatkaisivat opintojaan yliopistossa.
Koulussa suomeksi oppinsa saaneet saisivat ja kykenisivät Bergrothin ehdotuksen mukaan opiskelemaan myös yliopistossa suomen
kielellä. Hän huomautti, että suomenkielisiä yliopistollisia oppikirjoja ei
tosin ollut. Tämä oli ymmärrettävää, sillä tuolloisessa tilanteessa niillä ei
olisi ollut riittävän suomenkielentaitoisia lukijoitakaan. Bergroth ehdottikin, että suullinen opetus voisi aluksi korvata suomenkielisten oppikirjojen puutteen ”siksi kuin tarvetta myöten sopiwia ja mukawia kirjoja ehdittäisiin teettää”.77
Koulukysymyksen jumaluusopillisessa ylioppilastiedekunnassa herättämä keskustelu jäi lyhyeksi, mutta kuvasti tiedekuntayhdistyksen alkukauden fennomaniaa, intoa suomen kielen edistämiseen. Koulukysymys muuntui ehdotukseksi suomenkielisten koulujen luomisesta sekä
suomenkielisen sivistystien avaamisesta suomenkieliseen yliopisto-opetukseen johtavaksi väyläksi. Historian ironiaa onkin, että juuri tämä
koulutustie, jota keskustelualustuksessa vasta ehdotettiin, muodostui
teologian ylioppilaiden rekrytoitumisessa erittäin merkittäväksi 1800luvun lopulla.
Tiedekuntayhdistyksen ehdotus oli radikaali. Se esitti itse asiassa ohjelman suomenkielisen akateemisen sivistyneistön luomiseksi. Tällaista
aktiivisuutta ei löytynyt esimerkiksi tuomiokapituleilta, joille se olisikin
ollut poliittisesti mahdotonta. Kansan sivistystason nostamista ei edes
kansakoulun osalta pidetty tarpeellisena. Tuomiokapitulien vuonna
1856 antamien lausuntojen mukaan kansakoulun olisi pitänyt olla
uskontokoulu, joka valmistaisi lapsia rippikouluun.78
Pöytäkirjaan ei ole merkitty aiheesta käytyä keskustelua tai ehdotusta vastustaneita mielipiteitä. Voitaisiin ajatella, että tämä johtui kielitaidon puutteesta. Ehdotusta vastustavat eivät ehkä kyenneet ymmärtä61

mään suomenkielistä esitystä eivätkä keskustelemaan siitä suomeksi.
Vastustuksen vähäisyys ja jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen alkukauden muutoinkin selkeä sitoutuminen suomen kielen edistämiseen viittaisivat kuitenkin siihen, että ehdotuksen tuollainen vastustus
oli todella vähäistä. 1850-luvun tuleva papisto näki koulukysymyksen
toisin kuin tuomiokapitulit, eikä koulun erottaminen kirkon valvonnasta, jota vastustivat varsinkin herännäistaustaiset papit, edes noussut
keskusteluun.79
Ylioppilaiden yleistä mielipiteenmuodostusta 1850-luvun lopulla
kuvaa eräs pohjalaisen ylioppilaan aikalaisluonnehdinta vuodelta 1858.
Suomenmieliset ja skandinaavit ajattelivat kummatkin, että Suomea
uhkasi idästä vaara, joka oli torjuttava. Skandinaavit suosittelivat parannuskeinoksi vapauden lisäämistä ja lähempää yhteyttä Ruotsiin. Suomenmieliset taas pitivät ratkaisevana kansakunnan aineellisen ja henkisen kehityksen edistämistä ja suomen kielen tekemistä maan viralliseksi
kieleksi, kun taas skandinaaveille kielikysymys oli toisarvoinen.80
Jumaluusopin ylioppilaat olivat tiedekuntayhdistyksen perustamisen
alkuvuosina suomenmielisiä. ”Idän vaaraa” ei sen sijaan koskaan käsitelty suoraan. Suomenmieliset suomen kielen edistäjät olivat 1800-luvun
akateemisessa maailmassa nouseva kansallismielinen ryhmä, joka oli
kulttuurisesti ja poliittisesti altavastaajan asemassa kahdella tasolla. Suomessa virallinen kieli oli ruotsi ja maan kulttuuri oli ruotsinkielinen.
Sen yläpuolella oli puolestaan venäjä, venäläinen virkakunta, suuriruhtinas ja imperiumi. Valtahierarkiassa pohjimmaisena olleen suomenkielisen suomalaisuuden edistyminen perustui korkeimpien vallanpitäjien
suosioon. He edistivät suomalaisuushankkeita heikentääkseen ruotsalaisuutta ja ruotsalaismielisyyttä Suomessa, mikä samalla siis avasi suomenmieliselle toiminnalle ”mahdollisuuksien ikkunan”.
Yleistilanteen huomioon ottaen on siten suomenmielisten tavoitteiden näkökulmasta johdonmukaista, että venäläisen vallan edessä suomenmieliset, omaa asiaansa edistääkseen, esiintyivät lojaaleina ja pidättyivät Venäjän arvostelusta. Kyse oli kulttuurisesti ja poliittisesti alistetussa asemassa olleen kansallisuusryhmän selviytymisstrategiasta tilanteessa, jossa suomenmielisillä ei ollut omaa poliittista eikä juuri muutakaan voimaa. Kuinka tietoista tai tiedostettua tämä oli tuon ajan jumaluusopin ylioppilaiden parissa, sitä emme tiedä. Sen sijaan Venäjän
avoimen arvostelun aiheuttamat seuraukset olivat kyllä kaikkien tiedos62

sa. Suomenmieliset jumaluusopin ylioppilaat eivät saarnanneet ”idän
uhkaa” vastaan. Heidän varovaisesti muotoilluista kommenteistaan voidaan kuitenkin tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä suhtautumisesta Venäjään.
Tiedekuntayhdistys järjesti vuonna 1854 kirjoituskilpailun, johon
tuli yhdeksän kilpakirjoitusta, joista yksi otsikkonsa mukaan käsitteli
kirkon ja valtion suhteita Suomessa. Kirjoitus ei valitettavasti ole säilynyt, joten emme voi tietää, miten sen laatinut ylioppilas ymmärsi ja
määritteli valtion Venäjän imperiumiin kuuluvassa Suomessa.81 Suorasanaisia poliittisia kannanottoja ei jumaluusopillisen tiedekunnan alkuvaiheilta löydy kuin kaksi, mutta yksittäistapauksetkin kuvannevat
jotain ylioppilaiden keskuudessa vallinneista mielialoista. Kyyhkysen
perustamiskokouksessa käsiteltiin esimerkiksi historiallis-kielitieteellisen
tiedekuntayhdistyksen esitystä, että tiedekuntayhdistysten käyttöön hankittaisiin yhteisesti piano Pietarista. Sinänsä yhteisen pianon hankkimista
vastaan ei kenelläkään ollut mitään huomauttamista, mutta hankkeesta
kieltäytyminen perusteltiin suosi suomalaista -periaatteella. Teologian ylioppilaat torjuivat ehdotuksen sillä perusteella, että olisi parempi ja sopivampi suosia ”omasta maasta oman maan soittokaluin tekijöitä”.82
”Syystä sanoo Syyrakki: Jumalan pelko on viisauden alku”, alkoi
puolestaan Kyyhkysen isänmaanrakkautta pateettisella kiihkeydellä korostava suomenkielinen artikkeli vuodelta 1856. Kyseessä oli uskonnollisiin sananparsiin puettu kansallisen heräämisen kehotus, jonka oli allekirjoittanut nimimerkki J. H.-g. Artikkelin mukaan ylioppilaiden
(”meidän”) tuli harrastaa ja edesauttaa isänmaan ja kansan yhteistä parasta, sen sivistymistä ja kaikinpuolista edistymistä. Kirjoittaja kuvasi
suomalaisen isänmaan ihmiselle antamia suuria lahjoja: omaa kieltä
(millä kirjoittaja tarkoitti suomea), vapautta, omaa sivistystä, omia lakeja. Omassa kansassa me suomalaiset olemme ”kuin veljet ja sukulaisten
kesken”, hän kirjoitti. Antaessaan kansalaisilleen ”kaiken” isänmaa myös
vaatii jotain takaisin. Kirjoittaja jatkoi, että Suomi oli ”meillä” vain lainassa ja tarkoituksena oli jättää se entistä parempana tuleville sukupolville. Ne moittivat ”meitä”, jos emme niin tee ”ettemme ole varjelleet
kansan itsenäisyyttä”.83
”Esi-isiltä on saatu monta lahjaa. Jättäkäämme mekin Suomen vasta
syntyville pojille runsaat meille lahjaksi annetut lahjat kasvavaksi perinnöksi etteivät he tulevaisuudessa syyttäisi meitä kelvottomiksi ja lais63

koiksi huoneenhaltijoiksi, jotka ovat haaskanneet heidän omaisuutensa
ja jättäneet maamme alttiiksi vierahille ja muukalaisille. Muistakaamme
siis mitä Jumala, mitä isänmaa meiltä vaatii!”, artikkeli kehotti.
Woi surkeaa olisi jos tulevilla sukupolvilla ei enää olisi omaa
maata, omaa kieltä, mieltä, omia asetuksia eikä hallitusta eli
kansa olisi kadonnut ja maa olisi muukalaisten hallussa. Vielä
emme ole hukassa. Vasta nyt olemme heränneet. Nyt on aika
veljet unesta nousta ja työhön kaksin käsin ruveta. Rukoilkaamme ja tehkäämme työtä isän-maan ja Suomen kansan eduksi ja
hyödyksi, ei peläten, ei myöntyen eikä nääntyen.
Kyyhkysen artikkelissa oli kyse raamatullisin kielikuvin ilmaistuista poliittisista tavoitteista, joihin kuuluivat kansan sivistyksen kohottaminen, oma maa, omat lait ja oma hallitus. Se kuvasi maan, suomenkielisen Suomen, tulevaa itsenäisyyttä, joka saavutettaisiin jos ”nyt” ryhdyttäisiin toimiin sen toteuttamiseksi. Artikkeli oli herätyspuhe, joka samalla kuvaili, mitä hedelmiä tuo työ tuottaisi tulevaisuudessa. Kirjoittaja samaisti Raamatun tekstiä soveltaen isänmaan rakastamisen ja kristinuskoon sitoutumisen seuraavasti:
Jos me hartaalla halulla ja tunnolla teemme työtä kansallisessa
hengessä, kuka voi sitte meitä vastaan olla. Ei kaiken maailman
voimat eikä väkevyydet, ei ihmisten konstit eikä koukut, jos me
vaan olemme totisella rakkaudella, elävällä tunnolla ja kansallisella mielellä liikutetut. Sitte käy kaikki hyvin: Suomen kansa
elää ja kasvaa sivistyksessä, opissa ja taidossa; wahvistuu ja warustuu kaikissa sekä hengen että ruumiin asioissa; saapi rikkaan
lahjan ja palkinnon: oman kielen, oman sivistyksen, oman vapauden ja itsenäisyyden.
Kirjoittajan mukaan tieteen, taiteen ja kirjallisuuden sekä käytännön
elämisen tasoa oli nostettava. Silloin hänen mukaansa ”Suomen koittava aamurusko nousee ja valaisee tuntomme ja karkoittaa nykyisen pimeän ja hämärän silmistämme”.84
Kirjoittaja käsitteli myös ajatustensa mahdollisia arvostelijoita, niitä
jotka pitivät kirjoittajan Suomelle kuvamaa aamuruskon sarastusta
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mahdottomana. Hän toisti, että Suomi oli vallattu maa, joka ei ollut
saanut pitää ”omaa valtaansa ja itsenäisyyttään”, kansakin oli köyhä,
kielen asema huono ja väestö pieni. ”Ulkoa katsoen” tämä kaikki oli
totta. Hän kuitenkin esitti, että Suomen arvostelijat eivät tunteneet
”kansan luontoa, ei sen nykyistä suuntaa, ei sivistyksen vastustamatonta
voimaa, ei historiaa”. Tämän jälkeen kirjoituksessa seurasi moitteita
isänmaahan välinpitämättömästi suhtautuville, tekosyihin vetoaville.
He vain puolustelivat omaa huonouttaan, heissä ei ollut rakkautta, he
luulivat voivansa toimia aivan kuten itse halusivat ja olivat valmiit myymään kansan aarteet saadakseen vain itselleen rahaa, tavaraa, virkoja ja
turhaa, katoavaa kunniaa. Ahneus, oma huonous ja väärä kunnianpyyntö johti kirjoittajan mielestä monet ”harhateille”, pois isänmaan oikeasta rakastamisesta. Harhateille joutuneet toimivat kansaa vastaan,
”suureksi esteeksi ja haitaksi sen itsenäisyydelle ja vapauden edistymiselle”.85
Kirjoitus päättyi monisanaisiin lohduttaviin loppukehotuksiin. Kirjoittajan mielestä Suomen tulevainen onni jo kuumotti ja loisti ”tämän
paksun hämärän läpi. Sen ajan täyttymys on läsnä, ottakaamme siis
ajasta vaari, sillä aika on kallis. Tehkäämme työtä niin kauan kuin päivä
on, sillä sitten kun yö tulee silloin ei voi työtä tehdä”. Kirjoittajan mukaan kansan asiaa, ”Suomen kieltä, Suomen mieltä”, piti harrastaa sopivalla ja sopimattomalla ajalla tietäen, että se kantaisi runsaan ”ijankaikkisen hedelmän, jota ruoste ei raiskaa, koi kaiva eikä varkaat varasta”.
Artikkelin julistamaa ihannekuvaa tulevaisuuden itsenäisestä Suomesta vahvistivat viittaukset Suomen kansan vaikeaan menneisyyteen.
”- - vaikka esi-isillämme on ollut monta onnettomuutta, vastoinkäymistä, kurjuutta ja viheliäisyyttä, on täällä Suomen kylmillä saloilla kaikkien näiden onnettomuuksien alla kyteneet ja eläneet näihin päiviin asti
säilyneet sen kallisarvoiset ominaisuudet. Suomen kansa on ihmeellisellä kestäväisyydellä pitänyt pintansa, sen oma kieli ja luonto, sen kansallisuus on vaikeuksien estämänäkin vähä vähältä edistynyt.” Esittämiensä
tavoitteiden suhteen kirjoittaja oli toiveikas, olihan ”kansallinen tunto
virkistynyt, ruvennut avaamaan silmiänsä, tullut huomaamaan mitä sen
rauhaan sopii”.
Artikkelissa uskottiin kansallisen rakennustyön toteuttaminen yliopiston tehtäväksi. ”Tämä universiteetti, tämä korkia opisto, tämä Suomen sivistyksen sydän, tämä olkoon se paja ja ahjo, jossa urhoollisia ja
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väsymättömiä työmiehiä tehdään perkaamaan ja raivaamaan tälle rakastetulle kansalle tietä sivistykseen ja valistukseen ja kaikkeen onnellisuuteen, että kansa tulisi tuntemaan itsensä ja omat voimansa.” Kirjoittaja
toivoi ”elävän kansallistunnon” elähdyttävän ylioppilaita ja yhdistävän
eri tiedekuntien jäsenet. Lisäksi artikkelin kirjoittaja kehotti toisia ylioppilaita ”usein” puhumaan ja kirjoittamaan isänmaan asioista, niin että
”kansan sydän saisi syntyä meissä”.86
”Kansa” esiintyi artikkelissa monessa roolissa. Se oli rakas, rakkauden kohde, kahleissa, menneisyyden koettelemukset ihmeellisesti sietänyt. Kansalla oli vastustajansa; sen edistymistä vastustivat isänmaallisista
pyrinnöistä välinpitämättömät. Artikkelissa kuvailtu kansa oli Anthony
D. Smithin kuvaamassa mielessä etninen kokonaisuus. Sillä oli yhteinen
erisnimi, kotimaa, yhteisen kulttuurin ”muista” erottava kieli, historian
koettelemukset, vihollisia ja se oli lämpimien tunteiden kohde. Tämän
lisäksi artikkeli meni lateraalisessa nationalistisessa ohjelmassaan etnisen
ryhmän nationalismia pidemmälle esittäessään Suomelle omaa hallitusta, omia lakeja ja ”itsenäisyyttä”. Ylioppilaiden piti herättää kansa. Sen
aineelliseksi ja henkiseksi kohottamiseksi tuli ylioppilaiden, sittemmin virkamiehinä ollessaan, toimia ”hartaalla halulla ja innolla”. Ja artikkeli jatkui: ”Seuratkaamme niitä viittauksia, joita Castrén ja muut oikeat Suomen miehet ovat meille jättäneet. Pian, sitten aivan pian sitte
pääsee kansa irti näistä pimeyden kahleista.” Artikkelissa Suomi, ei Jumala vaan isänmaa, kutsui ylioppilaita valtakuntansa työhön. ”Suomi
kutsuu meitä työhön viinamäkeensä, se huutaa meitä, älkäämme siis
viipykö, vaan nopeasti joutukaat, sillä eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän.”87
On lähteiden puuttuessa mahdotonta arvioida, kuinka laajasti kansallisen herätyskirjoituksen laatijan näkemykset vastasivat muiden
jumaluusopin ylioppilaiden näkemyksiä. Artikkelissa kansallismielisyyttä ja suomenkielisen kansakunnan edistämistä ei vain perusteltu uskonnollisesti, vaan nationalismi esitettiin uskontona. Se kutsui, se velvoitti ja se edellytti toimintaa ”nationalismiuskonnon” edistämiseksi.
Nimimerkki, mikäli se oli lyhennys kirjoittajan nimestä, näyttää sopivan vain yhteen kevätlukukaudella 1856 opiskelleeseen jumaluusopin
ylioppilaaseen, Johan Holmbergiin (1827–1886). Talonpoikaistaustainen Holmberg vihittiin papiksi aprillipäivänä 1857 ja hänen uransa oli
tavanomainen eikä ole herättänyt jälkipolvien silmissä erityistä huomio66

ta. Hän kuoli Kokkolan kirkkoherrana, virassa, jonka oli saanut vuonna
1883. Olipa kyseessä Holmberg tai joku muu, kuin huutavan äänenä
korvessa esiintyneen kirjoittajan tyyli kuitenkin kertoo, että hän koki
olevansa herättäjä, joka kehotti muita yhtymään näkemyksiinsä ja ryhtymään kansalliseen työhön. ”Tässä ei enää saa olla joutilaana ja ujomielisenä käydä pää kekallansa, älyämätä ja hoksaamata mihinkä pitäisi
ruvettaman, sillä kaikki me avosilmin näemme, mikä työ on tehtävä.
Tällä sydämellisellä toivotuksella, tällä wahvalla luottamuksella, ettei yksikään meistä enää epäile, waan tarttuu kaksin käsin työhön, lopetan tämän pikaisesti laaditun kirjoituksen.”88
Tämä mielenilmaus oli tulevaisuudenhaave, jonka toteuttamiseksi
kirjoittaja kehotti jumaluusopin ylioppilaita ryhtymään kansalliseen
työhön. Se samoin kuin tiedekuntayhdistyksessä esitetyt muut näkemykset osoittavat, ettei Eric Hobsbawmin yleisluonteinen kuvaus suomalaisista 1800-luvun lopun venäläistämistoimiin asti Venäjän imperiumille uskollisina valtiopatriootteina pidä paikkaansa jumaluusopin
ylioppilaiden eikä muidenkaan ylioppilaiden osalta. Lojaali valtiopatriotismi oli ”virallinen linja”.89 Ylioppilaat saattoivat kuitenkin haaveilla aivan muusta; kansa herättämällä piti luoda itsenäinen suomenkielinen
valtio. Illegaalissa Pohjalaisessa osakunnassa joukko 1850-luvulla ylioppilaiksi valmistuneita perusti vuosikymmenen lopulla ”Punaisen Tasavallan”. Se oli leikkimielinen salaseura, huvitteluseura, josta nopeasti kehittyi kansallismielinen, isänmaa henkinen toveripiiri. Siellä esitetyt
vaatimukset kansallistietoisuuden herättämiseksi ovat samantyyppisiä
kuin Holmbergin artikkelissa, tosin ilman tämän uskonnollista paatosta. Jumaluusopin tiedekuntayhdistyksessä ilmaistut näkemykset 1850luvun lopulla olivat osa tuon ajan suomalaisten mielipiteiden jakaantumista toisaalta ”kansalliseen” ja toisaalta ruotsinmieliseen, liberaaliseen
suuntaukseen.90 Jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys edusti tässä mielipiteenmuodostuksessa selkeästi kansallista linjaa.
Kansallinen herätyskirjoitus on ainoa laatuaan, mutta kuvastaa
omalta osaltaan sitä kiihkeyttä, jolla isänmaan rakastamiseen suhtauduttiin – tai miten kirjoittaja halusi siihen suhtauduttavan. Vallinneen sensuurin oloissa on selvää, ettei mikään tuolloinen lehti olisi voinut julkaista kyseistä Kyyhkysen artikkelia. Kirjoituksen mukaan Suomi oli
muukalaisten valloittama ja sortama maa, josta kuitenkin ahkeralla,
kansallishengen elähdyttämällä työllä tulisi itsenäinen valtio.
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Ajatuksia Suomen itsenäisyydestä tai Suomesta venäläisten sortamana maana ei saanut ilman seuraamuksia esittää julkisesti. Mikäli
Kyyhkysen tämä numero olisi joutunut sijaiskanslerin tarkastamaksi, lehti olisi luultavasti lakkautettu ja artikkelin kirjoittaja olisi erotettu yliopistosta. Ylioppilaiden keskinäiseen mielenilmaisuun tarkoitettu kirjoitus kuvaa omalta osaltaan, mitä yksi jumaluusopin ylioppilas ajatteli
Suomen asemasta aikakautensa virallisen julkisivun takana, sensuurin
ulottumattomissa.
Markku Heikkilä on esittänyt, että suomalaisen kansalaisuskonnon
ilmaukset ovat usein liittyneet patriotismiin sekä uskonnolliseen ja
usein selkeästi kristilliseen paatokseen. Hän on myös todennut, että historiantutkimuksen näkökulmasta näyttäisi olevan erityisen mielenkiintoista kiinnittää huomiota niihin vaiheisiin, jotka ovat synnyttäneet tarvetta kansalaisuskonnon ilmaisemiseen ja levittämiseen kansalaisten
keskuuteen. Heikkilä on kansainväliseen tutkimukseen viitaten niin
ikään todennut, että kansalaisuskonto tulee ajankohtaiseksi, kun moderni kansallisuusaate alkaa vaikuttaa yhteiskunnassa. Tiedekuntalehdessä ilmestynyt kirjoitus oli kansalaisuskonnon varhaisin ilmentymä
jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä. Se kutsui kansalaisuskonnon papistoon jumaluusopin ylioppilaita saarnaamaan kansalle isänmaallisuutta ja herättämään siinä isänmaallisia tunteita. Tämä tapahtui
Krimin sodan nostattamassa henkisessä ilmapiirissä, kansankielellä eli
suomeksi ruotsinkielisessä yliopistossa ja tilanteessa, jossa ylioppilaiden
itsehallinnollista toimintavapautta oli aiempaan verrattuna huomattavasti rajoitettu.91
Jumaluusopin ylioppilaiden kokouksissa ei Venäjän vaaraan viitattu
suoraan. Kanslerin vuonna 1860 lähettämä kirje on kuitenkin tästä näkökulmasta mielenkiintoinen. Niille jumaluusopin ylioppilaille, jotka
lähtisivät opiskelemaan papiksi Tarton yliopistossa, tarjottiin haettavaksi
huomattavaa 200 hopearuplan stipendiä. Lähtijöiltä edellytettiin hyvää
suomen kielen taitoa. Stipendin vastapainoksi heidän olisi palveltava
pappeina Inkerinmaalla. Se mitä ehdotuksessa ei mainittu, mutta minkä ylioppilaat varmasti tiesivät oli, että Venäjällä työskentelevien pappien ansiotaso oli parempi kuin Suomessa. Pietarin konsistorin alueella
pappien nimellispalkka oli kolminkertainen Suomessa työskentelevien
pappien ansiotasoon verrattuna. On siten luonnollista, että vastavalmistuneille, köyhistä oloista opintielle lähteneille, ilman vakituista vir68

kaa oleville ja mahdollisesti velkaisille papeille työskentely Venäjällä oli
taloudellisista syistä varsin houkuttelevaa. Huomattava stipendi puolestaan tarjosi mahdollisuuden taloudellisista huolista vapaaseen opiskeluun.
Tiedekuntayhdistyksen suomenkielinen pöytäkirja esitti stipenditarjouksen, sitä mitenkään muuten kommentoimatta, olevan tarkoitettu
niille ”jotka tahtovat Isänmaansa hyljätä toivomattakaan enää koskaan
päästä Isänmaata palvelemaan”. Pietarin evankelis-luterilainen konsistori puolestaan tarjosi vuonna 1868 300 ruplan apurahaa suomenkielisille ylioppilaille, jotka sitoutuisivat valmistumisensa jälkeen palvelemaan neljä vuotta Inkerinmaalla. Kukaan ei kuitenkaan ilmoittautunut
apurahan hakijaksi; ”ei kukaan uskaltanut tarttua onkeen”, kuvaili tilannetta köyhänpuoleinen ylioppilas Juho Saarinen, joka sittemmin itse
työskenteli pappina Inkerinmaalla ja Pietarissa. 1800-luvulla monet
muutkin, kaikkiaan 135 suomalaista pappia, muuttivat valmistumisensa jälkeen työskentelemään pääosin Pietariin ja Inkerinmaalle. Enemmistö heistä oli nuoria pappeja, joilla ei ollut vakituista virkaa Suomessa. Venäjällä työskennelleistä vain 47 palasi Suomeen.92
Ylioppilaiden yleinen suhtautuminen Venäjän-stipendeihin oli
muuttunut jo 1840-luvulla, kun niiden luonne muuttui. Stipendin saaneilta edellytettiin vuodesta 1844 alkaen, että he kotiin palattuaan opettivat viisi vuotta venäjää suomalaisissa kouluissa. 1840-luvulta on säilynyt tietoja Venäjän-stipendien arvostelusta erityisesti Savo-karjalaisen
osakunnan piirissä. Osakunnan jäsenet, kuraattorinsa ehdotuksesta,
vannoivat maljoja kohotellen, etteivät menisi stipendiaateiksi Venäjälle.
Stipendien suosio suorastaan romahti 1850-luvulla. Esimerkiksi huomattava Aleksanterin stipendi, joka oli julistettu ensimmäisen kerran
haettavaksi vuonna 1853, oli hakijoiden puutteessa jo kolmatta kertaa
haettavana vuonna 1855.93 Jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä
stipendien vastustaminen oli tähän verrattuna lievää, mutta liittyi kuitenkin aikakauden ylioppilaiden kielteiseen yleislinjaan. Näin siitäkin
huolimatta, että opiskelustipendi Tarttoon tai Pietarin konsistorin apuraha eivät kumpikaan edellyttäneet venäjän kielen taitoa eikä venäjän
opettamista. Työskentelykin Inkerinmaalla olisi tapahtunut suomeksi.
Yksi 1850-luvulla aktiivisesti suomen kieltä edistäneistä ja sittemmin
”isänmaan hyljänneistä” jumaluusopin ylioppilaista oli suurelle yleisölle
tuntemattomaksi jäänyt Johan Wilhelm Murman (1830–1892). Hän oli
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Johan Wilhelm Murman oli tiedekuntayhdistyksen jäsen 1852–1857. Murmanin suomenkielinen julkaisutoiminta jatkui myös valmistumisen jälkeen. Psykologian alaan kuului hänen vuonna 1860 julkaisemansa Setän opetuksia
sielunviljelyksestä (70 s.). Toiselta SKS:n stipendiaattimatkaltaan vuodelta 1863
hän julkaisi Suomi-aikakauskirjassa Kertomuksen tiedustelumatkasta Pohjanperällä vuonna 1865. Pekka Aschanin kanssa hän toimitti vuonna 1866 oppikirjan Eläintiede (Zoologia) suomalaisille alkeiskouluille 1 – 2. Murman toimitti
teoksesta osan 1, Nisäkkäät ja linnut (137 s.). Museoviraston kuva-arkisto.

kirjoittautunut yliopistoon Pohjalaisen osakunnan jäseneksi kesäkuussa
ja aloittanut opintonsa teologisessa tiedekunnassa syksyllä 1852, juuri
ennen uusien statuuttien voimaantuloa. Opintonsa aloittaessaan tämä
haukiputaalaisen piian avioton poika oli jo 22-vuotias.94 Murman toimi
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vuonna 1854 tiedekuntayhdistyksen sekä ruotsin- että suomenkielisenä
sihteerinä ja valmistui keväällä 1857. Ylioppilas Murman oli tiedekuntayhdistyksen alkuvuosien tuotteliain suomen kielen edistäjä. Suomenkielisen kirjallisuuden historiassa hän oli edelläkävijä erityyppisten suomenkielisten teosten ”ensimmäisenä” julkaisijana. Hänen opiskeluaikainen kirjallinen tuotteliaisuutensa oli hämmästyttävän runsasta. Ensimmäisenä opiskeluvuonnaan 1852 hän julkaisi ruotsin kieliopin Harjoittava ruotsin-kielen-oppi alkaville (72 s.). Se on ensimmäinen suomeksi laadittu vieraan kielen oppikirja.95
Vuonna 1854 Murman keräsi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
stipendiaattina kansanrunoutta Peräpohjolasta ja Lapista sekä julkaisi
keräelmänsä Suomi-aikakauslehdessä, sensuurin vaatimuksesta tosin
ruotsiksi. Artikkelia Några upplysningar om Finnarnas fordna vidskepliga
bruk och trollkonster samlade i Norra-Österbotten (26 s.) Martti Haavio
kutsui ensimmäiseksi suomalaisia taikoja käsitelleeksi kirjoitelmaksi. Samana vuonna julkaistiin Murmanin suomentama J. V. Hovingin Käytännöllinen maan-hoitaja tahi osviitta pellon, metsän ja karjaston hoitamiseen, että niistä hyvä ja kestävä voitto saataisiin: Suomen talonpojan
tarpeeksi (161 s.) sekä suomennos Johann Heinrich Kurtzin Christliche
Religionslehre -teoksesta (266 s.). Kurtzin teoksen suomennoksesta Kristillinen uskon oppi, evankeliumillisen seurakunnan opin mukaan julkaistiin uusintapainokset vuosina 1874 ja 1889. Vuonna 1855 Murman
julkaisi virsikanteleella soitettavaksi tarkoitetun suomalaisen messun.
Ensimmäinen suomeksi julkaistu psykologian oppikirja on myös jumaluusopin ylioppilas Murmanin kirjoittama, vuonna 1856 ilmestynyt
Setän opetuksia sielu-tieteestä ajattelevalle kansalle luettavaksi (32 s.).
Murmanin mielestä sielutiedettä ja kristinuskoa yhdisti se, että kumpikin opetti ihmistä tuntemaan itseään. Setän opetuksia -teos onkin näiden kahden yhdistelmä, kristillisen sielutieteen oppikirja. Muiden kirjallisten töidensä ohella Murman toimi kevätlukukaudet 1855 ja 1857
tiedekuntalehti Kyyhkysen toimittajana.96
Murmanin muita opiskeluaikaisia kirjallisia töitä olivat Uno Cygnaeuksen kustantama suomennos Karl Bormannin teoksesta, joka ilmestyi vuonna 1856 nimellä Elämä kaupungissa ja maalla, kedolla ja
metsissä: luku ja apu-kirja käsitystajun harjoittamiseen (111 s.) ja seuraavana vuonna valmistunut johdatus katekismusopiskeluun Johdatus historialliseen uskon-oppiin: katekismusluvun perustukseksi nuorisolle (36 s.).
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Murman toimi jonkin aikaa vuonna 1857 ilmestymisensä aloittaneessa
Suomen julkisissa sanomissa, mutta jätti lehden sen ”ei-isänmaallisen
asenteen” vuoksi.97
Noin kymmenen vuoden ajan valmistumisensa jälkeen Murman
haki paikkaansa kirkossa ja koulun palveluksessa. Hän onkin esimerkki
sosiaalisen nousun vaikeudesta pappissäädyn sisällä. Sääty-yhteiskunnassa syntyperä saattoi vaikuttaa virkapaikan saamiseen vielä 1880-luvun loppuvuosikymmenille saakka. Alemmista yhteiskuntaluokista ja
vaatimattomista oloista kotoisin olleiden ylioppilaiden, jotka osasivat
suomea toisin kuin sivistyskotien jälkeläiset, oli valmistuttuaan vaikea
löytää kirkosta vakituista virkaa. Murman kuului niihin teologeihin,
jotka ilmeisesti velkojensa vuoksi eli taloudellisista syistä hakeutuivat
työhön Inkeriin. Siirtyminen Inkerin luterilaisen kirkon palvelukseen
siirsi tämän S. G. Elmgrenin, Snellmanin ja Lönnrotin arvostaman suomalaisen kirjakielen edistäjän fennomaniaprojektin päävirran ulkopuolelle. Snellmanin suomenkielisen kirjallisuuden nuoreksi lupaukseksi
kutsuma Murman kuoli vuonna 1892 Keltto-Rääpyvän seurakunnan
kirkkoherranvirassa, jonka hän oli saanut vuonna 1873.98
Murmanin erittäin runsas kirjallinen toiminta 1850-luvulla kuvastaa paitsi yhden jumaluusopin ylioppilaan suomen kielen harrastusta
myös ylioppilaiden suomen kielen harrastuksen muuttuvaa luonnetta.
Se ei ollut vain romanttista kielen ihailua tai pyrkimystä suomen oppimiseen, kuten esimerkiksi 1840-luvun osakunnissa, eikä luterilaisten
tunnustus- ja hartauskirjojen suomentamista, jota puolestaan herännäispapit harrastivat 1840-luvun lopussa ja 1850-luvun alussa.99 Vähitellen suomen kielen harrastus muuttui pyrkimykseksi luoda suomenkielistä kirjallisuutta. Suomenkielisen kirjallisuuden luominen oli yksi
Snellmanin julistamia keskeisiä tavoitteita. Avoimeksi jää, miksei hän
professoriksi tultuaan pystynyt tukemaan tai halunnut tukea Murmania
niin, että tämä olisi voinut jatkaa kirjallista toimintaansa Suomessa.
Jumaluusopin ylioppilaiden mielipiteet uskollisuudesta esivallalle
olivat jo 1850-luvun lopulla jakaantuneet. Huhtikuussa 1857 ylioppilas
Salomon Hirvinen piti ruotsinkielisen esitelmän aiheesta Om lydnad
mot öfverheten. Hirvinen kuului taustaltaan tiedekuntayhdistyksen varhaisen fennomaanikauden jäsenistössä sen vähemmistöön, ensimmäisen
polven sivistyneistöön. Hirvisen isä oli ylihärmäläinen talonpoika. Kokoukseen osallistui 40 teologisen tiedekunnan kevätlukukauden 1857
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kaikkiaan 71 ylioppilaasta. Esitelmän lähtökohtana oli tulkita Uuden
testamentin opetusta esivallasta Roomalaiskirjeen 13. luvun perusteella:
”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on.
Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan tuottavat itsellensä tuomion - - .”100
Hirvisen aiheesta esittämän tulkinnan mukaan Raamatun opetus
esivallasta tarkoitti itse kunkin maan lakeja, joita jokaisen tulisi noudattaa. Hänen mukaansa siis esivalta, jonka Jumala oli Suomessa asettanut,
tarkoitti Suomen lakeja. Jotkut jumaluusopin ylioppilaista olivat kuitenkin sitä mieltä, että esivalta tarkoitti paitsi maan lakeja myös lakien
käyttäjiä ja erityisesti hallitsijoita. Keskustelun lyhykäisestä selostuksesta
eivät käy ilmi eri näkemysten kannattajien lukumäärät. Joka tapauksessa kaikki näyttivät olleen yhtä mieltä siitä, että esivaltaan Suomessa kuului Suomen laki; toisten mukaan siihen kuuluivat lisäksi siis lain käyttäjät ja Venäjän keisari.101
Esivaltatulkinnan ero oli periaatteellisella tasolla merkittävä. Se määritteli eri tavoin esivallan, jolle tuli olla uskollinen. Keskusteluun osallistuneet jumaluusopin ylioppilaat jakaantuivat Hirvisen näkemysten kannattajiin, jyrkkiin ”perustuslaillisiin”, joille esivalta tarkoitti vain Suomen lakeja, ja ”myöntyvyysmiehiin”, joiden mielestä esivaltaan kuului
myös keisari. Vuonna 1857 ilmaistua näkemystä, jonka mukaan esivaltaan Suomessa ei kuulunut keisari, on pidettävä radikaalina. Aihe, esivalta ja sen totteleminen, oli paitsi periaatteellinen myös ylioppilasmaailmassa ajankohtainen.
Esivallan, tässä tapauksessa virkamiesten ja hallitsijan määräysten
vastaisesti, oltiin perustamassa illegaaleja osakuntia eli toimimassa esivallan määräyksiä vastaan. Syksyllä 1857 inspehtori Schauman varoittikin jumaluusopin ylioppilaita rehtorilta saamiensa ohjeiden mukaisesti osakuntien uudelleen perustamisesta ja muistutti osakuntien lakkauttamisesta eli siitä, mitä ”laki ja yliopiston asetukset asiasta määrää”. Hänen mukaansa kuuliaisuus, lain ja asetusten noudattaminen, olisi kansallisen vapauden vahvin tae. Schaumanin lisäys – tuon ajan tiedekuntayhdistyksen suomen kielellä – ”vaikkei sen edestä voida sanoa, että
laki ehdotointa kuuliaisuutta vaatimisellansa, sen vuoksi olisi hyvä ja
oikia” antaa ymmärtää, että laki, kuten vaikka asetus osakuntien lak73

kauttamisesta, saattoi olla myös väärä. Noin kuukautta myöhemmin
jumaluusopin ylioppilaat liittyivät ”mielihyvällä” tiedekuntayhdistysten
kanslerille osoittamaan anomukseen osakuntien uudelleen perustamiseksi. Viisi jäsentä valittiin anomuksen allekirjoittajiksi kaikkien jumaluusoppineiden puolesta .102
YKSITTÄISIÄ

KANNANOTTOJA

Yliopiston ylioppilaskunta oli kokonaisuudessaan pieni, kokoontumistilat yhteiset ja tiedekuntayhdistyksissä seurattiin ilmeisen tarkasti,
mitä muissa tiedekunnissa tapahtui. Jumaluusopin ylioppilaissa herätti
keväällä 1863 suurta närkästystä oikeustieteellinen tiedekuntayhdistys.
Paheksunta liittyi kysymykseen suhtautumisesta Venäjään. Sen syynä
oli, että oikeustieteilijät olivat hyväksyneet jäsenekseen ”erään Pietarin
kaupungin toisesta Lukiosta Yliopistoon päästetyn, Calonius-nimisen
ylioppilaan”. Ylioppilaat olivat sitä mieltä, että oikeustieteellinen tiedekuntayhdistys näin tehdessään oli rikkonut sääntöjä, joiden perusteella
otettiin jäseniä tiedekuntayhdistyksiin. Jos sääntöjä yhdessäkään tapauksessa rikottaisiin, ne muuttuisivat itsessään turhiksi ja hyödyttömiksi. Osoittaakseen tyytymättömyyttään tiedekunta päättikin yksimielisesti lähettää asian johdosta ruotsinkielisen vastalauseen oikeustieteelliselle tiedekuntayhdistykselle.103
Ylioppilaiden pyrkimyksenä oli säilyttää toimintavalta omalla kokouksellaan. Tällöin pikkuasiatkin muodostuivat tärkeiksi ylioppilaiden
itsehallintoperiaatteen vuoksi.104 Ylioppilas Caloniuksen tapauksessa
kyse ei kuitenkaan ollut pikkutapauksesta. Jäseneksi oli otettu Venäjällä
ylioppilaaksi opiskellut nuorukainen, joka ei ollut suorittanut ylioppilastutkintoa Helsingin yliopistossa. Vastustamalla hänen ottamistaan oikeustieteellisen tiedekuntayhdistyksen jäseneksi jumaluusopin ylioppilaat vastustivat Venäjällä ja venäläisissä kouluissa opiskelleiden liittymistä Aleksanterin yliopiston tiedekuntayhdistyksiin ilman Suomessa suoritettua ylioppilastutkintoa. Näin siitäkin huolimatta, että kyseessä oli
suomalainen Georg Henrik Calonius, kenraalikuvernöörinviraston
kanslistin poika.105
Tiedekuntayhdistyksessä aktivistit tekivät poliittista agitaatiota kansallisen aatteen hyväksi, suomen kielen ja suomenkielisen kulttuurin
puolesta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että alkuvaiheessa jumaluusopin yli74

oppilaiden kulttuurinen fennomania poikkesi ns. vanhemman polven
snellmanilaisesta linjasta. Tiedekuntayhdistyksen harvat Venäjää käsittelevät kommentit eivät anna kuvaa neutraalista, pidättyväistä suhtautumisesta, vaan ns. virallisesta linjasta poikkeavasta oppositiomielestä.106
Venäjältä ei saisi ostaa pianoa eikä sinne saisi mennä töihin. Osa jäsenistöstä kielsi Venäjän keisarin esivalta-aseman Suomessa ja tiedekuntalehdessä julistettiin tavoitteeksi Suomen itsenäisyys.
Kevätlukukaudella 1857 lehdessä julkaistiin suomenkielinen kirjoitus ”Miks et kuku Kyhky kulta kielelläsi kaunoisesti”, joka myös luettiin tiedekuntayhdistyksen kokouksessa maaliskuussa.107 Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen alkuaikojen suomen kielen harrastuneisuutta kuvastaa myös nimien eräänlainen suomalaistaminen vuonna
1857; pöytäkirjoissa esiintyvät inspehtori Schaumanni, rohvessori Granfeltti ja maisteri Lindelöövi. 1860-luvun alun ylioppilasaktiivi, kevätlukukaudella 1860 suomenkielisenä sihteerinä toiminut David Mölsä ehdotti palaamista inspehtori- ja kuraattori-nimityksiin mielikuvasyistä,
jotta ylioppilaat eivät enää olisi ikään kuin Kaitsijan kaitsemia lampaita.
Kuitenkin koko tiedekuntayhdistys vastusti ehdotusta ”soma-sointuisista” nimityksistä luopumisesta, ainakin siihen saakka kunnes paremmat ja soveliaammat olisi keksitty.108
Suomenkielisen kirkollisen lehden perustamista jo 1850-luvulla ei
estänyt aatteellisen harrastuksen puute, vaan ajan yleinen tilanne. Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen alkuvaiheen huomattavimpia hankkeita oli nimittäin suunnitelma suomenkielisen kirkollisen lehden julkaisemiseksi. Ylioppilaat ehdottivat sitä kokouksessaan 10. joulukuuta
1853. Ehdotuksen takana oli mitä luultavimmin Polén, jo Savo-karjalaisessa osakunnassa ja Suomettaren toittajana ansioitunut lehtimies. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului, että lehteä julkaistaisiin kaksi kertaa
kuukaudessa yhden arkin verran ja että sen sisältö laadittaisiin mahdollisimman monipuoliseksi. Ehdotuksella oli myös tiedekunnan opettajakunnan tuki. Dekaani Schauman muun muassa ehdotti, jotta suunniteltuun lehteen riittäisi kirjoituksia, että laadittaisiin luettelo henkilöistä, jotka sitoutuisivat toimimaan kirjoittajina. Lisäksi hänen mukaansa
yhden henkilön tulisi ottaa hanke omaiin nimiinsä ja hakea sille lupaa
kenraalikuvernööriltä. Kuraattori Lindelöf lupautui tehtävään ja ehdotti, että lehtihanketta valmisreltaisiin tilaamalla toimitustyön esikuvaksi
Adolf von Harlessin (1806–1879) julkaisema lehti Zeitschrift für
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Protestantismus und Kirche. Aikakauslehtihanketta valmistelemaan valittiin ylioppilaat Johan Albert Tengén ja Lukander sekä maisterit Polén,
Karl Gabriel Leinberg ja J. A. Lindelöf.109
Valmisteluryhmä ehdotti lehden nimeksi Suomalainen Kirkkosanoma, mutta yhdistyksen keskustelussa ”somemmaksi” nimeksi todettiin muoto Suomalaisia Kirkkosanomia. Luonnos lehden sisällöstä alkoi
poliittisesti viisaasti ehdottaen, että lehti sisältäisi kirkkoa ja oppilaitoksia koskevia esivallan säännöksiä ja niiden lisäksi kirjoituksia kaikista
kirkon alaan kuuluvista asioista. Se sisältäisi artikkeleita kristillisen kirkon vaiheisiin merkittävästi vaikuttaneiden miesten elämästä, kirja-arvosteluja, lyhyitä tiedonantoja aikakauden kirkollisen elämän ilmiöistä
sekä Suomen kirkkoa, koululaitosta ja hiippakuntien tapahtumia käsitteleviä uutisia. Suunnitelmat ehtivätkin melko pitkälle. Pääasialliseksi
tekstityypiksi valittiin fraktuura ja lehden suunniteltiin ilmestyvän kerran kuukaudessa kahden arkin laajuisena. Näytelehti ilmestyisi syksyllä
1854 ja ensimmäinen varsinainen numero tammikuussa 1855. Kuten
jo aiemmin oli sovittu, Lindelöf hakisi julkaisulupaa. ”Waan kun muutamat sen kustannuksiin koskevat asiat näkyivät johdattavan pitempään
haasteluun, päätettiin että neuwo-kunta wielä kokoontuisi sijtä tarkemmin tuumittelemaan.”110
Asiaa käsiteltiin seuraavan kerran ylioppilaiden kokouksessa joulukuussa 1854. Aikakauslehden julkaisuhanke lykkääntyi ”siihen tulevaan
aikaan kun se näkyy mahdollisemmaksi niistä kelpaavista syistä, jotka
tiedekunnan omituinen [so. varsinainen] kuraattori maisteri Lindelöf
oli esitellyt kirjeessänsä”.111 Lindelöfin asiaa käsitellyttä kirjettä ei ole
pöytäkirjassa eikä siis tiedetä mitä hän kirjoitti.
Tuolloin oli voimassa vuonna 1850 annettu kielireskripti, joka kielsi
suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemisen poikkeuksena uskonnollinen ja taloudellinen tai taloutta edistävä kirjallisuus. Rajoittamalla suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemista pyrittiin estämään venäläishallinnon näkökulmasta vahingollisen tai uskonnollista rauhaa rikkovan kirjallisuuden leviäminen kansan keskuuteen. Kielto oli ennen
kaikkea poliittinen ja vuoden 1848 eurooppalaisen vallankumousaallon
motivoima; tarkoituksena oli estää suomen kielen edistämishankkeiden
muuttuminen kulttuurisesta kieliharrastuksesta poliittiseksi toiminnaksi.112 1850-luvun tilanteessa oli selvää, että suomenkielinen kirkollinen
lehti oli suunnattu juuri suomenkieliselle kansalle. Kielireskriptin olois76

sa ja Krimin sodan aikana se ei saanut julkaisulupaa, vaikka lehden sisältö olikin hahmoteltu uskonnollis-kirkolliseksi.
Tiedekuntayhdistys puuttui myös ajankohtaisiin ja mieliä kuohuttaneisiin keskustelunaiheisiin yliopistolla. Filosofian ylioppilas Oskar
Tamelander oli värväytynyt ilmiantajaksi kenraalikuvernööri Bergille.
Keväästä 1855 lähtien hän, postipäällikkö ja ”urkintapäällikkö”
Wulffertin erään alaisen avioton poika, oli informoinut Wulffertia ja
hänen kauttaan Bergiä ylioppilaiden toimista ja mielialoista. Tamelanderin tärkeimpänä tehtävänä oli vakoilla Ruotsissa oleskellutta Emil von
Qvantenia, hänen kontaktejaan ja suomalaisia tiedottajiaan, sekä muita
Ruotsissa oleskelleita, epäilyttäviksi arveltuja suomalaisia. Tamelanderin
kerrotaan toimittaneen yksityiskohtaisia raportteja heidän toimistaan ja
lausunnoistaan kenraalikuvernöörille. Asia tuli kuitenkin tietoon Helsingissä ja herätti tavatonta katkeruutta. Asiaan otettiin kantaa myös jumaluusopillisen ylioppilastiedekunnan kokouksissa.113
Viikkokokouksessa marraskuussa 1855 todettiin, että teologisen tiedekunnan jäsenten tietoon oli tullut, että ylioppilas Oskar Tamelander
oli ”siveydellisen hävyttömyyden ja kunniata loukkaavan käytöksen
kautta [menettänyt] oikeuteensa oppilaana olla”. Muiden tiedekuntayhdistysten tavoin jumaluusopin ylioppilaat julistivat informaattorina
toimineen ylioppilaan arvottomaksi kuulumaan yliopistoon. Lisäksi julistus sisälsi vetoomuksen, että ”herrat tiedekunnan jäsenet” eli professorit välittäisivät tästä tiedon ja ”voimallisesti toimisivat yliopiston kunnian puolesta”. Tämän kokouksen pöytäkirjoissa jumaluusopin ylioppilaat käyttivät opinahjostaan ensi kerran nimeä Yli-Opisto.114 Ylioppilaat
siis kehottivat omia professoreitaan toimimaan asiassa ”yliopiston kunnian puolesta” Tamelanderin erottamiseksi.
Klingen osuvan kuvauksen mukaan Aleksanterin yliopistoon suhtauduttiin Arseni Zakrevskin kenraalikuvernöörikaudelta Johan Maurits
Nordenstamin kauteen, 1820-luvun alusta 1870-luvulle saakka, kuin
rykmenttiin. Muuttunut politiikka, jossa yliopiston oli ns. kunniantunnon ja oman etunsa vuoksi järkevää olla hallituksen tukena, toimi
Tamelanderin tapauksessa. Ylioppilaita oli toki vakoiltu ennen vuoden
1852 statuuttejakin ja oli myös yleisesti tiedossa, että ylioppilaiden kirjeenvaihtoa luettiin ja että ilmiantajia oli esimerkiksi helsinkiläisravintoloiden henkilökunnan joukossa. Vakoilu kuului venäläisjärjestelmään sen luonnollisena osana ja järjestelmä rekrytoi ylioppilasinfor77

maattorinsa opiskelijakurjalistosta tai parempiosaisiin tovereihinsa
kaunaisesti suhtautuneista ylioppilaista. Ylioppilaiden näyttävän tuomion takana oli paitsi ilmiantajaan kohdistuva moraalinen närkästys
myös yritys luoda huomattava demonstraatio Suomessa käytössä ollutta
vakoilu- ja sensuurijärjestelmää vastaan. Kaikki ylioppilastiedekunnat
julistivat Tamelanderin menettäneen moraalisen alhaisuutensa vuoksi
oikeutensa olla ylioppilas, ja lopulta hänet erotettiin yliopistosta.115
Marraskuussa 1855 pidettiin ravintola Thölössä Antin-päivän juhlat, joiden seurauksena niin myöhempi Koillisväylän löytäjä A. E. Nordenskiöld kuin Karl Wetterhofkin joutuivat pian juhlien jälkeen poistumaan maasta. Yliopistoväen juhlassa oli pidetty puheita ja kohoteltu
maljoja eri hallitsijoille, mm. Turkin sulttaanille, mikä tietysti oli kaikkea muuta kuin poliittisesti viisasta, kun Krimin sota oli meneillään.
Jumaluusopin opiskelijatkin, kuten kaikki tiedekuntayhdistykset asiassa
yksimielisinä, ottivat kantaa kyseiseen tapahtumaan ja lähettivät sitä
koskevan kirjeen yliopiston rehtorille. ”Jumaluus Opin Tiedekunnan
kuultua muutamain kanssajäsenten Oppilaskunnasta 30.11. Töölön
rahtyörissa ajattelemata ja sopimattomasti leikkiä laskeneen” ylioppilaat
ilmaisivat yksimielisen paheksuntansa ”ja varman tyytymättömyydensä
tämän heidän keviämielisen menonsa kanssa”.116 Teologit eivät olleet
aloitteentekijöinä protestissa, jonka luultavimmin inspehtorit olivat tilanneet kaikilta tiedekuntayhdistyksiltä, vaan toimivat yhteistyössä muiden ylioppilastiedekuntien kanssa.
Joka tapauksessa ylioppilaiden poliittiseksi tulkittava esiintyminen
esitettiin vain ravintolaillan pilaksi, mihin menettelyyn oli turvauduttu
ylioppilaiden kannanottojen selittelyssä aiemminkin. Tamelanderin tapauksessa ylimmän Venäjän viranomaisen suomalaisiin kohdistama valvonta ja vakoilu tilanteessa, jossa Venäjä oli sodassa ja enemmän tai vähemmän konkreettiset haaveet Suomen yhdistämisestä jälleen Ruotsiin
jos sota kääntyisi Venäjälle epäsuotuisaksi, liikkuivat ilmassa, sai jumaluusopinkin ylioppilaiden tuomion. Samassa kuussa tapahtunut ylioppilaiden maljojen juonti – ja menestyksen toivotus – Venäjän kanssa
sodassa olevan maan hallitsijalle, vieläpä islaminuskoiselle, ei herättänyt
edellisen kaltaista moraalista pahennusta. Se ei tiedekuntayhdistyksen
mukaan saanut aikaan opiskelijakunnian tai yliopiston opiskeluoikeuden menetystä, vaikka se suuntautui Venäjän keisaria ja Suomen
suuriruhtinasta vastaan. Kun kyseessä oli vain ajattelematon ja sopima78

ton pila, se leimattiin näin poliittisesti merkityksettömäksi opiskelijahuumoriksi. Tapahtumaan osalliset kuitenkin erotettiin yliopistosta.117
Teologian ylioppilaiden esiintymiset ja tiedekuntayhdistyksessä käsitellyt järjestysrikkomukset eivät 1850-luvulla olleet luonteeltaan poliittisia tai sellaisiksi tulkittavia mielipiteenilmauksia. Kaksi kokouksissa
käsiteltyä tapausta liittyivät kumpikin juopumukseen ja juovuksissa riitelyyn. Ylioppilas Fredrik Gottlieb Slöör, viipurilainen sepän poika, oli
oleskellut ”kehnoarvoisissa juontipaikoissa” ja joutunut humaltuneena
sanaharkkaan muiden asiakkaiden kanssa. Aiheen toi tiedekuntayhdistyksen käsiteltäväksi inspehtori, jolle asia oli tullut tietoon muuta
kautta ja joka näin hoiti tehtäväänsä ylioppilaiden käytöksen valvojana.
Juopottelemassa oli ollut myös muita, nimettömiksi jääneitä ylioppilaita. Slöör, joka ainoana identifioitiin, selvisi tapauksesta inspehtorin antamalla vakavalla varoituksella. Muita jumaluusopin ylioppilaita kehotettiin varoittamaan tunnistamatta jääneitä, mutta ilmeisestikin tiedekuntayhdistyksen opiskelijajäsenten tuntemia asianosaisia heidän käytöksestään.118
Vakavampi tapahtuma sen sijaan oli oikeustieteen ja jumaluusopin
ylioppilaiden Thölön ravintolassa käymä tappelu, josta oikeustieteen
ylioppilaat olivat kannelleet rehtorille. Jumaluusopin ylioppilaat Berghäll ja Irenius olivat humaltuneina joutuneet riitaan kahden oikeustieteilijän kanssa keilapelistä. Karl Viktor Berghäll ja Karl Viktor Irenius olivat kumpikin taustaltaan rusthollarin poikia ja tiedekuntalehden pitkäaikaisia toimittajia. Riidasta syytettyjen jumaluusopin opiskelijoiden osuutta tappeluun ja kivellä lyömiseen ei kuitenkaan voitu todistaa. Oikeustieteen ylioppilaiden pieksämisen olivat, näin jälkeenpäin selitettiin,
hoitaneet teologien yliopistoon kuulumattomat toverit. Ylioppilaat saivat tiedekuntakokouksessa inspehtorilta ”veljelliset, vaan totiset nuhteet”, ja asian käsittely lähetettiin tiedoksi oikeustieteelliseen tiedekuntayhdistykseen. Ns. vakavaksi asian teki, että jumaluusopillisen ylioppilastiedekunnan maine oli sen mielestä kärsinyt oikeustieteilijöiden ”ajattelemattomista kanteista”. Tiedekuntayhdistys pyysikin oikeustieteilijöitä
arvioimaan, pitäisikö rehtorille kannelleita – ja tappelussa lyödyiksi tulleita – oikeustieteen ylioppilaita nuhdella tapahtuman vuoksi.119
Edellä mainitut nuhtelutapaukset ovat mielenkiintoisia, eivät tosin
tiedekuntayhdistyksen ulkopolitiikan, vaan sen sisäpolitiikan näkökul79

masta. Ylioppilaita ei nuhdeltu esimerkiksi alkoholinkäytön vuoksi,
vaan siksi, että he olivat juovuksissa ollessaan käyttäytyneet sopimattomasti. Jumaluusopin ylioppilaiden varhaisen fennomaanisukupolven aikana alkoholinkäyttö sinänsä ei ollut rike eikä moraalinen tai uskonnollinen pahe. Jumaluusopin ylioppilaiden ensimmäisen sukupolven suurin skandaali oli vekselin väärennösjupakka 1860-luvun lopulla. Sen
johdosta nimeltä mainitsematon ylioppilasväärentäjä erotettiin yliopistosta kahdeksi vuodeksi.120
SUOMENKIELISET

LUENNOT JA KYSYMYS PÖYTÄKIRJOJEN KIELESTÄ

Suomalaisten ylioppilaiden toiminta suomen kielen puolesta keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa ja Venäjään kuuluvassa suuriruhtinaskunnassa ei ollut muodollisesti ainutlaatuinen ilmiö, vaan yksi osa
kansallisuusaatteen eurooppalaista yliopistoreseptiota. Kuten Eric
Hobsbawm on todennut, nationalismin kehitys näkyy koulujen ja yliopistolaitoksen kehityksessä. Yliopistoon ja akateemiseen maailmaan
liittyneellä nationalismilla on ollut kaksi pääasiallista ilmenemismuotoa: kulttuurisen yhtenäisyyden luominen ja nousevan kansallisuusryhmän kamppailu oman kielensä ja historiansa puolesta. Esimerkiksi
Saksassa yliopistonationalismi ilmensi saksalaista kulttuurista yhtenäisyyttä aikana, jolloin poliittista yhtenäisyyttä ei vielä ollut. Venäjän imperiumissa ja Itävalta-Unkarissa yliopistoväen nationalistinen harrastus
keskittyi puolestaan kielen ja kansallisen historian kysymyksiin. Tuolloin keskeiseksi nousevan kansallisuusryhmän toiminta-alaksi tuli
kamppailu kielestä, kansankielen edistäminen yliopistoissa.121
Kansankieltä edistämällä suomalaiset jumaluusopin ylioppilaat liittyivät tähän monikansallisiin imperiumeihin kuuluneiden vähemmistökansallisuuksien yliopistonationalistiseen liikehdintään. Benedict Anderson on painottanut nationalismin kulttuurisia juuria ja näkee nationalismin tai kansakunnallisuuden kulttuurisina tuotteina. Anthony. D. Smith
taas korostaa nationalismin tarkastelussaan kansakuntien kulttuurista
pohjaa muovanneita identiteettejä ja etnisiä siteitä. Hän on hahmotellut
kaksi etnisten yhteisöjen tyyppiä: lateraalisen ja vertikaalisen. Kuten
Juha Manninen on huomauttanut, nämä on järkevä tulkita ideaalityyppisiksi kuvauksiksi.122
Suomen tilanteessa papisto oli laajimmin suomen kielellä toiminut
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sivistyneistöä edustava ryhmä. Sen toiminta liittyi toisaalta Andersonin
korostamaan kulttuuriseen ja kielelliseen aspektiin sekä Smithin kuvaamaan lateraalisen nationalismin malliin. Papisto ja jumaluusopin ylioppilaat olivat lateraalista nationalismia välittävä ryhmä sivistyneistön
ruotsiksi ilmaiseman kansallisen ideologian ja kansankielen välillä, kunnes tämä tehtävä, vertikaalisen mallin mukaisesti, siirtyi muulle sivistyneistölle. 1850-luvulla alkaneessa jakautumisessa nationalisteihin ja
kansainvälisesti orientoituneisiin liberaaleihin jumaluusopin ylioppilaat
sitoutuivat selkeästi ja joskus varsin kiihkeästikin kansallismielisyyteen.
Suomessakin lateraalinen ja vertikaalinen nationalismi sekoittuivat. Jo
varhaisnationalistinen organisoituminen tapahtui läntiseen tapaan vertikaalisesti. Nationalismin 1800-luvulla omaksuneilla ylioppilailla oli tukenaan hallintokoneisto, luterilainen kirkko osana yhteiskunnan hallintorakenteita, maantieteellinen ja omaksi poliittiseksi yksikökseen ymmärretty alue, ulkopuolinen uhka, yhteinen talous, yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet.123
Suomalaisella yliopistonationalismilla on useita syntyhetkiä sen mukaan, miten yliopistonationalismi kulloinkin määritellään. Jos näkökulmaksi valitaan sekä yliopiston organisaatioiden sitoutuminen suomen
kieleen että kansallisen historianopetuksen alkaminen, suomalaisen yliopistonationalismin voidaan katsoa syntyneen vuonna 1853 teologisessa tiedekunnassa. Samana vuonna kun ylioppilaat valitsivat pääkielekseen suomen, kirkkohistorian professori Bengt Olof Lille aloitti kansallisen historian opetuksen teologisessa tiedekunnassa.124
Maaliskuussa 1864 ylioppilas Lybeck ehdotti suomenkielisiä luentoja teologisen tiedekunnan opetusohjelmaan. Ehdotusta ei tehty sen
vuoksi, että tiedekunnassa olisi ollut suomenkielisiä ylioppilaita. Lybeck
perusteli ehdotustaan kielen oppimisella: ” - - jumaluus-opillisten luentojen pitämisen aika Suomen kielellä jo olis käsillä meilläkin, jonka hän
katsoi sangen hyödylliseksi Suomen kielen oppimisen tähden.” Ehdotuksesta syntyi vilkas ”wäittelö”. Tehtyä esitystä vastusti erityisesti kuraattori Erik Viktor Petterson, joka opiskeluaikanaan oli toiminut tiedekuntayhdistyksen ruotsinkielisenä sihteerinä. Ehdotus oli hänen mielestään ennenaikainen, sillä kaikki tiedekunnan opiskelijat eivät pystyneet
seuraamaan suomenkielistä opetusta. Suomea taitamattoman inspehtorin F. L. Schaumanin mukaan suomen kielen virallisen roolin laajentaminen ei ollut vielä ajankohtaista. ”Myös Kaitsija katsoi suomalais81

ten luentojen ei wielä tarkoitustaan täyttävän tästä syystä, että tieteellisyys tulisi sen kautta sorretuksi, koska suomen kieli ei ole wielä niin
waurastunut, että tieteellisten luentojen pitäminen Suomen kielellä olis
hyödyllinen.”125
Tiedekuntayhdistyksen johtavien virkailijoiden, inspehtorin ja kuraattorin, vastustuksesta huolimatta yhdistyksen jäsenet – tai jäsenten
enemmistö – ei pitänyt suomen kieltä sopimattomana tiedekunnan
opetuskieleksi. Tiedekuntayhdistys ehdotti – ehdottajan henkilöllisyys
ei käy ilmi pöytäkirjoista –, että suomen kielen harjoittelu aloitettaisiin
eksegetiikan eli Raamatun selitysopin opetuksesta. Professori esittäisi
esimerkiksi luentojensa tieteellisen osan ruotsiksi ja käytännöllisen suomeksi tai ”waikka molemmat Suomen kielellä”. Jos ylioppilaat eivät oikein ymmärtäisi täysin suomenkielisiä luentoja, ”se mikä wäärin on tullut ymmärretyksi woitaisiin toiskerta luennoissa ojennettaa”.126
A. W. Ingman nimitettiin eksegetiikan viranhaltijaksi vuonna 1864,
ja hän oli teologisen tiedekunnan ensimmäinen suomeksi opettanut
professori. Tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjojen perusteella näyttää siltä, ettei hänen vuonna 1864 aloittamansa suomenkielinen opetus syntynyt hänen omasta aloitteestaan. On tosin mahdollista, että ylioppilaiden ehdotus oli alun perin kuitenkin peräisin papiston kansallistamista
ja suomenkielistämistä ajaneelta Ingmanilta. Niin tai näin, julkisesti esitetyn ehdotuksen teologisen tiedekunnan suomenkielisen opetuksen
aloittamisesta tekivät ylioppilaat.127
Toukokuussa 1863 oli annettu julistus, että yliopistossa sai opettaa
suomeksi ja elokuussa Aleksanteri II oli antanut keisarillisen käskykirjeen, jossa suomi julistettiin 20 vuoden siirtymäajan kuluessa ruotsin
vertaiseksi virkakieleksi. Kansainvälinen poliittinen tilanne, lähinnä
Puolan kapina, tarjosi mahdollisuuden pyytää hallitsijalta myönnytyksiä, mitä suomen kielen aseman edistäjät kuten Snellman osasivat käyttää hyväkseen.128 Samaa mahdollisuuksien ikkunaa käyttivät omassa
tiedekuntayhdistyksessään jumaluusopin ylioppilaat, jotka annettujen
asetusten turvin saattoivat ehdottaa suomenkielisten luentojen aloittamista.
Muutamassa vuodessa tiedekuntayhdistyksen myönteinen suhtautuminen suomen kieleen kuitenkin muuttui. Tiedekuntayhdistyksen kevätlukukauden 1866 pöytäkirjanpitäjät valittiin vain 12 ylioppilaan
osallistuessa kokoukseen. Kristian Kekoni, joka suomalaisti nimensä
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Kekoseksi vuonna 1906, ehdotti tiedekuntayhdistyksen sihteereiden
palkkion muuttamista siten, että aiemman arkkihinnan sijasta sihteereille maksettaisiin pöytäkirjojen laatimisesta lukukausittainen palkkio.
Ehdotuksen mukaan suomenkieliselle sihteerille maksettaisiin suurempi
palkkio kuin ruotsinkieliselle. Suomenkielisen pöytäkirjurin palkkio oli
ehdotuksen mukaan syyslukukaudesta 20 mk ja kevätlukukaudesta 25,
ruotsinkielisen vastaavasti syksystä 15 mk ja keväästä 20 mk.129
Tiedekuntayhdistys ei hyväksynyt ehdotusta, mutta korotti arkkikohtaista kirjoituspalkkiota. ”Tätä keskustellessa nousi luonnollisesti itsestään kysymys, tokko tarvittaneenkaan kahta pöytäkirjuria, suomalaisen pöytäkirjurin viran sanottiin oleivan tarpeettoman.” Suomenkielisen pöytäkirjanpidon jatkamista puolusti ylioppilas Kekoni, jonka palkkioehdotus oli ehkä närkästyttänyt muita ylioppilaita. Suomenkielisen
pöytäkirjan sanottiin näet hyödyttävän vain pöytäkirjanpitäjää itseään.
Kommenteista voi aistia kieliriidan aineksia. Kriittisessä mielessä viitattiin esimerkiksi siihen, että pöytäkirjanpidosta hyötyviksi suomenkielisiksi sihteereiksi oli valittu vain ”selvää suomen kieltä puhuvia” suomenkielisiä.130
Suomenkielisen pöytäkirjan kohtalo siirtyi seuraavaan kokoukseen,
jossa olikin paikalla jo 25 ylioppilasta. Tiedekuntayhdistyksen inspehtori oli vaihtunut Schaumanin siirryttyä piispaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi hyvin suomea osannut kirkkohistorian professori Bengt
Olof Lille, joka omasta puolestaan puolusti suomen käytön jatkamista.
Asiasta sanotaan esitetyn näkemyksiä puolesta ja vastaan, mutta niitä ei
ole tallennettu pöytäkirjoihin. Tiedekuntayhdistyksen kuraattorina oli
syyslukukaudesta 1864 alkaen toiminut ruotsinkielinen Herman Råbergh. Kuraattorin suomenkielistä pöytäkirjaa vastustava argumentti oli
taloudellinen; suomenkielisestä pöytäkirjanpidosta koitui hänen mielestään vain kuluja. ”Yhtä hyvin suomen kirjoittajat saattaisivat kirjoittaa
Sanomalehteen [=Kyyhkynen], joten he käyttäisiwät waiwojansa enemmän ja paremmin tiedekunnan [suomen kielen harrastuksen] innostuttamiseksi”, Råbergh esitti. Joku kuitenkin huomautti, että kun kokouksissa keskusteltiin suomeksi, pöytäkirjakin oli tuolloin laadittava suomen kielellä. Tähän Råbergh huomautti, että tähän mennessä eli hänen
kuraattoriaikanaan vain yksi keskustelu oli käyty suomeksi ja silloinkin
puheenvuoroja esitettiin sekä suomeksi että ruotsiksi.131
Kuraattori Råberghin suomenkieliselle pöytäkirjanpidolle kielteinen
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kanta sai enemmän kannatusta kuin inspehtori Lillen myönteinen kanta. Råbergh ei ollut fennomaani eikä itse juurikaan osannut suomea,
vaikka opetteli sitä myöhemmällä iällään. Råberghin oppilaan Juho Saarisen mukaan tämän suomen kielen taito oli 1860-luvulla ”kovin puutteellinen”. Professori Råbergh oli jonkinlainen Casimir von Kothenin
suosikki. Hänen oman kertomansa mukaan von Kothen, joka toimi yliopiston sijaiskanslerina 1869–1873, lupasi hänelle kirkkohistorian professuurin etukäteen, kunhan hän vain olisi muodollisesti pätevä eli
virkaväitöskirja valmistuisi. Ei tiedetä, miksi von Kothen suosi
Råberghia. Suomenkielisen pöytäkirjanpidon lakkauttaminen vuonna
1866 ja ruotsin kielen aseman tukeminen sopivat kuitenkin yhteen von
Kothenin yleisten tavoitteiden kanssa. Hän nimittäin pyrki estämään
tai rajoittamaan suomenkielisen sivistyneistön syntyä ja sivistyneistön
suomenkielistymistä.132 Toisaalta suomenkielisen pöytäkirjanpidon lopettaminen taloussyihin vedoten on ymmärrettävää. Opiskelijamäärän
romahdettua 1860-luvulla yhdistyksen käyttövarat olivat niin ikään romahtaneet. Ylioppilaathan kustansivat toiminnan omilla jäsenmaksuillaan. Kun ylioppilaita oli vähän, varojakin oli vähän. Taloussyitä ei kuitenkaan voi pitää ratkaisevina.
Merkittävää on, että suomen kielen käyttöä pöytäkirjojen virallisena
kielenä ei pidetty merkittävänä. Päätös merkitsi kannanottoa papiston
suomenkielistymistä vastaan aikana, jolloin A. W. Ingman jo luennoi
teologisessa tiedekunnassa suomeksi. Ylioppilaiden päätös ei tosin ollut
yksimielinen, mutta kannattajien ja vastustajien voimasuhteita ei ole
merkitty kokouksesta laadittuun pöytäkirjaan. Erikoista asiassa oli paitsi
kuraattori Råberghin ottama jyrkkä kanta myös muistiinkirjoitettujen
huomautusten sävy. Olihan esimerkiksi pari vuotta aikaisempi ehdotus
suomenkielisistä luennoista tullut hyväksytyksi kokouksessa ilmitulleesta vastustuksesta huolimatta. Suomenkieliset ylioppilaat tuskin
ajoivat suomenkielisen pöytäkirjan lakkauttamista. Mikä oli muuttunut? Keskustelu pöytäkirjan kielestä onkin nähtävä kielipoliittisen
polarisoitumisen taustaa vasten.
Jumaluusopillinen ylioppilastiedekunta oli toiminut jo kolmentoista
vuoden ajan suomi ”pääkielenään”. Yhdistyksen perustamisvaiheessa
tehty valinta suomen kielen puolesta oli ollut aatteellinen ja ideologinen
eikä käytännössä merkinnyt kielen vaihtamista suomeksi. 1860-luvun
loppupuolen uudet ruotsinkieliset ylioppilaat, jumaluusoppineet mui84

den mukana, irrottautuivat aiemman polven harrastamasta suomen kielen edistämisestä. He näkivät tehtäväkseen ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin edistämisen. Aiemmin yhdistyksen pääkieli ei ollut edellyttänyt tiedekuntayhdistyksen jäseniltä suomen kielen taitoa. Tilanne
muuttui, kun suomenkieliset koulut alkoivat vuodesta 1865 lähtien
tuottaa tiedekuntaan suomeksi opiskelleita ylioppilaita ja keisarilliset
asetukset virallisesti vahvistivat suomen kielen aseman. Tiedekunnassa
alkoi, ilmenneestä vastustuksesta huolimatta, suomenkielinen opetus
vuonna 1864 ja yhdistyksen pöytäkirjat tarkistettiin vain suomeksi.
Tämä merkitsi, ei vain ihanteellista suomen kielen tukemista, vaan sitä,
että suomi näytti korvaavan tai olevan korvaamassa ruotsin jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen käyttökielenä.
Kuusi suomalaisen koulusivistyksen saanutta, Jyväskylässä opiskellutta ylioppilasta kirjoittautui yliopistoon vuonna 1865. Yksi heistä, papinpoika Karl Brummer, kirjoittautui teologiseen. Vuonna 1866 yliopistoon kirjoittautui seitsemän suomeksi koulunsa käynyttä ylioppilasta. Heistä papinpoika Frans Gideon Bergroth oli toinen teologiseen tiedekuntaan kirjoittautunut suomalaisen koulusivistyksen saanut ylioppilas.133 Suomenkielisiä oli tiedekunnassa muitakin, mutta 1860-luvun
puolivälistä teologiaa opiskelemaan alkoi tulla ylioppilaita, joille sivistys
ja koulutus ei enää omakohtaisesti merkinnyt ruotsinkielistä sivistäytymistä.
Kyse oli ennen kaikkea murrosvaiheesta, johon luultavasti liittyi
tuolloisessa tilanteessa usein esitetty ajatus sivistystason laskusta. Ruotsinkielisen sivistyneistön piirissä suomen kieltä pidettiin toistaiseksi
liian kehittymättömänä ja sen käyttöönoton pelättiin vahingoittavan
suomalaista sivistyselämää. Aiemmin äidinkieleltään suomenkieliset
jumaluusopin ylioppilaat olivat jo koulussa omaksuneet sivistyskieleksi
ruotsin. 1860-luvulla teologiseen tiedekuntaan alkoi tulla ylioppilaita,
joiden koulusivistyksen kieli ei ollutkaan ruotsi, vaan suomi. Tässä tilanteessa kokouksen ruotsinkielinen enemmistö, inspehtorinsa kannasta
poiketen, piti suomenkielistä pöytäkirjaa tarpeettomana. Suomen kielen
käyttö ei siten 1860-luvun tiedekuntayhdistyksessä lisääntynyt eikä
edistynyt, vaan käytännössä loppui. Suomenkielisistä pöytäkirjoista luopuminen kuvastaa varhaisten fennomaanien sukupolven päättymistä
1860-luvun lopulla. Näyttää erikoiselta, että suomen kielen käytöstä
luovuttiin ”kultaisella 1860-luvulla”, pari vuotta kieliasetuksen antami85

sen jälkeen. Erikoista se ei kuitenkaan ole kun muistetaan, että asetuksista huolimatta ruotsinkielinen Helsingin yliopisto suomenkielistyi alhaalta päin.
Äänästettiin, oliko pidettävä tahi ei, ja oli enin osa suomalaisen
pöytäkirjurin viran poisheittämisen puolesta. Tehtiin kysymys,
oliko tämä heti tapahtuva, wai lukukauden jälestä. Äännästettin
tästäkin ja enimmät äänet teki päätöksen ”heti”, jolloin wakinainen kertomus suomeksi tiedekunnan kokouksissa loppui.134
Yleisellä tasolla kulttuurinen fennomania vaihtui nationalistiseen, poliittiseen fennomaniaan 1860-luvun lopussa ja 1870-luvun alussa. Päätös luopua suomenkielisistä pöytäkirjoista oli reaktio tähän kehitykseen. Suomeksi koulunsa käyneiden ylioppilaiden näkökulmasta suomen vaikutusalan laajentaminen oli luonnollista. Vuosina 1865 ja
1866 tämä joukko oli vielä lähes olematon tiedekunnassa, jonka opiskelijamäärä oli muutoinkin alamaissa. Tässä tilanteessa enemmistö valitsi ruotsin kielen.135

YLIOPPILAITA

KIINNOSTANEET YHTEISKUNNALLISET

KYSYMYKSET

KANSANOPETUS

JA KANSANSIVISTYS

Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen varhaisen fennomanian sukupolven keskeisimmät ja laajimmin käsitellyt poliittis-yhteiskunnalliset mielenkiinnon kohteet olivat Suomi ja suomen kieli. Muistakin aiheista keskusteltiin, mutta huomattavasti vähemmän. Kannanotot olivat pääosin lyhyitä kommentteja ajankohtaisiin kysymyksiin, laajemmat keskustelut esimerkiksi naisten asemasta, kulttuurikysymyksistä
tai koululaitoksesta käytiin vasta 1870-luvulta alkaen.
Kansanopetuksesta jumaluusopin ylioppilaat keskustelivat ensimmäisen kerran kevätlukukaudella 1855. Kansanopetusta pidettiin tärkeänä. Kokouksen mukaan kansanopetusta ei kuitenkaan voitu sisällyttää pappien työhön sen edellyttämän suuren työmäärän vuoksi.136 Kysymystä kansanopetuksen sisällöstä käsiteltiin puolestaan syysluku86

kaudella. Jumaluusopin ylioppilaat pitivät kansanopetusta ensisijaisesti
kristillisen kasvatuksen välineenä. Sen päätarkoituksena oli opettaa, että
ihminen oli tarkoitettu iäiseen elämään. Kansanopetus tosin välitti ihmisille myös heidän käytännön toimissa tarvitsemiaan taitoja, mutta
tärkeimpänä kansanopetuksen muotona ylioppilaat pitivät uskonnon
opettamista. Olihan sitä paitsi kristinusko kaikenlaisen todellisen sivistyksenkin perusta, sanottiin.
Vaikka kansanopetuksen perustavoitteeksi määriteltiin uskonnollinen opetus, kansalle piti ylioppilaiden mielestä opettaa muitakin aineita. Tarpeellisiksi oppiaineiksi nimettiin kristinopin ohella sisälukutaito,
luetun ymmärtämisen edistäminen, luonnontiedon alkeet, kirjoitus ja
laskento. Varhaisen fennomaanipolven mielestä kansanopetukseen piti
kuulua myös alkeistiedot historiasta, varsinkin isänmaan historiasta.137
Koulun keskeisiksi ja tarpeellisiksi arvioitujen oppiaineiden luetteloon ehdotetut oppiaineet, paitsi isänmaan historia, ovat esiteltyjen uskonnollisten tavoitteiden näkökulmasta johdonmukaisia. Ne tähtäsivät
joko koulutuksen uskonnolliseen tai ns. käytännölliseen hyötyyn.
Oman maan historia ei selkeästi kuulunut kumpaakaan näistä kansanopetustavoitteista. Lisäksi sitä ehdotettiin tilanteessa, jossa kansallisen
historian opetus oli vasta pari vuotta aiemmin alkanut teologisessakin
tiedekunnassa. Ajatus isänmaan historian opetuksesta liittyi luonnollisesti ylioppilaiden fennomaanisukupolven Suomi-harrastukseen; myös
kansan oli tunnettava oman maansa historialliset vaiheet. Esimerkiksi
inspehtori Schaumanin mielestä ”Isän Maan Historia” ja isänmaan
maantieto olivat kansanopetuksen oppiaineina välttämättömiä. Historian korostaminen oppiaineena näkyi myös siten, että Schaumanin mukaan kansalle suunnatun kristinopin opetuksessa tärkeämpää oli kristinuskon historiallisten vaiheiden esittely kuin opillinen ”uskon sääntöjen” esittely.138 Näkemykset kuvastavatkin yhtä 1850-luvun puolivälin
koulutuksellista uutuutta: kansallisen historian ja ylipäätään historiallisen tarkastelutavan korostuvaa merkitystä.
Kansanopetus nosti tiedekuntayhdistyksessä esille useita kysymyksiä, joihin kaikkiin ei varhaisen fennomaanisukupolven aikana otettu
kantaa. Tällaisia teemoja olivat lukemisen opetus yleensä, kouluopetuksen suhde kotona annettuun opetukseen, se kuinka oppineita opettajien
pitäisi olla, olisivatko he miehiä vai naisia ja millainen oikeus opettajille
myönnettäisiin papiston hegemonia-alalle eli uskonnonopetukseen.139
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Tämänkaltaiset koulukysymykset ajankohtaistuivat varsinaisesti vasta
varhaisia jumaluusopin fennomaaneja seuranneen ylioppilassukupolven
aikana.
Uskonnonopetusta kommentoi myös yhdistyksen sijaiskuraattorina
toiminut Erik Viktor Petterson vuonna 1862. Hänen kantansa oli, että
uskonnonopetuksen tehtävänä oli uskonnollisen uskon synnyttäminen;
pelkällä historiallisella opetuksella ei saatu aikaan uskoa. Ylioppilaidenkin mielestä uskonnonopetukseen pitäisi kuulua sekä kristinuskon historiaa että kristinuskon opillista opettamista. Tähän tarvittiin uusia, uudenmuotoisia ”kertoelvia” oppikirjoja, joissa ennen Uuteen testamenttiin tutustumista käytäisiin läpi Vanhan testamentin ”tärkeimmät kappaleet”: kertomukset maailman luomisesta, syntiinlankeemuksesta, Jumalan laista ja lupauksista.140
Jumaluusopin ylioppilaat eivät 1860-luvulla vastustaneet kansakoulua. Sen sijaan virassa toimineen papiston mielipiteissä tapahtui muutoksia. Asennemuutos näkyi vuosien 1863–64 valtiopäivillä keskusteltaessa maaseudun kunnallishallinnosta. Vielä 1860-luvun alussa ajatukseen kansakoulusta yhteiskunnan kouluna suhtauduttiin myönteisesti.
Tähän myönteisyyteen vaikutti kirkon valvontaoikeus, jota taas liberaalit piirit kuten Wiborg-lehti julkisesti vastustivat. Lehti esimerkiksi
paheksui vuonna 1861 pidettyä Porvoon hiippakunnan opettajien kokousta, jossa he halusivat säilyttää kirkon oikeuden valvoa kouluopetusta, ja pilkkasi kokouksessa esitettyä ajatusta kirkon ja koulun hyödyllisestä keskinäisestä vuorovaikutuksesta.141
Koulukysymyksessä oli kyse merkittävästä askelesta suomalaisen yhteiskunnan sekularisoimiseksi, kansakoulun siirtymisestä maaseudulla
kuntakokouksen alaiseksi eli pois papiston valvonnasta. Asia ei herättänyt muissa säädyissä kritiikkiä. Pappissäädyssä sen sijaan nostettiin esille
kysymys koulun kristillisyydestä ja kristillisyyden valvonnasta. Itse äänestyksessä kirkon ja koulun erottamisen kannattajat voittivat niukasti.
Heidän perustelunaan oli muun muassa se, että koulun erottaminen
kirkosta oli ”luonnollinen asia” sekä valmisteilla olleen kirkkolainkin mukainen. Kirkon pitäisi keskittyä sille kuuluviin uskonnollisiin tehtäviin.142
Aloite jonkinlaisen kansanvalistusseuran perustamisesta oli peräisin
vuoden 1855 tienoilta ja historiallis-kielitieteellisen tiedekunnan ylioppilailta. Jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä esityksestä keskusteltiin vuonna 1856. Ylioppilaat suhtautuivat kansanvalistuksen or88

ganisoimiseen myönteisesti, vain sen käytännön toteutusehdotuksissa
oli painotuseroja. Osa tiedekuntayhdistyksen jäsenistä korosti ylioppilaiden tekemää kansanvalistustyötä. Ylioppilaiden tulisi opettaa kansaa
lukemaan ja laskemaan sekä levittää kirjallisuutta. Näinhän oli toimittu
vuonna 1852 lakkautetuissa vanhoissa osakunnissa. Toisten mukaan
tämä ei riittänyt, vaan kansanvalistustoiminnan piti olla myös jotain
muuta kuin vain ylioppilaiden vapaaehtoistyötä. Heidän mielestään
kansanvalistukseen kuului esimerkiksi kirjastojen hankkiminen kansalle
ja kansankirjallisuuden edistäminen. Kumpikin hanke edellytti taloudellisia resursseja. Jonkinlaiseksi yhteiseksi kannaksi muodostui, että varoja olisi kerättävä ylioppilaiden piirin ulkopuolelta, sillä heidän voimavaransa eivät riittäisi kansanvalistusseuran toiminnan hoitamiseen. Lisäksi kansanvalistusaatteella tiedettiin olevan kannatusta myös ylioppilaiden piirin ulkopuolella.143
Kansakoulukysymyksessä tiedekuntayhdistyksen varhaisvaiheen
edustajat sitoutuivat cygnaeuslaisiin kouluihanteisiin ja vastustivat
Agathon Meurmanin näkemystä kansakoulusta laitoksena, joka valmisti
kansaa entistä paremmiksi työntekijöiksi. Ylioppilaiden mukaan Meurmanin maanviljelys- ja työelämätaitoja korostava ehdotus ei ollut hyvä,
koska maanviljelystaito tai teollisuus ei ollut sivistyksen korkein päämäärä. Kansakoulun pitäisi päinvastoin tarjota cygnaeuslaisessa hengessä pohjakoulutus kaikille, ”sekä ylhäisten että alhaisten lapsille”. Lisäksi keskusteltiin kyläkoulujen opetuksen järjestämisestä. Se ei joko kiinnostanut
ylioppilaita tai heillä oli tuolloin muuta tärkeämpää tekemistä; pöytäkirjan mukaan monet lähtivät kokouksesta kesken pois. Ainoaksi pöytäkirjaan merkityksi asiaksi jäi, että sisälukutaidon kehittämiseen voitaisiin käyttää muutakin kuin yksinomaan hengellistä kirjallisuutta.144
Samaan kansanopetuksen teemaan liittyi ylioppilaiden keskustelu,
jonka aiheena oli, saiko pappi edistää muiden kuin hengellisten kirjojen
lukemista seurakunnassaan. Lukuharrastuksen edistämistä pidettiin papin
velvollisuutena, samoin myös sen valvomista. Lukuharrastuksen edistämistä pidettiin tärkeänä varsinkin siksi, että oli seurakuntia, joissa ei papin lisäksi ollut ketään muuta, joka olisi voinut ohjata seurakuntalaisia lukemaan kirjoja. Seurakuntalaisia ei kuitenkaan saanut ylioppilaiden mielestä rohkaista lukemaan mitä tahansa. Luettavaksi ehdotettava maallinen
kirjallisuus piti valita ”oikein”, koska vain oikein valittu maallinen kirjallisuus johdatti lukijansa myös hengellisen kirjallisuuden lukijaksi.145
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Kansankirjastot tulivat keskustelunaiheeksi syksyllä 1863 ylioppilas
Johan Heinisen aloitteesta. Hänen esityksensä lähtökohtana oli, että
kansakoulu ja kansankirjastot liittyivät läheisesti toisiinsa. Kirjastojen
olisi tarjottava kansalle lukemista erityisesti uskonnon, historian ja
maantiedon alalta, ylioppilas Heinisen mukaan vieläpä mieluimmin
kunkin paikkakunnan omalla murteella kirjoitettuna. Tiedekunnan yksimielinen kanta oli, että kirjastojen valvonnan ja niistä huolehtimisen
tulisi kuulua paikallisten pappien työtehtäviin. Erimielisyyttä syntyi
vain siitä, oliko kirjastoja perustettava ennen kouluja lukuhalun synnyttämiseksi, mitä kannattivat inspehtori Schauman ja ylioppilas Johansson, vai pitäisikö ensin perustaa kouluja, jotta luetun ymmärtäminen
kehittyisi ja ihmiset myös oppisivat aiempaa paremmin ymmärtämään
kirjastojen tarjoamaa kirjallisuutta. Jälkimmäistä menettelytapaa puolusti ylioppilas Heininen, talonpoikaistaustainen ensimmäisen polven
ylioppilas.146
Jumaluusopillisen ylioppilastiedekunnan kokouksissa keskusteltiin
paitsi kansanopetuksesta myös teologisten opintojen sisällöstä. Vuonna
1854 ylioppilas Lukander ehdotti heprean kielen opiskelun poistamista
teologisesta tutkinnosta, koska sen alkeiden tuntemusta ei hänen mielestään lainkaan tarvittu papin työssä. Helmikuussa 1856 käsiteltiin kysymystä, mitä oppiaineita oli pidettävä tarpeellisina teologian ylioppilaille teologisten opintojen ohella. Pöytäkirjaan kirjattu lista, jonka esitettiin täydentävän yliopistoon valmentavien lukioiden puutteellista
opetusohjelmaa, oli seuraava: saksan kieli, tieto-viisaus, sivistyksen historia, ajatus- ja mielioppi [eli filosofia, kulttuurihistoria ja psykologia]
sekä ihanneoppi [eli etiikka].147
1860-luvun alkupuolella jumaluusopillisessa ylioppilastiedekunnassa keskusteltiin pappissivistyksestä, lähinnä sen puutteesta, josta tiedekunnan ulkopuolinen ylioppilaskritiikki oli keskustellut jo edellisellä
vuosikymmenellä. Keskustelun avaajana ja alustajana, suomen kielellä,
toimi ylioppilas Mölsä. Hän kutsui suomalaista pappissivistystä ja papiston tieteellistä tasoa verraten puutteenalaiseksi. Erikoista kyllä, papiston tiedollisen ja tieteellisen sivistyksen puutteellisuuden pääasiallinen
syy ei hänen mielestään ollut yliopistossa tai teologisessa tiedekunnassa,
vaan ”ehkä” koululaitoksessa, jossa jumaluusopilliset asiat olivat riittämättömästi esillä. Epätoivottavan asiaintilan korjaamiseksi hän kuitenkin ehdotti muutoksia teologian yliopisto-opiskeluun eikä esimerkiksi
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koulujen opetusohjelmaan. Ehdotuksen mukaan jokaisen olisi tiedekunnasta valmistuakseen suoritettava laudatur-oppimäärä jossakin tiedekunnan oppiaineessa, mieluiten eksegetiikassa.148
SOSIAALISET

KYSYMYKSET

Vuonna 1856 käytiin lyhyt periaatteellinen keskustelu köyhäinhoidon
järjestämisestä Suomessa. Ylioppilaiden kanta oli, että erilaisten yhdistysten järjestämä köyhäinhoito oli ensisijaisesti toivottavampaa kuin
esivallan tarjoama. Valtion järjestämään köyhäinhoitoon piti turvautua
vain silloin kun yhdistysten tarjoamaa köyhäinapua ei ollut saatavilla.
Perusteena tähän ei ollut puutteenalaisista ja heidän tarpeistaan lähtevä
näkökulma, vaan uskonnollinen huoli kristittyjen vähäosaisiin kohdistaman huolenpitovelvoitteen katoamisesta. Esitettiin, että lain kautta
tapahtuva köyhäinhoito vähentäisi kristillistä rakkautta ja siihen kuuluvaa huolenpitoa köyhistä. Vapaaehtoisuuden kautta tuo rakkaus ja
vastuullisuus lisääntyisivät, ylioppilaat ajattelivat.149
Esimerkkinä ylioppilaiden omasta vapaaehtoistoiminnasta oli ylioppilaskunnan yhteistyö hädänalaisten auttamiseksi. Esimerkiksi yliopiston lauluseuran konsertin tuotto käytettiin ”avuksi hätääntyneille
maamme pohjoisimmissa osissa”. Tiedekuntayhdistyksistä koottiin yhteinen toimikunta päättämään koottujen rahojen käytöstä. Teologeja
toimikuntaan valittiin kaksi.150 Marraskuussa 1859 jumaluusopin ylioppilaat keskustelivat oman sisälähetysseuran perustamisesta ja siitä,
miten ylioppilaat yleensä voisivat osallistua sisälähetystyöhön. Tämän
keskustelun käynnisti länsiuusmaalaisten pappien ja joidenkin maallikkojen Helsingin pappiskokoukselle tekemä ehdotus sisälähetystyön
aloittamiseksi. Asiasta oli myös lokakuussa pidetty kokous professori
Granfeltin kotona.
Sisälähetysseuran perustamiseen suhtauduttiin periaatteessa myönteisesti, jos seuraan kuuluminen ja siinä toimiminen olisi vapaaehtoista.
Tähän suuntaan ylioppilaita ohjasi myös inspehtorin sisälähetyksestä
käyttämä puheenvuoro. Hän korosti, että ylioppilaan tuli jo opiskeluaikanaan keskittyä siihen ”että hänestä tulisi kunnollinen, isänmaan ja ihmiskunnan hyväksi tulevaisuudessa vaikuttava mies”. Ylioppilaat päättivät, että tiedekuntayhdistykselle sopivin sisälähetystyön toiminta-ala olisi opetustyö ilman vanhempien turvaa kasvaneiden poikalasten parissa.
91

Fredrik Pacius johtaa ylioppilaiden lauluharjoituksia. Savo-Karjalainen 3/1868.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.

He päättivät perustaa yhdistyksen ja järjestää rahankeruun toiminnan
rahoittamiseksi. Asiaa ei sittemmin käsitelty tiedekuntayhdistyksen kokouksissa, ja kuten Erkki Kansanaho on todennut, toiminta ilmeisesti
jäi vähäiseksi.151
Prostituutiota kokouksissa sivuttiin vain kerran, mikä kuitenkin
kertoo, että sisälähetyskysymystä pohdittaessa keskusteltiin tästäkin aihepiiristä. Kun pohdittiin mahdollista ja soveliasta sosiaalista toimintaa
esitettiin, että suurten sosiaalisten laitosten, kuten esimerkiksi ”langen92

neiden naisten pitopaikan” perustaminen, ylitti ”niin vähäisen seuran”
kuin jumaluusopillisen tiedekunnan voimavarat.152
Historiallis-kielitieteellinen tiedekuntayhdistys puolestaan lähestyi
teologeja 1860 K. Collanin ja A. O. Freudenthalin kirjoittamalla kirjeellä, jossa ehdotettiin koulun perustamista köyhille suomenkielisille
lapsille. Kirje kutsui niitä jumaluusopin ylioppilaita, jotka olivat halukkaita opettamaan kyseisessä koulussa, ilmoittautumaan hankkeeseen.
Viisi halukasta ilmoittautui.153 Hankkeen käytännön toteutumisesta ei
tässäkään tapauksessa ole tietoa.
Teologit osallistuivat myös ylioppilaiden yhteiseen rahankeruuseen
kotimaisen hädän lieventämiseksi. Kadon käydessä syksyllä 1862 ”hätääntyneille maanmiehillemme pohjois Suomessa waroja kokoillaksemme lupasi hoitaja [kuraattori Petterson] kokoushuoneeseen toimittaa
jonkun säästö-laatikon, johon jokainen waransa jälkeen saisi näitten
nälkään nääntyväisten avuksi roponsa lahjoittaa”. Ylioppilaat keskustelivat myös ns. markan-nimilistoista, ylioppilastiedekunnissa käsitellystä
ehdotuksesta, että kukin ylioppilas sitoutuisi auttamaan Pohjois-Suomen nälkäänäkeviä markan apurahalla. Jumaluusopin ylioppilaat pitivät
tämänsuuruista lahjoitusta liian pienenä; jokaisen tuli auttaa asiassa niin
kuin varojensa mukaan pystyi. Näkemyksensä ja ehdotuksensa suuremmasta lahjoitussummasta jumaluusoppineet toimittivat tiedoksi myös
muille tiedekuntayhdistyksille.154 Nälänhädän ja suuren kuolleisuuden
vuosina 1860-luvun lopulla avustustoimintaa ei ollut tai ainakaan siitä
ei ole pöytäkirjoissa mainintoja.
NAISKYSYMYS

JA AVIOLIITTO MIESYLIOPPILAIDEN MAAILMASSA

Tiedekuntayhdistys käsitteli naisiin liittyvää teemaa ensimmäisen kerran vuonna 1855. Miehet keskustelivat aiheesta, voiko synnytyksen
vuoksi heikkokuntoiselle, mutta kirkottamattomalle naiselle antaa ehtoollista.155 Naisiin ja naisten koulutukseen liittyvissä kysymyksissä
tiedekuntayhdistys ei ollut edelläkävijä, pikemminkin päinvastoin. Ylioppilaiden fennomaanisukupolven aikana naiskysymyksestä keskusteltiin muutaman kerran. Ensimmäinen keskustelu tarkasteli sitä, millainen koulutus olisi soveliasta naisille. Talonpoikaistaustainen pohjalaisylioppilas Salomon Hirvinen esitti, että erityisesti eläin- ja kasviopin
tuntemus olisi tärkeää naisen sielun monipuoliselle ja harmoniselle ke93

hitykselle. Sen sijaan matematiikka, kieliopinnot ja ylipäätään sellaiset
aineet, jotka edellyttivät järjen ja ymmärryksen kehittymistä, olivat hänen mukaansa naiselle vähemmän tärkeitä. Eläin- ja kasviopin harrastamisessa ei kai Hirvisen mielestä järkeä tarvittu. Esitelmää seuranneessa keskustelussa vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että nainen kuului
”keittiön sfääriin”. Jotkut tosin kysyivät vastoin yleistä kantaa, eikö
nainenkin olisi tarvinnut edes hitusen ymmärrystä. Hirvinen, myöhempi Vöyrin kirkkoherra ja valtiopäivämies, vastasi näihin vastaväitteisiin ja kumosi ne perusteellisesti.156
Naisen roolin ja vaikutuksen seurakunnassa ylioppilaat määrittelivät
ns. paavalilaisesti. Naisten tuli olla vaiti seurakunnan kokouksissa ”liiatenkin koska hänen puuttumisensa lainkaltaisiin asioihin osoittaisi valtaa joka on vaimolle sopimatonta”. Naiselle sopivat toimet seurakunnan
jäsenenä olivat sielunhoitoon keskittyminen, jonka luonnetta ei tarkemmin määritelty, sekä hyväntekeväisyys. Keskustelun päätteeksi inspehtori luki ylioppilaille kirjaa kristillisestä kotielämästä.157
Vuoden 1862 kokousten keskusteluteemoihin kuului siviiliavioliitto: ”ovatko siviili aviot lainmukaisiksi pidettävinä?” Kysymys siviiliavioliitoista oli ajankohtainen koko 1800-luvun loppupuolen. Siitä käytiin julkista keskustelua lehdistössä, ja mahdollisuutta siviilivihkimiseen
vaativat uskonnollisesti vapaamieliset ja antiuskonnolliset piirit. Esitelmän aiheesta laati tammikuussa papiksi vihitty Klas Edvin Karsten.
Hän esitti, että siviiliavioliiton mahdollisuutta puolustettaessa oli väitetty, että jo Vanhan ja Uuden testamentin aikoina oli ”varmaan” ollut ns.
siviiliavioliittoja. Siviilivihkimistä oli myös puolustettu sillä, jatkoi Karsten, että uskonnollinen vihkimistoimitus oli hyödytön, jollei samalla
tapahtunut hengellistä muutosta avioon astuvan sydämessä. Esitelmöijä
oli kuitenkin sitä mieltä, että nämä syyt olivat ”väheksyttäviä ja vähäpätöisiä”. Jos nimittäin avioliitto ymmärrettiin kristillisesti, se oli vahvistettava kirkollisella vihkimisellä.158
Sanamuoto mahdollistaa tulkinnan, että siviiliavioliitto oli mahdollinen ja tarvitsi vain kristillisen vahvistuksen tai siunauksen. Keskusteluun puuttuikin kuraattori Erik Viktor Petterson, joka sanoi viimeisen
sanan asiassa. Hänen mukaansa tärkein syy siviiliavioliittojen syntyyn
eri maissa oli avioerojen salliminen niissäkin tapauksissa, joissa Jeesus ei
ollut määritellyt avioeroja mahdollisiksi. Kirkko ei hänen mukaansa
voinut vihkiä tällä tavoin eronneita. Näissä tapauksissa siviilivihkiminen
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oli hänen mielestään parempi kuin se, että ”valtakunnan hallitus” vaatii
kirkon vihkimään eronneita, joita sen ei omasta mielestään tulisi vihkiä.
Kirkon pakkoa vihkiä eronneita ei voitu pitää hyväksyttävänä. Edellyttäessään kirkolta eronneiden vihkimistä ”valtakunta luopuu kristillisyyden arvosta ja muodosta”.159
Keskustelussa naimattomat jumaluusopin ylioppilaat eivät näytä kovin syvällisesti perehtyneen avioliiton, siviilivihkimisen tai avioerojen tematiikkaan. Keskustelu kiteytyi vain kahteen teemaan: avioliitto oli
vahvistettava kirkollisesti ja valtiovalta ei saanut pakottaa kirkkoa vihkimään eronneita, joiden eron syyt olivat muita kuin Jeesuksen Uudessa testamentissa mainitsemia.

1860-LUVUN

KRIISIAIKA

OPISKELIJAMÄÄRÄ

VÄHENEE

Hiljaista aikaa jumaluusopin tiedekuntayhdistyksessä oli 1850-luvun
loppu ja valtaosa 1860-lukua, tiedekuntayhdistyksen toiminnan ensimmäinen lama-aika. Jo 1850-luvulta alkanut pappispula ja jumaluusopin
opiskelijoiden vähäisyys oli luterilaisen kirkon johdon ja papiston mielestä hälyttävää. Pappispulaa käsiteltiin myös lehdistössä. Esimerkiksi
Åbo Tidningar esitti vuonna 1858 yhdeksi pappispulan syyksi alemman
papiston huonoa palkkausta ja nuorison siitä johtunutta haluttomuutta
rekrytoitua pappisuralle. Nuoren papiston kehno palkkaus näyttää
huolestuttaneen myös tiedekuntayhdistystä ja asiasta keskusteltiin
vuonna 1857. Inspehtori Schauman lupasikin välittää tuomiokapitulin
tietoon ylioppilaiden toiveen apulaispapin palkkojen korottamisesta.160
Ylioppilaiden kiinnostus teologisiin opintoihin väheni selkeästi.
Teologisen tiedekunnan opiskelijamäärä laski kevätlukukauden 1856
83 ylioppilaasta vajaaseen 60 ylioppilaaseen vuonna 1859. Turun pappeinkokouksen vuonna 1859 pappispulasta käymässä keskustelussa
pappispulan syiksi esitettiin opintojen kalleus, apupappien heikot palkat, liialliset opintovaatimukset sekä teologian opiskelijoita riittämättömästi valmistava koululaitos. Myöhempi tutkimus on esittänyt pappispulan syyksi myös uskonnollisen liberalismin ja sen aiheuttaman sivistyneistön vieraantumisen kirkosta.161
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Ylioppilas opiskelija-asunnossaan 1860-luvulla. Opiskelun kalleuden ohella sopivien opiskelija-asuntojen puute oli alemmista yhteiskuntaluokista yliopistoon rekrytoituville ensimmäisen polven ylioppilaille opiskelun este tai ainakin hidaste. Heillä ei säätyläistön tavoin ollut pääkaupungissa sukulaisia, tuttavia tai muita kontakteja, jotka olisivat kyenneet tarjoamaan opiskeluaikaisen
asunnon. Savo-Karjalainen 4/1868. Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.

Jumaluusopin ylioppilaiden määrä ei ainoastaan laskenut, vaan suoranaisesti romahti 1860-luvun alussa. Syyslukukaudella 1860 ja kevätlukukaudella 1861 heitä oli vain 37 samaan aikaan kun yliopisto-opiskelijoiden kokonaismäärä oli 389. Alimmillaan läsnäoleviksi kirjoittautuneiden määrä oli kevätlukukaudella 1865. Koko yliopistossa oli tuolloin läsnä 419 ylioppilasta, joista jumaluusoppineita oli vain 30. 1860luvun puolivälin jälkeen opiskelijamäärä kääntyi jälleen vähittäiseen
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nousuun. Tiedekuntayhdistyksen perustamisvuoden kevään läsnäoloennätys, 84 ylioppilasta, ylitettiin kuitenkin vasta 1870-luvun lopussa.162
Teologisen tiedekunnan opiskelijamäärä oli alhainen, mutta syyslukukaudella 1862 kaitsija eli inspehtori ilmoitti lukukauden avajaiskokouksessa runsastuvasta opiskelijakunnasta; Herra lähettäisi lisää ”työväkeä viinamäkeensä”. Kevätlukukaudella sisäänkirjoittautuneita oli ollut 32 ylioppilasta, syyslukukaudella viinamäen työmiesten luku kasvoi
seitsemällä eli 39:ään. Vuoden 1853 tilanteeseen verrattuna opiskelijoita
oli siis vähemmän kuin puolet. Kirkon pappispulaa teologisen tiedekunnan dekaani ei kuitenkaan pitänyt erityisen huolestuttavana, mitä
on pidettävä jokseenkin yllättävänä. Hänen ajatuksenaan oli, että määrällinen pappispula ei ollut sinänsä vaarallinen, laadullinen sen sijaan
olisi ollut. Tiedekuntayhdistyksen kokouksiin osallistui kuitenkin alimmillaan, helmikuussa 1864, vain kymmenkunta ja saman vuoden toukokuussa vain seitsemän ylioppilasta. Tämä luonnollisesti johtui siitä,
että läsnäolevia opiskelijoitakin oli vähän (30). Tästä pienestäkin joukosta kuitenkin vain noin kolmasosa otti tuolloin osaa tiedekuntayhdistyksen toimintaan. Tälle alhaisen opiskelijamäärän vaiheelle oli
niin ikään tyypillistä, että esitelmä- ja keskusteluaiheiden valtaosa käsitteli uskonnollisia kysymyksiä.163 Edellä mainittu suomen kielen harrastuksen taantuminen ja suomenkielisten pöytäkirjojen pidon päättyminen osui aikaan, jolloin sekä tiedekunnan opiskelijamäärä että osanotto
tiedekuntayhdistyksen kokouksiin romahtivat.
Innostaakseen ylioppilaita osallistumaan aiempaa aktiivisemmin
tiedekuntayhdistyksen kokouksiin kaitsija Schauman ilmoitti syksyllä
1862, että hän aikoi joka kokouksessa kertoa ulkomaisista kirkollisista
tapahtumista, joko vain tiedoksi ylioppilaille tai alustukseksi yleistä keskustelua varten. Yksi tällainen esitys käsitteli amerikkalaista saarnaajaa,
jonka Schauman kertoi käsittelevän saarnoissaan ja puheissaan ”aikakauden tärkeimpiä ja painavimpia asioita” kuten esimerkiksi orjuutta.
Ylioppilaiden keskustelu kuitenkin siirtyi uskonnollisiin kysymyksiin
eikä pöytäkirjoissa mainita, että esimerkiksi kaitsijan mainitsemasta
orjuudesta olisi keskusteltu. Niin ikään vuonna 1862 ylioppilaille esiteltiin myös ensimmäisen kerran saksalaisen J. T. Beckin raamattuteologiaa. Beckin mukaan nimetystä suuntauksesta muodostui autonomian
ajan loppukaudella ainoa varsinainen teologinen koulukunta Suomessa.
Sen raamattufundamentalismi vaikutti ratkaisevasti sekä säilyttäjä-suku97

polven jumaluusopin ylioppilaiden että viroissa toimineen papiston yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin näkemyksiin.164
Tiedekuntayhdistyksessä myös ylioppilaat itse keskustelivat pappispulasta ja sen syistä. Jumaluusopin vähäisen vetovoiman syiksi he mainitsivat lukuisten uusien virkojen avautumisen, epäuskon leviämisen,
alemman papiston ongelmallisen aseman ”rovastien ja kirkkoherrojen
vallan alla” sekä totisen kristillisen elämän puutteen. Lisänä mainittiin
taloudelliset tekijät: ”ajan kalleus”, työuraansa aloittelevan papin alhainen palkkaus sekä maanviljelyksen edistyminen. Ylioppilaat eivät tosin
tarkemmin kommentoineet, miten maanviljelyksen edistyminen oli
heidän mielestään vaikuttanut pappispulan syntyyn.165
1860-luvun vähenevän opiskelijamäärän yksi merkittävä tekijä oli
jumaluusopin ylioppilaiden mainitsema uusien virkojen avautuminen.
Virkojen lisääntyminen koululaitoksen ja siviilihallinnon parissa vähensi erittäin tuntuvasti pappisuran perinteistä vetovoimaa niissä yhteiskuntaluokissa, joista oli aiemmin rekrytoiduttu pappisuralle. Pappispulan aikalaiskommentaattoreilta jäi huomiotta myös yksi suomalaisen
korkeakouluopetuksen murrosvaihe. 1860-luvun teologisen tiedekunnalle pappispula merkitsi muutoksen alkua, papiksi opiskelevien osuuden suhteellista vähenemistä koko akateemisesti koulutetusta kansanosasta. Yliopistossa koulutettujen suomalaisten absoluuttinen määrä alkoi lisääntyä ja papiksi koulutettujen suhteellinen osuus vähetä.
Suhtautumisesta esivaltaan käytiin 1860-luvulla vain yksi tiedekuntayhdistyksen keskustelu. Tiedekuntayhdistyksen kuraattori Petterson
piti marraskuussa 1862 esitelmän aiheesta ”Kuvaelma nykyisestä aikakaudestamme”. Tiedekunnassa läsnäolevia jumaluusopin ylioppilaita oli
tuolloin 39. Ylioppilas David Gustaf Mölsä ehdotti tuolloin, että esitelmästä keskusteltaessa käytettäisiin suomea ja suomen kieltä osaamattomat saisivat käyttää ruotsia. Pöytäkirjoista ei käy ilmi, oliko itse esitelmä
suomen- vai ruotsinkielinen. Esitys tarkasteli Euroopan poliittista tilannetta päätyen näkemykseen, kuinka ”tätä meidän aikaamme kauhistuttavaksi ja meteleinensä kuohuvaksi aikakaudeksi kutsua sopii”. Esitelmä
synnytti keskustelun, jossa käsiteltiin muun muassa kysymystä ”kansan
oikeudesta kelvotointa esivaltaa vastaan”, mutta keskustelun sisältöä ei
ole kirjattu pöytäkirjoihin.166
Jumaluusopin ylioppilaiden fennomaanisukupolven näkemystä tradition ja edistyksen suhteista kuvaa melko sattuvasti ylioppilas Mölsän
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aivan toisen aiheen yhteydessä esittämät näkemykset. Mölsän mukaan
säilyttävää ja muuttumatonta arvostavaa asennetta, joka pelkäsi kaikkea
uutta ja oli juurtunut vanhoihin tapoihin ja epäluulon suojiin, löytyi
myös hänen aikanaan. Oikeaan edistykseen sen sijaan kuului sekä
säilyttävä että edistyksellinen osa. Vanhan puolustajat, joita ei tässä yhteydessä identifioitu, unohtivat ”ajan vaativan edistymistä”. Säilyttävä
osa ei saanut estää edistystä, mutta edistys ei myöskään saanut kumota
kaikkea vanhaa. Vanhan ja perinteisen arvo oli ”oikeissa käsityksissä”,
joita edistyksen tuli kehittää. Pöytäkirjanpitäjän mukaan ”tätä vastaan
kellään ei ollut mitään huomauttamista”.167
Filosofisesta tiedekunnasta teologiseen siirtynyt pormestarin poika
Herman Råbergh omaksui teologisten opintojensa alusta alkaen aktiivisen roolin ylioppilastiedekunnassa muun muassa keskustelujen pohjana
toimineiden alustusten laatijana. Hän toimi esimerkiksi syyslukukauden 1863 yhdistyksen ruotsinkielisenä sihteerinä. Hänestä tuli tiedekuntayhdistyksen kuraattori vuonna 1864. Hän vaikutti sittemmin voimakkaasti varhaisen fennomaanisukupolven vaihtumiseen sisäisen hurskauselämän korostajiin ja Mölsän esittämän edistyksen ja tradition välisen tasapainoajatuksen väistymiseen.
USKONNONVASTAINEN

YLIOPPILASPOLEMIIKKI

Ns. illegaalit osakunnat olivat alkaneet kokoontua entisen osakuntajaon pohjalta jo Krimin sodan jälkeen. Osakunnista illegaalia toimintaa ylläpitivät pohjalaiset, länsisuomalaiset ja uusmaalaiset sekä viipurilaiset ja savo-karjalaiset. Näistä kahden jälkimmäisen toiminta oli
1860-luvun vaihteessa lamaannuksissa, mutta virkosi uudelleen vuonna 1864.168 Alkuvaiheessaan aktiivisten tiedekuntayhdistysten toiminta alkoi hiipua loppuakseen vuoteen 1868, jolloin osakunnat perustettiin uudelleen. Poikkeuksena oli jumaluusopillinen ylioppilastiedekunta, joka jatkoi toimintaansa.
Mikko Juva on tuonut esille, kuinka jo 1850-luvulta alkaen uskonto
oli yksi keskeinen osakuntien keskusteluteema ja ylioppilaskritiikin
kohde. 1860-luvulla osakuntalehdet arvostelivat avoimesti papiston
älyllistä tasoa, ”kulttuuritahdon” puutteita ja pappien siveellistä vaellusta tuoden nimeltä mainiten esille virassaan ja elämässään langenneita
pappeja. Teologian ylioppilaita kritisoitiin sivistyksen puutteesta ja sivis99

tysvihamielisyydestä. Teologista koulutusta pidettiin huonona. Ylioppilaskritiikki vaikutti sittemmin sivistyneistön, erityisesti sen ruotsinkielisen osan, näkemyksiin uskonnosta ja kirkosta. Juvan mukaan näkemys
teologian kehnosta opiskelija-aineksesta oli yleinen; teologian ylioppilaiksi ”usein antautuu semmoisia, joilta puuttuu halua tai kykyä muihin
toimiin”.169
Arvostelemalla teologiaa, kirkkoa ja pappeja 1860-luvun ylioppilaat
arvostelivat sellaista valtainstituutiota, joka oli arvosteltavissa, toisin
kuin muut instituutiot. Kirkon julkiarvostelusta ei rangaistu, mutta
muita valtarakenteita julkisesti arvostellut tai esimerkiksi viranhaltijoiden rikkomuksia ja siveellisiä lankeemuksia esille tuonut ylioppilas olisi
päätynyt erotettavaksi yliopistosta. Tässä mielessä kirkko oli kriittisen
kansalaismielipiteen muodostumisessa keskeinen tekijä. Olemassaolollaan se tarjosi niin sanotusti turvallisen kohteen nousta vallitsevia oloja
ja valtarakenteita vastaan.
Tiettyä varhaista näkökulmien polarisoitumista on havaittavissa
myös teologian ylioppilaiden osalta. 1850-luvun lopulta alkaen ylioppilastiedekunnan kokouksissa käsiteltiin sivistyneistön ja siihen perinnäisesti kuuluneen papiston suhteita: kysymystä papiston oikeasta suhtautumisesta herrasväen tapoihin ja sivistyneistössä ilmenneen epäuskon
syitä. Epäuskon syiksi nimettiin henkilökohtaisten ja sattumanvaraisten
syiden lisäksi kolme tekijää: epäuskoisen sivistyneistön saama vääränlainen kasvatus ja virheellinen ”vino, Raamatusta eriävä” uskonopetus.
”- - Nurja ja hellitelty, ajan laadulta ja väärältä ihmisystävyydeltä
turmeltu kasvatus - - pöyhistää ja voimistaa luonnollista ylpeyttä.” Syyllinen sivistyneiden ihmisten epäuskoon ja uskonnollisen epäilyyn oli
myös jumaluusoppi, joka ei riittävässä määrin ollut arvostanut tai tunnustanut muiden tieteiden tuloksia. Sivistyneiden epäuskon vähentämiseksi papeilla ja opettajilla tulisi olla aiempaa parempi tieteellinen sivistys, kokouksessa esitettiin.170
Saman kevätlukukauden 1856 yksi mieliä kiihottanut keskusteluteema oli tanssi, oliko se syntiä vai ei ja sopiko papin tanssia. Helmikuussa 1856 todettiin, pöytäkirjan mukaan yksimielisesti ja 50 ylioppilaan ottaessa osaa kokoukseen, että tanssi ”nykyisessä muodossaan” oli
syntiä, josta papin oli pysyteltävä erillään. Näkemys oli ylioppilaiden, ei
tiedekunnan opettajakunnan. Kahden viikon kuluttua ”vastaesitelmän”
pitikin aatelistaustainen innokas tanssimies, dogmatiikan professori
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A. F. Granfelt, jonka mukaan kristinusko pyhitti tanssin. Teemasta hän
julkaisi kaksi kirjastakin, joiden pääsisältönä oli, että tanssi oli kulttuurimuoto, jossa itsessään ei ollut mitään synnillistä. Hänen, aateliskodin
tanssikurssit käyneen vesan, näkemys nousi sivistyneen yläluokan kokemustaustasta.171
Maaliskuussa 1856 keskusteltiin ”soitannosta, hypystä, näytelmistä”
ja siitä sopivatko ne papille. Näitä ei pidetty ”syntihuvituksina”. Keskustelun lopputuloksena oli, että papin ”pitää välttää erityisesti kortinlyömistä ja teatteria, joissa tähän aikaan irstaisuutta tavallisesti aivan
ujostelemattakin saarnataan”.172 Keskustelut tanssin samoin kuin kortinpeluun ja teatteriesitysten synnillisyydestä olivat merkittäviä siksi,
että niissä talonpoikaisen herätyskristillisyyden normit asettuivat vastakkain sivistyneistön perinteisten kanssakäymisen muotojen kanssa. Niissä esitettiin, että aiemman käytännön sijasta papiston olisi uskonnollisista syistä noudatettava entisestä poikkeavia tapoja. Tämä kehityskulku
alkoi teologian ylioppilaiden parissa 1850-luvulla sittemmin yhä voimistuen.
Tanssi ja kortinpeluu olivat ja olivat olleet sivistyneistön, myös ylioppilaiden, vakiintuneita seurustelumuotoja. On helppo ymmärtää,
että vuosien 1853–1869 käsi- ja palkkatyöläisten hurskausmaailmassa
kortinpeluu ja tanssit edustivat ns. huonoa elämää. Tanssit maalla tai
miesten korttirinki olivat eri asioita kuin sivistyneistön ”hyvä elämä”,
tanssiaiset tai ajanvietteeksi pelattu seurapeli, mutta jumaluusopin ylioppilaiden mukaan kummatkin olivat yhtä tuomittavia. On ymmärrettävää, että näytelmät, tanssin ja kortinpeluun tuomitsevat ylioppilaat eivät näyttäneet järin sivistyneiltä niiden silmissä, joille mainitut asiat
edustivat sivistynyttä elämäntapaa. Kansanhurskauden näkökulmasta
on myös kiinnostavaa, että ylioppilaiden tuomion kohteena olivat huvit, joissa vain oltiin jouten, kulutettiin aikaa eikä tehty mitään hyödyllistä. 1850-luvun jumaluusopin ylioppilaat eivät vielä mieltäneet alkoholinkäyttöä tai sen kieltämistä uskonnolliseksi kysymykseksi. Alkoholista tai papin alkoholinkäytön sopivuudesta ei tässä yhteydessä keskusteltu.
1850-luvulla alkaneella sivistyneistön seurustelumuotojen uskonnollisperäisellä kritiikillä on ollut suomalaisen uskonnollisen tapakulttuurin kannalta pitkälle ulottuvia seurauksia. Esimerkiksi teologisessa
tiedekunnassa, kuten koko suomalaisen kristillisyyden kentässä, on ol101

lut 1850-luvulta lähtien tästä näkökulmasta katsottuna kahdenlaisia
opiskelijoita, niitä jotka ovat tanssineet ja pelanneet korttia, ja niitä,
joille nämä kanssakäymisen muodot ovat olleet syntiä. Kannanmäärittely on johtunut siitä, että samanlainen käsitysten eroavuus on vallinnut maallikkouskonnollisuuden ja uskonnollisten herätysliikkeiden parissa, mistä nämä näkemykset alun perinkin tulivat jumaluusopin ylioppilaiden keskuuteen. 1800-luvun puolivälin jälkeen on tietyissä uskonnollisissa piireissä ei ainoastaan pappien tanssi ja kortinpeluu ymmärretty synniksi, vaan näistä tuli asioita, joita kaikkien ns. oikean uskonnollisen tavan omaavien oli vältettävä.
Aikansa kontekstissa tanssin, kortinpeluun ja teatterin tulkitseminen synniksi merkitsi erottautumista sekä tuon ajan muiden ylioppilaiden että sivistyneistön tavallisista, viattomiksi ymmärretyistä seuraelämän muodoista. Tämä todennäköisesti vähensi teologian ylioppilaiden
osallistumista, epämuodollisia kontakteja ja ylipäätään tutustumista
muiden alojen ylioppilaisiin, ainakin niihin, jotka eivät jakaneet samaa
uskonnollista tapakoodistoa. Ei ole tiedossa, kuinka suuri osa jumaluusopin opiskelijoista uskonnollisista syistä eristäytyi ns. vapaasta kanssakäymisestä muiden ylioppilaiden kanssa. Kontaktien vähenemiseen viittaa historiallis-kielitieteellisen ylioppilastiedekunnan ehdotus tiedekuntayhdistysten kirjastojen yhdistämisestä eli ylioppilaiden opiskelijakirjaston perustamisesta. Yhtenä perusteluna oli, että yhteinen kirjasto lisäisi yhteydenpitoa ja kanssakäymistä eri tiedekuntayhdistysten välillä.173
Mikä kuitenkin oli syy ja mikä seuraus? Koko yliopistossa säätyläistaustaiset ylioppilaat olivat enemmistönä, toisin kuin teologisessa tiedekunnassa. Kun osakuntatoiminta oli lopetettu, missä yhteisissä ajanviettotavoissa tai -paikoissa esimerkiksi oikeusoppia opiskellut aatelispoika
ja teologiaa opiskellut sateenvarjontekijän poika olisivat voineet kohdata? Tiedekuntayhdistysten kokoontumistilat olivat toki yhteiset, mutta
eri yhdistysten käytössä vuoroiltoina. Vierauden kokemus oli epäilemättä molemminpuolinen. Sivistyneistön elämäntapoja kritisoineet ylioppilaat epäilemättä kritisoivat itselleen vierasta elämänpiiriä. Vuosien
1853–1869 jumaluusopin ylioppilaat, sen ensimmäisen polven sivistyneistön edustajat, olivat puolestaan säätytaustaltaan sellaista joukkoa,
jonka kanssa muissa tiedekunnissa enemmistönä olleet säätyläisnuorukaiset eivät olleet tottuneet olemaan tasavertaisina tekemisissä.
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Torpparin pojasta kirkkoherraksi Pietariin – suomenkielisen koulutien avautuminen säätykierron toteuttajana
Jumaluusopin ylioppilaiden sosiaalinen tausta alkoi muuttua selkeästi 1860-luvulla, kun suomenkielinen koulutusväylä oli avautunut ja alkoi tuottaa ylioppilaita. Yksi ensimmäisistä teologiseen tiedekuntaan kirjoittautuneista suomenkielisen ylioppilastutkinnon suorittajista oli Juho Saarinen (1846–1920), torpparin
poika Sysmästä. Saarisen muistelmat kuvaavat suomenkielisen, sääty-yhteiskunnan alemmista luokista koulutielle ja yliopistoon lähteneen vaiheita sekä opintielle pääsemisen edellyttämää oma-aloitteellisuutta ja peräänantamattomuutta.
Kuultuaan suomenkielisen koulun perustamisesta Jyväskylään Saarisen valtasi
oman kertomansa mukaan polttava halu päästä sinne. Vanhemmat eivät häntä
opintielle ohjanneet, mutta monien pyyntöjen jälkeen Saarisen isä lupautui huolehtimaan pojan ruuista, jos rahaa koulunkäyntiin järjestyisi. Köyhällä isällä sitä
ei ollut antaa. Niinpä Juho lähti tuolloin kerjuulle seutukunnan taloihin selittäen
asiansa ja pyytäen avustusta koulunkäyntiinsä. Saarinen muistelee saaneensa kokoon 7 markkaa. Erityisesti hän mainitsee, että eräästä kartanosta hänelle ei annettu mitään. Rouva oli todennut, että koulut oli tarkoitettu paremman väen
lapsille, ja kehotti poikaa keskittymään vain peltojen kyntämiseen.
Juho Saarinen valmistui ylioppilaaksi 27.5.1867 Jyväskylästä ja aloitti opinnot
teologisessa tiedekunnassa samana syksynä. Hän opiskeli teologisessa tiedekunnassa 1867–1871 ja hänet vihittiin papiksi 1871. Monen muun vähävaraisen
opiskelijan tavoin hän siirtyi papiksi Inkerinmaalle. Hänen kirjallisia töitään olivat Mietelmiä Kristuksen elämästä (1893, 200 + XII s.), suomennos Tuomas
Kempiläisen teoksesta sekä Adolf Hakkaraisen kanssa laadittu Kirkkokäsikirja
Wenäjän keisarikunnan ewankelis-luterilaisille seurakunnille (1900, 466 s.). Lisäksi hän käänsi saksasta Fredrik Wornerin teoksen Kristityn oikea ja pettämätön taivaan-tie, joka selvästi näyttää jokaiselle, kuinka hän voi välttää ijankaikkisen kadotuksen ja varmaan saavuttaa autuuden (Pietari 1893–1894, 546 s.) sekä Christian Scriverin teoksen Sielun aarre (Jyväskylä 1890, kaikkiaan 848 s.).174
Saarisesta tuli Pietarin Pyhän Marian suomalaisen seurakunnan kirkkoherra
vuonna 1911. Suomeen hän palasi 1918. Koulutuksen tuottama säätykierto oli
Juho Saarisen kohdalla huomattava: varattoman, kouluja käymättömän torppariisän lapsi suoritti yliopistollisen tutkinnon ja hänestä tuli kielitaitoinen, hyväpalkkainen kirkkoherra. On melko luonnollista, että Saarinen ja muut hänen
kaltaisensa suomenkieliset jumaluusopin ylioppilaat erottuivat ”sivistymättömyydellään” yläluokkaisemman taustan omaavista opiskelijoista muutoinkin kuin
suomenkielisyytensä vuoksi. He olivat kansan poikia, joilla oli selkeämpi käsitys
kansan elämästä ja fyysisestä työnteosta kuin sivistyneistön elämäntavoista. Saarisen osalta tämä näkyi esimerkiksi siten, että ensimmäisenä opiskeluvuonnaan
1867 hän ei ensi yrittämällä päässyt suorittamaan saksan kielen tenttiä etikettivirheen takia. Hän oli näet saapunut tenttiin sopimattomasti pukeutuneena ja
erehtynyt vielä puhumaan suomea.175
Saarisen kaltaisilla ylioppilailla ei ollut sosiaalisen taustan tuomaa kulttuurista
tai taloudellista pääomaa eikä tuolloisessa sääty-yhteiskunnassa tärkeitä sukulaisuussuhteita sivistyneistöön. On myös ymmärrettävää, että sääty-yhteiskunnan
oloissa Saarisen, kuten myös monen hänen kaltaisensa nuoren papin, oli monella
tavoin helpompaa toimia pappina uudella alueella eli Inkerinmaalla kuin esimerkiksi torppari-isänsä ja sukulaistensa kotiseudulla.

103

Uskonnollisen tapakulttuurin ero ja teologiseen tiedekuntaan rekrytoituneiden sosiaalinen tausta selittävät sitä, miksi illegaalien osakuntien toiminta tai osakuntien uudelleen perustaminen ei lopettanut teologisen
ylioppilaskunnan toimintaa. Ylioppilastiedekunta keräsi yhteen teologian opiskelijoita; siellä ei tanssittu eikä pelattu korttia eikä harrastettu
muitakaan ajan paheita, vaan käsiteltiin vakavamielisiä, pääosin uskonnollisia ja teologisia aiheita. Tiedekuntayhdistyksen kokouksissa alkoholi
oli läsnä vain silloin, kun hairahtuneita moitittiin sopimattomasta käytöksestä alkoholin vaikutuksen alaisina. Kokoontumismuoto oli sovelias
sekä rigoristisen uskonnollisuuden edustajille että muille, joille yhdistys
toimi ainejärjestönä. Ylioppilastiedekunta tarjosi ennen kaikkea toveripiirin tuleville papeille, joille osakuntaelämä menoineen oli synnillistä.
Tiedekuntayhdistyksen keskustelu aiheesta ”Mitä hyötyä tulevalle
papille on osallistumisesta seuraelämään herrasväen parissa” liittyi myös
papiston ja sivistyneistön suhteiden tematiikkaan. Taustalla oli luonnollisesti kysymys, oliko ylioppilaiden eristäydyttävä seuraelämästä muiden
kanssa vai ei. Keskustelun lopputuloksena oli, että seuraelämään osallistumisesta oli jumaluusopin ylioppilaille kolmenlaista hyötyä heidän tulevan papintyönsä näkökulmasta. Seuraelämä sivisti ja tasoitti ihmisluonteen ”erikaltaisuudet ja epä-tasaisuudet”, jotka ilman seuraelämän
kanssakäymistä helposti kehittyivät raakuudeksi ja tympeydeksi. Seuraelämään osallistuminen kehitti niin ikään ihmisten psykologista tuntemusta ja lisäsi tottumusta tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mikä
todettiin erityisen tärkeäksi tuleville sielunhoitajille. Seuraelämän hyödyksi arvioitiin myös se, että kanssakäyminen sivistyneessä seurassa kehitti yksilön taitoa esittää ajatuksensa ymmärrettävästi.176
1860-luvulla osakunnissa ilmaistut näkemykset kirkosta ja uskonnosta olivat huomattavasti radikaalimpia kuin aikakauden julkisessa
keskustelussa tuotiin esille. Länsisuomalaisessa osakunnassa esitettiin
vuonna 1866, että kirkko ja uskonto olivat kristilliselle elämälle periaatteessa tarpeettomia. Uskonnon ulkoiset muodot kuten kirkkoyhdyskunnat, opit, seremoniat ja papit uskonnollisena säätynä olivat teennäisiä ja siksi hylättäviä. Ulkoisista muodoista vapaa kristillisyys tulisi mahdolliseksi kun sivistys leviäisi. Kirkot olisi muutettava kansakouluiksi.
Samansuuntaisesti Jaakko Forsman Pohjalaisessa osakunnassa esitti, että
kansakoululaitoksen vakiintuminen maahamme tekisi kirkon ja papiston tarpeettomaksi.177
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Ylioppilaspiireissä esiintynyt jyrkin kirkkopoliittinen kanta oli selkeän kristinuskonvastainen; sitä ei tyydyttänyt esimerkiksi kirkon ja valtion holhouksesta vapautunut, henkilökohtainen ja organisoimaton uskonnollisuus. Länsisuomalaisessa osakunnassa esitetyn jyrkimmän kannan mukaan kirkko oli tarpeeton ja kaikki kirkolliset toimitukset, kuten esimerkiksi avioliitto ja ”kaste perusluonteeltaan sosiaalisena”, oli
otettava valtion haltuun. Ylioppilaiden parissa esitetyt uskonnollisen vapaamielisyyden vaatimukset olivat tavoitteiltaan erilaisia. Toisaalla vapaamielisyys ymmärrettiin uskonnolliseksi uudistukseksi ja muutokseksi, toisaalla uskonnollinen vapaamielisyys merkitsi vapautta uskonnosta.178
Avoimia kristinuskon vastustajia ei liene määrällisesti ollut paljon,
sen sijaan uskonnollista vapaamielisyyttä kannattavien ylioppilaiden parissa pappisvastainen mielipide oli yleinen. Kritiikkiin kuului, että niin
viroissa ollutta papistoa kuin jumaluusopin ylioppilaitakin arvosteltiin
sivistyksen puutteesta ja sivistysvihamielisyydestä kuten esimerkiksi
kansakoulun vastustamisesta. Jos sivistykseen ajateltiin kuuluvan luonnollisena osana edellä mainitun kaltainen uskonnollinen liberalismi,
esitetty kritiikki oli sisäisesti johdonmukaista. Myös jumaluusopin
opintoja pidettiin riittämättöminä ja esitettiin, ettei papin koulutukseen
kuulunut esimerkiksi opintoja filosofiassa tai uudemmassa saksalaisessa
teologiassa. Kuten edellä on mainittu, filosofian opintoja teologian ylioppilaat olivat kaivanneet tutkintoonsa jo tiedekuntayhdistyksensä kokouksessa vuonna 1856. Sen sijaan väite, että papin koulutukseen ei olisi kuulunut opintoja uudemmassa saksalaisessa teologiassa, oli perusteeton. Kritiikin mukaan jumaluusopin ylioppilaat olivat itse myös lahjoiltaan kehnoja ja älylliseltä tasoltaan heikkoja. Eräänlaisen vahvistuksensa jumaluusopin oppilasaineksen kehnous sai Mikko Juvan mukaan
tiedekunnasta valmistuneiden alhaisesta määrästä.179
Kun aiempien vuosien sisäänotto oli ollut vähäistä tai kun ylioppilaiden läsnäolo yliopistossa oli sotavuosina ollut alhaisella tasolla, ei vähäistä
valmistuneiden määrää voitane pitää todistuksena tuon ajan jumaluusopin
ylioppilaiden erityisestä tyhmyydestä. Sivistymättömyydestä ja vähäisistä
lahjoista puhuminen oli luultavimmin retoriikkaa, joskin taustalla saattoi
vaikuttaa ns. sivistyneiden ruotsinmielisten ns. sivistymättömiin suomenmielisiin ja -kielisiin suuntaama arvostelu. Suomenkielisten ja suomenkielisen koulun käyneiden teologian ylioppilaiden ”sivistymättömyyttä”
muiden silmissä epäilemättä lisäsi myös heikko ruotsin kielen taito.
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Arvosteluun, jota 1860-luvulla esitettiin niin pohjalaisten, savo-karjalaisten kuin viipurilaisten ylioppilaiden parissa, liittyi myös pappien
elämäntapojen ja siveellisen tason arvostelu. Osakuntalehdissä juoppoja
ja muita moraalisesti arveluttaviksi kutsuttuja pappeja esiteltiin nimeltä
mainiten. Erityisen tyypillistä teologien, myös osakuntaan kuuluneiden
omien teologian ylioppilaiden, arvostelu oli viipurilaisessa osakunnassa.180
Uskontoon suuntautunut kritiikki julisti eri muodoissaan niin uskonnollista liberalismia, papiston ja uskonnollisten dogmien ja tapojen
tarpeettomuutta, ”vapaakirkollisia ihanteita”, pappien ja teologian ylioppilaiden sivistymättömyyttä ja kulttuurivihamielisyyttä, kirkon ja valtion eroa kuin pappien siveellistä kunnottomuuttakin. Ylioppilaskritiikki oli siis varsin laaja-alaista ja näkyvää yliopistoyhteisössä, vaikkakin
mitä ilmeisimmin se edusti innokkaan, mutta äänekkään vähemmistön
mielipiteitä. Uskonnollisesta kontekstistaan irrotettuna kritiikin voi
nähdä aktivoituvan ylioppilasnuorison poliittisena protestina vallitsevia
oloja vastaan, sitä opillista ja yhteiskunnallista auktoriteettia ja yksinvaltaa vastaan, jota kirkko edusti. Venäjän politiikan ja yksinvallan arvostelu ei ollut käytännössä mahdollista eikä Suomella ollut omaa politiikkaa, jota arvostella.
Toisaalta vaatimukset kirkon ja valtion erosta Suomessa kuvastivat
paitsi ylioppilasnuorison tietyn osan maailmankuvaa ja aatteellista intomieltä myös ehkä puutteellista poliittisten realiteettien tajua. Nuorison
näkemyksistä huolimatta Suomessa ei ollut olemassa ”valtiota”, joka olisi voinut erottautua kirkosta, vaikka kirkko olikin. Kirkon ja valtion
”erottaminen” oli utooppinen ajatus autokraattisessa kruunun ja ristin
Venäjän imperiumissa.
On arveltu, että jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen ”elinvoimaisuuden salaisuus on osalta siinä, että sillä on ollut erinomaisia johtajia”.181 Aktiiviset kuraattorit ja inspehtorit luonnollisesti toivat väkeä
toimintaan. On kuitenkin myös muita syitä siihen, että jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys säilyi ja jatkoi toimintaansa. Ensinnäkin se oli
oppialansa ja ylioppilaiden tulevan työllistymisen näkökulmasta tiettyyn ammattiin valmistuvien, uskonnollisesti samanmielisten ”ainejärjestö” aikana ennen ainejärjestöjä. Opiskellessaan eksegetiikkaa, kirkkohistoriaa, dogmatiikkaa, etiikkaa ja käytännöllistä teologiaa jäsenistö
opiskeli kuitenkin ikään kuin yhtä aihetta, kristinuskoa. Toiseksi teologian ylioppilaita oli vähän, mikä osaltaan luultavasti lisäsi tämän mui106

Osakunta-lehden näkemys tentistä, jossa yhtä kokelasta hymyilyttää toisen
katsellessa apeana tenttipaperiaan. Tilaisuutta valvoo hirviömäiseksi kuvattu
tentaattori. Aikakauden yleinen käytäntö oli, että tentit pidettiin professorien
kotona, mutta tässä piirroksessa ilmeisesti ollaan yliopiston tiloissa. Savo-Karjalainen 2/1868. Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.

den ylioppilaiden julkisesti kritisoiman joukon sisäistä koheesiota. On
luonnollista, että jäsenistön suhtautuminen uskonnollisiin kysymyksiin
oli tulkintaeroista huolimatta peruslähtökohdaltaan positiivinen ja huomattavan yhtenäinen, jos sitä olisi verrattu koko yliopiston opiskelijakunnan mielipiteisiin.
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Kun uskonnon ja kirkon monitahoinen sekä ennenkokematon kritiikki ylioppilaiden parissa voimistui ja yhteiskunnan sekularisaatio alkoi 1850-luvun lopulta alkaen, on luultavaa, että tämä ulkoinen paine
yhdisti jumaluusopin ylioppilaita. Se loi tilanteen, jossa ylioppilastiedekunnan toiminnan jatkaminen oli osallistujista mielekästä. Tästä näkökulmasta tiedekuntayhdistyksen inspehtorien tai kuraattorien persoonalla ei ollut suurta merkitystä.
Tilanteessa, jossa teologisen tiedekunnan jäsenmäärä oli pieni, ylioppilaiden vähäinen lukumäärä kävi silloin tällöin ilmi tiedekuntayhdistyksen keskusteluissa. Osaltaan valaiseva ja jumaluusoppineiden
yleistä linjaa edustava on dekaani Schaumanin asiaa koskeva kommentti. Hän pohti opiskelijamäärän vähyyden syitä, muun muassa sitä, että
ei ilmeisestikään ollut tarpeellisessa määrin rukoiltu työmiehiä Jumalan
valtakunnan työhön. Kiinnostavampaa tässä yhteydessä kuitenkin on,
että hän piti tärkeämpänä tulevan papiston laatua kuin määrää. Kirkon
työssä ei ollut hänen mukaansa pienintäkään hyötyä sellaisista papeista,
jotka ryhtyivät papeiksi vain viran ja palkan tähden.182
Sama ajatus toistuu pöytäkirjoissa useahkosti ja liittyy kysymykseen
papiston professionalisoitumisesta. Tilanteessa, jossa tulevia pappeja
näytti olevan vähän, painotettiin henkilökohtaisen kutsumuksen ja
hurskauden merkitystä välttämättömänä edellytyksenä pappisvirkaan ja
maallikkojen aktiivisuutta, jos ”seurakunnan sielunpaimen on kehno
pappi-parka ja paljas palkka-paimen”. Ylioppilaat myös selväsanaisesti
kritisoivat niitä, jotka tyhjästä voitonpyynnistä ja maallisia etuja tavoitellakseen olivat ryhtyneet papeiksi.183 Papinviran alkavaan professionalisoitumiseen liittyi kasvanut vaatimus henkilökohtaisen uskonvakaumuksen tarpeellisuudesta.
Tiedekuntayhdistyksessä tuleva papisto tutustui eri puolilta Suomea
kotoisin oleviin ylioppilaisiin eli tuleviin virkaveljiinsä, kun taas osakuntien toverikunta muotoutui pääosin tietyltä alueelta kotoisin olevista ylioppilaista. Kun opiskelijamäärät olivat suhteellisen pieniä, papiksi
opiskelleella oli tiedekuntayhdistyksen toiminnan kautta potentiaalinen
henkilökohtainen kontakti eri puolilta Suomea, erilaisista uskonnollisista ja sosiaalisista taustoista sekä kielioloista tulleisiin ylioppilastovereihinsa aivan eri tavalla kun vanhojen osakuntien aikoina, jolloin tällaista
samaa alaa opiskelevien ja yhtä tiettyä ammattikuntaa edustavien ylioppilaiden integroivaa foorumia ei ollut.
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Vuosina 1853–1868 viikkokokouksissa kävi, lamavuodet poislukien, keskimäärin 30 ylioppilasta. Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen toiminnan aktiivisuuden yksi syy oli, että ne olivat aiempien
osakuntakokoontumisten korvikkeita. Muiksi tekijöiksi on mainittu
tiedekunnan opettajien aktiivisuus ja ylipäätään muiden mahdollisten
virikkeiden ja ajanvietetapojen vähäisyys.184 Yksi tiedekuntayhdistyksen
aktiivisuuteen vaikuttanut tekijä, yliopistopiireissä virinneen uskontokritiikin ohella, oli sen saman alan opiskelijoita yhdistänyt luonne. Kokoontumisissa käsitellyt kysymykset liittyivät paitsi yleisiin ajankohtaisiin kysymyksiin ja yliopiston asioihin myös uskontoon ja teologiaan,
jotka luonnollisesti kiinnostivat teologiaa opiskelleita ylioppilaita.
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ERISTÄYTYMINEN

MUUSTA YLIOPPILASTOIMINNASTA

1870-luvulle tultaessa jumaluusopin ylioppilaiden varhaisen fennomanian sukupolvi vaihtui hurskauselämää korostaneiden säilyttäjien sukupolveksi. Säilyttäjäsukupolvi oli pitkäikäinen. Tiedekuntayhdistyksen virallisten näkemysten muotoilijana se säilytti asemansa suurlakkoon saakka. Sen hurskauselämää korostaneen ”sisäänpäinkääntyneen”
linjan yksi ilmenemismuoto oli eristäytyminen muusta ylioppilastoiminnasta. Tähän eristäytymiseen ja muusta suomalaisesta ylioppilasnuorisosta erottumiseen vaikuttivat sekä ulkoiset tekijät että jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen sisäiset muutokset.
Jumaluusopin ylioppilaiden yhteiskunnallinen toimintaympäristö
muuttui 1860-luvulta alkaen merkittävästi yliopiston sisällä. Ajallisesti
ensimmäinen muutos liittyi ylioppilastoiminnan uudelleenjärjestelyihin. Osakunnat, joiden henkiin herättämistä oli eri muodoissa puuhattu jo ainakin vuodesta 1857, perustettiin uudelleen vuonna 1868. Tämä merkitsi uutta vaihetta ylioppilastiedekuntien elämässä. Viidentoista
vuoden ja noin kolmen opiskelijasukupolven ajan ylioppilastiedekunnat
olivat olleet aiemman osakuntatoiminnan virallinen korvike ja ainoa virallisesti sallittu yhteistoiminnan muoto. Viranomaispäätöksellä perustetut tiedekuntayhdistykset eivät kyenneet kilpailemaan osakuntien
traditioiden ja osakunta-aatteen kanssa ja niiden toiminta taantui.
Tiedekuntarajat ylittävän osakuntatoiminnan tultua jälleen virallisesti
sallituksi jumaluusopin ylioppilaat kuitenkin edelleen osallistuivat
tiedekuntayhdistyksensä toimintaan. Yhdistyksen toiminta ei laantunut, vaan päinvastoin vilkastui. Tähän suuntaan vaikutti inspehtori Lille, vanha osakuntaveteraani, joka kylläkin piti osakuntien uudelleen perustamista uuden, paremman aikakauden alkuna. Samalla hän myös
kehotti ylioppilaita jatkamaan osallistumistaan myös tiedekuntayhdis110

tyksen toimintaan. Hänen mielestään eli opettajakunnan näkökulmasta
kokemus oli osoittanut, että yhdistys oli erittäin hyödyllinen.185
Osakuntatoiminnan uudelleen syntyminen edisti jumaluusopin ylioppilaiden alkavaa eristäytymistä ”ylioppilaselämästä”. Samaan suuntaan vaikutti myös ylioppilaskunnan perustaminen. Ennen Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan perustamista ylioppilaselämään ja ylioppilaiden asemaan liittyvät kysymykset, kuten esimerkiksi yliopistohallinnon säännöt ja ohjeet, skandaalit ja ylioppilaiden yhteiset hankkeet,
koskettivat kaikkia ylioppilaita. Niitä käsiteltiin kaikkien tiedekuntayhdistysten, myös jumaluusoppineiden, kokouksissa. Ylioppilaskunnan
perustaminen muutti tilanteen. Yhteisten asioiden hoito ei enää tapahtunut tiedekuntayhdistysten yhteistyönä, vaan ylioppilaskunnan johtamana ja osakuntien yhteistyönä. Tässä kehityksessä jumaluusopillinen
tiedekuntayhdistys jäi ylioppilaskunnan ja osakuntien eri oppialoja
edustavien ylioppilaiden keskinäisen yhteistyön ulkopuolelle.
Muuttunut tilanne näkyy tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoissa. Aiemmin esillä olleet eri tiedekuntien yhteishankkeet ja jumaluusopin ylioppilaiden kannanotot opiskelijoiden yhteisiin asioihin hävisivät pöytäkirjoista. Ilmiö kuvastaa ensisijaisesti ylioppilastoiminnan rakenteissa
tapahtunutta muutosta, ei niinkään teologiaa opiskelleiden mielenkiinnon katoamista ylioppilaiden yhteisiin asioihin. Käytännössä muutos
tarkoitti sitä, että yliopiston tai ylioppilaiden yleisistä asioista kiinnostuneiden ja niihin vaikuttamaan pyrkivien oli toimittava muualla kuin
tiedekuntayhdistyksessä. Ylioppilastoiminnan yleiset muutokset loivat
asetelman, jossa jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys ”marginalisoitui”
aiemman ylioppilaspolven tilanteeseen verrattuna. Se ei enää ottanut
eikä sen odotettukaan ottavan kantaa ylioppilaskunnan tai yliopiston
yhteisiin asioihin. Se lisäsi omalta osaltaan, jo edellisessä luvussa mainittujen henkisten tekijöiden ohella, jumaluusopin ylioppilaiden eristymistä muusta ylioppilaskunnasta. Erityisesti tämä piti paikkansa silloin,
jos ylioppilas ei osallistunut osakuntatoimintaan ja ”ylioppilaselämän”
muodosti vain osallistuminen oman tiedekuntayhdistyksen toimintaan.
Kaikille ylioppilaille pakollinen osakuntajäsenyys ei integroinut jumaluusopin ylioppilaita omaa yhdistystä laajempaan ylioppilastoimintaan.
Uudessa tilanteessa osakuntalaiset edustivat osakuntaansa myös
tiedekuntayhdistyksessä, esimerkiksi keisarillisten apurahojen myöntämisestä päättävässä toimikunnassa. Eristäytymistä aiheutti myös yliop111

pilaiden alueellisen rekrytoinnin muuttuminen. Oli osakuntia, joissa oli
vähän jumaluusopin ylioppilaita. Syyslukukaudesta 1869 syyslukukauteen 1879 jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä pienin osakuntaedustus oli viipurilaisilla ja uusmaalaisilla. Viipurin ja Uudenmaan
alueelta ei juurikaan lähdetty opiskelemaan papeiksi. Tiedekuntayhdistyksen enemmistö oli joko Pohjalaisen tai vuodesta 1877 Länsisuomalaisen osakunnan jäseniä.186
1870-luku toi joitakin käytännön muutoksia yhdistyksen toimintaan. Tiedekuntalehti Kyyhkysen toimituskunnan perustamista ehdotettiin ensimmäisen kerran vuonna 1872. Lukukausittain valittavaan ensimmäiseen toimituskuntaan kuuluivat ylioppilaat Johannes Lydbeck,
Johannes Schönberg ja Anders Winter187 . Järjestely osoittautui tehokkaaksi ja lehti ilmestyi jonkin aikaa säännöllisesti. Samana vuonna
Kyyhkystä myös ensimmäisen kerran julkisesti kritisoitiin yhdistyksen
kokouksessa ”itsekritiikin puutteesta”. Myös tiedekuntayhdistyksen
kokoontumisaikaa vaihdettiin Savolaisen osakunnan kanssa. Aiempi
kokoontumisaika lauantai-iltaisin klo 19 vaihtui keskiviikoksi, mikä samalla merkitsi, että jumaluusopin ylioppilaiden lauantai-ilta vapautui
muihin harrastuksiin. Kun teatteri, tanssi, taide ja runous todettiin
huhtikuussa 1872 perimmältään synniksi, on pääteltävä, että tuskin
kuitenkaan kovin suuri osa tuon ajan jumaluusopin ylioppilaista osallistui näiden alojen kulttuuririentoihin.
Otsikolla ”Kummallisia mietteitä tiede-kunnassamme” Kyyhkysessä
kommentoitiin toteutumatta jäänyttä ajatusta, että ”tiedekuntaamme
pitäisi asettaman salaisia silmällä pitäjiä tiedekuntalaisten ulkonaisesta
elämästä ja että näin syyllisiksi löydetyt pitäisi kanneltaman Tiedekunnan Prohvessoreille ja sitte arvattavasti julkisesti rangaistaman”.188
1870-luvun alun tiukentuvaa valvontaa kuvastaa kokouksien esitelmäkäytännön muuttaminen. Esitelmät olivat aiemmin olleet alustuksia,
joiden pohjalta keskusteltiin. Uusi järjestelmä muutti tiedekuntayhdistyksen esitelmät disputaatioiksi ja kokoontumisen seminaariksi, jonka
osanottajia olivat periaatteessa kaikki kirjoilla olleet ylioppilaat. Esitelmän sai laatia äidinkielellään, joskin sen kirjoittamista varten oli ensin
saatava lupa siltä yliopiston opettajalta, jolle oli kirjoittanut harjoitusaineita. Luvan muodollisena tarkoituksena oli varmistaa, että ylioppilas opettajakunnan mielestä osasi kirjoittaa valitsemaansa kieltä. Kukin ylioppilas sai kaksi viikkoa aikaa väittelykirjoituksen laatimiseen.
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Väittelykirjoitus tuli laatia kahtena kappaleena, jotka kiersivät kaksi
viikkoa luettavina ennen niiden esittämistä tiedekuntayhdistyksen kokouksessa, toinen professorikunnalla, toinen ylioppilaiden parissa. Kokouksessa kirjoitukset tarkastettiin kiinnittäen erityistä huomiota työn
itsenäisyyteen. Jokainen ylioppilas oli oikeutettu esittämään huomautuksia kulloinkin käsiteltävästä työstä. Kun disputaatiomenettelystä keskusteltiin, päätettiin myös, että mikäli tarpeellista disputaatiolle nimitettiin kaksi ylioppilasopponenttia, joista toisen valitsi väittelykirjoituksen laatija, toisen professorit. Kolmantena ”yliopponenttina” toimi sen
oppialan professori, jonka oppiainetta disputaatio käsitteli. Ensimmäinen disputaatio opponentteineen pidettiin dekaani A. F. Granfeltin ehdotuksesta aiheesta Kyrkostaten och statskyrkan. Väittelykirjoitus ilmestyi
Kyyhkysessä ja sitä luettiin useassa tiedekuntayhdistyksen kokouksessa.189
Virallistuva esitelmäkäytäntö muokkasi disputaatioina pidettyjä
alustuksia seminaariesitelmien suuntaan. Samalla se kavensi ylioppilaiden itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta käsiteltävien asioiden ja niiden esittämisen suhteen. Disputaatioiden kautta tiedekunnan opettajakunta sai muodollista valtaa päättää ylioppilaiden käsittelemistä aiheista
ja oikeuden osallistua opponentteina tiedekuntayhdistyksen keskusteluihin. Fennomaanien ylioppilassukupolven muuttuminen sisäiseen
hurskauselämään keskittyneiden säilyttäjien sukupolveksi merkitsi
myös ylioppilastiedekunnan toimintaan osallistuneiden opettajien roolin muuttumista. Tiedekuntayhdistyksen inspehtorien rooli ja asema
yhdistyksen johtajina korostui. Aiemmasta käytännöstä poiketen he ottivat aktiivisen roolin mielipidevaikuttajina ja ylioppilaiden käytännön
toiminnan ohjaajina.
Kevätlukukauden 1875 loppuun tiedekuntayhdistyksen inspehtorina toimi dogmatiikan ja siveysopin professori Axel Fredrik Granfelt ja
syyslukukaudesta 1875 kevätlukukauteen 1877 eksegetiikan professori
Antero Wilhelm Ingman. Syyslukukaudella 1877 ylioppilastiedekunnan uudeksi inspehtoriksi tuli dekaani Herman Råbergh. Hänen pitkäaikaista inspehtorikauttaan on kuvattu ajaksi, jolloin teologisesta tiedekuntayhdistyksestä kehittyi sellainen kuin vuoden 1852 statuutit edellyttivät. Råbergh jatkoi Ingmanin omaksumaa roolia jumaluusopin ylioppilaiden hengellisenä ohjaajana ja johtajana. Hän piti lauantai-iltaisin
raamatunselityksiä kuten Ingman oli tehnyt ja hänenkin kotinsa Diakonissalaitoksella oli avoinna ylioppilaille.190
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Yhdistyksen kokouspäivä muutettiin torstaiksi, jotta keskiviikkoisin
kokoontuvan Uusmaalaisen osakunnan jäsenetkin pystyisivät osallistumaan kokouksiin. Päätös kertoo, että tiedekuntayhdistyksen muutamat
uusmaalaiset jäsenetkin haluttiin rekrytoida mukaan toimintaan. Valintatilanteessa uusmaalaiset ylioppilaat ilmeisesti osallistuivat ensisijaisesti
oman osakuntansa, eivät jumaluusopillisen ylioppilastiedekunnan kokouksiin. Suurin muutos koski kuitenkin inspehtorin roolia. Råbergh
antoi, ainakin näennäisesti, edeltäjäänsä Ingmaniin verrattuna enemmän päätösvaltaa ylioppilaille. Hän ei esimerkiksi Ingmanin tavoin
määrännyt esitelmäaiheita, vaan aloitti inspehtorikautensa antamalla
aloitteen ylioppilaille ja tiedustelemalla, mitä aiheita he itse halusivat käsitellä kokouksissaan. Ylioppilaiden ehdottamia aiheita olivat muun
muassa ”inspiraation käsite, uskonnolliset nuorukaisyhtiöt, pappissivistyksen nostaminen, uskonnonopetus kouluissa, kristityn suhtautuminen uskonkieltäjiin, kuinka pitkälle Hades-opissa saa ulottaa lunastussaarnan, ihmisen vapaus ja Jumala sekä Jumalan kolmiyhteys”. Näistä
teemoista, joista yksikään ei suoranaisesti käsitellyt yhteiskunnallisia tai
poliittiseksi tulkittavia teemoja, sittemmin myös väiteltiin.191
Näiden kolmen inspehtorin aikana ylioppilaiden oma osallistuminen yhdistyksen toimintaan vaihteli. Granfeltin aikana kokouksiin osallistujia oli vähän, mutta ylioppilaat itse päättivät mitä kokouksissa käsiteltiin. Ingmanin aikana osanottajamäärät noin kaksinkertaistuivat,
mutta ylioppilaiden itsemääräämisoikeus väheni. Dekaani pitkälti määräsi mitä kokouksissa käsiteltiin. Råberghin aikana osallistujamäärät säilyivät Ingmanin aikaisella tasolla. Edeltäjästään poiketen hän kehotti
ylioppilaita itse ehdottomaan kokouksissa käsiteltäviksi aiottuja aiheita,
mutta tämä ei käytännössä juurikaan lisännyt opiskelijoiden itsemääräämisoikeutta. Käytännön toimintaehdotusten esittämisessä Råbergh oli
erittäin aktiivinen ja usein päätti myös ylioppilaiden käymät keskustelut
”oikealla”, Jumalan sanan mukaiseksi ilmoittamallaan mielipiteellä.
SUOMI

YHDISTYKSEN KÄYTTÖKIELEKSI

Ajan kielipoliittisessa tilanteessa uusmaalaisten ylioppilaiden osallistumista mieluummin oman osakuntansa toimintaan kuin tiedekuntayhdistyksen kokouksiin selittänee myös kielikysymys. Uusmaalaiset
olivat ruotsinkielisiä. Jumaluusopin säilyttäjäylioppilaspolven aikana
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varhaisen fennomaanisukupolven aiempi myönteisyys suomen kieltä
kohtaan puolestaan vaihtui suomen kielen aktiivikäyttöön. 1870-luvun alussa tiedekuntayhdistyksessä käytettiin kuitenkin pääosin ruotsia. Kyyhkynen kirjoittikin vuonna 1871:
Sentähden tahdon nöyrästi kysyä, alentuisikohan tuon mainion
sivistyneen mutta kuitenkin Suomen kieleltä valtikan anastaneen Ruotsin kielen ylevä ja korkia arvo, jos se välehen jättäis
Suomenki kielelle siaa täällä meidän kokouksissamme?192
Suomen kielen asema muuttui kuitenkin nopeasti. 1870-luvun alkupuolella suomi syrjäytti virallisesti ruotsin jumaluusopin ylioppilaiden
yhteisenä kielenä. Suomenkielisten pöytäkirjojen laatiminen oli lopetettu vuonna 1866. Runsaat seitsemän vuotta myöhemmin, marraskuun 5. päivänä vuonna 1873 päätettiin, että vastedes pöytäkirjat laadittaisiin yksinomaan suomeksi. Niin ikään päätettiin, että pöytäkirjantarkastuksen yhteydessä ne vain tulkittaisiin ruotsiksi. Ensimmäinen suomenkielinen keskustelunalustus pitkään aikaan oli ylioppilas
Karl August Hildénin huhtikuussa 1873 kasteesta esittämät teesit.193
Oikeus luennoida yliopistossa suomeksi oli myönnetty jo vuonna
1863 edellyttäen, että luennon kuulijat osasivat suomea. 1870-luvun
alussa suomen virallinen asema yliopistossa vahvistui. Vuodesta 1872
lähtien opettajanviran saaminen oikeustieteellisessä sekä teologisessa tiedekunnassa edellytti täydellistä suomen kielen taitoa ja kykyä antaa opetusta suomeksi. Sama koski myös kasvatustieteen professuuria.194 Aiemmin nimitetyltä virkakunnalta ei tällaista suomen kielen taitoa edellytetty. Uudet asetukset loivat pohjan teologisen tiedekunnan opettajakunnan myöhemmälle suomenkielistymiselle. Tiedekuntayhdistys vaihtoi
kieltä 1870-luvun puolessavälissä, teologisen tiedekunnan opettajakunta 30–40 vuotta myöhemmin.
Tiedekuntayhdistyksen suomenkielistymisessä näkyi ajan yleinen tilanne: fennomanian politisoituminen ja 1870-luvulla tapahtunut ”fennomanian liikekannallepano”.195 Samaan aikaan kun kulttuurinen fennomania vaihtui puoluemuodostusta enteileväksi poliittiseksi toiminnaksi, jumaluusopin ylioppilaat aktivoituivat suomenkielistämään sen
elämänpiirin, jossa heidän oli mahdollista toteuttaa fennomaanien kielipolitiikkaa: oman tiedekuntayhdistyksensä.
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Jumaluusopin ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksestä tuli hetkellisesti
kaksikielinen: pöytäkirjat olivat suomeksi, keskustelut ja Kyyhkysen artikkelit sekä suomeksi että ruotsiksi. Tuolloinen inspehtori dekaani
Granfelt katsoikin asiakseen muistuttaa ylioppilaille vuonna 1874, että
yhdistyksen kaksikielisyys ei saanut olla kiistojen ja erimielisyyden syy:
”- - ei kaksikielisyyden tulisi vaikuttaa sydämiin ja niitä eroittaa, joiden
tulee keskinäisessä yhteydessä vaikuttaa kristillisyyden ja uskonnon hyödyksi”. Aihetta varoitukseen ilmeisesti oli. Suomen kielen käyttöönotto
näytti tapahtuneen samantyyppisellä ehdottomuudella (”heti”) kuin
suomenkielisistä pöytäkirjoista luopuminen 1860-luvulla. Tiedekuntayhdistys ei halunnut toimia kaksikielisenä. Yhdistyksen lainarahaston
sääntöjä muutettiin vuonna 1875. Kun säännöistä pyydettiin ruotsinnosta, jumaluusopin ylioppilaat hylkäsivät pyynnön vedoten siihen,
että suomi oli jo vuonna 1873 tullut yhdistyksen ”viralliseksi kieleksi”.196
Suomea heikosti osanneen dekaani A. F. Granfeltin jäätyä eläkkeelle
vuonna 1875 ylioppilasyhdistyksen suomalaistaminen jatkui. Pöytäkirjojen ruotsintaminen päätettiin lopettaa, kuten sanonta kuului, ”liikojen kulunkien poistamiseksi”. Perustelu oli siten sama kuin suomenkielistä pöytäkirjaa lakkautettaessa. Kun suomi oli vuonna 1873 valittu
yhdistyksen kieleksi, ruotsinkielisiä käännöksiä pöytäkirjoista oli kuitenkin tehty ”Dekanoa varten”, pöytäkirjat kertovat. Tarvetta tähän ei
enää ollut, kun dekaaninakin oli suomenkielentaitoinen, tiedekunnassa
jo 1860-luvulla suomenkielisiä luentoja pitänyt entinen Ylivetelin kappalainen, eksegetiikan professori A. W. Ingman. Hän oli yksi aikansa
parhaita suomen kielen taitajia Helsingin yliopistossa.197
Ingmanin suomalaisuusharrastus oli hänen opiskeluaikojensa osakuntaharrastuksen perua. Julius Krohnin mukaan ”herännäisyyden vaikutuksesta sai tämä suomalaisuuden harrastus sitten omituisen suunnan”, mikä tarkoitti ”pakanallisen” Kalevalan ja sen kielen hylkäämistä
sekä keskittymistä uskonnolliseen kirjallisuuteen. Muutoksen taustalla
oli konkreettinen tapahtuma. Kun Ingman oli esitellyt ns. maakuntamatkallaan innostuneena kalevalaista laulua heränneille talonpojille,
nämä kertoivat Ingmanille hylänneensä nämä aiemmin laulamansa pakanalliset laulut heränneiksi tultuaan. Tämä Thukydideen Peloponnesolaissodan historian kahdeksan ensimmäistä lukua vuonna 1841
suomentanut suomalaisuusmies halusi suomalaisuuden perustaksi Jumalan sanan. Hän ei kuitenkaan keskittynyt vain hengelliseen kirjalli116

Juho Saarinen kuvasi A. W. Ingmania seuraavasti: ”Sekä virallisissa että epävirallisissa asioissa mentiin hänen luoksensa aivan kuin hyvän sedän, jopa kuin
rakkaan isän luokse - - , Ingmanin hyvyyttä ja avuliaisuutta käyttivät ylioppilaat rahapuutteessa ollessaan paljon hyväkseen, sillä hän oli aina valmis lainaamaan, milloin hänellä vaan sattui olemaan rahaa käsillä, taikka auttamaan
vekseleillä joko asettajana tahi tunnustajana. Mutta tätä hänen hyväntahtoisuuttaan käyttivät valitettavasti muutamat civikset väärin, jättäen asiansa
selvittämättä ajallaan.”
Ingman toimi eksegetiikan professorina vuosina 1864–1877 ja oli tiedekuntayhdistyksen inspehtorina 1875–1877. Hän aloitti osin suomenkieliset raamatunselitysopin luentonsa vuonna 1864 ja oli teologisen tiedekunnan ensimmäinen suomeksi opettanut professori.
Muistitieto on kuvannut Ingmania ”hauskasti hajamieliseksi”. Kaupungille
lähtiessään hän likinäköisenä, mutta silmälaseja käyttämättömänä saattoi poimia portinpielestä mukaansa katuluudan sateenvarjon sijaan, kaataa kutsuilla
kahvia sokeriastiaan tai ihmetellä kaupungilla näkemäänsä tutunnäköistä naista, joka hänen saavuttuaan kotiin paljastuikin rouva Ingmaniksi. Fennomaniastaan huolimatta Ingman pani tyttärensä ruotsinkieliseen seminaariin.198
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suuteen ja vuonna 1859 ilmestyneen raamatunsuomennoksen, ”koetusraamatun”, toimittamiseen, kuten joskus on esitetty, vaan toimi aktiivisesti myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa.199
Tiedekuntayhdistyksessä kysymys pöytäkirjojen käännöksistä luopumisesta herätti ilmeisesti keskustelua. Lopputuloksena kuitenkin oli,
että pöytäkirjat laadittiin vain suomeksi. Tämä tarkoitti, että syyslukukaudesta 1875 alkaen jumaluusopin ylioppilaiden toimintaan oli melko
mahdotonta osallistua osaamatta suomea. Tuolloin näet päätettiin, että
jos joku ei ymmärtänyt suomea, kokouksen sihteerin tehtävänä oli kertoa hänelle pöytäkirjan sisältö, mutta vain erikseen pyydettäessä. Vuoden 1876 alussa tiedekuntayhdistyksen sihteeriksi valittu Uno von
Schrowe asetti kuitenkin tehtävään suostumisensa ehdoksi, ettei ruotsinnoksiakaan tarvitsisi tehdä. Ylioppilaat päättivätkin, että näin meneteltäisiin, ”koska jokaisen tiedekuntalaisen velvollisuus on osata ja ymmärtää Suomenkin kieltä”. Kaksikielisyyden ylläpito tiedekuntayhdistyksessä näytti olleen opettajakunnan tavoitteena. Samaan aikaan, vuoden 1876 alussa, inspehtori Ingman puolestaan ilmoitti pitävänsä joka
kokouksessa ruotsinkielisen esitelmän.200
Päätöksen on sanottu olleen merkkinä siitä, että ylioppilaiden
enemmistö oli omaksunut varsin jyrkän suomalaisuuslinjan ja sen tunnukset. 1870-luvun tilanteessa näin olikin. Suomen kielen aseman ”virallistanut” vuoden 1863 asetus, opetuskieltä koskenut vuoden 1872
asetus ja tiedekuntayhdistyksessä heikosti suomea osanneen inspehtorin
eläkkeelle jääminen vuonna 1875 loivat yleiset edellytykset ruotsin kielestä luopumiselle. Ruotsinnoksista kieltäytyminen osui yksiin poliittisen fennomanian organisoitumisen kanssa; suomenkielinen valtiopäiväpuolue oli selkeästi olemassa vuosien 1877–1878 valtiopäivillä.202
On kuitenkin aiheellista kysyä, miten ylioppilaiden enemmistö oli
omaksunut jyrkän suomalaisuuslinjan. Kielen valintaan vaikutti suomenkielisen koulun käyneen ylioppilassivistyneistön rekrytoituminen
teologiseen tiedekuntaan. Jyväskylässä koulunsa käyneistä kolmesta
ylioppilaasta kirjoittautui teologiseen tiedekuntaan vuonna 1868 kaksi.
Vuonna 1869 yhdestätoista jyväskyläläisestä yhdeksän valitsi teologiset
opinnot. Vuonna 1870 kolmestatoista kuusi valitsi papinuran ja viisi
kolmestatoista vuonna 1871. Vuonna 1872 heitä oli jälleen yhdeksän,
kun yliopiston kaikkiin muihin tiedekuntiin kirjoittautui kahdeksan
suomeksi koulunsa käynyttä. Jyväskylästä valmistuneista viisi tuli luke118

Uno von Schrowe (1853–1886), nimismiehen poika Joutsasta, suostui tiedekuntayhdistyksen sihteeriksi vain sillä ehdolla, ettei hänen tarvinnut sihteerintoimessaan käyttää ruotsin kieltä. Von Schrowe kävi suomenkielisen koulun ja
valmistui Jyväskylästä vuonna 1872. Kevätlukukauden 1873 hän kuului
Kyyhkysen toimituskuntaan. Schrowe ei valmistunut papiksi, vaan opettajaksi.
Hänet nimitettiin Porvoon lukion suomen kielen lehtoriksi vuonna 1885. Von
Schrowe kuitenkin kuoli jo vuonna 1886 Görbersdorfin keuhkoparantolassa.
Hän oli myös runoilija, jonka runoja julkaisiin muun muassa Kirjallisessa
Kuukauslehdessä ja Suomen Kuvalehdessä.201 Museoviraston kuva-arkisto.
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maan teologiaan vuonna 1873 ja kuusi vuonna 1874. Peräti 42 suomenkielisen koulusivistyksen saanutta uutta ylioppilasta, vajaa puolet
Jyväskylässä koulunsa käyneistä, tuli jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen jäseniksi vuosina 1868–1874.203
Kun tiedekuntayhdistyksen suomenkielinen pöytäkirjanpito oli lakkautettu 1860-luvulla, yhdistyksessä oli vain muutama suomeksi koulunsa käynyt ylioppilas. 1870-luvun alkuvuosina tilanne oli toinen. Ylioppilassivistyksensä suomeksi hankkineita oli jo paljon eivätkä nämä
ylioppilaat olleet halukkaita käyttämään yhdistystoiminnassaan ruotsin
kieltä. Matrikkelitietojen perusteella näyttää siltä, että myös Kuopion,
Viipurin ja Oulun lyseot tuottivat tiedekuntaan äidinkieleltään suomenkielistä ainesta, jonka määrä oli siis suurempi kuin suomenkielisen
koulusivistyksen saaneiden määrä. Yhdistyksen käyttökieltä koskeviin
ratkaisuihin riitti enemmistön päätös. Täten on selvää, että jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä suomenkieliset, suomenmieliset ylioppilaat saivat enemmistöaseman 1870-luvun alkuvuosina.
Osa Aleksanterin yliopiston opiskelijoista radikalisoitui liberalististen ja sittemmin myös uskonnonvastaisten tunnusten alle ja seurasi eurooppalaisen kulttuurin uusia tuulia. Jumaluusopin ylioppilaat sen sijaan radikalisoituivat kansallis-uskonnollisesti, suomen kielen, ”kansan”
mentaliteetin ja käsitystapojen sekä, kuten myöhemmin näemme,
beckiläisen raamattuteologian tunnusten alle. On esitetty, että ylioppilaselämässä suomalaisuusliike muodosti ainoan merkittävän väylän, jonka avulla kieleltään suomalaistuneet, alemmista yhteiskuntaluokista kotoisin olleet teologian ylioppilaat saattoivat löytää yhteyksiä muuhun
ylioppilasnuorisoon ja -maailmaan.204 Tällöin on kuitenkin unohdettu,
että suomenkielistenkin ylioppilaiden piti osata ruotsia voidakseen ylipäätään opiskella ja valmistua teologisesta tiedekunnasta. Kaksikielisille
teologian ylioppilaille oli avoinna perinteinen ”osakuntatie”, sekä suomen- että ruotsinkielinen osakuntatoiminta, jota on pidettävä suomalaisuusliikettä laajempana väylänä yhteyksien löytämisen muuhun yliopistossa opiskelevaan nuorisoon. Kun tätä integroitumistietä yliopistoon ei käytetty, se johtui myös muista seikoista kuin kielikysymyksestä.
Suomalaisuusliikkeestä teologian ylioppilaat sen sijaan löysivät muun
suomenmielisen ylioppilasnuorison.
Tiedekuntayhdistyksen suomalaistaminen tapahtui ”alhaalta päin”,
ylioppilaiden omasta aloitteesta. Esimerkiksi inspehtorinvaihdoksen yh120

teydessä uusi inspehtori saattoi ilmoittaa edelleen ”vahvistavansa”
suomen tiedekuntayhdistyksen viralliseksi kieleksi, mutta käytännön
kielenvalintaan hänellä ei ollut sananvaltaa. Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen suomenkielisyysinto oli 1870-luvulla varsin jyrkkää. Tulevat papit olivat kielikysymyksessä radikaalimpia kuin teologisen tiedekunnan viranhaltijat, jotka koko autonomian kauden puolustivat kaksikielisyyttä. Esimerkiksi inspehtori Herman Råbergh asettui vuonna
1879 edeltäjänsä tavoin puolustamaan ruotsin kielen säilyttämistä:
Kansan miehet eivät milloinkaan ole olleet välinpitämättömiä,
mutta heillä ei ole ollut valtiollisia tuumia, vaan he ovat työskennelleet todellisen ja Jumalan sanassa pyhitetyn kansallisuuden edistämiseksi - - . Ei tule seassamme olla riitoja, vaan suomenkielen eduksi työtä tehdessämme älkäämme hävittäkö ruotsia. Minä puolestani luulen, etteivät meidän papit aina ole tätä
sääntöä noudattaneet.205
Teologian ylioppilaiden kielipoliittista radikalismia kuvaa Hannu Mustakallion havainto, että syyskaudella 1880 ylioppilasseura Suomalaisen
Nuijan noin 200 jäsenestä 40 oli teologeja. Linjakysymyksissä teologeihin vetosi Lauri Kivekkään radikaali KPT-linja – kansan pyhä tahto,
koko programmi toimeen, kaikessa puhdas totuus, kaikki pojat tappelemaan – , jossa nationalismi yhdistyi yhteiskunnalliseen radikalismiin.
KPT-linjaa edusti näkyvästi jumaluusopin ylioppilas Yrjö Forsman.
KPT-linjan radikalismi ei näkynyt tiedekuntayhdistyksessä; sen edustajat toimivat yhdistyksen ulkopuolella. Yrjö Forsmanin veli Juho Rudolf
Forsman (Koskimies) aloitti teologian opinnot syksyllä 1879. Hän oli
aktiivinen suomalaisuusmies, joka vuosina 1900–1936 toimi Kuopion
(Oulun) hiippakunnan piispana. Ylioppilasaikanaan hän oli ollut jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen aktiivijäsen. Yrjö-veljensä tavoin hän kuului Suomalaiseen Nuijaan.206
Kielikysymys nousi vielä kerran esille vuonna 1882 kinkereistä käydyn väitöksen yhteydessä. Tuolloin ruotsinkielisen pappissuvun vesa ylioppilas Karl Mikael Erenius ehdotti, että väittelijä esittäisi väitöksestään
vaikkapa ruotsinkielisen lyhennelmän, koska kuulijoiden joukossa saattoi olla niitä, jotka eivät ymmärtäneet suomea. Ereniuksen ehdotusta ei
edes otettu käsittelyyn. Väittelijä ”lausui kummastuksensa moisesta
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pyynnöstä ja arveli täydellä syyllä voivan jo vaatia, että kaikki ymmärtäisivät maan kieltä”.207 Sittemmin tiedekuntayhdistyksen suomenkielisyys oli itsestäänselvyys, jota kokoontumisissa ei enää käsitelty.
Tiedekuntayhdistys oli Helsingin yliopiston ensimmäinen ”virallisesti” ja yksiselitteisesti suomenkielinen yhdistys. Mielenkiintoista tässä
virallistamisessa on, että ylioppilaiden itsensä mielestä siihen riitti tiedekuntayhdistyksen enemmistön oma päätös. Käytännössä näin olikin
eikä opettajakunnan kaksikielisyyttä puolustavilla kannanotoilla ollut
vaikutusta yhdistyksen omaksumaan kielipoliittiseen linjaan. Näin suomen kieli ”virallistettiin” jumaluusopin ylioppilaiden toiminnassa aiemmin kuin Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. Suomenmieliset nimittäin saavuttivat enemmistön ylioppilaskunnassa vuonna 1880. On
sanottu, että tämä aikanaan suurta huomiota ja mielenkuohua herättänyt fennomaanien voitto merkitsi yhtä käännekohtaa Suomen historiassa. Samoin on esitetty, että suomenkieliset saivat tuolloin ensimmäisen
kerran päätösvallan jossain julkisessa yhteisössä.208
Jälkimmäinen huomautus ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä ensimmäinen suomenkielinen julkinen yhteisö oli Jumaluusopin ylioppilaiden tiedekuntayhdistys, kuten edellä on kerrottu. Tiedekuntayhdistyksen kielipoliittista ehdottomuutta kuvaa, että jumaluusoppineiden
pöytäkirjanpitokin muuttui yksinomaan suomenkieliseksi. Ylioppilaskunnan pöytäkirjat sen sijaan olivat koko autonomian loppukauden
sekä suomen- että ruotsinkielisiä. Aleksanterin yliopisto oli yleisilmeeltään ruotsinkielinen, ja 1900-luvun alussakin vain kolmasosa yliopiston
opettajista luennoi suomeksi. Tässä ympäristössä suomenkielinen Jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys poikkesi selvästi muusta yliopistoyhteisöstä ja sen ruotsinkielisestä ylioppilastoiminnasta.
YLIOPPILAIDEN

ALUEELLINEN REKRYTOITUMINEN LAAJENEE

JA SOSIAALINEN TAUSTA MUUTTUU

Vuosina 1859–1865 teologiseen tiedekuntaan kirjoittautui vuosittain
alle kaksikymmentä uutta opiskelijaa ja tiedekunnan opiskelijamäärä
laski voimakkaasti. Vuosina 1868 ja 1869, ensimmäistä kertaa sitten
poikkeusvuoden 1855, tiedekuntaan kirjoittautuneiden uusien ylioppilaiden määrä nousi kahteenkymmeneen tai sen yli. Sen ansiosta tiedekuntayhdistyksen jäsenmäärä nousi syyslukukaudella 1869 95:een ja
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samalla ensimmäistä kertaa suuremmaksi kuin se oli ollut yhdistyksen
alkuvuosina. Vuosina 1877 ja 1878 tiedekuntaan tuli jo yli 40 uutta
ylioppilasta.
Kun tarkastellaan ylioppilaiden osakuntajakaumaa vuosina 1868–
1878, on selvää, että myös ylioppilaiden alueellinen rekrytoituminen
muuttui. Kuten tunnettua, jumaluusopin ylioppilaat olivat kotoisin
pääasiassa maalta, kun taas oikeustieteen ylioppilaat ja matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat olivat kaupunkilaispoikia.
Osakuntien perustamisvuodesta alkaen suurin osa teologian ylioppilaista oli joko Länsisuomalaisen tai Pohjalaisen osakunnan jäseniä.
Syyslukukaudella 1869 näihin kahteen osakuntaan kuului 65 % läsnäolleista jumaluusopin ylioppilaista. Pohjalaisen osakunnan jäsenet
olivat jumaluusopin ylioppilaiden suurin osakuntaryhmä syyslukukaudesta 1869 syyslukukauteen 1873. Osakuntaedustus kuvaa sitä,
että Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi tuottivat enemmistön jumaluusopin ylioppilaista.
Jos tarkastellaan nykymaakunnittain teologian ylioppilaiden syntymäalueita, papiston alueellinen rekrytoituminen tarkentuu seuraavasti. Nykymaakunnista teologisessa tiedekunnassa oli eniten opiskelijoita Varsinais-Suomesta. Myös Pirkanmaa tuotti 1870-luvun lopulla
yli 25 teologian ylioppilasta. 1870-luvun loppuun tultaessa pohjalaisia
teologian ylioppilaita oli paljon. He tulivat pääosin Pohjois-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta, kun taas keskipohjalaisia sekä eteläpohjalaisia
oli kumpiakin vain noin yksi neljäsosa pohjoispohjalaisten opiskelijoiden määrästä.
Savolaisten teologian ylioppilaiden lukumäärä lisääntyi selvästi
1870-luvun alkuvuosina. Heistä pohjoissavolaisia oli noin 2,5–3 kertaa enemmän kuin eteläsavolaisia. Teologian ylioppilaita tuli tuolloisesta Karjalasta vähän (noin kymmenkunta) edellä mainittuihin
maakuntiin verrattuna, Pohjois-Karjalasta noin kaksi kertaa enemmän
kuin Etelä-Karjalasta. Myös Satakunnasta lähdettiin opiskelemaan
papeiksi (vajaat 20 ylioppilasta), kun taas Kymenlaakson, Keski-Suomen ja Uudenmaan alueilta tulevia opiskelijoita oli alle kymmenen.
Vähiten teologian ylioppilaita tuli Kainuusta (2–3) ja Päijät-Hämeen
alueelta (2–3).209
Vuosina 1870–1871, opiskelijamäärän lisääntymisen myötä, savokarjalaisten ja hämäläisten ylioppilaiden määrä kääntyi nousuun. Syys123

Taulukko 3. Teologian ylioppilaiden ja koko yliopiston sisäänkirjoittautuneiden opiskelijoiden määrä lukukausittain vuosina 1869–1889 sekä tiedekuntaan vuosittain kirjoittautuneet
uudet opiskelijat. Keisarillisen Aleksanterin yliopiston ylioppilasmääristä ei ole olemassa virallisia tilastoja. Tiedot on kerätty niistä läsnäoleviksi ilmoittautuneista, jotka ovat lukukausittain ilmoittautuneet läsnäoleviksi joko lokakuun tai helmikuun alkupäiviin mennessä. Täten
läsnäolevien määrät kuvaavat sekä tiedekuntien että koko yliopiston tasolla yliopistossa kulloinkin opiskelleiden ylioppilaiden vähimmäismäärää; loka- ja helmikuun alun jälkeen opintonsa aloittaneet eivät näy tilastoissa. Yliopistossa ja tiedekunnassa kirjoilla olleet puolestaan
kertovat opiskelijoiden lukukausittaisen mahdollisen enimmäismäärän. Todelliset opiskelijamäärät ovat jossain näiden kahden luvun välillä sen mukaan, minkä hetken tilannetta tarkastellaan. Kirjoilla olevien määrä on luonnollisesti aina varsinaisia opintoja suorittavien lukumäärää suurempi. Sen sijaan teologisen tiedekunnan uudet opiskelijat on laskettu tiedekunnan matrikkelista jokaisen vuoden koko ajalta, joten nämä luvut kuvaavat uusien, opintonsa
aloittaneiden opiskelijoiden tosiasiallista määrää. (Suluissa kaikki yliopistossa kirjoilla olleet
teologian ylioppilaat sekä kirjoilla olleiden ylioppilaiden kokonaismäärä.) Lähde: HYA, TTA,
Teol. tiedekunnan matrikkelit 1869–1889; HYK TYT pöytäkirjat 1869–1889; Förteckning
öfver Embets- och Tjenstemen - - [1869–1889], Redogörelse för Alexanders-Universitet i Finland
Läsåren - - [1869–1889].
Lukukausi teol. yot uusia/
vuosi

ylioppilaiden
kokonaismäärä

Lukukausi teol. yot

kl 1869
sl 1869

74
95

47

587
534

kl 1880
sl 1880

126 (197) 48
149 (239)

627 (1048)
676 (1213)

kl 1870
sl 1870

104
117

28

609
685

kl 1881
sl 1881

131 (210) 60
157 (247)

694 (1165)
811 (1315)

kl 1871
sl 1871

96
84

10

643
508

kl 1882
sl 1882

117 (232) 50
165 (237)

667 (1276)
805 (1393)

kl 1872
sl 1872

129
124

31
702

kl 1883
sl 1883

131 (221) 43
140 (235)

725 (1330)
812 (1477)

kl 1873
sl 1873

126
132

33

719
618

kl 1884
sl 1884

151 (208) 46
123 (222)

785 (1422)
849 (1594)

kl 1874
sl 1874

107
107

9

687
671

kl 1885
sl 1885

119 (205) 47
130 (236)

805 (1518)
896 (1739)

kl 1875
sl 1875

102
111

23

647
633 (932)

kl 1886
sl 1886

117 (216) 46
124 (216)

843 (1648)
921 (1746)

kl 1876
sl 1876

109 (150) 44
105 (165)

615 (932)
627 (1016)

kl 1887
sl 1887

113 (205) 45
111 (212)

828 (1662)
974 (1790)

kl 1877
sl 1877

88 (149) 44
123 (180)

531 (953)
647 (1035)

kl 1888
sl 1888

112 (196) 37
128 (209)

883 (1613)
1002 (1773)

kl 1878
sl 1878

93 (160) 41
107 (191)

605 (978)
619 (1064)

kl 1889
sl 1889

105 (191) 38
124 (206)

895 (1703)
1039 (1837)

kl 1879
sl 1879

95 (189) 56
133 (212)

592 (1093)
662 (1048)

124

uusia/ ylioppilaiden
vuosi kokonaismäärä

lukukaudella 1869 näihin osakuntiin oli kuulunut 20 % jumaluusopin
ylioppilaista, kevätlukukaudella 1872 jo 39 %. Samaan aikaan länsisuomalaisten ja pohjalaisten edustus oli vahva, mutta heidän yhteenlaskettu
suhteellinen osuutensa laski kevätlukukaudella 1872 50 %:iin jumaluusopin ylioppilaista. Yhtä poikkeusvuotta lukuun ottamatta (tuolloin
kummassakin osakunnassa 11 teologia) Uusmaalaisen ja Viipurilaisen
osakunnan jäsenten määrä tiedekuntayhdistyksessä pysytteli vuosina
1868–1876 alle kymmenessä. Opiskelijamäärän kasvaessa näiden osakuntien jäsenten suhteellinen osuus tiedekuntayhdistyksestä – ja tulevasta papistosta – väheni huomattavasti.210
Tiedekuntayhdistyksen suomenkielistyminen osui siis ensinnäkin
aikaan, jolloin jumaluusopin ylioppilaiden alueellinen rekrytoituminen
laajeni. Identiteetiltään viipurilaisten ja uusmaalaisten suhteellinen
osuus laski, samalla kun suomenkielisiltä alueilta rekrytoiduttiin aiempaa enemmän teologiseen tiedekuntaan. Savo-karjalainen ja Hämäläinen osakunta, joiden jäsenten osuus teologian ylioppilaista kohosi merkittävästi, muodostivat yliopiston suomenkielisimmät osakunnat. Osakuntien suhtautuminen kielikysymykseen vaihteli suomenkielistenkin
osakuntien kesken. Hämäläinen osakunta oli Pohjalaisen osakunnan tavoin kielipoliittisesti jyrkkä. Sekä Savo-karjalainen että Länsisuomalainen osakunta olivat puolestaan kielipoliittisesti maltillisia.211 Jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä suomenkielisten osakuntien kielipoliittiset suuntautumiserot eivät kuitenkaan käyneet ilmi; sen kielipoliittinen linja suomen puolesta oli yksiselitteisen jyrkkä.
Alueellisen rekrytoitumisen laajenemiseen vaikutti ratkaisevasti suomenkielisen yliopistoon johtavan koulutusväylän avautuminen. 1860luvun lopulta alkaen Jyväskylän ja Kuopion lyseot alkoivat tuottaa suomenkielisiä ylioppilaita. Vuonna 1876 yksin Kuopiosta ja Jyväskylästä
valmistuneiden osuus muodosti kolmanneksen tiedekuntayhdistyksen
jäsenistöstä. Suomenkielisten osuus oli kuitenkin tätä suurempi, sillä
monet suomenkieliset kävivät yhä koulunsa ruotsiksi eikä suomenkielisiä kouluja ollut runsaasti jumaluusoppineita tuottaneella Pohjanmaalla
eikä Varsinais-Suomessa. Tiedekuntayhdistyksen kielipoliittinen linja
osoittaa, että suomenkieliset ja -mieliset muodostivat yhdistyksen
aktiivijäsenten enemmistön.
Vuosina 1853 jumaluusopin ylioppilaista oli pappien poikia noin
kolmannes. Krimin sodan jälkeen vuonna 1857 teologiaa opiskelleista
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Taulukko 4. Yliopistoon läsnäoleviksi kirjoittautuneiden teologian ylioppilaiden osakuntajakauma 1868–1877.
Tiedot kuvaavat kunkin vuoden syyslukukautena, lokakuun alkuun mennessä, yliopistoon läsnäoleviksi kirjoittautuneita ylioppilaita. Keski-Suomen alueelta kotoisin olleet näyttävät liittyneen Hämäläisosakuntaan. Lähde Förteckning öfver Embets-och Tjenstemän - - 1868–1877.
Tarkastelukauteen ajoittuu suomen kielen palauttaminen tiedekuntayhdistyksen pääkieleksi sekä ruotsinkielisestä pöytäkirjanpidosta luopuminen.
Nämä muutokset tapahtuivat samaan aikaan kun tiedekuntayhdistyksen jäsenmäärässä ja jäsenten osakuntaedustuksessa tapahtui muutoksia. 1860-luvun
puolivälin lamavuosien jälkeen teologiseen tiedekunnan opiskelijamäärä nousi. Opiskelijamäärän kasvu oli alueellisesti painottunutta, mikä käy ilmi teologian ylioppilaiden osakuntajakaumasta.
Savo-karjalaisten ja hämäläisten osakuntalaisten määrä nousi aiempaan verrattuna selkeästi. Tiedekuntayhdistyksen jäsenistö, tuleva papisto, rekrytoitui
aiempaa tasaisemmin eri puolilta Suomea. Osakuntaedustuksen muutos kuvaa erityisesti suomenkielisten ja -mielisten ylioppilaiden määrän lisääntymistä.
Teologian opiskelijoiksi rekrytoitui aiempaa enemmän väkeä tyypillisesti suomenkielisiltä alueilta ja suomenmielisten osakuntien jäsenten lukumäärä
tiedekuntayhdistyksessä lisääntyi. Yhdistyksen jäsenistössä oli vähiten Uusmaalaisen ja Viipurilaisen osakunnan jäseniä. Uudeltamaalta ja Viipurin alueelta
rekrytoitui teologiseen tiedekuntaan vähemmän ylioppilaita kuin muualta Suomesta.
Osakunta

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

yhteensä

Hämäläisosakunta

9

15

22

11

23

22

21

17

17

20

183

Länsisuomalainen

23

27

27

23

28

30

27

24

18

35

265

Pohjalaisosakunta

25

35

37

29

34

34

19

27

27

34

297

Savo-karjalainen

8

5

13

10

25

29

26

23

28

24

192

Uusmaalainen

4

8

11

5

5

9

8

6

10

8

75

Viipurilainen

3

5

7

6

9

8

6

6

5

2

58

teol.ylioppilaat
yhteensä

72

95

117

84

124

132

107

111

105

123

1070

lähes puolet oli pappien lapsia. Tämän jälkeen papiston jälkeläisten
määrä väheni, vaikka pienestä opiskelijajoukosta heidän suhteellinen
osuutensa oli suuri. Vuonna 1868 jumaluusopin ylioppilaista yli puolet
oli pappien lapsia. Tiedekunnan opiskelijamäärän kääntyessä selkeään
nousuun vuodesta 1869 pappien jälkeläisten määrä tiedekuntayhdistyksessä oli yhä suhteellisen suuri, vuoden 1868 vajaasta 30:sta vuoden
1869 runsaaseen 40 ylioppilaaseen. Näyttääkin siltä, että pappien lapset
lähtivät aiempaa innokkaammin opiskelemaan papeiksi juuri sodan ja
nälänhädän vuosina. Pappisuran vetovoima sivistyneistön parissa oli laskenut ja vaikeat olot luonnollisesti rajoittivat alempien luokkien rekrytoitumista yliopistoon. Vuonna 1871 papiston jälkeläisten osuus oli
noin puolet, poikkeusvuonna 1872 noin 60 %, minkä jälkeen pappistaustaisten ylioppilaiden määrä laski. 1870-luvun loppuun tultaessa
noin kolmannes kaikista jumaluusopin ylioppilaista oli papiston jälkeläisiä. Papiston suhteellisen edustuksen osalta oli siis palattu perustamisvuoden 1853 tilanteeseen. Papiston jälkeläisten lukumäärä säilyi läpi
1870-luvun suurin piirtein ennallaan, mutta kohti vuosikymmenen loppua ei-pappistaustaisten ylioppilaiden määrä lisääntyi huomattavasti.212
Tässä tilanteessa myös jumaluusopin ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen sosiaalinen koostumus muuttui. Papiston jälkeläiset edustivat
toisen tai jo useamman polven sivistyneistöä. Muun säätyläistön jälkeläisten suuntauduttua yleensä muualle kuin pappisuralle pappien pojat
edustivat tiedekuntayhdistyksessään akateemisesti koulutettua säätyläistöä. Papiston jälkeläisten suhteellisen edustuksen väheneminen 1870luvulla on säätykierron voimistumisen kanssa samanaikainen ilmiö.
Jumaluusopin ylioppilaista yhä useampi oli ensimmäisen polven sivistyneistöä.
Teologisen tiedekunnan oppilasaines poikkesi huomattavasti Helsingin yliopiston yleisestä linjasta. Ruotsinkieliset, ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet, hakeutuivat 1880-luvulta alkaen opiskelemaan
muualle kuin teologiseen tiedekuntaan. Teologisen tiedekunnan opiskelijoista taas valtaosa oli suomenkielisiä. 1890-luvun alkuun tultaessa
suomenkielisen koulun käyneiden osuus oli jo noin 90 prosenttia kaikista teologian ylioppilaista, kun se koko yliopistossa oli vain 50 %.
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Taulukko 5. Suomenkielisen koulusivistyksen saaneiden osuus uusista teologian ylioppilaista 1880–1891 (lähde HYA, yliopiston matrikkeli 1880–1891, ks. myös Redogörelse 1881–
1893, Hjelt 1907, Malmberg 1977).
Vuodet
1880–82

1883–85

1886–88

1889–91

Suomenkielisen
koulusivistyksen
saaneet teologisessa
tiedekunnassa, %

53

79

86

91

Helsingin
yliopistossa, %

33

36

45

50

127/1300

122/1400

117/1700

106//1800

Teologisen
tiedekunnan
opiskelijamäärä/
yliopistoon
kirjoittautuneet213

Samaan aikaan kun suomenkielisten osuus teologian ylioppilaista nousi, teologisen tiedekunnan opiskelijoiden kokonaismäärä laski. Tiedekuntaan kirjoittautuneiden uusien ylioppilaiden määrä laski itse asiassa
jatkuvasti 1800-luvun loppuun saakka. Alimmillaan se oli vuonna 1897,
jolloin opintonsa aloitti vain 18 uutta ylioppilasta. Suomenkielisen koulusivistyksen saaneiden prosentuaalinen osuus siis nousi, ei ainoastaan
siksi, että suomenkielisiä olisi aiempaa enemmän hakeutunut opiskelemaan teologiaa, vaan siksi, että tiedekuntaan tuli niin vähän ruotsinkielisiä, että ylioppilaiden kokonaismäärä laski.
1880-luvun huomattavin muutos Helsingin yliopiston teologian opiskelijoiden taustassa ei kuitenkaan ollut se millä kielellä he olivat koulunsa
käyneet; koulutausta oli seuraus, ei syy. Merkittävintä oli ylioppilaiden sosiaalisen taustan muuttuminen, mikä puolestaan selittää ylioppilaiden
koulukieltä. Säätyläistaustaisten ylioppilaiden määrä väheni samalla kun
ennennäkemättömän suuri osa ylioppilaista oli ensimmäisen polven lukeneistoa ja peräisin alemmista sosiaaliluokista. Viimeksi mainitut olivat
suomenkielisiä ja käyneet suomenkielisen koulun. Suomenkielisten ylioppilaiden määrä teologisessa tiedekunnassa nousi huomattavan korkeaksi,
kun sitä verrataan koko Helsingin yliopiston opiskelijamäärään. Samoin
teologisesta tiedekunnasta muodostui prosentuaalisesti tarkastellen merkittävin ensimmäisen polven sivistyneistön akateeminen koulutusväylä.
J. V. Snellmanin yksi iskulause oli ollut, että sivistyneistö oli kansallistettava ja kansa sivistettävä. Teologisessa tiedekunnassa tämä isku128

lause toteutui säätykierron kautta siten, että ”kansan” lapset sivistyivät
papeiksi ja tulivat siten osaksi suomalaista sivistyneistöä. Ensiksikin
1880-luvulla pappien pojista ei enää tullut pappeja samassa määrin
kuin aiemmin. Kun vielä 1880-luvun alussa 25 % teologian ylioppilaista tuli pappiskodeista, vuosikymmenen lopulla heidän prosenttiosuutensa oli vain 12 %. Suurimman ryhmän muodostivat talonpoikaistaustaiset ylioppilaat. 1880-luvun alussa heitä oli 23 %, vuosikymmenen lopussa 43 %. Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen yksikielistyminen
tapahtui kuitenkin 1870-luvulla, ennen kuin talonpoikaistaustaisista
ylioppilaista tuli sen suurin yksittäinen opiskelijaryhmä. Täten jumaluusopin ylioppilaiden 1880-luvulla alkaneella sosiaalisen taustan
muuttumisella ei voi selittää edellisen vuosikymmenen kielenvaihtoa.214
Työläis- ja torpparitaustaisten ylioppilaiden osuus lisääntyi niin
ikään voimakkaasti 1880-luvulla. Yhdessä talonpoikaistaustaisten opiskelijoiden kanssa heidän, siis tämän ensimmäisen polven lukeneiston,
osuutensa tiedekunnan kaikista opiskelijoista oli vuosina 1880–1882
40 % ja vuosina 1889–1891 jo 68 %. Enemmän kuin kaksi kolmannesta papiksi opiskelevista oli nousevassa säätykierrossa olevaa ensimmäisen polven sivistyneistöä.
1880-luvulla säätykierto nosti pappiskoulutuksessa olevien ja sittemmin myös papiston enemmistöksi ensimmäisen polven lukeneiston.
Säätykierron voimakkuudella mitaten teologinen tiedekunta muodostui
suhteellisesti merkittävimmäksi sosiaalisen nousun väyläksi Helsingin
yliopistossa. 1880-luvulla ensimmäisen polven ylioppilaiden osuus kohosi Helsingin yliopistossa 44 prosenttiin teologisen tiedekunnan osuuden ollessa tuo edellä mainittu 68 %.215 Miksi juuri tästä ryhmästä rekrytoitui ylioppilaita opiskelemaan teologiaa? Voidaanko ajatella, että
tiedekuntayhdistyksen suomenkielisyys ja teologisen tiedekunnan suomenmielisyys torjui ruotsinkielisiä, mutta veti puoleensa suomenkielisiä
ylioppilaita? Tämä varmaankin vaikutti osaltaan, mutta mikään ratkaiseva selitys se tuskin lienee.
Kaudella 1876–78 teologisessa tiedekunnassa opiskeli 41 talonpoikaistaustaista ylioppilasta. Heistä 24 oli ruotsinkielisiä, 17 suomenkielisiä. Sen jälkeen tilanne muuttui pysyvästi; enemmistö talonpoikaistaustaisista teologian ylioppilaista oli suomenkielisiä.216 1880-luvulla tiedekunnan suurimman yksittäisen opiskelijaryhmän muodostivat suomenkieliset talonpoikien jälkeläiset.
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Taulukko 6. Yliopistoon kirjoittautuneiden uusien teologian ylioppilaiden koulutuksellinen
perhetausta 1880-luvulla. Taulukko ei tarkastele omistukseen tai säätyasemaan perustuvaa sosiaalista taustaa, vaan päähuomio on ensimmäisen polven ylioppilaiden lukumäärän sekä koulutuksen tuottaman ylöspäin kohoavan säätykierron tarkastelussa. Vuosina 1880–1891 lähes
3/4 uusista teologian ylioppilaista oli nousevassa koulutuksellisessa säätykierrossa. Opiskelijoiden suurin ryhmä oli lähtöisin talonpoikaistosta (33 %). Koulutukseen ja omistukseen perustuvaa säätyläistöä oli kotitaustaltaan 1/4 ylioppilaista. Säätyläistöstä 75 % oli pappiskodeista.
Pappien poikia opiskelijoissa oli suunnilleen yhtä paljon (19 %) kuin akateemista koulutusta
vailla olevien, palkkatyöllä elävien ”keskiluokan” pikkuvirkamiesten jälkeläisiä. Toimenhaltijaperheistä kotoisin olevien ylioppilaiden isät olivat esimerkiksi lukkareita, kansakoulunopettajia, merimiehiä, sähköttäjiä tai poliiseja. Tähän ryhmään on laskettu myös kauppiasperheiden lapset. ”Työläiset ja torpparit” -kategoriaan on merkitty ne, jotka ovat ilmoittaneet isänsä
ammatiksi torppari, loinen, työmies tai työläinen. Työmiestaustaisia ylioppilaita saattaa olla
enemmän kuin lähteet kertovat. Perinteiset käsityöläiset puuseppä, karvari, suutari, räätäli
saattoivat olla joko itsenäisiä ammatinharjoittajia tai palkkatyöläisen asemassa työskenteleviä
ammattimiehiä. Kaikki nämä ryhmät olivat ”maalaisia”; ylioppilaat olivat pääosin kotoisin
maaseudulta.
Lukumäärät ovat suuntaa-antavia. Yliopiston matrikkelin teologiselle uralle aikoneiden
määrät poikkeavat teologisen tiedekunnan matrikkelitiedoista, joskus hyvinkin huomattavasti. Isien ammatit on merkitty vain yliopiston matrikkeliin. YHTEENSÄ-sarakkeessa on
ylioppilaiden määrä teologisen tiedekunnan matrikkelin mukaan. Lähteet: HYA, yliopiston
matrikkeli 1880–1891; teologisen tiedekunnan matrikkeli 1880–1891.

Isän ammattiryhmä

Vuodet
Yhteensä
1880–1882 1883–1885 1886–1888 1889–1891 1880–1891

Säätyläistö
Papisto
Muu säätyläistö

31 (24 %)
2 (1,5 %)

29 (22 %)
4 (3 %)

14 (12 %)
4 (3 %)

13 (15 %)
1 (1 %)

87 (19 %)
11 (2 %)

7 (5 %)

2 (1,5 %)

7 (6 %)

2 (2 %)

18 (4 %)

21 (17 %)

24 (18 %)

26 (22 %)

15 (17 %)

86 (19 %)

Talonpoikaisto

29 (23 %)

55 (42 %)

40 (33 %)

30 (35 %)

154 (33 %)

Käsityöläiset
– ei yliopistokoulutusta

15 (12 %)

5 (4 %)

13 (11 %)

7 (8 %)

40 (9 %)

Työmies, torppari

20 (16 %)

10 (8, 5%)

14 (12 %)

18 (21%)

62 (13 %)

isä tuntematon

2 (1,5 %)

1 (1 %)

1 (1 %)

–

4 (1 %)

ensimmäisen polven 85 (68 %)
sivistyneistö yhteensä

95 (73 %)

93 (70 %)

70 (81 %)

346 (75 %)

127 (158)

130 (136)

119 (128)

86 (134)

462 (556)

Toimenhaltijat
– yokoulutus,
säätyläistöä
– ei koulutusta

YHTEENSÄ
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Taulukko 7. Teologiaa opiskelleiden uusien ylioppilaiden ilmoittamat isien ammatit viisivuosittain 1873–1893. Kuten taulukko kertoo, pappien jälkeläisten lisäksi muita säätyläistaustaisia ylioppilaita ei teologisessa tiedekunnassa juuri ollut. Uusien teologian ylioppilaiden
vuotuiset lukumäärät ovat eri lähteissä erisuuruisia. Yliopiston matrikkelitiedoissa voi olla
enemmän tai vähemmän teologian opiskelijoita, niitä, jotka yliopistoon kirjoittautuessaan ilmoittivat aloittavansa teologian opinnot, kuin teologisen tiedekunnan matrikkeliin on kirjautuneita. Isien ammatit on merkitty vain yliopiston matrikkeliin. (Sulkuihin on merkitty
uusien ylioppilaiden lukumäärä teologisen tiedekunnan matrikkelin tietojen mukaan.) Lähde:
HYA, yliopiston matrikkeli 1888, 1893; Autio 1996 (vuodet 1873, 1878, 1883).
Isien ammatit
Ajuri
Hatuntekijä
Haudankaivaja
Huonekalutehtailija
Insinööri
Kansak.opettaja
Kanttori
Kartantekijä
Karvarimestari
Kauppias
Kirjanpitäjä
Kruununvouti
Laivuri
Lampuoti
Lehtori
Lukkari
Maalarimestari
Maanviljelijä
Merikapteeni
Merimies
Metsänvartija
Muurari
Nahkuri
Nimismies
Pappi
Perintötilallinen
Rakennusmestari
Puutarhuri
Ratsutilallinen
Seppä
Siltavouti
Suntio
Suutari
Syytinkimies
Talollinen
Talonomistaja
Tehtailija
Tilanomistaja
Torppari
Työmies
Upseeri
Urkuri
Veistämöseppä
Veturinkuljettaja
Viilari
Vuokraaja
Värjäri

1873
1
1
1
1
1
2
1
14
1
1
1
5
1
2
-

1878
3
2
2
3
1
13
1
1
6
2
2
1
1
1
1
1
1

1883
1
2
1
1
1
1
1
8
1
3
12
2
2
1
1
1
-

1888
1
1
4
1
3
1
2
4
1
1
1
1
1
14
2
3
1
-

1893
1
1
1
1
2
1
1
1
6
1
2
1
1
1
7
1
1
1
-

Yhteensä

33 (33)

42 (41)

39 (43)

46 (37)

31 (28)
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Mikko Juva on uraauurtavassa tutkimuksessaan kuvannut 1880-luvun suomalaisen sivistyneistön, erityisesti ruotsinkielisen nuoren sivistyneistön, kriittistä suhtautumista uskontoon. Sivistyneistön jälkeläisten
osuus teologiaa opiskelevista laski. Tämä sivistyneistön uskontokriittinen myrsky ei kuitenkaan vielä tuolloin ulottunut talonpoikaistoon,
työläisiin tai torppareihin. Koulutustien avauduttua näistä sosiaaliluokista lähdettiin opiskelemaan papeiksi. Alempien luokkien lapsille ainoa
lapsuusajan ja kasvuympäristön esimerkki yliopistokoulutuksesta saattoi
olla paikkakunnan pappi. Papiksi opiskeleminen kuvannee paitsi kouluttamattoman kansan uskonnollisuutta myös papin asemaan ja työhön
liittynyttä arvostusta. Yleistäen voidaan sanoa, että työläisten, talonpoikien ja torppareiden lapset lähtivät ylioppilastutkinnon jälkeen opiskelemaan teologiaa, he halusivat valmistua papeiksi, sivistyneistön lapset
eivät.
Sivistyneistöön kuulumattoman kansanosan uskonnollisuus ja pappi yliopistosivistyksen esimerkkinä olivat varmaankin rekrytoitumista
edistäviä tekijöitä. ”Kansan” rekrytoitumista papeiksi kuvastaa myös se,
että 1880-luvulla voidaan teologian ylioppilaiden rekrytoitumisessa
nähdä kaupungin ja maaseudun välistä vastakkainasettelua. Osakuntajaosta päätellen Viipuri ja Helsinki ympäristöineen eivät niin sanotusti
tuottaneet pappeja. Uusmaalaisen ja Viipurilaisen osakunnan jäseniä
tiedekunnassa oli erittäin vähän.217
Yksi huomionarvoinen tekijä teologisen tiedekunnan 1880-luvun
rekrytoitumista ajatellen liittyy valtiopäivätoimintaan. 1860-luvulta
saakka pappissäädystä oli valtiopäivillä muodostunut talonpoikaissäädyn ohella fennomanian toinen tukijalka. Pappissäädyn yleinen profiili
tuskin vähensi suomenkielisten, alemmista luokista opintielle lähteneiden nuorten kiinnostusta papin uraa kohtaa. Papiston valtiopäiväsäätyyn, valitsijoiksi ja mahdollisiksi edustajiksi, nousi yliopisto-opintojen
mahdollistaman säätykierron kautta enemmän taustaltaan ”uutta” väkeä
kuin muihin valtiopäiväsäätyihin.
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MITÄ

YLIOPISTO JA TEOLOGINEN TIEDEKUNTA EDELLYTTIVÄT

YLIOPPILAILTAAN ?

Tiedekunta puhui ylioppilaille dekaaninsa, tiedekuntayhdistyksen inspehtorin kautta. Toveritoimintaa pidettiin osana akateemista sivistystä.
Opettajakunta kehotti ylioppilaita osallistumaan aktiivisesti tiedekuntayhdistyksen toimintaan, käymään kokouksissa ja kirjoittamaan Kyyhkyseen. Lehti ilmestyi, tai sen piti ilmestyä viikoittain niin, että joka kokouksessa oli luettavissa uusi numero. Lehden aktiivisesta avustamisesta muistuteltiin ja jos lehti jäi ilmestymättä, ylioppilaat yleensä saivat
inspehtoriltaan moitteita.218
Tiedekunta julisti ylioppilaille 1870-luvun alussa kansalaiskuvaa, johon kuuluivat uskonto ja siihen liittynyt kutsumus ja tiedollinen sivistys. Lukukauden avajaispuheessaan tammikuussa 1873 dekaani ja tiedekunnan inspehtori A. F. Granfelt lausui, että ”voidaksemme toteuttaa
pyrkimyksemme tulla todellisiksi kansalaisiksi (medborgare) tarvitsemme ennen kaikkea Jumalan siunausta”. Tähän todellisiksi kansalaisiksi
tulemiseen ylioppilailta tarvittiin hänen mukaansa uskonnollista ja moraalista ponnistelua: kunkin omaa aktiivista Jumalan puoleen kääntymistä, henkilökohtaista uskoa, tapojen puhtautta ja elävää tietoisuutta
omasta pappiskutsumuksesta. Jotta kristinusko voisi vaikuttaa maailmassa ja jalostaa sitä hengellään, papeilta edellytettiin myös humanistista sivistystä, jota dekaani piti pappiskutsumuksen käytännön toteuttamisessa välttämättömänä.
Aikakauden yleinen humanistinen sivistys oli Granfeltin mukaan
tullut vuosi vuodelta yhä enemmän kielteiseksi kristinuskoa kohtaan.
Tätä ”epäuskon henkeä” vastaan tiedekunnan piti hyvän humanistisen
sivistyksen omaavien pappien avulla taistella kaikin voimin. Hän viittasi
menneiden sukupolvien pappeihin oppineena säätynä ja sanoi tiedekunnan tehtävänä olevan huolehtia, että myös tulevat pappispolvet säilyisivät sellaisina. Hyvän humanistisen sivistyksen lisäksi taisteluun sivistyneistön ”epäuskon henkeä” vastaan liittyi opettajakunnan tekemän
päätöksen mukaan kaikille valmistuville pakollinen apologetiikan kuulustelu. Tenttikirjana oli Christoph Luthardtin Apologetiska föredrag
öfver Christendomens grundsanningar (1865). Tentin kuulusteli dogmaattiselta osalta dogmatiikan professori ja historiallisen aineksen osalta
kirkkohistorian professori.219
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Tilanteen muuttumista 1880-luvulla puolestaan kuvaa, että kristinuskon- ja kirkonvastaisen kritiikin voimistuessa teologian ylioppilaat
asettuivat vastustamaan apologetiikkaa. Tiedekuntayhdistyksen kokouksissa eri kysymyksiin varsin aktiivisesti kantaa ottanut papinpoika
Lars Hugo Sandelin esitti vuonna 1882, että ”meidän aikamme on epäuskon aika ja on paljon ihmisiä, jotka ovat epäuskon kahleissa”. Epäuskoa piti vastustaa, mutta apologetiikka, joka järjen päätelmien avulla
pyrki vakuuttamaan ihmisiä kristinuskon totuuksista, oli hänen ja ylioppilas Hjalmar Braxénin mukaan aikansa elänyt. Ei-kristittyä ei tällainen argumentaatio vakuuttanut. Sandelinin mukaan tuon ajan uskonnonvastaisessa ilmapiirissä piti seurata Kristusta ja apostoleja, jotka hekään eivät julistuksessaan käyttäneet apologetiikkaa. Braxénin mukaan
”missä vastustaja ei ole kristillisellä pohjalla, pitää ojennuksen ja manauksen käydä suoraan sydämmestä, ei apologialla voiteta mitään”.220
Pappien tiedon tason kohottamista tutkintorakennetta muuttamalla
esitti ylioppilas Henrik Pellikka. Tutkintorakenteen muuttaminen oli
hänen mielestään välttämätöntä sen vuoksi, että muidenkin oppialojen
tutkintovaatimukset kiristyivät. Tässä tilanteessa pappissivistyksenkin
tuli uudistua. Pellikan laajaan, käytännön työkokemusta painottavaan
ehdotukseen kuului pedagogisia opintoja, opetusharjoittelua normaalikoulussa, työskentelyä ja seuraelämän taitojen oppimista seurakunnassa
papiston apuna ”jonkin aikaa tai vuoden” ennen yliopistoon ja teologian ylioppilaaksi kirjoittautumista. Lisäksi hän ehdotti kirkkohistorian,
pohjoismaiden historian ja filosofian opintoja sekä aiempaa laajempaa
eksegetiikan opiskelua. Ehdotukset tyrmättiin liian laajoina ja vaativina,
osin kirkkolainkin vastaisina.221
Tiedekunnan asema suhteessa muihin tiedekuntiin oli taloudellisessa mielessä erilainen. Teologit saivat keisarillisista varoista – kuten dekaani Granfelt totesi sijaiskanslerin ansiosta – huomattavia summia jaettaviksi varattomien ylioppilaiden opiskelun tukemiseen. Lukukauden
avajaispuheessaan Granfelt huomautti, että aiemmin varoista oli jaettu
avustusta varattomuuden perusteella. Nyt oltiin kuitenkin tilanteessa,
jossa lähes kaikki tiedekunnan opiskelijat olivat varattomia ja siis periaatteessa oikeutettuja apurahoihin. Hän ilmoittikin, että vuonna 1873
apurahojen myöntämisperusteita muutettaisiin siten, että avustuksen
saannin kriteereiksi tulisivat ahkeruus, kunniallisuus ja lahjakkuus.222
Vuosina 1869–1873 yliopiston sijaiskanslerina toimi runsaasti ar134

vostelua herättänyt Casimir von Kothen (1807–1880), joka oli vaikuttanut voimakkaasti vuoden 1852 statuuttien muotoiluun. Teologiseen
tiedekuntaan hän suhtautui myötämielisesti. Herman Råberghin aikalaistulkinnan mukaan von Kothen arvosti papiston tekemää työtä ja piti
tärkeänä hyvien pappien kouluttamista. Hän esimerkiksi kutsui teologisen tiedekunnan professoreita kotiinsa keskustelemaan keinoista pappissivistyksen kohottamiseksi. Von Kothenin mielestä ”yksi ainoa kutsumuksestaan innostunut todellinen pappi voi aikaansaada siveellisesti
ja taloudellisesti enemmän kansansa parhaaksi kuin tusina ruununvouteja ja nimismiehiä yhteensä”. Råberghin mukaan von Kothenin tuki
teologeille herätti närkästystä muissa tiedekunnissa.223
Vuodesta 1873 alkaen keisarillinen stipendi oli 240 markkaa lukukaudessa. Stipendejä myönnettiin vuosittain kymmenen kappaletta ja
kukin stipendin saanut ylioppilas oli oikeutettu kahden lukukauden
apurahaan. Apurahaa ei myönnetty juuri opintonsa aloittaneelle fuksille. Teologisen tiedekunnan laatiman alkuperäisen ehdotuksen mukaan apuraha voitiin myöntää ylioppilaalle, joka osoitti ahkeruutta
opinnoissaan ja käyttäytyi hyvin. Lopullisessa, sijaiskansleri von
Kothenin hyväksymässä muodossa myöntämisen ehtoina kuitenkin oli,
ettei ylioppilas vähäisimmässäkään määrin ollut rikkonut asetuksia ja
että hän osoitti kristillistä mielenlaatua.
Stipendin myöntämisestä päättivät tiedekunnan opettajat, ja siihen
liitettiin eräänlainen stipenditutkinto. Teologinen tiedekunta esitti alkuperäisessä stipendiehdotuksessaan, että apurahan saadakseen ylioppilaalla oli oltava perusteelliset tiedot eksegetiikan, kreikan ja heprean
luennoista yhden lukukauden ajalta. Sijaiskanslerin vahvistamista lopullisista vaatimuksista jäivät pois kreikan ja heprean opinnot. Sijaiskansleri olikin professori Ingmanin mukaan ehdottanut hänelle, että teologisessa tiedekunnassa luovuttaisiin kokonaan heprean opinnoista. Niistä
ei ollut hänen mukaansa mitään konkreettista hyötyä. Olihan sitä paitsi
Vanhasta testamentista olemassa ”käännöksiä hyviäkin” ylioppilaiden
äidinkielellä.224
Teologisen tiedekunnan laatimassa ehdotuksessa korostettiin opiskelua ja siinä menestymistä sekä edellytettiin tiedollisten valmiuksien
ohella ahkeraa läsnäoloa tietyillä luennoilla. Apurahan saajan olisi tiedekunnan mielestä pitänyt myös suorittaa hyväksyttävästi K. R. Hagenbachin Encyclopädie und Methodologie der Theologischen Wissenschaften
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(1853) sekä osata saksaa kyllin hyvin voidakseen lukea saksankielistä
kirjallisuutta.
Tiedekunnan ehdotukseen kuului, että ylioppilaan tuli lisäksi laatia
stipendiaattikirjoitus, jonka tarkastaisi se professori, jonka alaan kirjoitus kuului. Tämän jälkeen professori tapaisi ylioppilaan henkilökohtaisesti, jotta varmistettaisiin, että kirjoitus oli ylioppilaan itsenäisesti laatima. Tapaamisen ilmoitettuna tarkoituksena oli myös varmistaa, että ylioppilas oli aidosti kiinnostunut kirjoitelmansa aiheesta. Jos ylioppilas
kaikki nämä ehdot täytettyään oli saanut stipendin, mutta oli sen jälkeen käyttäytynyt säännösten vastaisesti tai muutoin syyllistynyt johonkin tuomittavaan, opettajat asian tutkittuaan keskeyttäisivät stipendin.
Sijaiskanslerin hyväksymä lopullinen esitys edellytti kirjoitelman laatimista lukukausittain. Jos apurahan sai vuodeksi, kirjoitelmia oli laadittava siis kaksi.225
Esiteltyään ylioppilaille tiedekunnan ehdotuksen stipendisäännöksiksi dekaani lisäsi, että stipendivaatimusten kiristymistä, johon mahdollisesti tulisi liittymään vielä tutkintovaatimusten tiukentaminen, ei
tullut pitää tappiona, vaan voittona tiedekunnalle. Nyt jumaluusopin
ylioppilaita voitaisiin hänen mukaansa pitää yksilöinä, jotka olivat selvillä siitä, mitä pappiskutsumus merkitsi sekä ylioppilaalle itselleen että
”koko meidän maallemme”.226 Dekaani Granfelt rinnasti siis uuden
stipendienjakotavan ja tietoisuuden pappiskutsumuksesta. Tietoisuus
pappiskutsumuksen merkityksestä ylioppilaan itsensä ja isänmaan kannalta näyttäisi siis merkinneen kahta asiaa: ahkeraa, asianmukaista opiskelua ja ylioppilaiden käyttäytymistä koskevien säädösten noudattamista. Sijaiskanslerin vahvistamia lopullisia myöntämisperusteita hän ei
kommentoinut.
Tiedekunnan laatiman alkuperäisen stipendiehdotuksen ja lopullisen, von Kothenin hyväksymän version välillä oli selkeä painotusero.
Edellinen painotti ensisijaisesti opiskelua, jälkimmäinen puolestaan tottelevaisuutta ja kristillistä mielenlaatua. Jälkimmäistä tiedekunnan ehdotus ei maininnut lainkaan, mutta lopullisessa versiossa se oli apurahojen myöntämisessä merkittävämpi tekijä kuin esimerkiksi opintomenestys. Ero kuvastaa sitä mihin uudella apurahajärjestelmällä pyrittiin. Teologinen tiedekunta korosti teologisten opintojen tehostamistarvetta. Sama pyrkimys koulutuksen tehostamiseen ja sen tason kohottamiseen näkyi myös siinä, että tiedekunnan opettajakunta päätti rajoit136

taa sisäänottoa. Tiedekuntaan ei hyväksyttäisi ylioppilasta, joka ylioppilaskokeessaan oli saanut 16 mahdollisesta puoltoäänestä kuusi tai vähemmän. Ratkaisua perusteltiin osin sillä, että suuri osa tiedekuntaan
kirjoittautuvista oli jo valmiiksi filosofian maistereita. Toinen perustelu
löytyi tiedekunnassa vallinneesta linjasta, jonka mukaan uskonnonvastaista henkeä vastaan oli kamppailtava papiston hyvällä koulutuksella,
johon ylioppilastutkinnossa huonosti menestyneiden ei ilmeisestikään
uskottu yltävän. Esitettiin, että tuolloisena yleisen epäuskon aikakautena kirkko tarvitsi palvelukseensa ”nyt jos koskaan” oppineita miehiä.227
Ehkä näin myös rajoitettiin suomenkielisten kirjoittautumista tiedekuntaan.
Stipendiehdotusta ja sen lopullista muotoa vertailtaessa käy ilmi,
mihin teologisen tiedekunnan taloudellisella tukemisella pyrittiin. Samoin selviää sijaiskansleri von Kothenin näkemys hyvästä, hyödyllisestä
papista. Yliopiston hallinnon näkökulmasta koulutuksen tehostamista
ja tietämyksen tasoa tärkeämpää oli ylioppilaiden käyttäytyminen, jonka tuli vastata annettuja yliopistosäännöksiä ja määräyksiä. Jo aikalaistulkintojen mukaan von Kothen pyrki sotilaallisen kurin luomiseen yliopistossa. Hänen koulupolitiikkansa pyrki rajoittamaan suomenkielisten oppikoulujen määrää ja siten estämään fennomaanien keskeisen tavoitteen toteuttamista eli suomenkielisen sivistyneistön luomista. Kiristyneen koulutuspolitiikan taustalla oli 1860-luvun lopulla keisaria vastaan tehty murhayritys ja Venäjän valistusministerin murha, joiden johdosta koululaitoksen tehtävänä korostui yhteiskunnalliseen kuuliaisuuteen kasvattaminen.228
Teologisen tiedekunnan apurahajärjestelmä kuvasti omalta osaltaan
näitä pyrkimyksiä Suomen suuriruhtinaskunnassa. Selkeänä tarkoituksena oli tukea taloudellisesti yliopiston sääntöjä kyseenalaistamattomia
ja rettelöimättömiä ylioppilaita ja täten valmistaa yliopistosta virkavallan näkökulmasta hyviä ja hyödyllisiä pappeja. Apurahajärjestelmän
säännökset kohdistuivat siihen koko yliopiston näkökulmasta uuteen
opiskelija-ainekseen, joka yhä enenevässä määrin oli lähtöisin suomenkielisestä kansasta ja liittymässä yliopistokoulutuksen kautta osaksi suomenkielistä sivistyneistöä.
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KAMPPAILU
YHTEISKUNTA

USKONNON KULTTUURIAUKTORITEETISTA
SEKULARISOITUU JA PAPISTO PYHITTYY

Jo 1850-luvulla käsitellyt kysymykset tanssista ja teatterista palasivat
1870-luvulla uudelleen tiedekuntayhdistyksen asialistalle. Keskustelu
tanssin sopivuudesta käytiin alkuvuodesta 1872. Keskustelujen lopputuloksena oli, että tanssista muotoutuikin papin oikean, ”totisen” kristillisyyden mitta. Vaikka vastustaviakin ääniä löytyi, ylioppilaiden
enemmistö ei suvainnut tanssia papille tai pappilassa.229 Tanssi-kannanotossa näkyy säätyläistaustaisten ja säätyläiskulttuurissa kasvaneiden ylioppilaiden vähyys, herätysliikkeiden lisääntynyt vaikutus ja
maalaistanssin kauhistus. Aihetta käsitelleessä kokouksessa, enemmistön kantaa vastaan, inspehtori A. F. Granfelt pysyi vaiti. Toisin kuin
1850-luvulla hän ei tällä kertaa ryhtynyt puolustamaan tanssia osana
sivistystä.
Muodostettaessa ylioppilaiden yhteistä näkemystä tanssin synnillisyydestä voittajaksi tuli kokouksissa läsnä olleen enemmistön kanta.
Tanssin ja teatterinkin synnillisiksi ymmärtämisen taustalla olevaa ajattelua, pyhittyvän papiston ideologiaa, selventää maisteri Schalinin väitös marraskuulta 1877. Hänen mukaansa uskonnon ulkopuolista tai
uskonnollisesti neutraalia elämänaluetta ei ollut olemassakaan. Kun
Schalinin mielestä jotain tekoa kutsuttiin hyväksi tai pahaksi, tällä viitattiin aina teon tehneeseen henkilöön. Jos siis jollain teolla tarkoitettiin
hyvää, se oli hyvä ja tämän hyvän teon tehnyt ihminen oli niin ikään
hyvä. Schalin sovelsi esittämäänsä siten, että hän ajatteli edellä mainitun
osoittavan, että papille olivat sallittuja eri asiat kuin muille ihmisille.
Tanssi ja teatteri kuuluivat maailmallisille ihmisille, eivät papille. Pappi
oli Jumalan palvelija, joten hän ei saanut jumaloida taidetta. Esimerkiksi tanssi ja teatteri olivat maailmallisia huveja, jotka synnyttivät lihallisia
himoja.230
Asiasta käytyä keskustelua kuvattiin siten, että siinä yleisesti tuomittiin papin osallistuminen maailmallisiksi katsottuihin huvituksiin. Joku
kuitenkin esitti kysymyksen miten papin olisi otettava osaa seuraelämään, vaikkapa virkatoimituksessaan häihin ja hautajaisiin, kun
seurakuntalaisten seuraelämän tavallisimmat muodot olivat tanssi ja
juomingit. Tähän vastasi inspehtori Herman Råbergh. Hänen mukaan138

sa papin tuli viisaasti tarjota jotain muuta tanssin ja juominkien sijaan.
Hänen mielestään seuraelämän sopivinta huvitusta olivat ruumista vahvistavat leikit sekä keskustelut uskonnollisista ja yleishyödyllisistä asioista, mikä käytännön ohjeena seurustelusta seurakuntalaisten kanssa ehkä
jo tuolloin vaikutti oudohkolta.
Tanssin osalta jotkut ylioppilaat toivat esille, ettei sitä voitu tuomita
lihan himojen herättämisen perusteella; puhdas sydän ei tanssissa sellaista kokenut. Lihan himoja voi yhtä hyvin kokea tanssista pidättäytyvä
vierestäkatsojakin. Keskustelussa kuitenkin huomautettiin, että tanssi
voi olla ilon synnyttäjä, mutta ”nykyinen tanssi” ei ollutkaan ns. oikeaa
tanssia. Se oli keskustelijoiden mukaan ilon teeskennelty, vääristynyt ilmenemismuoto. Siksi se ei voinut vahvistaa ruumista ja sielua kuten
”oikea” tanssi. Tanssija sai tanssimisestaan vain tyhjän sydämen ja rauhattoman omantunnon. Ilmiönä tämä huvielämän tuomitseminen liittyi pietistisen hurskauskäsityksen nousuun niin teologisessa tiedekunnassa kuin luterilaisessa kirkossakin. ”Huvitukset” tuomittiin paitsi tiedekuntayhdistyksessä myös pappien rippipuheissa. Huvitukset eivät olleet rippipuheissa käsiteltyjen yleisimpien teemojen joukossa ennen
1870-lukua, mutta nousivat kuuden useimmin käsitellyn aihepiirin
joukkoon vuosina 1870–1912.231
Teatterin sopivuudesta syksyllä 1877 käydyssä, vilkkaaksi kuvatussa
keskustelussa ylioppilaiden kanta oli varovaisen myönteinen ja korosti
kaiken taiteen arvoa. Teologisukupolvien kulttuurintulkinnan ja uskonkäsityksen ero näkyi selkeästi. Inspehtorina toiminut dekaani Råbergh
julisti teatterin sopimattomaksi kristitylle ja varsinkin papille. Taiteenkin tehtävänä oli Jumalan kunnian ja Jumalan valtakunnan edistäminen, hän esitti ja lisäsi, että nykyajan taide oli muuttunut itsetarkoitukseksi. Ajan henki oli saastuttanut teatterin, josta oli tullut maailman
temppeli. ”Yleinen mielipide tosi kristityillä on tämä”, Råbergh ilmoitti. Teatterissa käyvä tai sitä suosiva pappi notkisti polvensa maailman
alttarille. Lisäksi hän menetti uskottavuutensa teatterin tuomitsevien tosiuskovien silmissä.
Råberghin kanta oli, että jos joku kristitty ei hyväksynyt teatterissa
käyntiä, papinkaan ei pitänyt loukata tätä ”heikompaa veljeä” käymällä
siellä. Ajatus, että joku kristitty pitäisi loukkaavana teatterin tuomitsemista ja tästä syystä papin pitäisi hyväksyä teatteri, ettei loukkaisi tätä
”heikompaa veljeään”, ei tullut kysymykseenkään. Pappia itseäänkään
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teatteri ei hyödyttänyt, vaan vei hänet vain kauemmas Jumalasta. Edes
”puhtaimmassakaan muodossa” teatteri ei hänen mielestään hyödyttänyt muita kuin luonnontilassa eläviä ihmisiä. Oman näkemyksensä
tueksi Råbergh haki arvovaltaisia auktoriteetteja erikoisiltakin vaikuttavilta tahoilta. Hän viittasi Lessingiin, Schilleriin ja Goetheen ja heidän
tyytymättömyyteensä ”teatteriin”, Lutherin mielipiteisiin sekä teatterin
pakanalliseen, kristinuskon ulkopuoliseen syntyhistoriaan.232
Tanssista ja teatterista käydyissä keskusteluissa on kiinnostavaa, että
periaatteessa myönnettiin, että oli olemassa ”oikea tanssi” ja ”oikea teatteri”, joka ei loukannut kristittyä. Tässä maailmassa tai ainakaan 1870luvun Suomessa näitä kumpaakaan ei vain ollut olemassa. Olemassa
olevat tanssin ja teatterin muodot olivat kristitylle sopimattomia. Ylioppilaiden teatterikeskustelun taustalla oli, että suomenkielinen teatteritoiminta alkoi 1860- ja 1870-luvulla. Aihe oli siis mitä ajankohtaisin.
Suomalainen teatteri oli perustettu 1872 ja esiintyi ensimmäisen kerran
Helsingissä Arkadian teatterissa maaliskuussa 1873.233 Vaikka jumaluusopin ylioppilaat 1870-luvulla selkeästi sitoutuivat suomen kielen
edistämiseen, ei tiedekuntayhdistyksen suomen kieltä koskeva innostus
ulottunut suomenkielisen teatteritaiteen alalle tai uudentyyppiseen suomalaiseen kirjallisuuteen. Esimerkiksi Aleksis Kiven näytelmistä, kuten
vuonna 1869 julkaistusta ja samana vuonna Helsingissä esitetystä
Leasta tai Seitsemästä veljeksestä ei keskusteltu eikä niitä mainittu tiedekuntayhdistyksen kokouksissa.234 Näihin aikoihin ajoittuu juuri se
noin seitsemän vuoden periodi, jolloin tiedekuntayhdistys luopui suomenkielisistä pöytäkirjoista ja oli yksinomaan ruotsinkielinen.
Tanssin ja teatterin tuomitsemisessa oli kyse tulevan papiston pappis- ja hurskausideaalista, jossa tärkeintä oli oikeaksi ajateltu uskonnollinen tulkinta. Sama näyttää koskeneen suomen kieltä ja suomenkielisen
kirjallisuuden konkreettista kehittämistä. Irma Sulkunen on osoittanut,
että Kiven ja Seitsemän veljeksen julkinen teilaaminen liittyi fennomaanien keskinäiseen kamppailuun hegemoniasta sekä asemasta Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa.235 Ylioppilaat olivat tämän professoritason
kamppailun ulkopuolella. Vaikka 1870-luvun teologian ylioppilaat eivät
olleet aikansa ainoita Seitsemän veljeksen ignoroijia, he olivat suomen
kielen aseman parantamiseen pyrkivä suomenkielisten ylioppilaiden
ydinjoukko. Tämän aseman he kuitenkin ottivat tiedekuntayhdistyksessä vasta Aleksis Kiven kuoleman jälkeen. Tiedekuntayhdistyksen asia140

kirjat kertovat, että tämäkin joukko suhtautui kielteisesti tai välinpitämättömästi sekä suomenkielisen teatterin että kirjallisuuden syntyyn.
Kivi ei pöytäkirjojen mukaan saanut kuolemansa ja ”maineenpalauksensakaan”236 jälkeen myönteistä huomiota. Ehkä hänen kansankuvauksensa ei sopinut yhteen yhä laajemmassa määrin suomenkielisen
rahvaan parista rekrytoituvien ylioppilaiden oman kansa-tulkinnan ja
identiteetinrakennuksen kanssa.
1850-luvulla alkanut pietistisen hurskausihanteen värittämä vaatimus papiston käyttäytymisnormeista, joiden tuli poiketa muusta sivistyneistöstä ja olla yhtäpitäviä ”oikeiden kristittyjen” mielipiteiden kanssa, oli runsaassa 20 vuodessa saanut laajaa kannatusta. Erityisen huomattava ero vallitsi tässä suhteessa kahden jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen inspehtorin, aatelistaustaisen, musikaalisen ja oopperaa ihailleen professori Axel Fredrik Granfeltin ja eri kysymyksissä toistuvasti Raamattuun vedonneen Herman Råberghin välillä. Teatterin ja
tanssin tuomitseminen laajeni niin, että ne tulkittiin sopimattomiksi
paitsi papeille myös kaikille oikeille kristityille. Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen 1880-luvun aktiivit, kuten L. H. Sandelin, näyttävät
omaksuneen tämän 1870-luvulla syntyneen tulkinnan nimenomaan siinä muodossa, että ”kulttuuririennot” olivat tarpeettomia kaikille.237
Ylioppilaiden enemmistön talonpoikaisperäiseen hurskausideaaliin
kuuluivat erottuminen maailmasta ja talonpoikaisen pietistisen hurskauden normit. Varhaisin tämäntyyppisen hurskauden ilmentymä tiedekuntayhdistyksessä oli keskustelu tanssin synnillisyydestä ja tanssimisesta pidättäytymisestä. Papin työhön sovellettuna hurskausideaali merkitsi ylioppilaiden tulkinnan mukaan kieltäytymistä ns. maallisista huveista. Helsingissä maallisia huveja oli tarjolla laaja valikoima. Tanssin ja
juominkien ohella, toisin kuin maaseutuoloissa, huvitusta tarjosi myös
teatteri. Pietistinen, säätypapiston ulkopuolelta noussut tapakulttuuri
oli nuorten ylioppilaiden välityksellä tulossa osaksi yliopistokoulutuksen saaneiden teologien pappisideaalia. Kyse ei kuitenkaan ollut pelkästään herätysliikkeiden vaikutuksesta. Samaan tapaan, kaiken olevaisen
kristillistämiseen, oli suuntautunut myös teologisen tiedekunnan dogmatiikan opetus A. F. Granfeltin professorikaudella 1856–1875. Tiedekunnan luennoillakin opetettiin, osin eri lähtökohdista kuin herätysliikkeissä, että ”oikea” tiede, taide ja yhteiskunta olivat ja niiden tuli olla
perusolemukseltaan kristillisiä.238
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Yksi esimerkki tästä erilaisten teologisten suuntausten yhteensopivuudesta löytyy myös tiedekuntayhdistyksen kokoontumisista. Yhteensopivuuden tulkinnallinen ydin oli ajatus, että mikään totuus ei voinut
olla ristiriidassa kristinuskon kanssa. Ylioppilas Karl Adolf Appelbergin
alustuksen aiheena oli vuonna 1872 ”teologian suhde vapaaseen tutkimukseen”. Alustus julkaistiin myös tiedekuntalehti Kyyhkysessä. Opponenttina toiminut ylioppilas Isak Elenius kysyi miten pitäisi menetellä
esimerkiksi tilanteessa, jossa filosofi oli oppiaineensa näkökulmasta ja
tutkimustensa perusteella päätynyt kristinuskon kanssa ristiriitaiseen
tulokseen. Tähän Appelberg, josta sittemmin tuli käytännöllisen teologian professori, vastasi, että oli asetuttava filosofin valitsemaan näkökulmaan ja yritettävä kumota hänen näkemyksensä hänen omilla
aseillaan.
Appelbergin asiallisen vastauksen jälkeen dekaani Granfelt puuttui
keskusteluun esittämällä kaksi omaa teesiään. Ensimmäinen oli, että
kaiken vapaan tutkimuksen ja sen arvioinnin mittapuun tuli olla vain
Pyhä Raamattu niin teologiassa kuin teologiankin ulkopuolella, mitä
vastaan kenelläkään ei kokouspöytäkirjan mukaan ollut huomauttamista. Toinen teesi oli, että vapaa tutkimus oli luonnostaan yhteensopiva
aidon oikean teologian kanssa. Jos tutkimustulokset olivat ”oikean teologian” kanssa vastakkaisia, kyse ei ollutkaan oikeasta ristiriidasta, vaan
siitä, että tutkija oli erehtynyt.239
Tiedekuntakokouksen pöytäkirjat eivät tältä osin ole aivan yksiselitteisiä, mutta dekaani Granfelt näytti kannattavan ajatusta, että oli olemassa ns. aito, oikea teologia, joka toimi ns. vapaan tutkimuksen mittapuuna. Jos tulokset eivät olleet tämän teologian mukaisia, virhe löytyi
vapaan tutkimuksen harjoittajaan eikä teologian tutkijan työskentelystä.
Näkemykset teologian suhteesta ns. vapaaseen tutkimukseen olivat
Granfeltin oman tiedekäsityksen mukaisia ja liittyivät mitä ilmeisimmin
hänen 1870-luvun toimintaansa kristinuskoa puolustavana apologeettana. Vaikka ylioppilaat lopulta hyväksyivät Granfeltin toisenkin teesin,
se tapahtui ”pitkähkön keskustelun jälkeen”.240
Uuden, pietistissävytteisen pappisideaalin näkemys kaiken arkielämän ja elämän kaikkien osa-alueiden uskonnollistumisesta osui kiinnostavasti samaan aikaan, jolloin sekularisaatio alkoi voittaa alaa suomalaisessa yhteiskunnassa. ”Kristillistymisen” vaatimukset eivät olleet vain
yksi uskonnollisuuden ilmenemismuoto tai osa herätyskristillisyyden le142

viämistä, vaan osa papiston käänteistä reaktiota yhteiskunnan sekularisoitumiseen. Sekularisaation voimistuessa ja uusien itsenäisten kulttuurimuotojen syntyessä kaikki olisikin kristillistettävä. Mielenkiintoinen kristillistämisvaatimuksiin liittyvä yksityiskohta on myös sukupolviero. Esimerkiksi vuosien 1877–1878 valtiopäivillä pappissääty, vanhempi papisto, näyttäytyi 1870-luvun teologian ylioppilaita taidemyönteisemmältä. Aatelissäädyn ehdotusta taidekoulun perustamiseksi Suomeen kannatti 23 ja vastusti 10 pappissäädyn edustajaa.241
Teatterin ohella ylioppilaat keskustelivat myös muista taide-elämän
ilmiöistä. Marraskuussa 1877 fuksi Johan Vilhelm Wartiainen piti runoutta ja musiikkia käsittelevän väitöksensä. Wartiainen, tuleva Sauvon
kirkkoherra ja valtiopäivämies, oli länsisuomalainen torpparin poika.
Väitöksen ytimenä oli puolustaa ”oikeaa” taidetta uskonnollisin argumentein ja samalla tehdä papista taiteen uskonnollinen sensori. ”Oikea” taide oli hyvää ja hyväksyttävää, mutta huonon kirjallisuuden ja
musiikin leviämistä oli vastustettava. Hänen esityksensä lähtökohtana
oli vertaus ihmissydämestä tunteiden kukkatarhana. Tarhan tekijä ja
hoitaja oli Jumala. Kukkatarha, ihmisten tunteet, ilmenivät puolestaan
runotaiteena, joka siis perimmiltään oli Jumalan luomistyön ilmaus.
Wartiaisen runouskäsitteeseen kuuluivat niin varsinainen runous, ”näytelmä runo” eli draama kuin romaanit ja novellitkin. Ihmistunteet olivat Jumalan työtä ja niitä piti siksi arvostaa samoin kuin runoutta, joka
ilmensi näitä tunteita. Runoutta sinänsä ei sopinut vastustaa, olihan
Raamatussakin runoutta, Wartiainen huomautti. Hänen mielestään
musiikki ja laulu olivat tässä suhteessa samassa asemassa.242
Väittelijän mukaan oli kuitenkin olemassa paljon huonoa ”runollisuutta”. Missä runoja tuottava tunne oli saastainen, siellä myös tuon
tunteen tuotokset olivat saastaisia. Wartiainen esittikin, että papin tuli
ehkäistä huonon taiteen syntyminen ja estää ihmisiä lukemasta sen kirjallisia ilmauksia. Miten tämä toteutettaisiin käytännössä, sitä Wartiainen ei kertonut. Oikeaa runoutta voi pappikin hänen mukaansa harrastaa. Maaseudulla rahvas lauloi siivottomia lauluja. Tähänkin papin piti
väittelijän mukaan yrittää vaikuttaa ja tuoda siivottomien renkutusten
sijaan soveliaampia lauluja.243
Kokouksessa ei syntynyt yhteistä päästöstä suhtautumisesta taiteeseen, ja keskustelu päättyi kysymykseen ”runollisuuden” ja totuuden
suhteesta. Totuus tarkoitti tässä yhteydessä luonnollisesti uskonnollisia
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totuuksia. Keskusteluun tuotiinkin uusi oikean taiteen arvioimisen kriteeri: mitä runous kertoi totuudesta ja minkä verran taiteilija sai käyttää
töissään kuvia ja vertauksia. Keskustelussa tuotiin esille, etteivät ainoastaan saastaiset taideteokset olleet tuomittavia. Valheellinen runo ei nimittäin aina ollut saastainen, mutta muokkasi mielipiteitä ja johti ihmisiä ”valhemaailmaan”, maisteri Schalin esitti. Tätä dekaani Råberghkin
piti turmiollisena.244
Keskustelu kuvasti erinomaisesti tiedekuntayhdistyksessä tapahtunutta kaikkien elämänpiirien uskonnollistamista, jossa hyvä taidekin
määräytyi uskonnollisin kriteerein eikä uskonnollisesti neutraalia elämänpiiriä ollut olemassa. Kun esimerkiksi 1800-luvun alkupuolella
muuta kuin uskonnollista kirjallisuutta ei juurikaan julkaistu kansankielellä, ei tuolloin ollut ongelmaa kirjallisen taiteen suhteesta uskontoon. Ruotsin kielellä kirjoitettu runous saattoi käsitellä vaikka kuningas Fjalaria, eikä se herättänyt yleistä uskonnollista arvostelua, koska
tuolloinen papisto ei 1800-luvun lopun teologian ylioppilaiden tavoin
ollut ”pietistynyt”. Suomen kielen käytön laajentumisen myötä erityyppinen suomenkielinen kirjallisuus ja suomenkielinen teatteri tavoittivat kuitenkin uusia kansanryhmiä.
Runebergin ja Lönnrotin virsirunouden kritiikki oli tullut pietistisesti orientoituneilta papeilta kuten Lars Stenbäckiltä. 1870-luvun tulevat papit puolestaan nostivat taiteen arvioinnin kriteereiksi tunteen
puhtauden ja uskonnollisen totuuden. Kyse ei ollut ainoastaan uskonnosta ja taiteen harjoituksesta yksilötasolla, vaan 1800-luvun lopulla
muotoutuvasta suomalaisesta kulttuurista ja tulevan papiston kulttuuripoliittisesta kamppailusta sekularisoituvassa yhteiskunnassa. Tuleva papisto pyrki muuttuvissa yhteiskunnallisissa oloissa säilyttämään uskonnon hegemonian kulttuurin alalla ja oikeastaan luomaan hegemoniaa
niille aloille, joilla sitä ei aiemmin ollut ollut olemassakaan. Tuomitsemalla kulttuurielämän nuoret ylioppilaat näyttivät eristäytyvän paitsi
muusta ylioppilasyhteisöstä myös suomenkielistä kulttuuria kehittävästä
sivistyneistöstä.
Kysymys kristinuskon hegemoniasta näkyi sittemmin myös suhteessa musiikkiin. Yhteensä 45 ylioppilasta oli paikalla, kun helmikuussa
1886 keskusteltiin kirkkokonserteista. Ylioppilas Gustaf Tauben mukaan kysymyksessä kirkkokonserteista papit olivat kahden tulen välissä.
Kaupungeissa kirkkokonsertteja pidettiin, maalla taas ihmiset vastusti144

vat niitä. Kysymyksenä oli, kirkkokonserttien pääsymaksujen yleisen
tuomitsemisen lisäksi, ennen kaikkea se, olivatko konsertit hengellisesti
rakentavia. Tauben sanoin konsertteja pidettiin vain kunnian- tai voitonhimosta. Ihmiset saapuivat konsertteihin vain ihaillakseen musiikkia, mitä siis pidettiin valitettavana.245
Yleiseksi kannaksi muodostui, että kirkkokonsertit olivat tuomittavia, koska niissä ensisijaisesti nautittiin taiteesta ja ihailtiin musiikkia,
sanat sen sijaan olivat vain ”syrjäasia”. Vain yksi ylioppilas esitti kirkkokonsertteja puolustaakseen, että taidetta ja soitinmusiikkia oli ennenkin, jo Vanhan testamentin aikaan, käytetty jumalanpalveluksissa. Kirkkokonsertit tuomitsevaa kantaa edusti voimakkaasti myös dekaani
Råbergh, joka tapansa mukaan muotoili keskustelun ikään kuin lopullisen kannan. Hänen mielestään ”kansa” oli oikeutetusti tuominnut kirkkokonsertit. Musiikki oli kirkoissa vain uskonnonharjoituksen välikappale ja kuului jumalanpalvelukseen. Kirkko ei hänen mielestään ollut
paikka, jossa sai nauttia taiteesta.246
Keskustelu kirkkokonserttien sopivuudesta osoittautui pitkäikäiseksi. Ylioppilaiden kirkkokonserteistakin käymä keskustelu kuvaa maaseutu – kaupunki -vastakkainasettelua. Lisääntyvä kulttuuritarjonta oli
historiallinen uutuus Suomessa ja tarjosi ihmisille uusia ajankäytön
muotoja. Maaseudulla musiikkitarjonta oli ollut vähäistä ellei olematonta. Esimerkiksi klassisella musiikilla ei liene ollut, säätyläisiä lukuun
ottamatta, maaseutuväestön joukossa paljonkaan ystäviä tai harrastajia.
Kaupunkien tilanne oli toinen. Kirkkokonserttien tuomitsemiseen vaikuttivat asian uutuus ja maaseudun musiikkitarjonnan vähäisyys. Konsertit olivat kansan enemmistön säätyasemalle vieraita, sivistyneistön ajanvietettä. Niiden pitäminen kirkossa epäilemättä loukkasi maaseudun ihmisten kirkkoon ja kirkkotilaan yhdistämiä uskonnollisia tunteita.
Sosiaalisen taustan alaluokkaistuminen toi opiskelijoiksi väkeä, joka
ei ollut kasvanut korkeakulttuurissa eikä taustaltaan edustanut sivistyneistön elämäntapaa. Dekaaninsa johdolla ylioppilaat tuomitsivat konsertit siksi, että musiikin tehtävänä kirkossa oli olla vain uskonnon palvelija. Kaksi kolmasosaa ylioppilaista edusti alimmista sosiaaliluokista
noussutta ensimmäisen polven sivistyneistöä. Sen omalle taustalle niin
konsertit kuin teatteritkin olivat vieraita ja kansan uskonnolliselle tapakulttuurille tuntemattomia. Tästä näkökulmasta konserttien tuomitsemista ei voine pitää yllättävänä.
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Teologian ylioppilaiden arvioitavana oli myös ”Realismo ja Idealismo nykyajan kirjallisuudessa”, josta alusti tiedekunta-aktiivi Matti
Tarkkanen. Hän aloitti esityksensä huomauttamalla, että aiemmin ”pahan” kuvaamista ei ollut pidetty kirjallisuuteen sopivana, sitä vältettiin
eikä haluttu siten nähdä elämää sellaisena kuin se oli. Realismissa kirjallisena suuntauksena hän näki sekä hyviä että huonoja puolia. Epäkohtien kritisointi oli hänen mukaansa oikein. Realistisesta kirjallisuudesta
lukija myös oppi tuntemaan sekä itseään että omaa aikaansa. Ongelmana oli, ettei realismissa luotu uutta, vaan ”revittiin rikki vanhaa”, mitä
Tarkkanen ei voinut hyväksyä. Kirjallisen realismin teokset eivät myöskään sopineet kaikille. Realismissa oli hänen mukaansa vaarana, että esitellessään epäkohtia se saattoi ”saastuttaa” sellaisten lukijoiden mielen,
joille nämä epäkohdat eivät ennestään olleet tuttuja.247
Tarkkasen käsitys realismista oli huomattavasti myönteisempi kuin
alustuksen muilta ylioppilailta kirvoittamat kommentit. Ylioppilas Julius Engström kuului evankeliseen herätysliikkeeseen ja oli innokas raittiusasian kannattaja. Hänenkin mielestään realismin ansio oli epäkohtien rehellinen paljastaminen, mutta elämän rumuuden paljastaminen
”vain himojen ja nautintojen tyydyttämiseksi” oli tuomittavaa. Sen sijaan Walter Lampénin mukaan kirjallinen realismi oli kristinuskon vastainen ilmiö; kunkin ajan kirjallisuus heijasti vallalla olevia aatteita. Taide oli hänen mielestään synkän pessimististä, toivottomuutta ja materialismin irstautta lietsovaa. Tuolloinen taide tahtoi syöstä ihmiset
epäilyksiin ja onnettomuuteen: uskonto, perhe ja yhteiskunta revittiin
rikki. Taiteen ”taikasanoja” olivat vapaus ja totuus, mutta Lampénin
mukaan nämä olivat vaihtuneet totuuden kieltämiseksi. ”Pessimistinen
suunta irstailee kaikkialla, se on henkistä nihilismiä.” Tätä vahingollista
uutta kirjallisuutta edustivat hänen mukaansa Björnstjerne Björnson248 ja Henrik Ibsen. Jalostavaa taidetta ei enää ollut. Lampénin
mielestä yksinomaan ”pahoja puolia katsova” alkoi elää niitä todeksi.
Kristinusko ei hänen mielestään voinut tätä hyväksyä, koska synnit oli
sovitettu. Kristinuskon oli päinvastoin vastustettava tällaista taidetta.
Tuon ajan kirjallisuus muistutti Lampénia antiikista, millä hän tarkoitti, että aikakauden mielenkiinto kohdistui senhetkiseen, ”korkeammasta ei tiedetä”.
Keskustelussa esitettiin, että esimerkiksi Ranskassa oli ilmestynyt
tuskin yhtään kaunokirjallista teosta, josta olisi voinut puhua ilman
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inhoa. Kirjallisuutta käsiteltiin myös apokalyptisin sävyin; sanottiin, ettei realistisessa kirjallisuudessa ollut muuta hyvää kuin että se kypsytti
maailmaa antikristuksen tulemiselle. Dekaani Råberghin mukaan kirjallisten kuvausten, ollakseen todenmukaisia, oli perustuttava kristinuskoon. Idealismi tai realismi eivät kumpikaan kuvanneet tosiasiallisia
oloja, koska ne ”eivät olleet kristinuskon johdettavina”.249
Tiedekuntalehdessä ilmestyi kirjoituksia, joissa ”realismoa” arvioitiin
suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen kirjallisuuteen.
Arvostelun kohteena oli erityisesti arvostelijan naisemansipaation
sankarittareksi kutsuma Minna Canth ja hänen teoksensa Työmiehen
vaimo. Canthin erehdyksenä pidettiin naisliikkeen yleistä erhettä, että
”maailma paranisi negatiivisella repimisellä ja olevien olojen halveksimisella”. Naisliike luuli saavuttavansa positiivisia tuloksia negatiivisella
työllä. Tätä vastaan tuntemattomaksi jääneen kirjoittajan mukaan todisti ”maailman historiallinen kehitys”. Jos nainen oli tasa-arvoinen,
”niin on kaikki jumalallinen totuus kielletty”.250
Kyse oli ”pelastuksen” määrittelystä ja uskon hegemoniasta. Nimettömäksi jääneen kirjoittajan mukaan Émile Zola ja Carl von Bergen olivat esimerkkejä ajanhengestä, joka julisti jotain muuta pelastusaatetta
kuin kristinuskoa ja vetosi uskontokriittiseen sivistyneistöön. Carl von
Bergenin ”pelastusaate” oli tuolloin ajankohtainen ja lukevan yleisön
hyvin tuntema. Bergenin luennot olivat olleet kevään 1884 tapaus. Hän
oli pitänyt Helsingissä muun muassa kahdeksan luentoa teemasta tulevaisuuden kristinusko. Luentojen ytimenä näyttää olleen väite kristinuskon muuttumisen tarpeellisuudesta; uusi aika ja kehittyvä luonnontiede edellyttivät Bergenin mukaan kristinuskon uudentyyppistä tulkintaa. Luennot herättivät laajaa mielenkiintoa, mutta myös jyrkkää vastustusta. Koko tapahtuma kuvasti hyvin sitä jyrkkyyttä, jolla kristinuskon puolustajat suhtautuivat julkisesti esitettyihin uudentyyppisiin uskonnollisiin tulkintoihin. Bergenin uskonnollisia ja luonnontieteellisiä
tulkintoja arvosteli arvovaltainen joukko sen ajan kultuurihenkilöitä:
käytännöllisen teologian professori Colliander, emeritusprofessori A. F.
Granfelt, historian professori Yrjö Koskinen, filosofian professori
Thiodolf Rein, Kreikan kielen ja kirjallisuuden dosentti E. Tudeer, kemian professori Edvard Hjelt, matematiikan professori E. R. Neovius ja
eläintieteen professori O. M. Reuter.251
Bergen-keskustelu on mielenkiintoinen osoittaessaan, että vaikka
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aikalaiskeskusteluissa ja myöhemmässä tutkimuksessakin on viitattu
”uskontovihamieliseen sivistyneistöön”, termi ei kuvaa koko suomalaisen sivistyneistön suhtautumista uskonnollisiin kysymyksiin. On ymmärrettävää, että sivistyneistön uskontomyönteinenkin osa oli ”uskontovihamielistä” niiden säilyttäjäsukupolven jumaluusopin ylioppilaiden
mukaan, jotka tulkitsivat asiaa omasta uskonnollisesta näkökulmastaan.
Kristinuskoon myönteisesti suhtautunut sivistyneistö kun ei juuri kannattanut jumaluusopin ylioppilaiden enemmistön edustamaa uskonnollis-yhteiskunnallista konservatismia.
Ylioppilaiden tulkinta-apparaatti muutti koko sivistyneistön, myös
sen uskontomyönteisen, mutta uskonnollis-yhteiskunnallista konservatismia vieroksuvan osan ”uskontovihamieliseksi”. ”Sivistyneistö” ei ollut
tiedekuntalehti Kyyhkysen mukaan ainoastaan uskonnolle vihamielistä,
vaan se oli erehtynyt myös naiskysymyksessä. Sivistyneistö oli voitettu
naisemansipaatiolle ”realismon asein”. Tästä syystä Minna Canthin romaani oli niin tuomittava. Työmiehen vaimon herättelemä loppuarviointi oli, että ”waimo on turmeluksen tie ihmiskunnalle, jos hänen tahtonsa vallitsee yli miehen tahdon”. Kirjoittajan mukaan Suomen oloissa
mikään lahkojen oppi ei ollut niin vaarallinen oikealle uskolle kuin
naiskysymys. Suhtautuminen Minna Canthiin noudatti tuon ajan muiden konservatiivien suhtautumistapaa.252
Suomenkielisen kirjallisuuden synty oli luonut tilanteen, jossa kansalle tarjottiin muutakin kuin uskonnollista luettavaa. Kirjallisen kulttuurin irrottautuminen uskonnollisen maailmankuvan ohjauksesta ei
miellyttänyt jumaluusopin ylioppilaita. Kirjallinen realismi rikkoi ihannoidun maailmankuvan. On myös selvää, että tuon ajan talonpoikaisja työläistaustaisten ensimmäisen polven ylioppilaiden lapsuuskodeissa
nuoria ei perehdytetty maalliseen kirjallisuuteen, ei maailmankirjallisuuteen eikä antiikin kirjallisuuden ”epäkristillisiin” klassikoihin. Ylioppilaskoulutuksesta huolimatta ensimmäisen polven ylioppilaiden suhtautumisessa kirjallisuuteen näkyi säätytaustan sekä kansan lukeman uskonnollisen kirjallisuuden vaikutus. Sukupolvittainen muutos suhteessa
kirjalliseen kulttuuriin oli selkeä. Tiedekuntayhdistyksen ensimmäiseen
juhlaan vuonna 1853 kunniavieraaksi oli kutsuttu romantisoivaa kansankuvausta edustanut J. L. Runeberg. Suomenkieliset Aleksis Kivi,
Minna Canth tai myöhemmät kirjalliset realistit eivät tähän kunniavieraan rooliin sopineet. Kirjallisuuskeskusteluissa ylioppilaiden enem148

mistö koki ongelmallisiksi ja vahingollisiksi kirjalliset kuvaukset yhteiskunnan ja ihmiselämän ongelmista, mutta ei niinkään niitä asiaintiloja,
joita kuvaukset koskivat. Suomalaisia kirjailijoita tai heidän teoksistaan
käytyjä keskusteluja ei mainita yhdistyksen virallisissa pöytäkirjoissa.
Tanssia, teatteria, kirkkokonsertteja, runoutta ja kirjallisuutta käsittelevissä keskusteluissa tehtiin ero ”oikean” ja ”väärän” välillä. Hyvää ja
huonoa taidetta ei määritelty eikä pyritty määrittelemään taiteen kriteerein, vaan uskonnollisten arvostelmien perusteella. Jumaluusopin ylioppilaat puolustivat uskonnollista kulttuurihegemoniaa ja pitivät kehittyvän suomalaisen kulttuurielämän eri muotoja papille, kristitylle tai kirkkokansalle sopimattomina. Tässä suhteessa 1870- ja 1880-luvun jumaluusopin ylioppilaat näyttäytyvät erittäin kulttuurivihamielisinä, ja näkemyksissään he saivat voimakasta tukea kaikkea muuta kuin suvaitsevaiselta dekaaniltaan Herman Råberghiltä.253
Tiedekuntayhdistyksen enemmistön kulttuurivihamielisyys kiteytyi
kysymykseen taiteen ja uskonnon, kulttuurin ja uskonnon, keskinäisestä suhteesta. On luultavaa, että jumaluusopin ylioppilaiden näkemykset
tanssista, kulttuurista ja taiteesta olivat tunnettuja myös muiden ylioppilaiden parissa, mikä osaltaan selittäisi myös teologian ylioppilaiden
sivistymättömyydestä esitettyjä arvioita. 1800-luvun lopulla muotoutuneen uskonnollisen mentaliteetin pitkäaikaista vaikutusta kuvaa, että
esimerkiksi tanssin ja kirkkokonserttien uskonnollinen tuomitseminen
tai arvosteleminen ovat yhä osa suomalaista tietyntyyppistä kristinuskon
tulkintaa.
KESKUSTELUA

ERIUSKOLAISLAISTA JA USKONNONVAPAUDESTA

Schaumanin kirkkolaki vuodelta 1869 salli luterilaisen kirkon jäsenen
periaatteessa erota kirkosta, jos hän liittyi toiseen protestanttiseen kirkkokuntaan. Suomalainen yhteiskunta kuitenkin moniarvoistui uskonnollisesti ja kysymys muiden uskonnollisten yhteisöjen asemasta nousi
aikalaiskeskusteluun. Aihe oli sikälikin ajankohtainen ja konkreettisesti
läsnä, että 1880-luvulla tiedekunnassa opiskeli ylioppilaita, jotka eivät
valinneetkaan pappisuraa luterilaisessa kirkossa, vaan toimimisen vapaakirkollisen liikkeen palveluksessa, sen johtotehtävissä. Näitä olivat
ylioppilaat Antti Mäkinen (1857–1931), Hjalmar Braxén (1860–
1909), Kaarlo Waismaa (1869–1947) ja Eskil Renfors (1865–1953).
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Jumaluusopillisen
tiedekuntayhdistyksen
jäseniä, jotka siirtyivät
vapaakirkollisen liikkeen
palvelukseen: Kaarlo
Waismaa sekä Eskil
Renfors (kuvassa
perheineen). Waismaa
toimi sittemmin Tampereen vapaaseurakunnan
esimiehenä ja toimitti
vapaakirkollisten
äänenkannattajaa
Suomen Viikkolehteä.
Renforsista tuli Jyväskylän vapaaseurakunnan
ensimmäinen saarnaaja
vuonna 1892. Helsingin
vapaaseurakunnan
esimiehenä hän toimi
1899–1900.255 Museoviraston kuva-arkisto

Mäkinen jätti opintonsa kesken ja valmistui vapaakirkolliseksi evankelistaksi Lontoossa, Braxén valmistui teologian kandidaatiksi vuonna
1888, luopui pappisvihkimyksestä ja toimi saarnaajana. Hän nousi
vuonna 1900 vapaakirkollisen liikkeen johtoon.254
Uskonnonvapauskysymyksen tematiikkaan liittyi tiedekuntayhdistyksen suvaitsemattomuudesta ja suvaitsevaisuudesta vuonna 1872 käymä keskustelu. Ylioppilas Lorentz Häggströmin esitystä ”Suvaitsevaisuus,
välinpitämättömyys, suvaitsemattomuus” kuunteli 30 ylioppilasta. Uskonnollinen suvaitsevuus oli hänen mielestään ilmausta joko uskonnollisesta välinpitämättömyydestä tai oikeasta kristillisestä mielenlaadusta.
Suvaitsemattomuus ja uskonnollinen välinpitämättömyys olivat kumpikin kristinuskon vastaisia. Oikeaa suvaitsevaisuutta oli siis vain se, joka
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oli peräisin oikeasta kristillisestä mielenlaadusta. Häggströmin esitys
asettui varovasti vastustamaan uskontopakkoa, kristinuskoa ei tullut levittää pakkokeinoin. Hän lisäsi muun muassa, että ”nykyaikana” oli lähes selittämätöntä, kuinka todella hurskaat ihmiset olivat aiemmin kyenneet olemaan niin suvaitsemattomia, että tuomitsivat kerettiläisiä
poltettaviksi.256
Suvaitsevaisuuskeskustelu oli varsin lyhyt ja liikkui yleisellä sekä sisällöllisesti epämääräisellä tasolla. Ylioppilas Joel Heikel, tiedekuntayhdistyksen kevätlukukauden 1873 sihteeri, puolsi suvaitsemattomuutta
Kristuksen opin suojelemisen nimissä. Hän vetosi Paavaliin, jota hän
niin ikään piti suvaitsemattomana, minkä näkemyksen dekaani Granfelt puolestaan kumosi. Kokous pääosin kannatti Häggströmin näkemystä kristinuskon edellyttämästä uskonnollisesta suvaitsevaisuudesta,
jota ei kuitenkaan sisällöllisesti hahmoteltu. Pöytäkirjaan merkittiin
vain, etteivät kaikki papiston tuomitsevat uskonnolliset näkemykset olleet ilmauksia suvaitsemattomuudesta, vaan pappien velvollisuudesta
puolustaa oikeaa oppia, mikä oli toinen tapa ilmaista Heikelin esittämä
näkemys.257
Pöytäkirjojen perusteella kiinnostavimpana keskusteluaiheena pidettiin kysymystä ”Miten valtiolla on oikeus vaatia kaikilta tiettyä tietomäärää uskonnosta”. Ylioppilaiden mukaan valtio voi edellyttää, että ihmisillä oli tietoa eri aloilta. Kun kyseessä oli uskonto, oli luonnollista,
että valtiolla oli oikeus vaatia kansalaisiltaan tietoja uskonnosta, koskapa
kyseessä oli korkein mahdollinen tieto.258 Kommentti kertoo, että tämä
professori A. F. Granfeltin edustama näkemys oli saanut kannattajia
myös ylioppilaiden joukosta. Sen ikään kuin toinen puoli oli, että
teologialla oli puolestaan korkein asema tieteiden joukossa. Uskonnollisen tiedon hegemonian julistaminen oli yksi tapa puolustaa uskonnon
ja kirkon aiemmin itsestään selväksi ymmärrettyä asemaa ja kristillisen
valtion ideaa.259
Valtion ja kirkon suhteista oli keskustelemassa 25 ylioppilasta. Keskustelussa todettiin, että valtiolla ei ollut ainoastaan oikeus valvoa ihmisten yhteenliittymiä, vaan myös velvollisuus valvoa, että ne minkään
estämättä pystyivät vapaasti harjoittamaan toimintaansa. Tässä mielipiteessä kirkko rinnastettiin mihin tahansa muuhun siveelliseen yhteisöön. Argumentin mukaan siis kirkon oikeudellisen aseman kannalta
valtio oli velvollinen tukemaan ja suojelemaan sitä.260
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Keskustelussa viitattiin myös identifioimatta jääneiden, kirkon ja
valtion eroa Sveitsissä ja Skotlannissa puoltaneiden pappien kannanottoihin. Näiden kannanottojen syntyä selitettiin kyseisten maiden historialla ja sikäläisillä olosuhteilla. Suomalaiset jumaluusopin ylioppilaat
olivat sitä mieltä, että maissa, joissa valtio oli estänyt ”puhtaan jumalansanan julistamista”, oli ymmärrettävää, että papit esittivät kirkon ja valtion erottamista. Kirkon ja valtion eroa ei kuitenkaan pidetty oikeana
ratkaisuna Suomessa.261 Jos valtio ei huolehtisi papiston palkanmaksusta, vaan palkkaus olisi seurakuntalaisten vapaaehtoisten lahjojen varassa,
papiston taloudellinen tilanne muodostuisi erittäin vaikeaksi. Kirkon ja
valtion ero vahingoittaisi ylioppilaiden mielestä myös pappiskoulutusta.262
Keskusteltaessa eriuskolaislaista 1880-luvun alussa ylioppilaiden
mielipiteet jakaantuivat selvästi. Toiset puolustivat ylioppilas Sandelinin
tavoin eriuskolaislain säätämistä niille, jotka omantunnonsyistä eivät
voineet sitoutua luterilaisen kirkon oppiin. Eriuskolaislain vastustajat
taas pitivät kyseistä lakia vahingollisena ”koko maalle” ja erityisesti koulujen uskonnonopetukselle. Kokouksessa puheenvuoron käyttänyt dekaani Råbergh toi kuitenkin vuonna 1882 esille, että eriuskolaislaki oli
tulossa lähivuosina eikä sen toteutumista voinut estää. Hän piti lain säätämistä Suomessakin välttämättömänä, vaikka sanoikin pelolla odottavansa mitä sen säätämisestä seuraisi. Kun laki siis hänen mukaansa joka
tapauksessa oli tulossa, ylioppilaidenkin piti keskustella lain vastustamisen sijaan sen sisällöstä, koska eriuskolaislaki vaikuttaisi kirkon tulevaan
asemaan. Näin tapahtuikin; keskustelu eriuskolaislain puolesta tai sitä
vastaan muuttui keskusteluksi lain sisältökysymyksistä.263
Eriuskolaislain käsittely keskittyi sen käytännön seurauksien pohtimiseen. Muutamien ylioppilaiden mielestä väestökirjanpito myös muuhun uskonnolliseen yhteisöön kuin kirkkoon kuuluvista tulisi yleisen
järjestyksen ja tilastoinnin vuoksi säilyttää seurakunnilla. Ylioppilaiden
enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, että väestökirjanpito soveltuisi paremmin kunnallisten virkamiesten kuin kirkon tehtäviin. Dekaanin
aloitteesta keskusteltiin siitä, mille yhteisöille myönnettäisiin eriuskolaisoikeudet ja mikä olisi perustettavan yhteisön minimikoko. Keskustelussa esitettiin myös, että eriuskolaislaki ja sen soveltaminen säilyisi kirkollisen tahon hallinnassa. Yhteisöjen perustaminen haluttiin alistaa
kirkolliskokouksen päätäntävaltaan. Toiset ylioppilaat taas kannattivat
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maallisen ratkaisuvallan linjaa eli sitä, että eriuskolaisyhteisöjen perustaminen olisi senaatin asia. Tuomiokapituleilla ja valtiopäivillä olisi eriuskolaisyhteisöjen tunnustamisessa vain lausunnonantovalta.264
Eriuskolaislaki nosti esiin myös kysymyksen siviiliavioliitosta ja lasten uskonnollisesta kasvatuksesta. Ahkerasti kantaa ottanut Sandelin
vastusti siviiliavioliittoa puolustaen siten luterilaisen kirkon yksinoikeutta avioliiton vahvistamiseen. Eriuskolaiset olisi vihittävä omassa
yhteisössään, mutta myös kirkossa, josta he siis olivat eronneet. Lapset
olisi kasvatettava isän tunnustuskunnan mukaan. Tunnustusta vaihtavan lapsi voisi seurata vanhempiaan vain jos olisi yli 12-vuotias. Sandelin esitti myös, että jos eriuskolaiset eivät olleet tyytyväisiä koulun uskonnonopetukseen, he voisivat opettaa itse lapsiaan. Koulun uskonnonopetusta hän esitti pakolliseksi kaikille. Vanhempien kasvatusvastuuseen ja -oikeuteen puolestaan muut eivät halunneet puuttua.
”Vanhempien pakottamista” ja lasten pakollista osallistumista uskonnonopetukseen vastustivat sekä dekaani että muut ylioppilaat.265
Ylioppilaat keskustelivat myös eriuskolaisyhteisöjen johtajista ja heidän ”pätevyysvaatimuksistaan”, mistä ei saavutettu yksimielisyyttä. Esimerkiksi dekaani ja osa ylioppilaista olivat sitä mieltä, että eriuskolaisyhteisöjen johtajilta ei tarvinnut edellyttää papin tietomäärää eli pappiskoulutusta. Sandelin esitti, että yhteisöt valitsisivat itse johtajansa ja tämän valinnan senaatti joko hyväksyisi tai kumoaisi. Tuomiokapitulit
antaisivat eriuskolaisyhteisöjen johtajista lausuntonsa senaatille.266
Eriuskolaislakia käsiteltiin vuonna 1882 neljässä ylioppilaiden kokouksessa. Ylioppilaat eivät keskustelleet laista periaatteellisena kysymyksenä, vaan esittivät, dekaanin ehdotuksen mukaisesti, näkemyksiään lain sisällöstä. Yksimielistä kantaa ei keskusteluissa löytynyt, vaan
mielipiteet hajosivat. Ylioppilaiden enemmistön tuen sai kuitenkin näkemys, jonka mukaan eriuskolaislain toteutus, eriuskolaisyhteisöjen perustaminen, yhteisöjen johtajista päättäminen ja väestökirjanpito, tulisi
olla maallisten, ei kirkollisten viranomaisten asia.
Voitaisiin ajatella, että tuleva papisto asettui tukemaan tilannetta,
jossa kirkon hegemonia kristinuskon tulkitsijana Suomessa päättyi.
Nämä seitsemän vuotta ennen eriuskolaislain säätämistä käydyt keskustelut perustuivat kuitenkin lähtökohdissaan inspehtori Råberghin ilmoitukseen, että laki oli tulossa ja sen vastustaminen oli turhaa. Ilman
tätä ilmoitusta ylioppilaiden keskustelu olisi ehkä ollut toisenlaista. Yli154

oppilaiden eriuskolaislain vastustamisella tai puolustamisella ei ollut
merkitystä itse lain kannalta, mutta merkittävää sen sijaan oli, että tuleva papisto tunnusti uskonnonvapauden periaatteen myös luterilaiseen
kirkkoon kuulumattomille. Samaan aikaan kuitenkin pidettiin itsestään
selvänä, että eriuskolaislaki koski vain kristillisiä yhteisöjä. Ylioppilaat
eivät halunneet luterilaiselle kirkolle päätösvaltaa, vaan vain lausuntooikeuden uskonnollisia yhteisöjä perustettaessa.
Asian ydin on kuitenkin toisaalla. Eriuskolaislain käsittelyä tiedekuntayhdistyksessä ohjaillut dekaani Råbergh ei puolustanut eriuskolaislakia yleisen suvaitsevaisuuden tai uskonnollisen moniarvoisuuden
motivoimana. Hänen ideanaan oli, että eriuskolaislailla suojeltaisiin luterilaista kirkkoa. Hän vastusti sellaista uskonnonvapautta, joka antaisi
jokaiselle kirkon jäsenelle mahdollisuuden tulkita kirkon oppia ja sakramentteja oman mielensä mukaan sekä vaatisi kirkon opin ja kirkkojärjestyksen väljentämistä. Eriuskolaislain myötä kirkon oppiin ja sakramentteihin välinpitämättömästi tai vihamielisesti suhtautuvat lähtisivät kirkosta, ja kirkko säilyisi luterilaiseen oppiin ja sakramentteihin sitoutuvien yhteisönä, jolla ”tosiuskovaisten” kyseessä ollessa oli oikeus
valvoa jäsentensä uskonnollista ja siveellistä elämää. Täten eriuskolaislain säätämisen toinen puoli oli ehtoollispakon säilyttäminen kirkossa.
Råberghin ajatuksena oli, että kristillinen, luterilainen kirkko ei voinut muuttua siihen sitoutumattomien ei-kristittyjen vaatimusten mukaiseksi. Täten niille, jotka eivät halunneet kuulua tuolloiseen kirkkoon, oli tarjottava eriuskolaislain välityksellä mahdollisuus siirtyä kirkon ulkopuolelle. Eriuskolaisten ja ei-kristittyjen jättäessä luterilaisen
kirkon siitä siis muodostuisi luterilaisten tosiuskovien yhteisö. Herman
Råberghin ”vapaakirkollinen” eriuskolaislain puolustus oli sikälikin erikoista, että vuoden 1882 valtiopäivillä niin talonpoikais- kuin pappissäätykin vastustivat eriuskolaislakia. Inspehtorina Råbergh korosti eriuskolaislakikysymyksessä tunnustuskirkkoihannetta, mikä oli luonteenomaista myöhemmälle ns. kirkolliselle suuntaukselle. Beckiläiset kannattivat puolestaan kansankirkkoajatusta, johon liittyi sittemmin pyrkimys ehtoollispakon poistamiseen. Heidän mukaansa kirkon tehtävä
kansan kasvattajana edellytti, että myös uskonnollisesti välinpitämättömät saattoivat jäädä sen jäseniksi.267
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NAISKYSYMYS TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN
1870- JA 1880-LUVUILLA

KESKUSTELUISSA

AVIOLIITON APULAINEN JA KOULUTUKSEN TARPEETTOMUUS
Yksi tarkasteltavan aikakauden suurimpia muutoksia Suomessa oli naisen aseman muuttuminen holhotista täysivaltaiseksi kansalaiseksi ja
julkiseksi toimijaksi. Papiston hegemonian loppuminen autonomian
kauden jälkipuoliskolla ei liittynyt ainoastaan papiston yhteiskunnallisen säätyaseman muutokseen, sääty-yhteiskunnan vähittäiseen hajoamiseen, kulttuuriauktoriteetin häviämiseen, sivistyneistön uskontokritiikkiin tai kansanopetuksen kysymyksiin. Papistoon vaikutti myös
yhteiskunnallisen patriarkalismin murtuminen Suomessa.
Naisten aseman muutoksissa ei ollut kyse vain olojen reformistisesta parantamisesta tai epäkohtien korjaamisesta, vaan muutoksesta ja murroksesta, jossa perinteinen, vuosisatainen ja jumalallisen säätämyksen mukaiseksi
ymmärretty tilanne muuttui historiallisesti toisenlaiseksi. Naisten opiskelu-, omistus- ja kansalaisoikeudet olivat uudistuksia, jotka nostivat naiset
vähitellen samanarvoisiksi miesten kanssa ja siten muuttivat myös miesten
asemaa, yhteiskunnan valtarakenteita sekä patriarkalismin legitimointia,
uskonnollista tulkintaa naisen asemasta ja olemuksesta.
Naisten oikeudet ja naisten yhteiskunnallisen aseman muutos herättivät vastustusta teologisessa tiedekunnassa 1870- ja 1880-luvuilla. Tässä ei sinänsä ole mitään yllättävää, jos ajatellaan, että kyse oli, laajasti
ymmärrettynä, yhteisöstä, joka historiallisesti oli ollut patriarkaalisen
yhteiskuntajärjestyksen uskonnollinen vahvistaja. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee kuitenkin kaksi seikkaa. Naiskysymyksistä keskustelivat
nuoret tulevaisuuden pappispolven edustajat, eivät jo etabloituneet vanhan järjestelmän edustajat. Nämä nuoret miehet keskustelivat kuitenkin
muutoksista, jotka koskettaisivat heitä itseään sukupuolena, jolla aiemmin oli ollut yksinoikeus yhteiskunnan julkisen toimijan rooliin.
Uudet ylioppilaat, tuleva papisto, kokivat naisten asemaa koskevat
muutokset vaikeiksi ja vääriksi. Vaikka toisenlaisiakin äänenpainoja oli,
ne näyttävät tiedekuntayhdistyksen keskusteluissa jääneen vähemmistöön. Kuva ylioppilaiden ja teologien suhtautumisesta naiskysymykseen
on kuitenkin hienosyisempi kuin ainoastaan se, että naisten oikeuksien
laajentamista vastustettiin tilanteissa, joissa nuo oikeudet jo olivat toteutuneet tai toteutumassa.
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Varhaisimmat naisen asemaa käsitelleet keskustelut liittyivät kysymykseen avioliitosta. Siviiliavioliittoa vaadittiin jo 1870-luvulla. Pakollista kirkollista vihkimistä pidettiin omantunnonvapautta loukkaavana.
Keskustelun pohjana toimi tiedekuntalehti Kyyhkysessä vuonna 1872
julkaistu artikkeli ”Siviilistä avioliitosta”. Se tarkasteli avioliittoa perinteiseen tapaan, osana jumalallisen säätämyksen mukaista maailmanjärjestystä. Artikkeli päätyi lähtökohtansa mukaiseen lopputulokseen.
Siinä kuitenkin myönnettiin oikeus siviilivihkimiseen tapauksessa, jossa
puolisot kuuluivat eri uskontokuntaan, sekä oikeus avioeroon maallisen
oikeuden edessä, jos eroa haluttiin samoin perustein kuin kirkollisesti
vihityn parin erosta oli säädetty.268
Artikkeli on monessa suhteessa mielenkiintoinen kuvatessaan nuorten miesten näkemystä avioliitosta. Sen yleistulkinnan mukaan avioliitto oli ensisijaisesti uskonnollinen toimi, Jumalan ihmiselle antama velvollisuus. Täten oli kuin luonnollista, että kirkollista vihkimistä pidettiin välttämättömänä. Pohdintaa avioliittoinstituution historiasta tai
yleismaailmallisuudesta artikkeli ei sisältänyt. Vanhan testamentin luomiskertomuksesta, ihmisen luomisesta ja käskystä täyttää maa tehtiin
johtopäätös, että 1800-luvun lopun Suomessa avioliitto oli Jumalan ihmisille antaman hengellisen kutsumuksen vuoksi solmittava evankelisluterilaisen kirkon menoin.269
Artikkeli oli kirjoitettu aikalaisittain luonnollisesta miesnäkökulmasta; sen ihminen oli mies, ja miehen apu oli nainen, johon viitattiin
viehättävällä termillä ”apulainen”. Mielenkiintoista artikkelissa onkin
sen uskonnollistettu ja idealisoitu kuva tästä ”apulaisesta”. Avioliittoa
kuvattiin yhdeksi raskaimmista tehtävistä, joita ihmiselle oli annettu.
Ihmisellä oli kuitenkin apunaan vaimo, joka enkelimäisen olennon tavoin oli olemassa ihmistä eli miestä varten. Vaimon tehtävänä oli lohduttaa ja tukea miestä hänen vastoinkäymisissään ja elämän suruissa
sekä etsiä aina puolisonsa parasta. Tässä puolisona olossa nainen oli Jumalan välikappale, joka ”koittaa karkoittaa surun ja murheen hänen
[miehen] sydämestänsä ja juoksuttaa sinne sen siaan taivaallista ilo-öljyä
ja ihanatta rakkauden sulosuudella puhuessansa”.270
Nainen oli Jumalan välikappale – tai kuin lastaan ohjaava äiti –,
myös miehen ajallisessa pelastamisessa ja turmiolta varjelemisessa.
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Wielä tämä apulainen viekottelee hänen [pois] huonosta seurasta ja kansakäymisestä sellaisten kanssa, jotka voisivat hänet
viekotella vääryyteen ja saattaa hänen parempien seuralaistensa
pahennukseksi. Jos hän [mies] alussa olisikin yksipintainen niin
hän koittaa kaikkia [keinoja], hän kehottaaa, hän pyytämällä
pyytää ja rukoilemalla rukoilee siksi kun[nes] saa hänen sydämensä sykkimään hellästi ja tunteellisesti hyvää kohtaan, sitä
halukkaasti hakemaan ja ennen etsittyä pahaa nyt pakenemaan
miten parhaiten taitaa.
Avioliiton tarkoituksena oli artikkelin mukaan Jumalan valtakunnan
väen ja ihmissuvun lisääntyminen. Sen tarkoituksena ei ollut ruumiillisten himojen tyydyttäminen tai aineellisten etujen etsiminen, vaan
tällaisia asioita etsivä avioliitto oli Jumalan silmissä syntinen, koska Jumala etsi pyhyyttä ihmisen kaikesta käytöksestä.271
Naimattomien ylioppilaiden oli luonnollisesti vaikea keskustella
avioliitosta esimerkiksi omaan elämänkokemukseensa vedoten. Vahva
uskonnollinen yleistulkinta sulki pois avioliiton sekä miehen ja naisen
yhteiskunnallisen, seksuaalisen tai oikeudellisen aseman tarkastelun.
Niinpä keskustelualustus siviiliavioliitosta olikin esitys kristillisen avioliiton ihanuudesta. Mielenkiintoista kuitenkin on, että tästä ylioppilaiden esityksestä löytyvät samat elementit kuin Juha Siltalan kuvauksista
naisesta tunteiden puhdistajana ja mieslasta elähdyttävänä voimana.272
Artikkelista käydyssä keskustelussa ilmeni kuitenkin toinenkin tulkintalinja, jota edustivat ylioppilaat Selim Lagus (v. 1906 Hirvensalo) ja
Hugo Wecksell. Lagus esitti, että avioliittoa pitäisi tarkastella ensisijaisesti yhteiskunnallisena eikä kirkollisena toimituksena, varsinkin kun
Raamatussa ei mainittu, että avioliittoon piti kirkollisesti ketään vihkiä.
Siviilivihkimistä puoltavassa huomautuksessaan Wecksell puolestaan
piti kirkolle nöyryyttävänä, että se vahvisti avioliittoja, joiden solmijoilla
ei ollut siihen uskonnollista motivaatiota.273
Avioliiton hengellistettyä tulkintaa kokouksessa puolustivat Mauritz
Elenius ja pöytäkirjanpitäjänä toiminut Anders Theodor Winter. Uskonnollisesti välinpitämättömien kirkollinen vihkiminen oli Winterin
mielestä kirkolle yhtä vähän nöyryyttävää kuin jos ehtoolliselle osallistuisi sen nauttimiseen ”kelpaamaton ehtoollisvieras”. Rinnastus kertoi
keskustelun toisen osapuolen taipumuksesta tarkastella avioliittoa
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sakramenttina Pöytäkirjanpitäjä Winter totesi kokouksen loppupäätelmänä, että siviiliavioliittoa ei voitu pitää kristillisenä avioliittona. Hän
lisäsi, että useat ylioppilaat olivat puheenvuoroissaan olleet sitä mieltä,
että siviiliavioliitto olisi hyväksyttävä muissakin tapauksissa kuin silloin
kun puolisot kuuluivat eri uskontokuntaan.274 Emme kuitenkaan tiedä,
miten ja millä argumenteilla muut jumaluusopin ylioppilaat puolustivat siviiliavioliittoja. Näitä muita tapauksia siviiliavioliittoa vastustanut
Winter ei kirjannut pöytäkirjaan. Tuolloinen dekaani A. F. Granfelt ei
tässä tapauksessa osallistunut ylioppilaiden mielipiteenmuodostukseen.
Siviiliavioliiton puolustus liittyi kuolemanrangaistuksen vastustamisen
tavoin tiedekuntayhdistyksessä vielä 1870-luvun alussa vallinneeseen
uudistusmieliseen linjaan. Ylioppilaiden enemmistön tukea se ei kuitenkaan saanut.
Siviiliavioliiton puolustamista jatkoi pari vuotta myöhemmin ylioppilas Viktor Roslin, myöhempi Tenholan kirkkoherra. Hänen mielestään avioliitto oli ”kansakunnan perusta” ja se oli nähtävä yhteiskunnallisena instituutiona. Näkemyksensä tueksi hän viittasi Lutheriin, jonka
mukaan häät ja avioliitto olivat maallisia asioita. Luterilainen näkemys
ei saanut luterilaisen kirkon papeiksi opiskelevien ylioppilaiden enemmistön kannatusta. Julkinen, yhteiskunnallinen keskustelu siviiliavioliiton tarpeellisuudesta alkoi 1880-luvulla.275
Niin avioliitto kuin naisasiakin sidottiin jumaluusopin ylioppilaiden
1870-luvun mielipiteenmuodostuksessa uskonnolliseen kokonaistulkintaan. Avioliitosta käydyssä keskustelussa oli kaksi erilaista argumentointitapaa. Toinen linja vetosi naisen perinteiseen rooliin ja asemaan sekä
jumalalliseen järjestykseen. Toinen, vähemmistöön jäänyt kanta, hylkäsi
tämän argumentointitavan. Sen mukaan yhteiskunnallisia kysymyksiä
olisi käsiteltävä yhteiskunnallisina, ei uskonnollisina kysymyksinä. Tämän rintamalinjan muodostuminen oli merkittävää, kun tarkastellaan
ylioppilaiden yhteiskunnallista mielipiteenmuodostusta muissakin kuin
naiskysymyksessä. Vaikka siis vastustaviakin ääniä joskus esiintyi, ylioppilaiden enemmistö piti niin avioliiton kuin naiskysymyksenkin ensisijaisena tulkintakehyksenä uskontoa, ei yhteiskuntaa yleensä tai siinä vallitsevia oloja.276
Keskustelunaiheet avioliitosta naisten elämäntarkoituksena sekä heidän koulutuksestaan olivat 1870-luvulla erittäin ajankohtaisia. Ensimmäinen naisylioppilas valmistui vuonna 1870, jolloin venäläisen kaup159

piaan tytär Maria Tschetschulin suoritti ylioppilastutkinnon. Emma
Irene Åström kirjoittautui yliopistoon 14. kesäkuuta 1873 ja oli sittemmin ensimmäinen Aleksanterin yliopistossa maisterin tutkinnon suorittanut nainen. Naisten kirjoittautuminen yliopiston opiskelijoiksi vaati
niin sanotun poikkeusluvan sukupuolesta. Vuoteen 1890 saakka luvan
myönsi keisari, sen jälkeen vuoteen 1901 saakka yliopiston sijaiskansleri.
Jumaluusopin

ylioppilaiden

naisten koulutuksesta käymät
keskustelut liittyivät Emma Irene Åströmin (1847–1934) akateemisen uran vaiheisiin: opintojen alkamiseen ja maisteriksi
valmistumiseen. Maija Väisänen on kuvannut Åströmiä
vaatimattomaksi, aikansa suomalaisia oppineita kuuntelevaksi ja ihailevaksi Mariaksi.
Tämä asennoituminen toi hänelle tukijoita, joihin Casimir
von Kothenin ohella kuului
ruotsinkielistä sivistyneistöä kuten esimerkiksi Uno Cygnaeus
ja Ernst Bonsdorff.
Väisäsen Maria-tulkintaa tukee omalta osaltaan Naemi
Stenijin, professori Axel Fredrik Granfeltin tyttären välittämä muistitieto.
Stenijin mukaan Åström, jota hän kuvasi melko originelliksi ja täydellisen
epäkäytännölliseksi, vieraili usein hänen lapsuudenkodissaan. Hän kertoo
Åströmin ihailleen isänsä A. F. Granfeltin kirjoja ja osanneen niiden tekstin ulkoa paremmin kuin isä itse.277
Stenijin muistitieto antaa olettaa, että Suomen ensimmäinen naismaisteri
oli varsinaisten yliopisto-opintojensa ohella perehtynyt välitysteologiaan ja
sen pyrkimykseen tulkita filosofisesti kristinuskoa. Åström luultavasti tunsi
dogmatiikan professorina toimineen Granfeltin tuotannon paremmin kuin
moni jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen kokouksissa naisten kouluttamista kritisoinut miesylioppilas.
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Naisten vapaan opinto-oikeuden toteuttamista 1800-luvun lopulla
eivät kuitenkaan estäneet yliopisto tai sen suomalainen virkakunta, vaan
yliopiston venäläisjohto ja papisto. Konsistori oli vuonna 1878 hyväksynyt rehtori Zacharias Topeliuksen anomusehdotuksen naisten opiskelurajoitusten poistamiseksi. Samanlainen ehdotus oli esitetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1870. Anomusehdotuksen mukaan nainen kirjoittautuisi yliopisto-opiskelijaksi samalla tavoin kuin mieskin ylioppilastutkinnon suoritettuaan. Vuonna 1878 ehdotusta vastusti yliopiston
konsistorissa ainoastaan dogmatiikan ja siveysopin professori Gustaf Johansson. Sijaiskansleri ei kuitenkaan hyväksynyt anomusehdotusta.
Professori J. W. Runeberg puolestaan esitti pappissäädyssä vuonna 1885
anomusehdotuksen yliopistojen avaamisesta myös naisille. Äänin 19–
16 sääty epäsi aloitteen lähettämisen valiokuntakäsittelyyn. Yliopiston
edustajat pappissäädyssä, professorit Runeberg ja J. R. Danielson äänestivät esityksen puolesta. Sitä taas vastustivat muiden muassa Gustaf Johansson, tuolloinen Kuopion hiippakunnan piispa ja Alfred Kihlman.278
FM Konrad Aleksis Hougberg (myöh. Vaaranen) suoritti teologisen
erotutkinnon 1877. Tämä papinpoika piti vuonna 1876 tiedekuntayhdistyksessä esitelmän naissivistyksen tilasta. Hänen näkemyksensä
noudattelivat jumaluusopin ylioppilaiden enemmistön näkemyksiä.
Hougberg tarkasteli naissivistystä ”korkeammassa ja oikeassa merkityksessänsä”, ei ulkonaisessa sivistyksessä eli kulttuurissa, vaan todellisena
sivistyksenä. Tämä todellinen sivistys löytyi ainoastaan kristillisen uskonnon helmasta, kun kristillinen rakkaus voitti itsekkyyden. Hougberg esitelmöi miehen ja naisen erilaisesta tarkoituksesta, luonteenlaadusta ja ruumiinrakenteesta. Näiden perusteella hän päätteli, että miehen ja naisen sivistyksenkin tuli olla erilainen. Kuten avioliittoa myös
naissivistystä käsiteltäessä naista tarkasteltiin aina suhteessa johonkin
toiseen; mieheen ja miehen kautta, suhteessa lapsiin, naiseuden idean
sekä uskonnollisen ideaalin toteuttajana.279
Hougberg käytti esitelmässään termiä tieteellisyys tarkoittamaan
sekä tiedettä että tiedollista sivistystä. Hänen mukaansa naisen luonne
ei taipunut suuriin tieteellisiin tutkimuksiin, vaan naisen tärkein tehtävä oli huolehtia rakkaudellisesti ja nöyrästi lastenkasvatuksesta. Kun
naisen varassa Hougbergin mukaan oli koko kasvavan sukupolven
siveellinen kasvatus ja jalostaminen, oli erittäin tärkeää, että hänen
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sivistyksensä oli uskonnollista. Sekä talonpoikaiston että sivistyneistön
piiristä oli ”muka” esitetty, että naisten kasvatustyö lasten parissa edellytti heiltä myös tiedollisia valmiuksia. Tätähän oli esittänyt esimerkiksi
pari vuotta aiemmin ilmestyneessä kirjassaan A. F. Granfelt. Hänenkin
kantansa, että naiset tarvitsisivat koulutusta voidakseen aiempaa paremmin kasvattaa lapsiaan, oli ylioppilaiden kokoukselle liian radikaali.
Hougbergin mielestä ”monessa korkea arvoisessa ja ulkonaisesti
oppineessa naisessa peittää ulkonainen asu ja käytös useasti suurta sisällistä tyhjyyttä”. Huomautuksella ikään kuin tuli todistetuksi, että ulkoisesti oppinut nainen ei täyttänytkään ylioppilaskokouksen hahmottelemia naiseuden ihanteita. Lähinnä kasvatustieteen professorin Z. Cleven
aloitteesta yliopistolla oli järjestetty naisille yliopistotasoisia luentoja.
Varsinaiset yliopisto-opinnothan ja tutkintojen suorittaminen olivat
naisille sallittuja vain poikkeusluvilla. Tämä ”akatemia” oli ilmeisesti
Hougborgin arvioinnin kohteena. Hän näet esitti, etteivät erilaiset naisille perustetut ”akatemiat” olleet jaksaneet pitää yllä heidän mielenkiintoaan. Tämä osoitti hänen mukaansa, ettei naisten todellinen elämäntarkoitus ollut tieteen harrastaminen. Huomautus oli absurdi tilanteessa, jossa naisilla ei ollut mahdollisuutta oikeaan yliopisto-opiskeluun.
Naisluentojen järjestäminen oli kuitenkin nostanut esille kysymyksen
naisten tiedeopinnoista, ja kuunteluoppilaiden innon lopahtaminen
ikään kuin todisti, ettei tiede kuulunut naisille. Traditionaalista naiskuvaa julistavassa luennossa naisille tosin määriteltiin yksi uusi oikean
kristillisyyden naisellinen toteuttamistapa: isänmaallisuus. ”Todellinen
kristillisyys, kodon ja perheen hoito ja isänmaan rakkaus ovat ne loistotähdet, jotka kaunistavat naisen.”280
Kokouksessa läsnä olleet 30 ylioppilasta olivat esitelmöitsijän kanssa
ilmeisen samaa mieltä; vastaväitteitä ei esitetty. Keskustelun päätteeksi
uusi inspehtori A. W. Ingman esitti oman kiintoisan käsityksensä eri
kansojen näkemyksistä naisten asemasta. Amerikkalainen käsitys naisesta eli naisesta vaimona oli inhottava – valitettavasti dekaani ei selittänyt
näkemystään tämän laajemmin. Ranskalainen naiskäsitys korosti hienoutta, saksalainen vaimon siivoutta ja kunnollisuutta. Saksalaiset
korostivatkin hänen mukaansa oikealla tavalla naista talon emäntänä ja
haltiattarena. Suomessa korostettiin Ingmanin mielestä sitä vastoin liikaa vaimon tiedollisen sivistyksen merkitystä. Yleinen huomautus tiedollisen sivistyksen liiallisesta korostuksesta kohdistui hänen edeltäjään162

sä, välitysteologi A. F. Granfeltiin, jonka Kristliga Sedeläran oli ilmestynyt vuosina 1872–73. Granfelt ei ollut naisasian esitaistelija, hän paheksui ”sinisukkia” ja naisten mahdollisen oppineisuuden julkituontia,
mutta, kuten todettua, hän piti naisten koulutusta tärkeänä heidän
lastenkasvatustehtävänsä vuoksi. Naisten koulutusta koskevan erimielisyyden lisäksi Ingman piti Granfeltia salaisena vihollisenaan ja syyllisenä
”löysän kristillisyyden” tartuttamiseen jumaluusopin ylioppilaisiin.281
Suomalaisten naisten päävika oli siis Ingmanin mukaan naisten tiedollisen sivistyksen korostaminen. Naisen oikean sivistyksen piti olla
perheeseen keskittynyttä ja ilmetä siveellisyytenä. Vaimon sivistyksen
piti teologisen tiedekunnan dekaanin mielestä muodostua neljästä tekijästä: hurskaudesta, hienotunteisuudesta, rakkaudesta ja eettisyydestä.
Tässä yhteydessä voitaneen mainita, että Ingmanin omat tyttäret eivät
käyneet koulua. Heillä oli kotiopettaja, jonka kasvatusmetodit, muun
muassa pimeään komeroon sulkeminen oppilaan karaisemiseksi, aiheuttivat Naemi Stenijin arvion mukaan tyttärissä ”joitakin omituisuuksia”.282
Tiedekuntayhdistyksessä inspehtori Ingman oli selväsanainen naisemansipaation vastustaja ja patriarkalismin julistaja. Hän kuului
beckiläisen raamattuteologian varhaisiin herännäistaustaisiin edustajiin
Suomessa. Tämä suuntaus syntyi ulkomaisista vaikutteista ja herännäisyyden hajoamisen pohjalta. Beckiläisen teologian saamaa laajaa kannatusta Suomessa selittää muun muassa sen ”raamatullisuus”, toistuva vetoaminen Raamattuun mitä erilaisimmissa kysymyksissä. Erilaisista uskonnollisista taustoista ja eri herätysliikkeistä teologisen tiedekuntaan
rekrytoituneiden oli ikään kuin luontevaa olla raamatullisia – kukaan
tuskin tieten tahtoen halusi olla epäraamatullinen.
Beckiläisyys oli 1800-luvun lopulla ainoa varsinainen teologinen
koulukunta Suomessa. Se sai teologisen tiedekunnan opettajien ja ylioppilaiden keskuudessa kannattajia juuri herätysliiketaustaisista tieteenharjoittajista. Sitä edustivat Ingmanin lisäksi professorit G. G. von Essen, G. Johansson ja O. I. Colliander sekä joukko seurakuntaviroissa
toiminutta papistoa. Tämän tübingeniläisen professorin Johann Tobias
Beckin (1804–1878) nimiin vannoneen suuntauksen ydin oli fundamentalistinen raamattutulkinta. Sen mukaan ihmisillä ei ollut mitään
Raamatun ulkopuolista tietoa Jumalasta, Raamattu oli ainoa kristillisen
totuuden ja uskon normi ja teologiankin oppiaineena oli perustuttava
yksinomaan Raamattuun. Kyseessä oli yritys ”palata” Raamattuun. Tä163

män yliopistoteologiassa tapahtuneen siirtymän aatehistoriallista luonnetta kuvaa vertailu aiempaan välitysteologiaan. Siinä ajateltiin, että tiede oli kehittyvää ja muuttuvaa. Ollakseen osa kunkin aikakauden tieteellistä maailmaa teologiankin oli suomalaisen välitysteologian mukaan
kehityttävä ja muututtava. Teologiassa ei voitu ”palata alkuperäiseen”,
koska kunkin aikakauden teologian ajateltiin nousevan oman aikakautensa henkisestä ilmapiiristä ja sen historiallisista prosesseista. Uskonnollisessa mielessä tämä tarkoitti, että kristinuskon sanoma piti jatkuvasti tulkita uudelleen kunkin aikakauden kielelle.283
Ylioppilas David Anton Aimonen esitelmöi aiheesta ”Nais-emancipationi” vuonna 1882. Hän lähti esitelmässään liikkeelle ”Franskasta” ja
Ranskan vallankumouksen iskusanoista tasa-arvo, vapaus ja veljeys. Hänen mielestään saattoi vaikuttaa siltä, että kyseiset ihanteet olivat kristillisiä, vaikka eivät sellaisia olleetkaan. Apostolitkaan eivät vapauttaneet
orjia, vaan kehottivat heitä pysymään asemassaan, hän huomautti. Aimosen mukaan kristillinen henki vaati, että kukin pystytteli ”asemassansa, että on raja maallisissa suhteissa”. Kaikki eivät siis kristinuskon
näkökulmasta voineet olla tasa-arvoisia ja vapaita. Hänen mielestään
emansipaation ajatus oli nyt siirtynyt kansanluokkien suhteista sukupuolten välisiin suhteisiin. Naisille vaadittiin samoja oikeuksia kuin
miehillekin, oikeuksia julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuten kansanedustuslaitoksiin. Aimonen arveli, että ”ellei ajan merkit petä”, kohta
kirkossa oltaisiin tilanteessa, jossa naisia olisi pappeinakin.284
Vedoten Raamattuun Aimonen esitti, että nainen ei saanut seurakunnassa puhua julkisesti, ei hoitaa seurakunnan virkaa eikä osallistua
kirkollisiin vaaleihin. Suomen kirkkolain Aimonen katsoikin olevan ristiriidassa Raamatun kanssa, kun se myönsi tietyissä tapauksissa kirkollisen äänioikeuden naisille. Sen sijaan diakonissan virka, joka esitelmöijän mukaan oli naisluonnolle sopiva, oli naiselle sallittu samoin kuin
profetointi, kun se Raamatun ohjeiden mukaisesti tapahtui ”kodon”
seinien sisäpuolella ja perhepiirissä.285
Schaumanin kirkkolaki (§ 33) salli maallikkosaarnan eikä 1870-luvun puolivälissä tehty ja vuoden 1876 kirkolliskokouksessa torjuttu ehdotus maallikoiden saarnaoikeuden rajoittamisesta tuolloin herättänyt
suuria intohimoja ylioppilaiden parissa.286 Tilanne oli kuitenkin toinen
kun saarnaajana esiintyi nainen. Ylioppilaat eivät selvästikään voineet
hyväksyä, että nainen toimisi miestenkin opettajana tai ns. hengellisen
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vallan käyttäjänä. Julkisesti opettavat naissaarnaajat olivat esimerkiksi
talollisen pojasta pappisuralle lähteneen Aimosen mukaan luonnoton ilmestys. He olivat rikkoneet sekä Jumalan sanaa että ”luonnon” asettamia rajoja vastaan. Mielenkiintoista tässä yhteydessä on, että horrossaarnaaja Anna Rogeliin esitelmöitsijä suhtautui myönteisesti. Perusteluiksi myönteiselle kannalleen hän esitti, että Rogel oli saarnannut kotonaan tautivuoteestaan ekstaattisessa, tiedottomassa tilassa eikä siten
ollut tietoisesti pyrkinyt esiintymään julkisessa saarnavirassa. Tajuttomana omassa kodissaan nainenkin siis sai esiintyä uskonnollisena opettajana.
Aimonen esitti kuitenkin, että nainen saattaisi sopia joihinkin virkoihin, esimerkiksi opettajaksi tai lääkäriksi. Yleissääntönä tuli kuitenkin pitää, että naisen vaikutuspiiri oli perheessä. Perheen ulkopuolella
toimiva oli ”käynyt yli luonnon rajojen”. Esitystä kommentoinut ylioppilas, myöhemmin vapaakirkolliseksi johtajaksi päätynyt nimismiehen
poika Hjalmar Braxén, oli esitelmöitsijän kanssa samoilla linjoilla. Hänen mukaansa nainen usein eksytettiin pois todellisesta tarkoituksestaan elämässä, ja syynä tähän oli aikakauden sivistyskiihko.287
Naisasiasta käyty keskustelu osoittaa, miten niin papeiksi opiskelevien kuin teologisen tiedekunnan dekaaninkin näkemysten mukaan
naisen kutsumus oli palvella Jumalaa, miestä ja perhettä taloussäädyn
parissa esimerkiksi äitinä ja puolisona. Hän ei voinut olla julkinen henkilö. Mielenkiintoista niin ikään on, että ”asemassa pysyttelemistä”
edellytettiin naisilta, muttei sääty-yhteiskunnan alaluokista opintielle
lähteneiltä, koulutuksen kautta uuteen säätyasemaan nousemassa olevilta jumaluusopin miesylioppilailta.
Ajat olivat kuitenkin muuttumassa. Ensimmäisen kerran naisasiaa
käsitelleissä keskusteluissa jumaluusopin ylioppilas asettui kyseenalaistamaan regimenttiopin naiskuvaa. Ylioppilas Wilho Aleksi Lahti oli taustaltaan tiedekunnan köyhälistöä. Nälkävuonna 1867 äiti, ”itsellisnainen”, oli lähettänyt 10-vuotiaan aviottoman poikansa kerjuulle, kun kotoa loppui ruoka. Lahti otti ensin kantaa orjuus-huomautukseen ja väitti, ettei sitä voitu soveltaa olemassa olevien yhteiskuntasuhteiden perustelemiseen. Hän huomautti, että ei voitu ensinnäkään tietää tarkoittivatko apostolit, että he hyväksyivät orjuuden, ”tuon ihmiskunnan
häpiäpilkun”. Hänen mukaansa orjuus ei hävinnyt väkivalloin, vaan
aatteellisen taistelun kautta, taistelun, jossa kristinusko ensin muutti ih165

misten mielipiteen orjuudesta. Lahden mielestä myöskään säätyeroa ei
voinut soveltaa naisen ja miehen suhteisiin, koska Jumalan luomina
kumpikin oli yhtä arvokas. Vaikka naisilla ja miehillä oli ”eri tarkoitus”,
kumpikaan ei ollut toista arvokkaampi. Mies oli yhtä turvaton ilman
naista kuin nainen ilman miestä.288 Ylioppilas Lahden oman taustan
näkökulmasta oli luontevaa, ettei hän pontevasti puolustanut perinteisen patrarkalismin naiskuvaa. Vaatimattomissa oloissa ja perinteisen
ihanneperheen ulkopuolella kasvaneena hän näki naisen yhteiskunnallisen aseman toisin kuin tässä mielessä ”porvarillisemmat” toverinsa.
Lahti ei puolustanut täydellistä naisemansipaatiota, vaan edusti
eräänlaista välittävää kantaa. Hän puolusti naisten oikeutta kehittää itseään ja pyrkiä eteenpäin kaikilla mahdollisilla aloilla. Siitä huolimatta
vaikkapa keisarinnanakin toimivan naisen suurin onni perhe-elämässä
oli Lahden mukaan alistua miehensä tahtoon. Hän kuitenkin huomautti, että jos naisten tavoittelemaa yhteiskunnallisen toiminta-alan
laajentamista yritettäisiin tukahduttaa, se herättäisi vain katkeruutta ja
voimistaisi emansipaatiota. Lahden mielestä naisille ei ollut annettu
heille kuuluvaa arvoa ja he olivat ottaneet sen itse. Samoin hän esitti,
että naisten asemasta keskusteltaessa piti luopua palvelu-argumentin
käytöstä, koska se ”sisältää liikaa idealismoa”.
Naisasian aktiivisena vastustajana esiintynyt Aimonen ei halunnut
kieltää naisen pyrkimistä haluamilleen aloille, mutta huomautti, ettei
näin toimiva nainen täyttänyt tarkoitustaan. Ylioppilas Adolf Berger,
lääninmaanmittarin ja kamarineuvoksen poika, korosti puolestaan älyn
kuuluvan miehelle ja tunteiden naiselle. Braxén taas esitti, että naisen
pitäisi alistua asemaansa olkoonkin, että hänellä olisi enemmän älyä
kuin aviomiehellään. Hänen mielestään naiset pyrkivät emansipaatiollaan anastamaan julkisessa elämässä saman roolin kuin miehillä oli.
Ylioppilas Johannes Smolander, talollisen poika Anttolasta, oli sitä mieltä, että naiset olivat itsekkäitä, kun luulivat kelpaavansa alalle kuin alalle. Vergiliuskin kutsui naista kummalliseksi olioksi, Smolander lisäsi.
Naiseus oli hänen mukaansa ”palveleva virka”. Niin kuin seurakunta
palveli Kristusta, niin vaimon piti palvella miestään.289
Wilho Lahden naisemansipaatiota myötäilevää näkemystä kannattivat Gustaf Rosander ja papin poika August Cederberg. Mikä on nainen, Rosander kysyi. Pakanoille hän oli vetojuhta, filosofeille ja runoilijoille enkeli, ja keskiajalla mietittiin onko naisella sielua lainkaan, hän
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Naisten yhteiskunnallisen aseman parantamisen vastustaminen ei ollut teologien yksinoikeus. Vielä 1890-luvulla vitsin aiheeksi riitti naisen esittäminen
miesten tehtävissä: professorina, pappina, poliisina tai porvarissäädyn valtiopäiväedustajana. Huvittavana pidettiin ajatusta, että ”tulevaisuuden nainen”,
naisylioppilas, juhli miesylioppilaiden tavoin vielä aamuyöstä ja ilmeisesti peräti juovuksissa tai että perheenäiti luki rauhassa lehteä miehen hoitaessa lasta. Kuva Velikulta 18/1896.

vastasi. Hänen mielestään naisen pitäisi saada pyrkiä kaikille haluamilleen aloille. Nainen oli vapaa olento eikä yhteiskunta saanut asettaa
rajoja hänen pyrkimyksilleen ”ja luultavasti on hänellä vast’edes meidänkin yliopistossa sia”. Cederbergin mielestä ajatus, että julkisessa elä167

mässä nainen ”kadottaa itsensä”, ei pitänyt paikkaansa ja esitti, että naiset olisivat mainioita muun muassa lääkäreinä.290
Tiedekuntayhdistysaktiivi, papin poika Sandelin vastusti voimakkaasti ajatusta, että nainen oli yhtä lahjakas kuin mies, kun Raamattukin kutsui naista heikommaksi astiaksi. Hänen mielestään Ranskan vallankumouksessa saattoi ”jokainen nerokas kohota”. Hän kysyikin, miksei naisia ollut kohonnut vallankumouksen johtoon. Hän kysyi myös,
miksei Vapahtaja ollut ottanut opetuslapsikseen naisia, jos ”naiset olivat
niin eteviä”. Sairaiden hoitajina naiset voisivat toimia, mutta tieteen parissa vain poikkeustapauksissa.
Ylioppilas Henrikson291 otti kantaa keskusteluun huomauttamalla,
että mitä alhaisemmalla sivistystasolla kansa oli, sitä vähemmän se arvosti naista. Sivistyneiden kansojen naisilla oli laajemmat oikeudet kuin
sivistymättömillä. Naisen ei hänen mielestään tarvinnut olla palvelija
yhtään enempää kuin mieskään oli. Lahti kritisoi Smolanderin näkemyksiä ja Rosander arvosteli Sandelinin esittämiä ajatuksia. Hänen
mielestään historialliset tekijät olivat estäneet ”naisen kohoamisen”
Ranskan vallankumouksen aikana. Korkeampi koulutus oli suljettu naisilta. Se, että Sandelinin mainitsemia poikkeuksia kuitenkin löytyi,
osoitti, ettei naiselta puuttunut ymmärrystä. ”Olosuhteet itämailla” olivat puolestaan Rosanderin mielestä syynä siihen, ettei Jeesuksen opetuslapsijoukossa ollut naisia.292
Keskustelua jatkettiin seuraavassa viikkokokouksessa, jossa paikalla
oli 80 ylioppilasta. Runsas osanotto todistaa aihepiirin kiinnostaneen
jumaluusopin ylioppilaita. Tiedekuntayhdistys oli kuitenkin vain muutamaa vuotta aiemmin hajonnut ”valkeuden ja pimeyden lapsiin”. Esitettyjen mielipiteiden hajonta kertoo, ettei tiedekuntayhdistyksen hajoaminen liittynyt ainoastaan maallisiin huveihin, vaan ”valkeuden ja
pimeyden lasten” mielipide-erot näkyivät myös suhtautumisessa naiskysymykseen. Smolander toisti aiemman kantansa. Naisen tuli olla ”kääntynyt sisäänpäin”, toimia perheen sieluna ja lasten kasvattajana. Naisen
kutsumus oli ”auttavaisuus”, ja tähän hänen mielestään sopi diakoniatyö. Naisille oli Smolanderin mielestä kouluja sen vuoksi, että niissä
heitä kasvatettiin perheessä toimimista varten.” Jos tieteen tutkijoita valmistetaan niissä, luulen sen vaaralliseksi.” Aimonen puolestaan totesi,
että ”lausuttiin täällä, että vaimoja saadaan luultavasti nähdä yliopistossakin virkamiehinä, ihailkoot emancipationi ritarit naisen älyä ja ky168

kyä, vaan Jumalan sana sanoi: naiselle sopii se huonosti”. Hänen mielestään valtion tehtävänä oli estää, ettei naisemansipaatio mennyt ”yli rajojen”. Keskustelua kommentoi myös ylioppilas Gustaf Tanner, muurarin
poika Helsingistä. Tannerin mukaan Venäjän ”socialismo ja nihilismo”
osoittivat, minkä turmion valtiolle tuotti naisten osallistuminen perheen ulkopuoliseen julkiseen elämään.293
Naisten oikeuksia muutoin puolustanut ylioppilas Henriksson oli
sitä mieltä, että he eivät sopineet tehtäviin, joissa he olisivat vallankäyttäjiä suhteessa miehiin, esimerkiksi tuomareiksi ja papeiksi. Hän ei uskonut kenenkään järkevän naisen näihin tehtäviin pyrkivänkään. Järkevä naisemansipaatio oli hänen mukaansa sitä, että naisilla olisi äänioikeus heitä itseään koskevissa kysymyksissä. Keskustelussa oli ilmeisesti sanottu, että naisilla ei ollut aikaa osallistua yhteiskunnan asioihin. Henriksson kuitenkin lisäsi, että sen sijaan, että naiset ottaisivat osaa ”korkeampiin rientoihin”, heillä kyllä ajateltiin olevan aikaa vaatteista huolehtimiseen. ”Tanssisalissa tahdotaan häntä koroittaa, saadakseen hänet
keikailijoiksi, ritarillisempaa olisi tehdä jotain hänen puolestaan.” Henriksson lisäsi, että Sokrates keskusteli usein naisten kanssa ja oppi heiltä
paljon, ja niin voisi ”nytkin” käydä. Vetoamista Sokratekseen piti sopimattomana puolestaan Sandelin sillä perusteella, että Sokrates ei ollut
antanut vaimonsa ja lastensa hyvästellä itseään ennen itsemurhaansa.
Keskusteluun aktiivisesti osallistunut ylioppilas Lahti sanoi todetun,
että sivistys turmeli naisen, ja ihmetteli turmeliko sivistys sitten miehenkin. Hän ei uskonut, että sivistymätön nainen olisi kaikkein sopivin
puolisovalinta, varsinkaan tilanteessa, jossa naista haluttiin kutsua yhteiskunnan tukipylvääksi. Väitettä, että ”Wenäjän kauhea nihilismo”
olisi naisten syytä, Lahti ei hyväksynyt. Venäjällä ei ollut hänen mielestään naisemansipaatioliikettä, siellä naiselle ei tunnustettu ihmisarvoa.
Tämä oli se tekijä, joka vei Venäjää turmioon, ei naisten koulutus. Nihilismi syntyi hänen mielestään ”orjuuden myrkystä”. ”Samat oikeudet
annettakoon vaimolle kuin miehellekin, se on kristillinen Henki”, Lahti
esitti. Aviosuhteessa naista ei voinut kutsua miehen palvelijaksi, ja näkemyksensä tueksi Lahti vetosi suomalaisten muinaiseen historiaan. Hänen mukaansa ”jo suomalaiset esi-isät” kutsuivat puolisoa vaimoksi,
mikä hänen mukaansa tarkoitti sydäntä.294
Kokouksen keskustelu aaltoili naisten oikeuksien puolustajien ja
naisemansipaation vastustajien välillä. Ylioppilas Kaarlo Olanderin mu169

kaan naiskysymyksessä olisi ollut palattava Raamattuun ja Vanhaan
testamenttiin. Koska Kristus ei ollut kumonnut Vanhan testamentin
opetuksia, ei naisemansipaatio tämän talollisen pojan mielestä ollut oikeutettua. Nilsiäläinen Antti Heikkinenkin, niin ikään talollisen poika,
puolusti palvelun ajatusta ja piti ”palvelijaa” naisen kunnianimenä. Sandelin näytti sen sijaan hieman muuttaneen aiempia näkemyksiään todetessaan, että ”ei kai kukaan ole naisten sivistystä vastaan, kai nykyaika
vaatii [naisilta] muutakin kuin ompelua ja keittämistä”. Keskustelun
päätti aiempaan tapaan, ”Jumalan sanaan perustuen”, dekaani Herman
Råbergh. Tiedekuntayhdistyksen edellinen inspehtori A. W. Ingman oli
kuollut sydänkohtaukseen syyskuussa 1877 lauantai-iltaisessa raamatunselityshetkessään, joita hän piti ylioppilaille ja muille samanmielisille
ystävilleen.295
Råbergh oli naisasiaa koskevassa loppulausunnossaan edeltäjäänsä
Ingmania maltillisempi. Hänen mukaansa Jeesus oli ensimmäisenä lausunut emansipaation ajatuksen. Hän huomautti Paavaliin viitaten
kreikkalaisten vinoutuneesta suhtautumisesta naiseen; hetairaa kunnioitettiin, vaimoa ei. Hän ei halunnut Vanhaa testamenttia käytettävän esimerkkinä miehen ja naisen oikeasta keskinäisestä suhteesta. Hän myönsi naimattoman naisen oikeuden olla työssä ja ”ansaita kunniallisesti leipänsä”, mutta oli sitä mieltä, että avioiduttuaan naisen täytyi luopua
valtion virasta.296
Naiskysymys oli yliopistossa erittäin ajankohtainen vuonna 1882.
Tämä selittää, miksi jumaluusopin ylioppilaat juuri tuona vuonna keskustelivat siitä pitkään ja miksi asian käsittely toi kokouksiin runsaasti
osallistujia. Tuolloin Emma Irene Åström suoritti yliopiston ensimmäisenä naisena maisterintutkinnon, mikä herätti suurta huomiota.
Åströmin valmistumista juhli Hesperian ravintolassa pari sataa juhlavierasta. Valmistumisen jälkeiseen promootioon yliopistolle hänet nouti sijaiskansleri J. Ph. Palmén. Juhlarunon hänen kunniakseen kirjoitti naisten opiskeluoikeutta yliopistossa aktiivisesti ajanut entinen rehtori
Z. Topelius. Kun Åström promootiojuhlassa sai päähänsä laakeriseppeleen ja sormeensa maisterinsormuksen, musiikin kerrotaan vaimenneen
ja juhlayleisön nousseen hiljaisuuden vallitessa seisomaan osoittaakseen
kunnioitusta Helsingin yliopiston ensimmäiselle naismaisterille.297
Jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen naisasiaa käsitelleet keskustelut osoittavat mielipiteiden polarisoitumista. Ne kertovat, kuinka hen170

kisesti kaukana patriarkaaliseen uskontulkintaan vetoava osa teologian
ylioppilaista oli tästä suomalaisen akateemisen naissivistyksen merkkitapahtumasta ja siitä innostuksesta, jota se muutoin herätti yliopistossa.
Naisten oikeuksien laajentamista vastustava teologinen patriarkalismi
sai ideologisen oikeutuksensa toisaalta talonpoikaistaustaisesta maailmankuvasta, toisaalta teologisen tiedekunnan beckiläisestä raamatuntulkinnasta.
Suhtautuminen naiskysymykseen kuvastaa tiedekuntayhdistyksen,
tulevan papiston, jakaantumista fundamentalisteihin ja ei-fundamentalisteihin. Edelliset hakivat yhteiskunnan muuttuessa ja perinteisen hierarkian murtuessa oikeutusta näkemyksilleen Raamatun kirjoituksista,
naisen olemuksesta ja historiasta. Jälkimmäiset taas puolustivat naisten
oikeuksien laajentamista kristinuskon henkeen vedoten. He tarkastelivat naisten asemaa Raamatussa sekä alisteisen aseman historiallisia esimerkkejä historiallis-kriittisesti, ei jumalallisina totuuksina, vaan
ilmauksina menneen ajan ajattelutavasta ja kulttuurista.
Naiskysymystä käsiteltiin jälleen vuonna 1885. Tilanteessa, jossa ensimmäinen naismaisteri oli jo valmistunut yliopistosta samojen tutkintovaatimusten mukaisesti kuin miehetkin, ylioppilas Matti Tarkkanen
puolusti naisten oikeutusta koulutukseen. Tarkkanen esitti, että naisliike oli syntynyt, koska naisten yhteiskunnallinen asema oli huono ja
naiset kärsivät tuolloisesta lainsäädännöstä. Naisten vaatimusta oikeudesta koulutukseen hän piti perusteltuna, mutta esitti, että naisten ja
miesten koulutuksen tulisi olla erilaista. Häntä kritisoineen ylioppilas
Juho Hietasen mukaan Tarkkasen jälkikäteen varsin maltillisiksi ja konservatiivisiksikin luonnehdittavia näkemyksiä vastusti ”koko Raamatun
oppi”. Hietanen itse oli talollisen poika Laihialta. Koko yhteiskunta oli
Hietasen mielestä rappeutunut eikä enää ollut kristillis-siveellisiä äitejä.
Hietasen miesnäkökulman mukaan miehet eivät myöskään olleet sellaisia tyranneja, jollaisiksi heidät naiskeskusteluissa esitettiin. Keskustelun
taustalla oli hanke naisen oikeudesta omaan omaisuuteensa. Juho Hietanen sekä toista vuottaan opiskellut ylioppilas Palmroth olivat sitä
mieltä, että omaisuuden jako hävittäisi kristillisen avioliiton; säädös
omaisuuden jaosta tekisi avioliitosta kauppatavaran.298
”Jumalan sanan pohjalta” ei voi kuin kauhulla katsella naisliikettä,
dekaani Råbergh esitti keskustelun päätteeksi. Nyt hän totesi, toisin
kuin kolme vuotta aiemmin, että naiskysymys oli yksi niitä uudistus171

pyrkimyksiä, jotka olivat vastoin Raamatun säätämää ikuista elämänjärjestystä. Jos jollakulla oli vaatimaton asema yhteiskunnassa, se ei kuitenkaan ollut halpa tai vähäarvoinen, hän esitti. Joka niin väitti oli vieraantunut kristinuskosta. Vuonna 1882 Råbergh oli ollut valmis hyväksymään naimattomalle naiselle oikeuden käydä työssä ja elättää itsensä,
mutta ajatus naimisissa olevan naisen oikeudesta hallita omaa omaisuuttaan oli hänelle liikaa. Råberghin mukaan laki, joka antaisi naisille
oikeuden itse ansaittuun omaisuuteen, tuhoaisi voimaan tullessaan perherakkauden. Dekaanin logiikan mukaan naisten aseman parantamista
tällä tavoin ajavat tunsivat huonosti ihmiselämää. He näet luulivat voivansa taistella yhteiskunnallista pahaa vastaan, mutta tekivätkin sen vain
pahemmaksi.
Yhteiskunnallisista reformeista ei siis Råberghin mukaan ollut mitään hyötyä, paremminkin vahinkoa. Ongelmat sen sijaan ratkeaisivat,
jos kristinusko saisi vallan ihmisten elämässä. Tällöin naistenkin asema
olisi dekaanin mukaan heidän tarkoituksensa mukainen. Eino Murtorinne on kuvannut miten Råberghin kannanotoissa korostui yhteiskunnallisten, rakenteellisten ja juridisten uudistusten vastustaminen, yleinen konservativismi ja uskonnollisen uskon korostaminen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijana 299 Nämä tekijät löytyvät myös Råberghin kommenteista ylioppilaiden naisemansipaatiokeskusteluun. Samoin
kuin edeltäjänsä A. W. Ingman tiedekuntayhdistyksen inspehtorina hän
asettui vastustamaan naisemansipaatiota ja puolustamaan perinteisen
patriarkalismin naiskuvaa.
Taaskaan kaikki ylioppilaat eivät olleet samaa mieltä dekaaninsa
kanssa. Ylioppilaat käyttivät puheenvuoroja, joissa naisten oikeutta
omaan omaisuuteensa perusteltiin aikakauden oloilla, muun muassa
naimattomien naisten asemalla ja sen ongelmallisuudella. Kaikki eivät
eläneet avioliitossa ja monet elättivät itse itsensä. Täten pidettiin luonnollisena, että esimerkiksi heillä olisi oikeus omaan omaisuuteensa, mutta
lausumat jäivät vain keskustelussa ilmaistuiksi mielipiteiksi. Tiedekuntalehdessä puolestaan nimimerkki -ie- kirjoitti, että ”samoilla perusteilla
kuin anarkistit murhaavat kuninkaita, samoilla perusteilla pyytävät naiset
emancipeerata itsensä Jumalan käskemää miesvaltaa vastaan”. Hän
rukoilikin Jumalalta hyviä, emansipaatiota haluamattomia naisia.300
Teologian ylioppilaiden 1870- ja 1880-lukujen käsitykset naiskysymyksestä eivät olleet niin sanotusti edistyksellisiä, vaan kannanottojen
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yleislinja tukee näkemystä patriarkaalisen hegemonian puolustajista. Erityisen ankaria naisasian vastustajia olivat tiedekuntayhdistyksen kokouksia johtaneet dekaanit Ingman ja Råbergh. Näistä jälkimmäinen kommentoi esimerkiksi naisten koulutusta toteamalla kolme vuotta Åströmin
promootion jälkeen, että ”voihan löytyä naisia, joilla on lahjoja, waan kyllä ne ovat harvaan kylvetyt”. Hänen mielestään esimerkiksi lyseosta valmistuneet naiset voisivat ”muodin vuoksi” seurata yliopisto-opetusta,
mutta mitä hyötyä siitä olisi? He eivät osaisi mitään, so. valmistuisi
miksikään, eivät voisi mennä eteenpäin opinnoissa ja koulutus olisi tehnyt heidät kelvottomiksi toteuttamaan tarkoitustaan naisena.301
NAISKYSYMYS JA SUKUPOLVIMUUTOS
Säilyttäjäsukupolven ylioppilaiden vähäinen tuki naisemansipaatiolle
näyttää kuitenkin erikoiselta, kun tarkastellaan miten naisista ja naisten asemasta oli papiston parissa keskusteltu jo aiemmin, vuosina
1863–1864 kokoontuneen pappissäädyn käsitellessä holhouslain muutosta. Naisen oikeus oman omaisuutensa hallintaan, naisten täysiikäisyysiän määrääminen 21 ikävuoteen, naisen hengenlahjojen arvostaminen ja itsemääräämisoikeuden puolustaminen sai marraskuussa
1863 pidetyssä valtiopäivien pappissäädyn istunnossa paljon kannattajia. Kun asia sinänsä ei ole yleisesti tunnettu, vaikkakin se on tärkeä
tarkasteltaessa autonomian ajan papiston suhtautumista naiskysymykseen, selostan sen lyhyesti pääpiirteissään.
Aatelistaustainen Tammelan kirkkoherra A. E. Granfelt aloitti kokoontumisen pitkällä puheenvuorolla. Hän totesi pappissäädyn olevan
koolla puolustamassa Suomen kansan asiaa ja kokevansa velvollisuudekseen Suomen kansan edustajana esittää mielipiteensä naiskysymyksestä,
jonka käsittely hänen mielestään ei ollut vastannut kansan todellisia
oloja. Keskustelun kohteena oli naisten ymmärryskyky, siveellinen vakavuus ja itsenäisyys. Hänen mielestään naisen siveellinen vakavuus oli
yhtä suuri kuin miehen, mutta järjenlahjoiltaan kansannainen hänen
mielestään voitti samanikäisen miehen. Itsenäisyyden edellyttäminen
naisilta, joiden koko kasvatus tähtäsi alamaisuuteen kasvattamiseen, oli
hänen mielestään asiatonta, ja virheellinen kasvatus oli tehnyt naisesta
heikon, toisiin ripustautuvan köynnöksen. Kaikkina aikoina miesten
fyysinen voima oli ollut se tekijä, joka oli oikeuttanut heidät päättämään niin naisten taloudellisista kuin hengellisistäkin asioista.
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Lainsäätäjille tuli Granfeltin mukaan olla selvä ”ajan vaatimus”, että
naisella ja miehellä tuli olla samanlaiset oikeudet omaisuuteen nähden.
Tämä oikeus oli tosin myönnetty leskille, olivatpa he minkä ikäisiä tahansa. Asiaintilaa hän piti epäjohdonmukaisena, koska avioliitossa nainen ei ollut oppinut lisää itsenäisyyttä, vaan epäitsenäisyyttä. Hän myös
huomautti, että työtätekevän luokan parissa oli tavallista, että nainen
toimi perheen ”kassanhoitajana” ja hoiti ylipäätään kaikki sen asiat kun
mies puolestaan hoiti vain työnsä. 302
Naisen tuolloisen aseman syinä hänen veljensä dogmatiikan ja siveysopin professori A. F. Granfelt niin ikään näki miehen naista suuremman fyysisen voiman ja henkisen kehittymättömyyden sekä ylimielisyyden. Omassa lausunnossaan hän lähestyi itsemääräämisoikeutta
siveellisyyden ja moraalin näkökulmasta. Siveellisyyden ja moraalin toteuttaminen edellytti yksilön itsemääräämisoikeutta eikä voitu väittää,
että siveellisyyden toteuttamista yhteiskunnassa edellytettäisiin vain pojilta. Hänen argumenttinsa siis oli, että naisilla tästä näkökulmasta jo oli
tunnustettu itsemääräämisoikeus. Pyhäjärven kirkkoherra Zachris
Castrén puolestaan totesi, että naiset kypsyivät sekä psyykkisesti että
fyysisesti miestä varhemmin, ja puolusti siten Kuopion hiippakunnan
piispan Robert Valentin Frosteruksen tavoin ikärajan asettamista 21
vuoteen kuten miehilläkin oli. Frans Arvid Snellman, kappalainen Helsingistä, oli sitä mieltä, että kuvaus naisista heikompana sukupuolena ei
pitänyt paikkaansa. Pietarsaaren kirkkoherra Henrik Heikel puolestaan
esitti, että jokainen rippikoulua pitänyt pappismies oli saattanut itse todeta, kuinka naisilla oli ymmärrystä ja kuinka se oli jo varhain kehittynyttä. Myöskään Hauhon kirkkoherran Aadolf Sirénin mukaan naisen
ymmärrys ei ollut miehen ymmärrystä heikompi. Eksegetiikan professorin Gabriel Geitlinin mukaan oli kohtuutonta, jos aikuinen nainen ei itse
hallitsisi omaisuuttaan tai hänelle määrättäisiin holhooja oikeudessa.303
Pappissäädyn keskustelussa vastakkain asettuivat edellä mainitut liberaalit sekä heidän näkemyksiään kritisoineet herätysliiketaustaiset ja
beckiläistä raamattuteologiaa kannattaneet pappismiehet. Näkyvin kriitikoista oli naiskysymyksessä Paavalin ja Lutherin auktoriteettiin vedonnut Limingan kirkkoherra Julius Immanuel Bergh, joka opiskeluaikanaan oli ollut ylioppilaspietismin johtohahmoja ja yltiöpietistiksi luonnehdittu. Rantasalmen kirkkoherra Johan Fredrik Bergh oli esittänyt,
että kristinusko oli vapauttanut naisen pakanallisen, pimeän ajan si174

teistä ja että kristinuskon periaate oli, että kaikille ihmisille kuuluivat
yhtäläiset oikeudet. Täten naimattomien naisten asemaa täytyi parantaa
ja naisten oikeuksia laajentaa.
J. I. Berghin mukaan ei ollut pyhää totuutta, jota ”ei voitaisi liioitella tai käyttää väärin”. Häntä hämmästytti naisten aseman parantamisen
puolesta esitettyjen puheenvuorojen ”epätieteellisyys”, kun niissä samanarvoisuus oli sotkettu kansalaisoikeuden käsitteeseen. Hänen mielestään oli epätieteellisyyden huippu, jos psykologisiin syihin vedoten
nainen julistettiin miehen kanssa samanveroiseksi tai jopa miestä paremmaksi, kun ”tiede, kristinusko ja kokemus” todistivat naisen olevan
niin sanotusti heikompi astia. Se, että naiset selviytyivät hyvin rippikouluissa, ei Berghin mukaan todistanut heidän älykkyydestään. Tunneihmisinä naiset tiesivät oikeat vastaukset kuin intuitiivisesti, kun taas
reflektioon taipuvaiset miehet miettivät vastauksiaan ja ehkä siksi vastasivat väärin. Hänen mielestään naisen kutsumus oli perhe ja perheessä
eikä täysivaltainen nainen ollut sääntö, vaan poikkeustapaus.304
Myös Torsten Thure Renvall, beckiläinen tuomiorovasti Turusta, oli
sitä mieltä, että keskustelussa oli sekoitettu kristinuskon tunnustama
naisten ihmisarvo ja kansalaisoikeudet, jotka siis hänen mielestään olivat eri asia. Se, että leskeksi jääneet avioituivat uudestaan, todisti hänen
mukaansa, etteivät naiset halunneet olla täysivaltaisia. Eräänlaista välittävää kantaa edustanut Maskun kirkkoherra Elias Malakias Rosengren
ilmoitti yhtyvänsä J. I. Berghin näkemyksiin lisäten kuitenkin, että naisilla oli oikeus vapautua alamaisuudesta suhteessa miehiin. Asiassa oli
kuitenkin edettävä varovasti, ilman ”saltomortalehyppyjä, koskapa
elämäkään ei ole saltomortalehyppyjä”.305
Kaarlo Österbladh on tuonut esille jo vuonna 1933, kuinka vuosien
1863–1864 säätyvaltiopäivien pappissäätyä leimasi liberaalien ja konservatiivien selkeä vastakkainasettelu. Kuten edellä selostettu keskustelu
kertoo, vuosien 1863–1864 pappissäädyssä naisten asema ja kyvyt nähtiin toisin kuin 1870- ja 1880-lukujen teologian ylioppilaiden kokouksessa. Papiston keskuudessa oli tapahtunut ja tapahtumassa sukupolvenmuutos. Naiskysymyksessä uutta linjaa edustava vanhempi, liberaali papisto oli korvautumassa yhteiskunnallisesti konservatiivisilla
nuorilla ylioppilailla.1860-luvun alun pappissäädyn enemmistö oli naisasiassa radikaalimpi kuin nuorten jumaluusopin ylioppilaiden enemmistö 10–20 vuotta myöhemmin. Pappissäädyssä istuneet vanhat teolo175

gisen tiedekunnan professorit A. F. Granfelt ja Gabriel Geitlin puolestaan olivat naiskysymyksessä radikaalimpia kuin heidän seuraajansa teologisessa tiedekunnassa, A. W. Ingman ja Herman Råbergh. Pappissäädyssä käytettyjen puheenvuorojen määrälliset voimasuhteet olivat
päinvastaiset kuin myöhemmissä ylioppilastiedekunnan keskusteluissa.
Vielä 1860-luvun lopulla tiedekuntayhdistyksessäkin esitettiin, että naisille pitäisi myöntää täydet kansalaisoikeudet ”perheessä, yhteiskuntaelämässä, valtiossa ja kirkossa”. Tätä alustuksen pitäneen ylioppilas Jakob Bärlundin mukaan vaati ”kristinusko”.306
Säilyttäjäsukupolven aikana tilanne muuttui ja jumaluusopin ylioppilaat tulkitsivat kristinuskon edellyttävän nimenomaan naisemansipaation vastustamista. Säilyttäjäsukupolven ylioppilaiden vähemmistö,
naisten oikeuksien laajentamisen puolustajat, vetosivat näkemystensä
perusteluiksi ajan tilanteeseen ja sen vaatimuksiin sekä käytännön
seurakuntatyössä tekemiinsä empiirisiin havaintoihin naisten kyvyistä ja
lahjoista, ei Raamattuun tai perinteiseen, kristilliseksi ymmärrettyyn
naiskäsitykseen. Tätä argumentaatiolinjaa puolestaan sovelsivat naisten
oikeuksien laajentamisen vastustajat.
Kuten edellisessä luvussa on jo todettu, naiskysymyksistä keskustelleet jumaluusopin ylioppilaat olivat nuoria, naimattomia miehiä, joiden
elämänkokemus ja kokemus seurakuntatyöstä oli vielä vähäinen tai olematon. Heillä ei ollut 1870- ja 1880-luvuilla omassa tiedekunnassaan
opiskelutovereinaan naisia, joiden kykyjä esimerkiksi yliopisto-opintojen suorittamiseen ja teoreettisen järjen käyttöön olisi voitu empiirisesti
havainnoida. Naisylioppilaita yliopistossa oli muutoinkin vähän. Ajanjaksona 1870–1893 oikeustieteellisessä opiskeli viisi naista, historiallisfilologisessa tiedekunnassa 38 ja fyysis-matemaattisessa 40 naista. Vuoteen 1905 mennessä teologiseen tiedekuntaan ei ollut kirjoittautunut
tutkinnon suorittajiksi vielä yhtään naista, vaikka naisten vapaa opintooikeus oli toteutunut jo vuonna 1901.307
1870- ja 1880-lukujen ylioppilaiden naisia koskevia kannanottoja
selittävät niin ikään ylioppilaiden sosiaalinen tausta ja ajan teologinen
ilmapiiri. Vuosina 1870–1905 34 % teologian ylioppilaista oli talonpoikien jälkikasvua, kun taas akateemisesti koulutettujen perheiden lasten
osuus oli kymmenen prosenttia. 1870-luvulla, 1860-luvun lamakauden
jälkeen, tiedekuntaan alkoi tulla yhä enemmän ensimmäisen polven sivistyneistöä eli talonpoikien jälkeläisiä. Ero muihin tiedekuntiin oli sel176

keä; esimerkiksi vuosina 1870–1875 talonpoikaistaustaisia ylioppilaita
oli teologisessa tiedekunnassa 20 %, oikeustieteellisessä 2,8 %, historiallis-filologisessa 7,4 % ja fyysis-matemaattisessa tiedekunnassa 2,5 %.
Samaan aikaan yliopistokoulutuksen saaneiden sivistysperheiden lasten
osuus opiskelijakunnasta alkoi laskea.308
Naisten oikeuksia nousivat Suomessa ensimmäisinä ajamaan sivistyneistön edustajat. Kun teologinen tiedekunta ja tiedekuntayhdistys talonpoikaistuivat ja suomenkielistyivät, uusien ylioppilaiden suhtautuminen naiskysymykseen nousi pikemminkin talonpoikaisen patriarkalismin ja perinteisen uskonnollisuuden kuin ruotsia puhuvan sivistyneistön aatemaailmasta.309 Suhtautumisen naiskysymykseen voi ajatella
myös kuvastavan maaseudun ja talonpoikaisen aatemaailman muutosvastarintaa tilanteessa, jossa naisten asemaa koskevia muutoksia jo toteutettiin huolimatta tulevan papiston ja tuolloisten teologisen tiedekunnan viranhaltijoiden vastarinnasta tai siitä, mitä ”kansa” asiasta ajatteli. Samaan perinteistä patriarkalismia ja miesten yhteiskunnallista hegemoniaa tukevaan suuntaan vaikutti Raamatusta yhteiskunnalliset periaatteensa hakevien herätysliikkeiden sekä teologisessa tiedekunnassa
kannatusta saaneen beckiläisen raamattuteologian vaikutus.
Eino Murtorinne on todennut, että beckiläisyyden yliopistoteologiassa ja kirkossa saama keskeinen asema ei 1800-luvun viimeisten vuosikymmenien aikana juurikaan jättänyt tilaa muunsuuntaisille teologisille näkemyksille.310 On merkittävää huomata, että naisten oikeuksien
laajentamista ei 1800-luvulla vastustanut ”kirkko”, ”papisto” tai ”ylioppilaat”, vaan näiden tietyntyyppisesti orientoituneet edustajat. Naisten
oikeuksien laajentamista vastustettiin beckiläisen ja herätysliiketaustaisen papiston parissa. Raamattuteologia ei käsitellyt pelkästään teologisia
ja uskonnollisia kysymyksiä. Sen leviämisellä jumaluusopin ylioppilaiden pariin oli myös yhteiskunnallisia seurauksia, joista yksi oli naisemansipaation vastustuksen voimistuminen.
Yrjö J. Alanen on luonut suomalaisen beckiläisyyden kuvauksessaan
mielenkiintoisen ajankuvan, joka kertoo sekä 1800-luvun muuttuneesta yliopistoteologiasta että ennen kaikkea myöhemmästä tavasta
tulkita beckiläistä teologiaa. Yleistäen – ja tosiasioiden vastaisesti – Alanen kuvaa, kuinka 1800-luvun teologialle oli Suomessa luonteenomaista Friedrich Schleiermacherin kritiikki ja erinomaisen runsas ja harras
liittyminen J. T. Beckiin:
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- - 1800-luvun merkittäviä suomalaisia teologeja loukkasi luonnollisesti eniten Schleiermacherin poikkeaminen selvältä raamatulliselta linjalta - - . Suomessa on aina ollut epäluuloa liian filosofista kristinuskon tulkintaa kohtaan. Täällä on hyvin käsitetty
Paavo Ruotsalaisen sanat, että filosofit tekevät Raamatulle sen,
minkä sika perunapellolle, sotkevat sen pahanpäiväisesti. Meillä
ei ole tunnettu mitään erityisempää kiinnostusta taidokkaasti
kehitettyihin teologisiin järjestelmiin. Sen sijaan varma, jykevä
raamatullisuus on aina saavuttanut maassamme luottamusta ja
arvonantoa. Ja juuri tämän vuoksi on J. T. Beckin teologiasta
tullut meille johtava teologia 1800-luvun toisella puoliskolla.311
Alasen mukaan suomalainen teologia oli ”kautta aikain” perustunut
Raamattuun. Suomalaiset tunsivat Beckin teologian vakavan ja pyhitetyn hengen, huomasivat sen vastaavan omaa ajatteluaan. He havaitsivat, että Beck perusti teologiansa Jumalan sanaan eikä inhimilliseen
viisauteen. Näin hänestä tuli teologiemme rakastettu ja kunnioitettu
oppi-isä. Ihannoituun kuvaan beckiläisyydestä kuului käsitys hänen
teologiansa toimimisesta ”raamatullisuuden” suojelijana.
Beckin pysyvä vaikutus maamme teologiseen kehitykseen on
erityisesti ollut jykevän raamatullisuuden lujittamisessa aikana,
jolloin teologinen kehitys muualla maailmassa laajalti suuntautui uusrationalismin tai ainakin aikakauden lattean kulttuurioptimismin ja maallistuneen elämänkäsityksen ihanteita suosivalle
uralle.
Alanen ajatteli, että ”raamatullisuutensa” lisäksi beckiläisyys säilytti
suomalaiset teologit ”raamatullisina” kansainvälisten oppikäsitysten muuttuessa. Ne, jotka olivat sydämessään pietistejä, kohtasivat Beckissä tuon
saman pietistisen hengen. Hän tosin myönsi, että beckiläisyyttä oli arvosteltu epäluterilaiseksi, ja viittasi tällä uskonopillisiin näkökohtiin,
lähinnä vanhurskauttamisopin tulkintaan. Kuvauksessaan beckiläistä
suuntausta edeltäneestä rationalistisesta ja ihmisjärkeen perustuvasta
teologiasta Alanen liittyi läheisesti Martti Ruuthin 1930-luvulla esittämään tulkintaan herännäisliikkeiden aiemmasta ”valistusteologiasta”
saavuttamasta voitosta. Tämän myötä teologia oli yhä enenevässä mää178

Herännäistaustainen ylioppilas F. V. Durchman (1841–1933). ”Beckin teologia
oli meille nuorille papeille kuin elämä kuolleista. Se oli ilmestys ylhäältä. Siinä
ei ollut mitään relatiivista, vaan meidät vietiin suoraan Raamattuun ja sen pyhään maailmaan, mikä teki meihin mitä valtavimman vaikutuksen. Hankimme
Beckin teoksia mikäli ehdimme ja suorastaan ahmimme niitä”, kertoo
Kanervo (1945, 296, 297) Durchmanista. Herännäisliikkeeseen pettyneenä ja
sen ”ohi kasvaneena” Durchman löysi uskon elävöittäjäksi beckiläisyyden, jota
hän nuoruudessaan nousi tutkimaan joka aamu kello viisi. Durchman oli
Kyyhkysen toimittajana kevätlukukauden 1884. Museoviraston kuva-arkisto.
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rin vieraantunut ”omalta raamatulliskristilliseltä pohjaltaan ja yhteydestään kirkollisen elämän kanssa eksegetiikan muuttuessa filologiseksi
ja systemaattisen teologian filosofiseksi tieteilyksi”.312
Tässä tutkimuksessa beckiläinen raamattuteologia, kuten niin kutsuttu herännäisliikkeiden voittokin, nähdään edellä kuvatusta traditiosta poikkeavalla tavalla. Jo Mikko Juva on huomauttanut beckiläisyyden
perinteiselle luterilaisuudelle ja luterilaiselle tunnustukselle vieraista
korostuksista. Suomessa omaksuttua beckiläistä raamattuteologiaa on
paljolti tarkasteltu opillisena järjestelmänä. Jumaluusopin ylioppilaiden
mielipiteenmuodostus kuitenkin osoittaa, että raamattuteologialla oli
Suomessa myös yhteiskunnallisia seurauksia siinä suhteessa, miten tuleva papisto asennoitui yhteiskunnallisiin pyrintöihin ja tulkitsi yhteiskunnan muutosta. Samoin raamattuteologia vaikutti siihen, millainen
kuva luterilaisesta papistosta muodostui yhteiskunnan uudistamista ja
modernisointia ajaneille ryhmille. Professori ja arkkipiispa Gustaf Johansson ei ollut, kuten joskus on väitetty, suomalaisen beckiläisen koulukunnan perustaja eikä hänen toimintansa vaikuttanut ratkaisevasti tämän konservatiivisen yhteiskunnallis-uskonnollisen suuntauksen leviämiseen papiston pariin.313 Suuntaus syntyi teologisessa tiedekunnassa.
Se rekrytoi kannattajansa, tulevan papiston, ylioppilaista, jotka olivat
sosiaaliselta taustaltaan Helsingin yliopiston alaluokkaisinta väkeä.
Papiston muodonmuutos, joka on nähty yhteydessä ylioppilaiden
sosiaalisen taustan muuttumiseen ja herätysliikkeiden vaikutuksen kasvuun 1800-luvun loppupuolella,314 saa myös toisentyyppisen selityksen, kun papiston patriarkaalisen yhteiskuntanäkemyksen tarkastelussa
otetaan huomioon se opetus ja ilmapiiri, joka vallitsi papit kouluttaneessa teologisessa tiedekunnassa 30–40 vuoden ajan. Nuoret ylioppilaat, joista huomattava osa rekrytoitui herätysliikkeistä, tulivat opiskelemaan tiedekuntaan, jossa tieteellisen opetuksen ydin oli herätysliikkeiden pietistisen maailman kanssa yhteensopiva raamattuteologia. Yliopisto-opiskelu olisi voinut toimia ensimmäisen polven pappissivistyneistölle porttina tuolloisen sivistyksen ja tieteen maailmaan. Teologinen opetus ei kuitenkaan tässä mielessä avartanut ylioppilaiden näköaloja, seurannut ajan tieteellistä kehitystä tai antanut uusia virikkeitä
tarkastella uskonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan suhteita. Se julisti ylioppilaille tieteellisiltä ansioiltaan sittemmin melko vähäpätöiseksi arvioidun J. T. Beckin ”raamatullisuutta”.
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Tieteellisessä mielessä aika oli jo kauan sitten ajanut tällaisen beckiläisen teologian ja tieteenharjoituksen ohi. Mitään tieteellisesti merkittävää ei ollut siinä, että Raamatusta, erityisesti Vanhasta testamentista,
katsottiin miten asiat olivat tai niiden olisi pitänyt olla. Eino Murtorinne
on kutsunut 1800-luvun lopun hurskausihannetta pietistis-ortodoksiseksi, korostanut sen yhteiskunnallista konservatiivisuutta ja tuonut
esille, miten laajaa kannatusta se nautti papiston parissa.315 Tämä asennoituminen on kuitenkin seurausta sukupolvivaikutuksesta, joka syntyi
1800-luvun lopulla pappeina toimineiden nuoruudessa, heidän opiskellessaan teologisessa tiedekunnassa.
On myös syytä huomata, että beckiläisyys oli aikansa fundamentalismia. Suomalaiset ylioppilaat ja papisto, yhteiskunnan sekularisoituessa ja moniarvoistuessa, löysivät uskon, Raamatun sanan ja muuttumattoman maailmankuvan aikana, jolloin ympäröivä yhteiskunta muuttui
voimakkaasti. Beckiläisyyden ”epäluterilaisuutta” arvioitaessa on opillisten kysymysten ohella otettava huomioon kaksi jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen mielipiteenmuodostuksessa selkeästi näkyvää seikkaa: pyhityskehitys, johon sisältyi maailmasta ja sen tavoista erottautuminen, sekä inhimillisen järjen toiminta-alan olemattomuus. Maallisia,
inhimillisen järjen alaan kuuluvia asioita ei ollut olemassakaan, vaan
kaikkeen löytyi tai oli löydyttävä raamatullinen perustelu.
Onkin naiskysymyksen lisäksi aiheellista tarkastella kyseisen teologisen oppisuunnan yhteiskunnallista vaikutusta papistossa etenkin 1800luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Tuolloin 1860-, 1870- ja 1880-lukujen beckiläiset ylioppilaat kuten piispat O. I. Colliander ja Gustaf Johansson sekä raamattukysymyksessä konservatiivinen Råbergh toimivat
luterilaisen kirkon johtajina. Patriarkaalisen sääty-yhteiskunnan puolustus, esivaltauskollisuus ja papiston näkemysten jakautuminen ovat kiinnostavia teemoja aikakautena, jolloin näiden piispojen ääni oli Suomen
luterilaisen kirkon ääni. Tässä tutkimuksessa aiheeseen palataan seuraavassa pääluvussa siltä osin kuin se liittyy jumaluusopin ylioppilaisiin.
Suhtautumisessa naiskysymykseen tapahtui sukupolvimuutos alkaen 1870-luvulta. Edellisen vuosikymmenen etabloitunut papisto oli
liberaalia muun muassa siinä merkityksessä, että edusti naiskysymyksessä samaa kantaa kuin muu sivistyneistö, kuten pappissäädyn enemmistön kannanotot 1860-luvulta osoittavat. 1870- ja 1880-lukujen ylioppilaat, tiedekuntayhdistyksen enemmistö, edustivat puolestaan us181
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konnolla legitimoitua konservatismia. Tiedekuntayhdistys erottautui
naisten asemaa ja koulutusta koskevissa kysymyksissä aikansa sivistyneistöstä ja vastusti naisemansipaatiota.
HUONOT NAISET
1880-luvun lopulla yleiseen keskusteluun nousi kysymys prostituutiosta, kun Suomen Naisyhdistys aloitti aktiivisen toiminnan ohjesääntöisen prostituution kieltämiseksi. Vuonna 1888 valtiopäiville toimitettiin lähes 6 000 yksityishenkilön allekirjoittama anomus prostituution
lakkauttamiseksi. Se liittyi piispa C. H. Alopaeuksen anomusehdotukseen. Tunnettujen yliopistomiesten ohella sen oli muiden joukossa allekirjoittanut kuusi teologian ylioppilasta yksityishenkilöinä. Kysymys
prostituutiosta oli toistuvasti esillä, lukuun ottamatta vuoden 1894 ja
ylimääräisiä valtiopäiviä, vuoteen 1908, jolloin ohjesääntöinen prostituutio kiellettiin. Naisyhdistyksen aloitteellisuus herätti monien muiden aikakauden pyrintöjen tavoin närkästystä beckiläisyyttä kannattaneessa piispa Johanssonissa, mutta osassa papistoa myös myönteistä
asennoitumista Naisyhdistystä kohtaan. Siinä nähtiin papiston työtoveri kansan siveellisen tason kohottamiseksi.316
Prostituoitujen asiakkaista suurin osa oli 20–30-vuotiaita naimattomia miehiä ja ylioppilaiden parissa maksulliseen naiseen turvautuminen
oli melko tavallista. Prostituutioon suhtauduttiin suvaitsevaisesti. Alkoholi, juhliminen ja maksullinen seksi nähtiin ”nuoruuden hullutuksina”
tai jopa osana ylioppilaselämää, minkä johdosta Helsingissä opiskelleilla
ylioppilailla oli 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa melko paljon
sukupuolitauteja.317
Naisyhdistyksen aloitteellisuutta kritisoitiin eri tahoilla siitä, että se
toi moisen siveettömyyden yleisen huomion kohteeksi. Maija Rajainen
on tutkimuksessaan kuvannut, kuinka ”kotien ansareissa” varttuneiden
yläluokkien nuorten neitojen viattomuuden varjelemiseksi asian esilläoloa pyrittiin rajoittamaan. Huolimatta siitä, että teologisen tiedekunnan ylioppilaat luultavasti tiesivät myös yhteiskunnan tästä puolesta,
asia ei ollut esillä sen kokoontumisissa muutoin kuin viittauksena maisteri Toivo Helon esitelmässä vuonna 1907. Selkeän kielteistä kantaa ohjesääntöiseen prostituutioon sen sijaan edusti Teologisen Aikakauskirjan
päätoimittaja G. G. Rosenqvist. Hänen vuosina 1896–1899 kirjoittamissaan prostituution vastaisissa artikkeleissa korostui ylioppilaiden
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suojelu, ei prostituution syiden tai prostituoitujen aseman pohtiminen.318
Jumaluusopilliselle tiedekuntayhdistykselle oli ollut luonteenomaista, että sen piirissä oli keskusteltu muutoinkin ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä kuten kouluista, rikoslaista ja naisten asemasta. Prostituutio oli yksi yhteiskunnallinen keskustelunaihe, joka ei
noussut teologian ylioppilaiden keskustelujen tai väittelyiden aiheeksi.
Samanaikaisesti ehkä kuitenkin prostituutiota vähemmän synnilliseksi
ymmärrettyyn alkoholinkäyttöön puututtiin pontevasti. Kun teologian
ylioppilaat olivat järjestönä olleet kiinnostuneita yhteiskunnan marginaaliryhmien kuten vankien tai huono-osaisten lasten auttamisesta, ei
marginalisoituneiden naisten eli prostituoitujen asema saanut aikaan
keskustelua tai toimenpiteitä.
Jumaluusopin ylioppilaiden yleislinjana suhteessa naiskysymyksiin
oli traditionaalisen patriarkaalisen naiskuvan ylläpito. Naiskysymysten
käsittelyssä teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys tarjoaa kuin karikatyyrin, jossa omalla tavallaan etuoikeutettujen nuorten miesten yhteiskunnallisen huolen kohteina olivat kaikki mahdolliset muut asiat
paitsi naisten asema ja tuo puolet kansasta sekä kirkon jäsenistöstä
muodostava väestönosa yleensä. Tiedekuntayhdistys ei tukenut ”hyvien”
naisten kansalaisoikeuksien eikä koulutusmahdollisuuksien laajentamista, mutta ei myöskään pitänyt ”huonojen” naisten elämäntilannetta tai
sen parantamista julkisen kommentoinnin arvoisena.

USKONTO

JA YHTEISKUNTA

ISÄNMAALLISUUDEN

EDISTÄMINEN

Keväällä 1872 ilmestyi kolme Kyyhkysen artikkelia, jotka tarkastelivat
isänmaan rakastamista kristillisestä ja poliittisesta näkökulmasta. Tiedekuntayhdistyksen kokouksessa, jossa ylioppilaita oli paikalla viitisentoista, artikkelit luettiin ääneen keskustelunalustuksiksi.319 Kyseessä oli
ensimmäinen kerta, kun isänmaan rakastaminen ja isänmaallisuuden
edistäminen esitettiin tehtäväksi, joka kuului seurakuntapapin toimenkuvaan.
Keskustelun aloitti professori C. G. von Essen, joka oli yksi tiedekunnan beckiläisistä professoreista. Hänen mielestään isänmaanrakkaus
oli useimmissa tapauksissa vain tyhjä sana, johon ei liittynyt asianmu184

kaista tunnetta eikä isänmaallisia toimia. Seuraavan puheenvuoron
käytti inspehtori, dekaani Granfelt huomauttaen, että kristinuskoa oli
moitittu siitä, että siinä ei tunnettu isänmaanrakkautta, ja kysyi oliko
tämä syytös oikeutettu. Puheenvuorossaan hän yritti johtaa keskustelua
otsikon mukaiseen suuntaan, isänmaallisuuden tarkasteluksi kristillisestä näkökulmasta. Hän vetosikin Raamattuun ja esitti isänmaallisuuden
osoituksiksi Jeesuksen sanat kanaanilaiselle naiselle (ei pidä ottaa leipää
lasten suusta ja antaa sitä koirille) ja sen, että apostolit olivat taipuvaisia
julistamaan evankeliumia vain juutalaisille.320
Dekaanin kommentti näyttää aiheuttaneen jännitettä kokoukseen
osallistuneiden professorien välille. Von Essen kiisti Granfeltin isänmaallisuustulkinnan ja selitti kyseiset Uuden testamentin kohdat ilmauksiksi siitä, että Jeesus ja apostolit ajattelivat olevansa kutsutut julistamaan sanomaansa juutalaisille, vaikka Jeesus tosin hänen mukaansa
tiesi, että hänen sanomansa oli osoitettu koko ihmiskunnalle. Von Essen veikin keskustelun aivan toiseen suuntaan. Hän lisäsi, että todellinen isänmaanrakkaus oli sitä, että jokainen omassa asemassaan ja omalla paikallaan omantunnontarkasti toteutti velvollisuutensa. Samoin aitoa isänmaanrakkautta oli, että jokainen pyrki voimiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan parantamaan ja jalostamaan omaa ympäristöään,
parantamaan maansa tapoja ja sen instituutioita.321
Granfelt kieltäytyi jatkamasta keskustelua von Essenin kanssa vedoten siihen, että tarkoituksena oli, että kokouksessa keskustelivat ylioppilaat eivätkä professorit. Pitkähköksi luonnehditun keskustelun jälkeen
ylioppilaat päätyivät näkemykseen, että isänmaallisuutta ja suomen kieltä tuli kaikin tavoin edistää. Toimissa tuli soveltaa ”tarpeellista kohtuutta”, mikä edistäisi sitä, että myös ruotsinkieliset hyväksyisivät suomen
kielen käytön ruotsin ohella. Kokouksen lopuksi pöytäkirjaan liitettiin
huomautus, että keskustelua ei ollut käyty kristillisestä, vaan yleisestä
näkökulmasta.322
Tiedekuntayhdistyksessä keskusteltiin myös siitä, mitä muita velvollisuuksia papilla oli kuin toimiminen saarnamiehenä ja sielunhoitajana.
Keskusteluteesit oli laatinut ylioppilas Mauri Blomstedt, tiedekuntayhdistyksen kevätlukukauden 1874 sihteeri. Esitys lähti liikkeelle papin
uskonnollisesta työstä, siitä kuinka seurakunnan edistyminen oli papin
työhönsä paneutumisen varassa. Pappi oli seurakuntansa pää ja nautti
tästä syystä, kuten Blomstedtin mielestä luonnollista olikin, suurempaa
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kunnioitusta kuin muut paikalliset virkamiehet. Pappi oli hänen mukaansa se, joka seurakunnissa johti yleistä mielipidettä. Välttämätön osa
papin työtä olikin, että hänen piti istuttaa seurakuntalaisiinsa todellista
isänmaanrakkautta.323
Uskontoa ei kuitenkaan Blomstedtin mukaan pitänyt käyttää välineenä kiihkomielialan luomiseksi, varsinkin kun fanatismilla ei hänen
mielestään ollut mitään tekemistä oikean isänmaanrakkauden kanssa.
Papin pitikin istuttaa seurakuntalaisiinsa isänmaanrakkautta siten, että
sen sisältönä oli maan lakien ja hallinnon syvä kunnioitus. Kunnioitusta ei kuitenkaan tullut ulottaa niihin esivallan toimiin, jotka pyrkivät
rajoittamaan maan omia lakeja, vaan seurakuntalaisia oli opetettava itsenäiseen, kriittiseen harkintaan. Kansakoululaitos324 oli levittänyt ”kauan
kaivattua valoa” jo matalimpaankin majaan ja sanomalehtien tilausmäärät olivat nousseet. Kansa olikin alustajan mielestä jo osoittanut
”useimmissa asioissa” kykenevänsä tämänkaltaiseen harkintaan. Blomstedtin mukaan tämä asia ei voinut olla epäselvä kenellekään, joka oli
huolellisesti seurannut talonpoikaissäädyn käyttäytymistä viimeksi
kokoontuneilla valtiopäivillä.
Blomstedtin mielestä papin puolestaan oli aiempaa enemmän oltava
kunnallismies. Lopuksi hän kehotti ylioppilaita keskusteluun siteeraamalla Per Brahen tunnettua lausetta ”Kohtele talonpoikaa oikein, mutta
älä koskaan hyvin”. Tästä hän tosin itse ilmoitti olevansa täysin eri mieltä. Keskustelualustus papin tehtävästä isänmaallisena herättäjänä tai
viittaukset talonpoikaissäätyyn eivät tässä vaiheessa herättäneet vastakaikua. Kokoukseen osallistui 30 ylioppilasta, jotka eivät antaneet tukea
Blomstedtin teeseille. Esitystä kommentoitiin pelkästään toteamalla,
että papilla oli käytettävissään vain rajallinen aika kunnallisiin toimiin.
Papiston muuttunut rooli kunnallishallinnossa ei kirvoittanut kielteisiä
kommentteja sen yhteiskunnallisen vaikutusvallan vähenemisestä. Linja
oli sama kuin kunnallishallinnon uudistamisen yhteydessä, jolloin papisto suhtautui uudistukseen myönteisesti. Uudistuksen katsottiin antavan papistolle mahdollisuuden keskittyä varsinaisen tehtävänsä, hengellisen työn, hoitamiseen. Myöskään ylioppilaiden enemmistö ei pitänyt
papiston kunnallispoliittista aktiivisuutta tärkeänä. Sittemmin koulualalla ja valtiopäivämiehenä toiminut FM Fredrik Wilhelm Sundwall
kommentoi alustusta sanomalla, että pappi todellakin oli seurakuntansa
yleisen mielipiteen johtaja. Hän kuitenkin teki asiaintilasta sen johto186

”Olika ställning i samhället” (Kurre 4.2.1871). Tiedekuntayhdistyksessä vallinnutta vakavamielistä henkeä kuvastaa suhtautuminen huumoriin. Voidaankin
ajatella, ettei suomalainenkaan oikeaoppisuus ja raamattufundamentalismi
arvostanut humoristisessa valossa tapahtuvaa eri asioiden tarkastelua. Kurre ja
Weitikka olivat aikakauden pilalehtiä, joissa nykynäkökulmasta varsin harmittoman huumorin ohella, tosin pieninä annoksina, tehtiin pilaa myös yhteiskunnallisista aiheista.

päätöksen, että tästä syystä papin tuli varjella seurakuntansa siveellistä
elämää, jotta epäsiveellinen kirjallisuus ei turmelisi sitä. Epäsiveellisinä
hän piti erityisesti pilalehtiä. Sellaiset julkaisut kuin Kurre ja Weitikka eivät millään muotoa kohottaneet kansan henkistä elämää, Sundwall esitti.325
Kuten edellisessä luvussa mainittiin, teologian ylioppilaiden naisihanteeseen ilmaantui 1870-luvulla uusi elementti: isänmaallisuus. Naisen, tulevan polven kasvattajan, piti papin tavoin olla isänmaallinen.
Säilyttäjäsukupolvi erottautui suomenkielisestä sivistyneistöstä ja sen
kulttuuripyrkimyksistä, muttei sen kansallis-isänmaallisesta projektista.
Ylioppilaiden keskusteluissa isänmaallisuutta ryhdyttiin tulkitsemaan
osaksi kristillisyyttä ja seurakuntapapin toimenkuvaa huomattavasti aikaisemmin kuin siitä tuli osa herännäisyyden julkisuuskuvaa.326
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OPETUKSELLA

TORJUTAAN HUONO -OSAISUUTTA

Suomen Vankeusyhdistys, joka oli aloittanut toimintansa vuonna
1870, syntyi prokuraattori Eugen von Knorringin aloitteesta ja ulkomaisia vankeinhoitoyhdistysten malleja seuraten. Sen tavoitteena oli
auttaa ja tukea vapautuvia vankeja välittämällä heille työtä ja asuntoja.
Vankeusyhdistys pyrki myös parantamaan aiempien vankien elämäntapoja. Von Knorring vetosi papistoon, jotta se tekisi vankeinhuoltoasiaa
tunnetuksi, ja kehotti perustamaan vankeinhoitoyhdistyksiä paikallisseurakuntiin. Porvoon hiippakunnan piispa ja tiedekuntayhdistyksen
aiempi inspehtori F. L. Schauman kuului hankkeen tukijoihin. Professori Herman Råbergh puolestaan toimi aktiivisesti Vankeusyhdistyksen
johdossa.327
Lokakuussa 1872 Råbergh toi tiedekuntayhdistykseen keskusteltavaksi kokouksissa jo aiemmin sivutun kysymyksen, mitä jumaluusopin
ylioppilaat voisivat tehdä vankilayhdistyksen puolesta. Hän aloitti esityksensä vetoamalla ylioppilaiden isänmaallisuuteen. Råbergh totesi,
että kokemus oli osoittanut ylioppilaiden olevan valmiita toimimaan
isänmaallisten päämäärien hyväksi. Hänen mukaansa teologien pääasiallinen kiinnostuksenkohde ei varsinaisesti ollut maallinen isänmaa,
jonka palveleminen kuitenkin oli tärkeää. Saadakseen siis ylioppilaita
värvätyksi vankien parissa tehtävään työhön hän esitti vapaaehtoistyön
isänmaallisuuden ilmentymäksi.
Råbergh oli erityisesti huolestunut tutkintovankiloiden tilanteesta.
Hän kutsui niitä rikollisen korkeakouluksi, jossa asiansa oikeuskäsittelyä odottava oppi vain vajoamaan yhä syvemmälle rikoksen poluilla.
Vankilaoloihin kohdistuneet aikakauden ihmisystävälliset reformit eivät
olleet koskeneet tutkintovankiloita. Vankien olojen parantamiseksi hän
ehdotti, että jumaluusopin ylioppilaat perustaisivat vangeille ”koulun”,
ja tarjoutui itse hankkeen johtajaksi. Hän esitti, että vangit olivat vastaanottavaisia valkeuden sanomalle, kunhan heidät kohdattaisiin kuin
veljinä. Vankien opettamisesta olisi Råberghin mukaan hyötyä myös
ylioppilaille elämänkokemuksen laajentajana. He oppisivat tarkkailemaan ihmisluontoa ja saisivat harjoitusta tulevaan työhönsä sielunhoitajina.
Lisäksi ylioppilaat saisivat kokemusta työstä, jolla itsessään oli suuri
siunaus. Råbergh vetosi ylioppilaisiin muistuttamalla heitä Jeesuksen sa188

noista: minä olin vanki ja te kävitte minua katsomassa. Vangit olivat hänen mukaansa onnettomimpia kaikista onnettomista; katkeria, muista
ihmisistä erotettuja ja näiden halveksunnan kohteita. Hän kehotti ylioppilaita perustamaan vankilaan koulun, joka muuttaisi vankilat tuolloisista pahan korkeakouluista hyvän ja sivistyksen laitoksiksi.328
Maisteri Fredrik Sundwall kommentoi ehdotusta sanoen, ettei hän
lainkaan epäillyt ylioppilaiden ”halua uhrata itsensä” hyvän tarkoituksen vuoksi, mutta kysyi yksityiskohtaisempaa selvitystä siitä, miten ehdotus voitaisiin toteuttaa. Råbergh vastasi, että hänellä oli valtuudet kyseisenkaltaisen koulun perustamiseen. Koulun opetus olisi vangeille vapaaehtoista. Dekaani ehdotti, että ylioppilaat käyttäisivät opetustyöhön
luentojensa välisiä ns. hyppytunteja.
Sundwall vastasi ehdottaen, että vapaaehtoistyöhön halukkaat ylioppilaat ilmoittautuisivat kirjoittautumalla nimilistaan. Hän ehdotti niin
ikään, että pitäisi sopia vangeille opetettavista aineista, jotta vangit voitaisiin jakaa asianmukaisiin opetusryhmiin. Råbergh vastasi, että hänen
mielestään jako opetusryhmiin tuli tehdä opetettavien vankien iän, ei
opetettavien aineiden mukaan. Kaikille opetuksessa oleville vangeille pidettäisiin kuitenkin viikoittain yhteinen hartaustilaisuus. Ylioppilas
Gustaf Nyman puolestaan tiedusteli mitä muita aineita vangeille opetettaisiin kuin uskontoa. Hän näyttää ajatelleen, ettei uskonnonopetukseen osallistuminen kiinnostaisi vankeja. Nymanin mielestä muita
oppiaineita tarvittaisiin herättämään mielenkiintoa opetukseen osallistumiseen. Inspehtori Råbergh ei vastannut kysymykseen, vaan piti ylioppilaita, ”tulevia seurakuntien opettajia”, kykenevinä opettamaan vangeille ”yksinkertaisia käsitteitä”.329
Råberghin vetoomus tuotti tulosta: 13 ylioppilasta kirjoittautui halukkaaksi vankien parissa tehtävään työhön. Ilmoittautumislista jätettiin
vielä lisäkirjoittautumisia varten nähtäville teologiseen luentosaliin.
Råbergh lupautui järjestämään asian vankilaviranomaisten kanssa ja ilmoitti, että ottaisi myöhemmin yhteyttä listalle ilmoittautuneisiin.330
Professori Råbergh oli astunut ylioppilaiden itsehallinnon reviirille
ehdottaessaan heille vapaaehtoistyötä ja ryhtyessään värväämään työntekijöitä suunnitelmansa toteuttamiseksi. Avoimesti häntä ei tästä arvosteltu, ellei sitten huomautusta ”itsensä uhraamisesta” tulkita hienovaraiseksi vastalauseeksi ehdotetulle ilmaistyölle. Ylioppilaiden itsemääräämisoikeuteen puuttuminen, vaikkakin vankien hyväksi tehtävän työn
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nimissä, ei ilmeisesti miellyttänyt tiedekuntayhdistyksen jäseniä. Samaisessa kokouksessa näet perustettiin työryhmä laatimaan luonnos aiheista, joita ylioppilaat käsittelisivät tulevissa kokouksissaan. Työryhmään ei
kuulunut ketään professorikunnan edustajaa.
Työryhmä, johon maisteri Sundwallin lisäksi kuuluivat ylioppilaat
Othniel Cleve, Berndt Israel Söderman, Adolf Järveläinen, Johan
Schönberg, Karl Henrik Huhtinen ja Anselm Ahnberg, esitti jo seuraavassa kokouksessa kahdeksankohtaisen luettelon vain uskontoa ja kirkkoa koskevista keskusteluteemoista. Tiedekuntayhdistyksen syyslukukauden 1872 lopun keskusteluteemat noudattivat tätä listaa. Tosin ehdotuksia oli niin runsaasti, ettei kaikkia ehditty käsitellä. Samaa käytäntöä lukukausittaisen keskusteluohjelman laatimiseksi sovellettiin myöhemminkin.331
Ylioppilaihin vedottiin vankeinhoitoasiassa jälleen tammikuussa
1873. Asiaa olivat tiedekuntayhdistyksen kokouksessa esittelemässä professori Råbergh ja tohtori Henrik August Reinholm (1819–1883).
Reinholmilla oli käytännön kokemusta vankien parissa tehtävästä työstä; hän toimi vankilasaarnaajana ja Viaporin sotilaspappina vuodesta
1856 kuolemaansa saakka. Vapaaehtoistyö, johon ylioppilaiden toivottiin osallistuvan, oli saanut aiempaa konkreettisemman muodon. Mitään varsinaista koulua ei voitaisi järjestää. ”Yhteiskunnan epäonnenlapset” olivat tilanteessa, jossa he pystyivät ottamaan vastaan vain kaikkein yksinkertaisinta perusasioiden opetusta. Tuolloinkin oli kunkin
vangin osalta arvioitava mitä hänelle pystyttäisiin opettamaan. Råbergh
ja Reinholm kehottivat ylioppilaita osallistumaan opetukseen pari tuntia viikoittain, ja Reinholm pyysi halukkaita ilmoittautumaan hänelle
henkilökohtaisesti.332
Mielenkiintoista hankkeessa oli muun muassa se, että vankien, erityisesti miesvankien, jonkinlaista opetusta pidettiin tarpeellisena samaan aikaan kun ”kunnon” naisten koulutusta pidettiin tarpeettomana.
Kysymys naisten koulutuksesta oli osa yhteiskunnan muutosta, ei vain
reformistinen aiempien olojen parantamishanke. Perustavanlaatuinen
vakiintuneiden olojen muutos, koulutusväylien avaaminen naisille ja
sitä seuraava naisen aseman muutos, ei herättänyt miesylioppilaissa
myötätuntoa samalla tavalla kuin huono-osaisten miesvankien kohtalo.
Vankien opetushankkeen ja naiskoulutusnäkemysten vertailu puolestaan vahvistaa aiemmin esitettyä tulkintaa, että Herman Råberghilta
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”puuttui lähes tyystin ymmärtämys yhteiskunnan rakenteellisia muutostarpeita kohtaan”.333
Råberghin ideoima kouluhanke ei toteutunut, mutta käytyjen keskustelujen seurauksena oli, että ylioppilaat alkoivat pitää hartaushetkiä
Katajanokan vankilassa.334 Asia oli merkityksellinen sikäli, että tämän toiminnan kautta jumaluusopin ylioppilaille avautui kosketuskohta uudenlaiseen yhteiskunnalliseen todellisuuteen. Aiemmat sääty-yhteiskunnan
oppineeksi, hengelliseksi säädyksi kouluttautuneet teologipolvet eivät
opiskeluaikanaan olleet olleet kosketuksissa vankien tai heidän ongelmiensa kanssa. Ehkä ”kansasta” rekrytoituvien ylioppilaiden määrän lisääntyminen osaltaan lisäsi teologien intoa lieventää kansan huono-osaisuutta. Hartaushetkien pitäminen vankilassa tarjosi ylioppilaille omakohtaisen väylän tutustua sellaiseen yhteiskunnan huono-osaisuuteen, johon
ei törmännyt yliopistossa eikä tavanomaisessa seurakuntatyössä.
Sääty-yhteiskunnassa vapaaehtoistyö yleisen huono-osaisuuden lievittämiseksi oli säätyläisnaisten puuhaa. Uskonnollinen, vapaakirkollinen motivaatio sai naiset ryhtymään Vaasassa vankilatyöhön jo 1860luvulla.335 Säätyläistöön kuului myös 1880-luvulla toimintansa aloittanut Mathilda Wrede. Jälkipolvien tuntemien naisten ohella suomalaisissa vankiloissa tehtävän vapaaehtoistyön pioneereja olivat tuntemattomiksi jääneet 1870-luvun jumaluusopin miesylioppilaat. Muiden tiedekuntien opiskelijat, jotka olivat kotoisin korkeammista yhteiskuntaluokista kuin tuleva papisto, eivät näytä tehneen tämänkaltaista vapaaehtoistyötä.
Toinenkin opetushanke virisi 1870-luvulla. Samoin kuin vankien
parissa tehtävä työ, sekin toimi osaltaan ylioppilaiden yhteiskunnallisten näköalojen avartajana. Käytännön toimien merkitys ylioppilaiden
näköalojen avartajana korostui kun muistamme, että ylioppilaiden
tiedekuntayhdistyksessä ja tiedekunnassa saamat kulttuuriset ja yhteiskunnalliset vaikutteet olivat varsin konservatiivisia, kuten edellä on kuvattu. Tällä kertaa tiedekuntayhdistyksessä käsitelty aloite tuli ylioppilailta, vaikka dekaani Råbergh on jossain muodossa saattanut olla tämänkin asian alullepanija. Ylioppilas Karl Gustaf Lundgrén, Varkaudessa syntynyt tehtailijan poika, esitti vuonna 1877, että niin kutsutusta
Antipoffin talosta vuokrattaisiin huone, jossa pidettäisiin koulua kyseisen talon lapsille, ”jotka siellä hoidotta kasvavat kaikenlaisessa pahuudessa ja raakuudessa”. Uudenmaankatu 36:ssa sijainneen talon oli
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rakennuttanut kauppias Mikael Antipoff työväen vuokra-asunnoiksi.
Talossa asui satoja ihmisiä, ja he kuuluivat yhteiskunnan tuon ajan kurjalistoon. Antipoffin talon asujaimisto oli köyhiä naisia, lapsia, rikollisia, juoppoja ja yhteiskunnan marginaaliin ajautuneita ”entisiä herroja”.
Yhdessä huoneessa saattoi asustaa useita perheitä, jotka liidulla piirtäen
jakoivat lattia-alan keskenään. Kerrotaan, että Antipoffin talon edustalla
seisoi aina poliisi estämässä tappeluita ja valvomassa juopuneita.336
Niitä ylioppilaita, jotka halusivat joko opettaa näitä lapsia tai tukea
hanketta taloudellisesti, Karl Lundgrén pyysi ilmoittautumaan kirjoittamalla nimensä listaan. ”Tarkoitus olisi Jumalan sanan selityksillä, kristillisillä esitelmillä, iltakoululla ym. herättää kristillistä elämää tuon mainion kivimuurin monilukuisten ja ruumiillisesti ja hengellisesti kurjain
asukasten seassa”, todettiin ylioppilastiedekunnan kokouksessa. Kauppias Antipoff vuokrasi tarvittavan tilan, ja Uudenmaan läänin kuvernööriltä saatiin avustusta tilavuokriin. Koulu aloitti toimintansa keväällä 1879. Vapaaehtoisiksi, palkattomiksi opettajiksi ilmoittautui tuolloin
22 teologian ylioppilasta. Koulun johtajana toimi Fanny Palmén
(1842–1905). Otto Aarnisalo (tuolloin vielä ylioppilas Lillqvist) opetti
esimerkiksi syksyllä 1883 tytöille raamatunhistoriaa. Hän oli lähtenyt
opettajaksi erään vanhemman opiskelijan esitettyä opettamisen Antipoffin talossa tulevan papin moraaliseksi velvollisuudeksi. Koulun opettajana toimi myös Arthur Gulin. Syyslukukaudella 1880 hän opetti
koulussa lauantaiaamuisin klo 8–10 ylioppilastoverinsa Carl Poppiuksen kanssa. Gulin valittiin koulun johtajaksi vuonna 1881. Kahdessa eri
luokkahuoneessa ylioppilaat opettivat tytöille ja pojille erikseen lukemista, kirjoitusta, laskentoa, uskontoa ja pitivät hartaushetkiä. Sunnuntaisin ylioppilaat pitivät koulun tiloissa talon aikuisille jumalanpalveluksen. Luokkahuoneiden valvomiseen oli palkattu ”matami”, joka asui
toisessa kouluhuoneista, ja käytännön ammattiopetusta antoi suutari.337
Kun Helsingin Kaupunkilähetys perustettiin 1883 ja sekin värväsi
teologian ylioppilaita opetustehtäviin, opettajien saaminen Antipoffin
kouluun alkoi tuottaa vaikeuksia. Vuonna 1884 kouluun palkattiin
kaksi vakinaista opettajaa. Koulun syyslukukausi kesti syyskuun puolestavälistä joulukuun puoliväliin, kevätlukukausi puolestaan tammikuun puolestavälistä toukokuun loppuun. Tunteja oli päivittäin neljä, ja
niiden pitämisen opettajat jakoivat keskenään. Ylioppilailla oli edelleen
edustajansa koulun johtokunnassa, mutta vuonna 1888 koulu siirtyi
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Arthur Lorenz Gulin, piispa E. G. Gulinin isä, oli tiedekuntayhdistyksen aktiivijäsen ja yksi monista Antipoffin koulun vapaaehtoistyöntekijöistä. Hän kuvasi
Antipoffin vuokrataloa kaupungin hampuusien ja muun roskaväen asuinpaikaksi. Talon lapset olivat puolestaan puolivilliintyneitä, rääsyisiä, likaisia ja
kaikin tavoin laiminlyötyjä kurjia raukkoja. Vapaaehtoistyöhön sitoutumista
kuvaa Gulinin kertomus syksystä 1880: herätys lauantaisin klo 7, matka opiskelu- ja opettajatoveri Carl Poppiuksen kanssa pimeän kaupungin läpi, hapuilua
Antipoffin talon kapeissa, likaisissa ja pimeissä porraskäytävissä kohti pienen
lampun valaisemaa luokkahuonetta, jossa opetus alkoi klo 8.339
Gulin oli tiedekuntalehti Kyyhkysen toimittajana syyslukukaudet 1878 ja
1879 sekä toimi tiedekuntayhdistyksen sihteerinä syyslukukauden 1880. Hänet
vihittiin papiksi vuonna 1882. Museoviraston kuva-arkisto.
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Kaupunkilähetyksen hoidettavaksi. Dekaani Råbergh ehdotti kuitenkin
syyslukukaudella 1888, että vaikka koulutoiminta ei enää ollut ylioppilaiden vastuulla, ylioppilaat jatkaisivat hartaushetkien pitämistä Antipoffin talossa. Tätä hän piti tärkeänä siksi, että vapaakirkolliset olivat
yrittäneet toimia kyseisessä kiinteistössä, mutta talon asukkaat eivät hänen mukaansa olleet hyväksyneet sitä. Vapaakirkolliset edustivat heidän
mielestään väärää oppia. Hartaushetkien pitämiseen halukkaita hän kehotti ilmoittautumaan vapaaehtoislistaan, mutta ei ole tietoa siitä, oliko
tehtävään halukkaita ja pidettiinkö kyseisiä hartaushetkiä. 338
Tiedekuntayhdistyksen inspehtoria dekaani Råberghiä elähdytti halu auttaa yhteiskunnan huono-osaisia. Inspehtorin omavaltaisiksikin
tulkittavat ehdotukset ja ylioppilaiden käytännön toiminta olivat kuitenkin erittäin merkityksellisiä, työn tuloksista riippumatta, ylioppilaiden itsensä kannalta. Rikollisuutta tai Helsingin taloudellista ja sosiaalista kurjuutta ei tiedekuntayhdistyksessä käsitelty teoreettisina kysymyksinä eikä yhteiskunnan uudistamis- ja muuttamistarpeista keskusteltu yleisellä tasolla. Itse asiassa edellisten kaltaisia kysymyksiä ei käsitelty lainkaan. Ylioppilaat itse menivät sinne missä vangit ja köyhät olivat. Sekä vankien parissa tehty työ että Antipoffin talossa lapsille pidetty
koulu olivat 1870-ja 1880-luvuilla tuleville papeille konkreettinen tapa
tutustua yhteiskunnallisiin ongelmiin, niin vankien tilanteeseen kuin
kaupunkikurjalistonkin asemaan. Huono-osaisuutta ylioppilaat torjuivat papiston vanhoilla keinoilla: saarnaamalla ja opettamalla.
Uskonnollisen maailmankuvan ja vakaumuksen, akateemisten opintojen ja yliopistollisen tapakulttuurin sekä pääosin talonpoikaisen elämänpiirin tuntemuksella varustetut tulevat papit joutuivat tekemisiin
heille aiemmin tuntemattoman sosiaalisen kurjuuden, kaupunkilaisen
huono-osaisuuden kanssa. Tämä merkitsi mahdollisuutta maailmankatsomuksen avartumiseen ja yhteiskunnallisten ongelmien omakohtaiseen havainnointiin Helsingissä. Kun Suomen 1880-lukua on luonnehdittu luterilaisen kirkon historiassa sosiaalisen kristillisyyden nousun
vuosikymmeneksi,340 on aiheellista nähdä, että sen taustalla ovat muiden vaikuttavien tekijöiden ohella 1870-luvun jumaluusopin ylioppilaiden omakohtaiset kokemukset suomalaisen yhteiskunnan sosiaalisista
ongelmista.
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1860-luvulla ylioppilaat olivat sivunneet rikoslakia käsitteleviä kysymyksiä, jotka liittyivät kirkkolain uudistamiseen. Vuonna 1865 ylioppilaat päättivät, A. F. Granfeltin johdolla ja vastoin papiston enemmistön kannaksi ymmärtämäänsä näkemystä, ettei kaikkia rikoksentekijöitä tulisi sulkea ehtoolliselta. Sama kanta toistui sittemmin useina
vuosina. Esimerkiksi Turun pappeinkokous sen sijaan päätti vuonna
1864, että ehtoolliselta sulkeminen oli säilytettävä kurimuotona uudessa kirkkolaissa. Aikakauden lehdistössä päätöstä kuvattiin ultrakonservatiiviseksi ja viitattiin pietistien huomattavaan osuuteen kokouksessa. Vuoden 1869 vapaamielisessä kirkkolaissa pappi menetti oikeutensa kieltää seurakuntalaisia osallistumasta ehtoolliselle.341
Papiston käsitysten sukupolvittaisen vaihtelun ja sisäisten linjaerojen
näkökulmasta yksittäinen kysymys ehtoollisen kieltämisestä rikoksiin
syyllistyneiltä on merkittävä. Teologian ylioppilaat yhdistyksenä vastustivat sitä, kun taas aikalaiskeskustelussa ehtoolliselta sulkemista, kuten
kirkkokurin säilyttämistä ylipäätään, kannatti viroissa ollut herätysliiketaustainen papisto. Kysymyksessä olivat vastakkain lainsäädännön modernisoimisen kannattajat ja perinteisen papin ”kurittajan” roolin puolustajat. Uudistuslinja, jota tässä kysymyksessä kannattivat myös teologian ylioppilaat, voitti.
Modernisaatiolinjan kannatus jatkui ja näkyi 1870-luvun alun tiedekuntayhdistyksessä kuolemanrangaistuksen käsittelyssä ja erityisesti
tavassa, jolla yhteiskunnallisista kysymyksistä keskusteltiin. 1800-luvun
alkupuolelta asti oli ollut vireillä lainuudistushankkeita. 1860-luvulla
alettiin valmistella rikoslain uudistusta. Kysymystä kuolemanrangaistuksesta käsiteltiin sekä tammikuun valiokunnassa että vuosien 1863–
1864 valtiopäivillä. Kuolemanrangaistusta asettui näkyvästi vastustamaan tiedekuntayhdistyksen ensimmäinen inspehtori, käytännöllisen
teologian professori F. L. Schauman, jota tukivat pappissäädyssä teologisen tiedekunnan professorit Geitlin ja Granfelt. Kuolemanrangaistus
oli käytännössä sikäli poistettu, että vuodesta 1826 lähtien suomalaiset
kuolemaantuomitut oli lähetetty Siperiaan. Viimeinen rauhanaikana
toimeenpantu kuolemantuomio oli vuodelta 1825. Pappissäädyssä kuolemantuomion säilyttämistä rikoslaissa kannattivat, vanhatestamentillisiin argumentteihin vedoten, herännäistaustaiset veljekset J. I. ja J. F.
Bergh. Puoltavan kantansa perusteluksi he tulkitsivat kuoleman195

rangaistuksen oikeudenmukaisuuden palauttamiseksi, sovitukseksi.
Kuolemanrangaistusta pidettiin kostona, jolla oikeuden vaaka taas saatettaisiin tasapainoon. J. F. Bergh puolusti rangaistuksen säilyttämistä
nimenomaan sen raamatullisuuteen vedoten. Pappissäädyn enemmistö
kuitenkin kannatti kuolemanrangaistuksen poistamista äänin 22–7.
Säädyt hyväksyivät kuolemanrangaistuksen poistamisen kaikissa rikostapauksissa, minkä vuoksi keisari ei vahvistanut säätyjen päätöstä.342
Kysymys kuolemanrangaistuksen oikeutuksesta ja sen poistamisesta
rikoslaista herätti keskustelua myös jumaluusopin ylioppilaiden parissa
1870-luvulla. Kyseessä ei siis ollut uusi keskustelunaihe, vaan pitkään
vireillä ollut yhteiskunnallinen asia, joka oli yhä ratkaisuaan vailla. Ylioppilas Johan Westerlund valmisti vuonna 1872 keskustelualustuksen
yhteiskunnan oikeudesta tuomita kuolemanrangaistus. Hän esitti, että
kuolemanrangaistus ei ollut oikeudenmukainen ja kaikkien sivistyneiden maiden tulisi luopua siitä. Westerlund vastusti kuolemanrangaistusta oikeudenmukaisuuden ja sivistyksen nimissä. Talonpoikaistaustainen Westerlund toimi myöhemmin Hattulan kirkkoherrana ja valtiopäiväedustajana. Ainoana ylioppilaana kuolemanrangaistusta kannattanut Hugo Wecksell puolestaan vetosi näkemyksensä perusteluksi Raamattuun. Hänen mukaansa Paavalin sanat Festukselle ja puhe miekasta,
jota esivalta ei turhaan kanna (Room. 13:4), antoivat raamatullista tukea kuolemanrangaistukselle. Kokous, jossa oli paikalla 30 ylioppilasta,
ei kuitenkaan ollut samaa mieltä Wecksellin kanssa. Se päätyi näkemykseen, että vaikka Raamatusta ei löytynyt kuolemanrangaistuksen kieltävää kohtaa, oli kuolemanrangaistuksesta luopuminen jo itsessään oikein, koska se oli sopusoinnussa Raamatun perusperiaatteen, rakkauden, kanssa.343
Väliaikainen rikoslaki, jonka keisari oli vahvistanut, oli säilyttänyt
kuolemanrangaistuksen, eikä asia ollut esillä vuoden 1872 säätyvaltiopäivillä. Joka tapauksessa ylioppilaat edustivat vuonna 1872 samaa kantaa kuin kuolemanrangaistuksen hylkäämistä esittänyt pappissäädyn
enemmistö vuonna 1867. Yrjö Blomstedt on tuonut esille, että rikosoikeuden uudistuksesta käydyssä sanomalehtikeskustelussa rikosoikeuden
käsite ja järjestelmä olivat vain pienen oikeusoppineiden piirin mielenkiinnon kohteina ja liian abstrakteja aikakauden julkiseen keskusteluun.
Kuolemanrangaistuksen käsittely lehtien palstoilla keskittyi rikosoikeuden konkreettisiin puoliin, pääosin vankilareformiin ja kysymykseen
196

kuolemanrangaistuksesta.344 Teologian ylioppilaiden käymät keskustelut eivät poikenneet tästä aikalaiskeskustelusta. Keskustelun aiheina eivät olleet rikosoikeuden käsite tai järjestelmä, vaan konkreettinen kysymys kuolemanrangaistuksesta.
Kuolemanrangaistuksesta keskusteltiin jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä, tällä kertaa dekaani Ingmanin aloitteesta, myös
vuonna 1876. Ajatuksena lienee ollut, että kysymys nousisi vuosien
1877–1878 valtiopäivien asialistalle, mitä ei kuitenkaan tapahtunut.
Dekaanin ehdottaman keskusteluaiheen takana oli kuitenkin muutakin
kuin mielipiteenvaihto asiasta, jossa pappissäädyn kuolemanrangaistusta vastustava näkemys ei ollut noussut rikoslakiin.
Esitelmän johdanto vei niin kauan aikaa, että itse keskustelu päätettiin pitää seuraavassa kokouksessa. Asian ensimmäisessä käsittelyssä kävi
kuitenkin jo selväksi, että alustajana toimineen FK Carl Hallbergin
kuolemanrangaistukselle kielteinen kanta ei miellyttänyt dekaania. Hän
puuttuikin asian käsittelyyn mitä kärkevimmin.
Kun Hallberg ei seuraavan kokouksen alussa ollut paikalla, dekaani
julisti hänen kantansa, Hallbergin nimeltä mainiten, Raamatun vastaiseksi. Dekaanin tulkinnan mukaan Hallbergin kuolemanrangaistuksen
vastaiset mielipiteet vieläpä turhensivat Kristuksen sovintokuoleman.
Alustajan ajatukset kuolemanrangaistuksen vastustamisesta olivat Ingmanin mukaan tuon ajan muotikristillisyyttä, joka ”on tykkänään horjahtanut apostolisen aikakauden hengen kannalta” ja oli kuin helmien
heittämistä sioille. Dekaani esitti, että kuolemanrangaistus oli oikeutettu. ”Jos nykyajan oppineet ja humanistit olisivat vaikka kuinka lempeät
törkeitä syntisiä kohtaan, niin ei se yhtään vähennä Jumalan vanhurskautta. Hän on kova ja ankara tuomitsemaan ja rankaisemaan vielä nytkin sivistyksen aikakaudella.”345
Hallberg kuitenkin saapui myöhässä paikalle kokoukseen. Dekaanin
tuomio ei hiljentänyt ylioppilaiden keskustelua, jonka kerrottiin jatkuneen vilkkaana iltakymmeneen saakka. Mielipiteet jakautuivat ja lopulta kokous ”melkein” päätyi näkemykseen, että jos asian ratkaisemiseksi
vedottiin vain Raamattuun ja apostolien aikakauteen, kuolemanrangaistus oli hyväksyttävä. Näkemystä täytynee pitää dekaanille tehtynä myönnytyksenä. Lisäksi näet todettiin, että kuitenkin nyt ”ajat ovat aivan toiset, niin ei kuoleman rangaistus ole ihmiskunnan kasvattamis-keinona
sopiva”. Kaikki paikalla olleet ylioppilaat olivat yksimielisiä siitä, että jos
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kuolemanrangaistus kumottaisiin, sitä ei tulisi käyttää enää rangaistuksena majesteettirikoksistakaan.346
Kuolemanrangaistuskysymyksessä dekaani Ingman hyökkäsi poikkeuksellisen voimakkaasti yhtä ylioppilasta ja hänen edustamiaan mielipiteitä vastaan. Ylioppilaat eivät puolestaan tyytyneet dekaanin esittämään näkemykseen, vaan muodostivat asiasta oman näkemyksensä
”nykyajan” perusteella, ei Raamattuun tai Raamatun ajan käytäntöihin
viittaamalla. Käyty keskustelu osoitti, että tulevat papit eivät pitäneet
Raamatun ajan oikeuskäytäntöjä sopivina, yleispätevinä tai ehdottomina ohjeina, joiden perusteella voitaisiin puolustaa kuolemanrangaistusta 1870-luvun Suomessa.
Vuoden 1872 ja 1876 kuolemanrangaistusta käsitelleiden ylioppilaiden kokouksissa oli eri puheenjohtajat. Ylioppilaiden kuolemanrangaistuksen vastustamiseen oli epäilemättä osaltaan vaikuttanut tiedekunnan
kahden välitysteologitaustaisen professorin F. L. Schaumanin ja A. F.
Granfeltin kielteinen suhtautuminen kuolemanrangaistukseen ja heidän toimintansa säätyvaltiopäivillä kuolemanrangaistuksen kieltämiseksi. Vuoteen 1875 inspehtorina oli ollut Granfelt, jonka jälkeen uudeksi
inspehtoriksi tuli herätysliiketaustainen, beckiläistä raamattuteologiaa
edustanut A. W. Ingman. Kuten edellä kuvatusta keskustelusta kävi ilmi, Ingman oli säätyvaltiopäivien pappissäädyn vähemmistön näkemysten kannalla ja kannatti kuolemanrangaistuksen säilyttämistä.
Ehdottaessaan keskustelua kuolemanrangaistuksesta Ingman yritti
erittäin suorasukaisesti ja voimakkaasti vaikuttaa ylioppilaiden mielipiteenmuodostukseen tässä kuitenkaan onnistumatta. Kuolemanrangaistuksesta käyty keskustelu osoittaa paitsi kuolemanrangaistuksen vastustusta jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä myös suomalaisessa
yhteiskunnassa tapahtuneen sekularisoitumisprosessin monitahoisuutta.
Jumaluusopin ylioppilaat olivat tässä tapauksessa kannattamassa sekularisaatiota, oikeusnormien irrottamista Raamatun ja sen edustaman aikakauden uskonnollisesta tulkinnasta vastoin uuden, herätysliiketaustaisen dekaaninsa jyrkkää kantaa, joka jyrkästi leimasi kuolemanrangaistuksen vastustajat Jeesuksen ristinkuoleman – ja syntien sovituksen –
turhentajiksi.
Vastustamalla kuolemanrangaistusta ylioppilaat vastustivat samalla
tuolloista rangaistuskäytäntöä, Suomessa tuomittujen lähettämistä pois
maasta. Kun samalla esitettiin, ettei kuolemanrangaistusta tulisi tuomi198

ta majesteettirikoksistakaan, tämä olisi toteutuessaan tarkoittanut ettei
suomalaisia olisi voinut tuomita rikoksista – tai sellaisiksi tulkituista toimista – valtaistuinta vastaan karkotettaviksi Siperiaan. Ylioppilaat valitsivat kuolemanrangaistuskysymyksessä ns. modernin linjan ja asettuivat
aikakautensa edistyksellisten näkemysten kannattajiksi. Miten tähän
kuolemanrangaistuksen poistamisehdotukseen vaikutti 1870-luvun
alussa alkanut ylioppilaiden vapaaehtoistyö vankien parissa, sitä emme
tiedä. On kuitenkin luonnollista olettaa, että ylioppilaiden omakohtaisella kanssakäymisellä vankien kanssa oli asian kannalta merkitystä.
Kuolemanrangaistuskysymysten käsittely ei ollut vain yksi, vaikkakin kiihkeä, keskustelunaihe muiden joukossa. Se oli merkittävä taitekohta jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen toiminnassa ja mielipiteenmuodostuksessa. Vuonna 1876 ylioppilaat kannattivat vielä selkeästi rikoslain modernisaatiota ja sekularisaatiota, mutta tämän jälkeen he
eivät enää olleet suomalaisen yhteiskunnan kehittämistä koskevissa kysymyksissä vapaamielisten uudistusten kannattajajoukoissa. Päinvastoin
tiedekuntayhdistyksen mielipiteenmuodostus alkoi kehittyä yhä konservatiivisempaan suuntaan, yhteiskunnan modernisaation ja sekularisaation vastustamiseen, jossa suomalaisen yhteiskunnan ”uutuudet”
tuomittiin kristinuskon vastaisina.
Ratkaisevinta tässä ei ollut teologisen tiedekunnan professorien
vaihtuminen, vaikkakin oma vaikutuksensa varmasti oli kulttuurisesti ja
yhteiskunnallisesti vapaamielisen vanhan professorikunnan siirtymisellä
pois tiedekunnasta. Schauman siirtyi piispaksi 1860-luvun lopulla ja
Bengt Olof Lille347 sekä Axel Fredrik Granfelt jäivät eläkkeelle 1870-luvulla. Tiedekunnan harvoihin virkoihin tuli yhteiskunnallisilta näkemyksiltään konservatiivisia beckiläisen raamattuteologian edustajia samaan aikaan kun ylioppilaiden sosiaalisessa taustassa tapahtui huomattavia muutoksia. 1880-luvulta alkaen teologian opiskelijoiden enemmistö ei ainoastaan suomenkielistynyt ja alaluokkaistunut, vaan se
myös muuttui näkemyksiltään aiempaa konservatiivisemmaksi. Kuolemanrangaistuksen poistamista kannattanut, ”ajan vaatimuksiin” vedonnut tiedekuntayhdistys oli 1870-luvulla tässä asiassa samaa mieltä teologisen tiedekunnan vanhan professorikunnan ja kymmenisen vuotta aiemmin kokoontuneen pappissäädyn kanssa. Naiskysymyksessä sen sijaan
vanhojen professorien tai 1860-luvun alun pappissäädyn enemmistön
kanta ei saanut nuorten ylioppilaiden kannatusta 1870- ja 1880-luvuilla.
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Koulujen uskonnonopetus oli 1870-luvulla usein esillä jumaluusopin
ylioppilaiden kokouksissa. Koululaitoksen laajentuessa ei asiaa nähty
niin, että uskonnonopetus olisi tavoittanut aiempaan verrattuna laajemmat oppilasjoukot ja täten laajentanut kansan tietoa kristinuskosta.
Kirkosta erotettu opetus, kansakoulun kristillisyyden luonne, koulujen
opettajat ja uskonnonopetuksen sisältö olivat päinvastoin ylioppilaiden
näkökulmasta ongelmallisia ja usein kritiikinkin kohteina. Yleistyessään kansakoulut haastoivat ja mursivat papiston hegemonian oikean
uskonnon oikeina opettajina sekä periaatteellisesti että paikallisesti.
Keskustelut kansakouluista ja niiden opettajista kertovat papiston
osalta Risto Alapuron kuvaamasta vanhan statusjärjestelmän hajoamisesta. Säätyläistö oli ollut yhtenäisen, yliopiston antaman sivistyksen perusteella määräytynyt statusryhmä.348 Uudessa tilanteessa uskontoa
opettavan akateemisesti koulutetun pappissäädyn perinteisellä ”paikalla” kansanopetuksessa toimivatkin seminaarissa oppinsa saaneet opettajat. Opettajaseminaarien myötä maahan syntyi yliopiston ulkopuolella
koulutettu sivistyneistö, joka seurakunnissa haastoi papin aseman seutukunnan tiedollisena auktoriteettina ja kasvattajana. Kunnan ja seurakunnan erottaminen sekä kansan koulutuksen siirtäminen yhteiskunnan tehtäviksi olivat kaventaneet kirkon yhteiskunnallista toimialaa.
Kansakouluun liittyneet keskustelut kuvastivat ylioppilaiden näkemyksiä kirkon ja kristinuskon yhteiskunnallisesta ja koulutuksellisesta auktoriteetista uudessa tilanteessa.
Yliopistokoulutuksen luoman statusjärjestelmän pitkävaikutteisesta
luonteesta kertoo omalta osaltaan tässäkin tutkimuksessa käytetty Edvard Hjeltin vuonna 1907 julkaistu tilastollinen selvitys Helsingin
Aleksanterin yliopiston opiskelijoiden sosiaalisesta taustasta. Siinä yhteiskunnan korkeimpaan luokkaan laskettiin kuuluviksi akateemisesti
koulutettu väki, papisto muiden mukana, sekä upseeristo. Toisen luokan tai paremminkin ryhmän muodostivat teollisuudenharjoittajat, liikemiehet ja insinöörit, kun taas kansakoulunopettajat kuuluivat kolmanteen ryhmään yhdessä lukkareiden ja rakennusmestareiden kanssa.
”Prestens förhållande till folkskollärare och den bildade herremannaklassen” oli ylioppilas Henrik Pellikan alustuksen aiheena marraskuussa 1873. Alustus, joka ilmeisesti oli varsin jyrkkäsanainen, ei ole
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säilynyt. Sen esittänyt Pellikka kommentoi laajahkosti omaa alustustaan
lieventäen ja selittäen, kuten hän lisäsi, esityksensä jyrkkiä ilmauksia.
Tämä kommentointi on tallennettu yhdistyksen pöytäkirjoihin. Esityksessä on viitteitä, että esitelmän takana oli Pellikan henkilökohtainen
närkästyminen ja hänen itsensä tai jonkun hänen tuntemansa papin
konflikti kansakoulunopettajan kanssa. Argumentoinnissa ei kuitenkaan mainittu konkreettisia tapauksia, vaan asian merkittävyyttä korostettiin viittaamalla ”kansan” tyytymättömyyteen. Joka tapauksessa esitys
toi keskustelunaiheeksi papin ja kansakoulunopettajan luokka-asemat
sivistyneistön sisällä.
Eräänlaisena yleisenä kritiikkinä ylioppilas Pellikka esitti näkemyksensä opettajista. Kansakoulunopettajat olivat hänen mielestään puolikristillisiä ja siveellisessäkin puolessa oli toivomisen varaa, jopa siinä
määrin, että maaseudullakin väitettiin opettajien saaneen huonon kasvatuksen ja olevan täynnä ylimielisyyden henkeä. Oli pelättävissä, että
opetukseen osallistuva nuoriso omaksuisi tämän samaisen vahingollisen
hengen. Kun alustajan mukaan jo ”kansakin” oli tätä mieltä kansakoulunopettajista ja oli siksi alkanut suhtautua koko kansakouluun epäluuloisesti ja vastentahtoisesti, hän oli omien sanojensa mukaan halunnut
tuoda asian ylioppilaiden käsiteltäväksi. Ylioppilaat nimittäin valmistautuivat kansan opettajiksi, ja ”kansamme” todellisen kehityksen piti
olla jumaluusopin ylioppilaille sydämen asia.349
Toinen syy asian käsittelyyn oli epäselvästi muotoiltu ja yksilöimätön syytös kansakoulunopettajien epäluotettavuudesta. Syynä asian esille tuomiseen ylioppilas Pellikka mainitsi, että kun nuoret papit olivat
varomattomasti antautuneet luottamuksellisiin suhteisiin kansakoulunopettajien kanssa, nämä eivät olleetkaan osoittautuneet pappien luottamuksen arvoisiksi. Täten he olivat herättäneet käytöksellään suuttumusta ”itse kansassa”, jolle oli muodostunut huono kuva opettajien
opista ja elämästä.
Pappien oli Pellikan mukaan mietittävä, miten suhtautua kansakoulunopettajiin ja koulutettuun herrasmiesluokkaan ylipäätään. Hän kiisti, että olisi halunnut hahmotella sivistyneistölle jonkinlaista hierarkiaa,
mutta painotti pappien varovaisuutta suhteessa kansakoulunopettajiin.
Kyse oli statuksesta, Pellikan mukaan siitä, kuka oli gentleman eli ”jalosti sivistynyt”. Todella sivistyneeseen herrasmiesluokkaan kuuluneiden
kansakoulunopettajien osalta tilanne oli nimittäin toinen. Alustajan
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mukaan he, sivistyneitä herrasmiehiä kun olivat, ymmärsivät papin aseman ja merkityksen. Papeilla ei siis ollut mitään pelättävää, vaikka tällaisten kansakoulunopettajien ja pappien näkemykset eivät aina kävisi
yksiin.350
Keskustelunalustus asettui selkeästi puolustamaan papiston perinteistä roolia kulttuurin ja paikalliskulttuurin johtajana sekä erottautumista akateemiseen sivistyneistöön kuulumattomista kansakoulunopettajista. Sivistyneiksi kansakoulunopettajiksi määriteltiin ne, jotka ymmärsivät papin aseman kansakoulunopettajan ”yläpuolella”. Herrasmiesluokkaan kuulumattomia olivat puolestaan ne, jotka eivät tätä ymmärtäneet.
Keskustelun taustalla ollut tapaus ei enää ole yksilöitävissä, mutta
lienee ollut kokoukselle tuttu. Pellikan puheesta on joka tapauksessa
tulkittavissa auktoriteettikonflikti. Kansakoulunopettajien kouluttamisen ja kansakoululaitoksen leviämisen myötä syntyi tilanne, jossa paikkakunnan pappi ei enää ollutkaan seura- tai seutukunnan ainoa kirjallisesti sivistynyt ihminen. Opettajien tiedollinen sivistys myös liittyi sellaisiin aihepiireihin, joihin pappi ei ollut perehtynyt. Jos pappi ja opettaja olivat eri mieltä, kuka oli esimerkiksi paikkakunnan tiedollinen
auktoriteetti? Osa papistoahan oli jo aiemmin suhtautunut epäluuloisesti koko kansakouluajatukseen ja kansakoulujen perustamiseen. Tämä
yksittäinen keskustelu onkin nähtävä yhteydessään; osana kehityskulkua, jossa papin paikallinen ja tiedollinen hegemonia alkoi murtua
ja papiston auktoriteetti alkoi muuttua yhdeksi auktoriteetiksi muiden
joukossa.351 Samaan kysymykseen papiston tiedollisesta auktoriteetista
ja johtajuudesta paikallisseurakunnassa liittyi myös kolportöörikysymys. Kirjojen levittämisellä ja kiertävillä saarnaajilla oli ylioppilaiden
mielestä myönteisiä, mutta myös kielteisiä seurauksia. ”Opetusvirassa se
[”kolpörtöörintoimi”] vaikuttaa usein vahingoksi ja erittäinkin, jos ei se
alistu kirkon ja sen opettajain alle.”352
Pappien suhtautumisesta kansakoulunopettajiin syntyi tiedekuntayhdistyksessä poikkeuksellisen vilkas mielipiteenvaihto. Kansakoulunopettajia puolustavia puheenvuoroja käyttivät rahvaan lapset: multialaissyntyinen lukkarin poika Jebets Jesiel Judi Judén (vuodesta 1906
Säilä), turkulainen kirvesmiehen poika Frans Oskar Blomqvist, talonpojan poika Karl August Hildén ja Tohmajärvellä syntynyt postiljoonin
poika Nils Johan Lukander. Alustajan ajatukset, joihin siis kuului
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erottelu sivistyneisiin herrasmieskansakoulunopettajiin ja muihin kansakoulunopettajiin, eivät saaneet yleistä kannatusta. Opettajia, heidän
uskonnollisuuttaan tai koulutustaan ei kritisoitu. Ylioppilailla ei toisaalta ollut omakohtaista kokemusta papintyöstä eikä myöskään kokemusta
mahdollisesta tilanteesta, jossa papin ja opettajan auktoriteetit joutuisivat ristiriitaan. Toisaalta työkokemusta vailla olleet ylioppilaat eivät nähneet asiassa myöskään periaatteellista ristiriitaa. Kokous päätti yleisenä
toivomuksenaan, että papisto kanssakäymisessään kansakoulunopettajien, kuten kaikkien muidenkin kanssa, osoittaisi hyväntahtoisuutta ja
käyttäytyisi itse aina arvokkaasti, ettei halventaisi pyhää kutsumustaan.
Kansakoulunopettajien herrasmiesmäisyyden kyseenalaistanut ylioppilas Pellikka oli Nurmeksessa syntynyt talonpojan vesa. Hänet erotettiin
apulaispapin virastaan vuonna 1886 mainetodistuksen väärentämisen
vuoksi.353
Sivistyneistön katsomuksellinen irtautuminen kirkkokristillisyydestä
tapahtui korostetun voimakkaasti 1880-luvulla ja koski erityisesti ruotsinkielistä sivistyneistöä. Sivistyneistön tila ja maailmankatsomus puhutti kuitenkin jumaluusopin ylioppilaita jo 1870-luvulla. Disputaation ”Syistä n.k. sivistyneen luokan nurjamielisyyteen uskontoa vastaan” laati ylioppilas Mauri Ramstedt, joka esitti uskonnonvastaisuuden
syyksi ”ajanhengen ahdistelevan, materialistisen katsantotavan” sekä papiston itsensä. Opettajakysymyksen esille tuonut ylioppilas Pellikka
puolestaan löysi syyn kotien ja koulujen epäonnistumisesta kasvatustehtävässään.354
Materialistinen maailmankatsomus, johon liittyi ihmisjärjen pintapuolinen jumalointi, oli Ramstedtin mukaan johtanut puolustajansa
kristinuskon ulkopuolelle. Veltto papisto taas ei ollut riittävästi puolustanut kristinuskoa sanomalehdistössä ilmestyneitä uskonnonvastaisia
hyökkäyksiä vastaan. Yleinen mielipide oli tullut täten kahlehdituksi
poliittisten lehtien usein pintapuolisiin, kristinuskoa vastustaviin oppeihin ”kuten meidän maassamme Dagbladilaisuuteen”. Ratkaisuksi, ”tämän laiminlyömisen korwaamiseksi”, Ramstedt ehdotti kirkollisen sanomalehden perustamista, mikä jäikin tässä vaiheessa ehdotukseksi.
Noin 30 vuotta myöhemmin kirkollisen lehden eli Kotimaan perustamiseen johtaneessa Kemin rovastikuntakokouksen aloitteessa vuonna
1905 lehden tarpeellisuutta perusteltiin Ramstedtin tavoin; lehteä tarvittiin ajan kirkkokriittisen ja uskonnonvastaisen ilmapiirin vastapai203

noksi. Uskonnonvastaisuuden yksi syy oli Ramstedtin mukaan papiston
tiedon taso. Pappien puutteellinen sivistys teologian ulkopuolisissa oppiaineissa, kuten esimerkiksi historiassa ja filosofiassa, oli hänen mielestään myös luonut vaikutelman, että uskonto oli vain lapsia ja sivistymättömiä varten.355
Vuonna 1874 jumaluusopin ylioppilaat esittivät toisen kerran sanomalehden perustamista, ensimmäinen kertahan oli ollut jo 1850-luvulla. Kolmannen kerran ajatus tuli esille vuonna 1878. Tuolloin suomenkielisen lehden perustamista kannatettiin paitsi keinona kamppailla
uskonnonvastaista ajanhenkeä vastaan myös välineenä, joka integroisi
herätysliikkeet kirkkoon ja sen tunnustukseen. Ylioppilaat pitivät lehden perustamista tärkeänä keinona herätysliikkeiden saattamiseksi ”takaisin puhdasuskoiseen lutherilaisuuteen”.356
Ramstedtin näkemys oli, että uskonto on myös sivistyneistöä varten.
Mutta jos sivistyneistö ei ollut kiinnostunut uskonnosta, niin missä tuleva papisto näki ”liittolaisensa”? Aiemminhan oli jo kerrottu arvostavaan sävyyn talonpoikaissäädyn käytöksestä valtiopäivillä. Suomenkielinen keskusteluteema ”Mikä on syynä Suomen kansan tunnettuun
luottamukseen papistoonsa” löysi liittolaisekseen kansan ja kansan
”erinomaisen luottamuksen ja kunnioituksen” papistoa kohtaan. Vaikka
sivistyneistö oli osin uskonnonvastaista, ylioppilaiden tulkinnan mukaan väestön enemmistö, ”kansa” eli sivistyneistöön kuulumattomat, eivät olleet.
Maisteri E. F. Jahnssonin pitämän esityksen mukaan kansa kunnioitti pappejaan, koska ”papisto ei koskaan waaran aikana ole maatansa jättänyt, vaan päin vastoin aina jatkuvasti pontevasti ponnistellen
puolustanut ei ainoastaan säätynsä, vaan myöskin kansansa oikeuksia”.
Hänen mukaansa papisto oli aina tukenut rahvasta asettuen sen puolelle muita virkamiehiä vastaan. Suomen kansan luottamus papistoonsa
oli Jahnssonin mukaan ”filosofiallista laatua”. Tällä erikoiselta kuulostavalla huomautuksella hän tarkoitti, että suomalaisten luottamus
papistoonsa perustui tämän tekoihin. Vastaesimerkkinä hän mainitsi
slaavilaisten kansojen kunnioituksen pappejaan kohtaan. Se oli Jahnssonin mukaan perimmiltään uskonnon eikä pappien kunnioittamista ja
itse asiassa ilmaus slaavilaisen kansan tietämättömyydestä.
Jahnssonin mukaan papiston tulisi vastedeskin huolehtia siitä, että
kansan kunnioitus papistoa kohtaan säilyisi; hän kutsui kunnioituksen
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säilyttämistä papiston pyhäksi velvollisuudeksi. Esityksen ihannoituun
kuvaan papiston aiemmasta toiminnasta sekä papiston ja rahvaan suhteista ei kenelläkään kokoukseen osallistuneista 20 ylioppilaasta ollut
huomautettavaa. Ylioppilaat näyttivät siis halukkaasti hyväksyvän näkemyksen, että tavallinen kansa arvosti ja kunnioitti papistoa siitä syystä,
että papisto oli ollut sen kunnioituksen arvoinen ja toiminut kansan
puolesta niin vaikeina aikoina kuin virkamiesten mielivaltaakin vastaan.357
Yksipuolisen ihannoitu näkemys kertookin siitä, miten tuleva papisto näki tai halusi nähdä itsensä suhteessa kansaan. Papisto ei ollut kunnioituksen arvoinen siksi, että se oli uskontoa edustava hengellinen sääty, vaan se oli ansainnut kansan kunnioituksen esimerkillisellä toiminnallaan ja puolustamalla kansaa. Toisaalta tämä ihannekuva asetti myös
tuleville pappispolville tehtävän ansaita kansan kunnioitus samalla tavalla kuin se aiemmin oli ajateltu ansaitun. Toisaalta ajatus papin tai
papinviran kunnioittamisesta ei myöskään ollut aivan tuulesta temmattu, kuten alempien kansanluokkien rekrytoituminen pappisuralle sittemmin todisti.
Kansa-tematiikkaan liittyi myös FK Zachris Schalinin disputaatio.
Hän esitti teesinsä dekaanin antamasta keskusteluaiheesta ”Mitä ajateltakoon kansamme vastahakoisuudesta kansakoulua vastaan?”. Hän esitti, että kansakoulun vastustuksen syitä oli useita: kansan yleinen herraviha, kansan tekemä huomio, että oppisivistys ei pystynyt jalostamaan
opettajan eikä oppilaankaan luonnetta, sekä ne ”huonot hedelmät”, joita maanviljelyskoulut olivat tuottaneet kasvattaessaan oppilaistaan kelvottomia puoliherroja kunnollisten maanviljelijöiden sijasta. Maakunnissa aktiiviset koulujen perustajat olivat myös edistäneet epäluulojen
syntyä palkkaamalla opettajiksi turmeltuneita ylioppilaita tai muita kelvottomia henkilöitä. Kansakoulujen vastustamisen syinä olivat Schalinin mukaan lisäksi kansan muutosvastarinta, mieltymys entisiin oloihin
ja muutoksen pelko, sekä kansan uskonnollinen mielenlaatu. Kaikki
vastustuksen syyt ilmensivät hänen mukaansa kuitenkin yhtä ja samaa
asiaa; kansakoulun vastustus johtui kansan sivistyksen tasosta.
Kansakouluvastaisuuden parannuskeinoiksi Schalin esitti herrassäädyn esimerkkiä; jalostunutta sivistystä erityisesti niissä säädyn edustajissa, jotka olivat tekemisissä kansan kanssa. Herrassäädyn sivistyksen
pitäisi näkyä ihmisystävällisyytenä ja rakkautena kansaa kohtaan ohje205

nuoranaan lause ”tee talonpojalle ei ainoastaan oikein, vaan myöskin
hyvin”. Jos herrassääty itse käyttäytyisi hyvin, se hälventäisi herroja ja sivistystä kohtaan tunnettua epäluuloa. Kansakoulun piti olla myös hengeltään uskonnollinen, opettajan sivistynyt, ”mutta vähän vaativa ja kaikessa kansallinen [so. kansanomainen]”. Opetusohjelmaan piti kuulua
käsitöitä ja ruumiillista työntekoa, tehtäviä, joita talonpoika tarvitsi
omassa työssään.358
Kansakoulun perusasiat hallitus oli esitelmöijän mukaan järjestänyt
hyvin. Tarvittiin vain niiden tunnetuksi tekemistä kansan parissa ja vastaanottavaisen mielialan voimistamista. Keskustelussa kansakouluvastaisuuden syyksi esitettiin myös opettajat, jotka – toisin kuin ihannoidun pappiskuvan papit – ”käyttäytyivät sopimattomasti itse kansaa vastaan”. Opettajien asennetta kansaan ei huomautukseen vastanneen
esitelmöijä Schalinin mielestä voitu arvostella. Jos näin väitettäisiin,
arvosteltaisiin hänen mukaansa samalla opettajankoulutuslaitosta sekä
kaikin voimin Suomen kansan sivistystasoa kohottamaan pyrkinyttä
ylitarkastaja Uno Cygnaeusta eikä näin voitu hänen mielestään menetellä. Opettajien asennoituminen ”kansaan” jäi siis käsittelemättä.
Muiksi kansan epäluuloa lisääviksi syiksi keskustelussa mainittiin kansakoulujen huono uskonnonopetus, mitä arvostelua esitelmöijä niin
ikään piti liian ankarana, mutta professori Ingman aiheellisena. Opettajien, vaikkeivat olisikaan uudestisyntyneitä, tuli hänen mukaansa olla
yhtä uskonnollisia kuin kansa, jota he opettivat.359
Dekaani Ingmanin kommenteissa näkyi epäluottamus ja kauna
kansakoulunopettajia, hänen ikäpolvelleen uusia kansankasvattajia,
kohtaan. Hänen mielestään kansakoulunopettajissa oli monenlaista vikaa. He pitivät itseään ”suurempina ja jalompina kun ovatkaan, pitävät
itseään auringon säteinä, joka Jyväskylästä loistaa Suomen kansalle, jolla
ei tähän asti ole valoa ollut!” Kansakoulunopettajien itseluottamus näytti erityisesti ärsyttäneen dekaania, joka esittikin, että heidän olisi pitänyt
olla kaikessa kansan miehiä, myös pukeutumisessaan ja käytöksessään.
Näin siis kansakoulujen opettajien olisi jo ulkoisesti tullut erottautua
sivistyneistöstä. Opettajat eivät Ingmanin mielestä olisi saaneet pukeutua ja käyttäytyä kuin sivistyneistö.
Ingmanin mukaan kansakoulua parempi olisikin kiertokoulu, mitä
ajatusta esitelmöijä puolestaan vastusti samoin kuin dekaanin esittämää
kritiikkiä. Schalinin mukaan kansan kansakouluvastaisuuden syy ei ol206

lut seminaarissa, vaan asiasta oli aiheellista syyttää ”ikuisia kohtia ja erityisiä suhteita kansan elämässä”. Kun joku ylioppilas esitti kansakouluvastaisuuden syyksi liian pitkiä lukukausia – aikaisin syksyllä ja myöhään keväällä lapsilla oli vielä työtä kotona – , Ingman puuttui jälleen
keskusteluun. Kansakoulun ongelma oli hänen mukaansa sen saksalainen malli, joka ei soveltunut Suomen kaltaiseen harvaan asuttuun maahan.360
Loppupäätelmänään tiedekuntayhdistyksen kokous esitti, että kansakouluvastaisuuden syinä oli esitelmöijän esittämät kansan sivistystaso
ja herrassäädyn ylimielinen käytös, kansan pelko koulujen aiheuttamista taloudellisista rasitteista, puutteellinen uskonnonopetus, käsityön ja
ruumiillisen työn laiminlyönti opetuksessa sekä Ingmanin esiintuoma
”opettajain rahvaasta poikkeava elämä vaatteessa ja herrastelemisissa”.
Kun kansakoulu oli siirtänyt kansan sivistämisen kirkon ja papiston uskonnollis-siveellisen vaikutuspiirin ulkopuolelle, tulevat papit halusivatkin, että kansakoulut olisivat uskonnollisia, luonnollisesti luterilaisia
kouluja. Niinpä kouluvastaisuuden parannuskeinoksi esitettiin tätä ”paluuta uskontoon”. Jotta koulut voittaisivat kansan luottamuksen, niiden
piti olla uskonnollisia. Opettajien piti puolestaan olla ”kaikissa suhteissa
kansalliset ja siivot - -”. Julkiseen sanomalehtikeskusteluun ja yleisen
kansakoulukokouksen käsittelyyn kysymys kansakouluopetuksen uskonnollisesta valvonnasta sekä pappien ja opettajien keskinäisestä suhteesta päätyi 1870-luvun lopulla ja 1880-luvun alussa.361
Ylioppilaiden näkemykset kansakouluvastaisuudesta olivat aiheellisia. Hahmotellessaan syitä kansakoulua kohtaan tunnettuun epäluuloisuuteen maaseudulla Taimo Iisalo on kiinnittänyt huomiota erityisesti
koulun tuomaan taloudelliseen rasitukseen, pelkoon koulun tuottamista puoliherroista, jotka eivät enää viihtyisi isiensä ammateissa, sekä kansan uskonnolliseen epäluuloon. Kouluopetuksessa tarpeettomiksi koettiin ne oppiaineet, jotka eivät kuuluneet perinnäiseen kansanopetukseen. Uskonnon ja maallisten oppiaineiden välillä nähtiin suuri merkitysero; uskonnonopetus oli tarpeellista, muu opetus sitä vastoin ei.362
Tiedekuntayhdistyksen oma lisäys, että kansakoulunopettajien pitäisi
olla vaatteissaan ja elintavoissaan kansanomaisia, on puolestaan nähtävä
yrityksenä ylläpitää vanhan statusjärjestelmän ulkoisia merkkejä.
”Paluu uskontoon” sai myös toisenlaisia ilmenemismuotoja. Uskonnon viikkotuntimäärää esitettiin nostettavaksi kahdesta kolmeen ja esi207

tettiin, että kirkon olisi hoidettava koulujen uskonnonopetus. Koulujen
uskonnonopettajien olisi myös pitänyt olla pappeja. Kristinuskolle vieraiden tai vihamielisten näkemysten levitessä sivistyneistössä kysymys
koulujen kristillisyydestä, niiden uskonnonopettajista ja uskonnonopetuksesta tuli ”kirkollisuuden” näkökulmasta keskeiseksi 1870-luvulla. Asiaa käsiteltiin sekä pappeinkokouksissa, kirkolliskokouksessa että
tulevien pappienkin eli jumaluusopin ylioppilaiden kokouksissa. Uskonnonopetusta käsiteltäessä ylioppilaat ja tiedekunnan opettajat näyttävät olleen samaa mieltä kuin papisto ja kirkolliskokous: koulun oli oltava kristillinen.363
UUSI

INSPEHTORI , UUTTA VAUHTIA PAPPISSIVISTYKSEN PARANTAMISEEN

A. F. Granfeltin jäätyä eläkkeelle A. W. Ingman tuli syyslukukauden
1875 alussa teologisen tiedekunnan dekaaniksi ja tiedekuntayhdistyksen inspehtoriksi. Hän otti tiedekuntayhdistyksessä selvästi edeltäjäänsä aktiivisemman roolin ja ilmoitti, että hän aikoi luennoida joka toisessa kokouksessa jostain tärkeästä ajankohtaisesta aiheesta. Ottaen
huomioon, että kyse oli ylioppilaiden kokouksista, opettajakunnan ääni kuului Ingmanin aikana kokouksissa vahvana. Samanaikaisesti dekaani Ingmanin aktiivisen roolin kanssa ylioppilaiden pitämät väittelyesitykset vähenivät. Dekaanin mukaan tämä johtui ylioppilaiden tieteellisen sivistyksen puutteista. Hän kehotti ylioppilaita opiskelemaan
aiempaa paremmin ja täten valmistautumaan väittelyteesien pitäjiksi.
Kun dekaani inspehtorikautensa alkuvuosina määräsi väittelyiden aiheetkin, saattoi syynä ylioppilaiden haluttomuuteen pitää väitöksiä olla
juuri tämä dekaanin omaksuma aktiivinen rooli, joka ei juurikaan jättänyt sijaa ylioppilaiden omalle aktiivisuudelle. Tästä huolimatta ylioppilaiden osallistuminen kokouksiin oli selkeästi aktiivisempaa kuin
Granfeltin kaudella.
Ingmanin tavasta johtaa ylioppilaiden toimintaa kertoo yksityiskohta, että hän oli omin päin luvannut tiedekuntayhdistyksen kokousajan
ja -tilan jonkin musiikkiesityksen esittämiseen. Ylioppilaat ilmoittivat
suostuvansa asiaan, mutta näpäyttivät dekaania ”muistutuksella, ettei se
ole edespäin tavaksi otettava”. Helmikuussa 1877 pidettäväksi aiottu
”soitelma” peruuntui, mutta tiedekuntayhdistyskään ei pitänyt kokoustaan.364
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Kevätlukukauden 1877 alussa esitelmäkäytäntö muuttui. Ingman ilmoitti, että vastedes ylioppilaat saivat itse valita väittelyaiheensa, jos eivät halunneet väitellä hänen esittämistään teemoista. Hänen ehdottamansa aiheet käsittelivät pappissivistyksen lisäksi yksinomaan uskonnollisia ja teologisia kysymyksiä. Jokaisessa kokouksessa dekaani kuitenkin määräsi ehdotetuista aiheista seuraavan kokouksen keskustelunaiheen. Täten tiedekuntayhdistyksen keskustelut Ingmanin inspehtorikaudella eivät kuvastaneet ensisijaisesti ylioppilaiden omia kiinnostuksenkohteita tai aiheita, joita he itse olisivat halunneet tuoda yleiseen keskusteluun. Keskustelua kyllä käytiin, mutta niiden aiheet oli määrännyt
dekaani Ingman. Kun esimerkiksi tammikuussa kahteen kokoontumiseen osallistui joukko nimeltä mainitsemattomia pappeja ja valtiopäivämiehiä, he eivät kuulleet mistä ylioppilaat keskustelivat saatikka mistä
he ehkä olisivat halunneet keskustella. Toisessa kokouksessa esitelmöi
dekaani, toisessa hän puuttui aktiivisesti itse ehdottamastaan aiheesta eli
allegorisesta saarnatavasta käytyyn keskusteluun. Kuten aiemminkin
ylioppilastiedekunnan virkakielenä oli suomi. Keskusteluissa kukin sai
käyttää äidinkieltään, ja suomea taitamattomia Ingman kehotti harjoittamaan suomen kielen taitoaan juuri väittelyissä ”niin kuin muinoin
latinaakin harjoitettiin tämmöisissä väitöstiloissa”.365
Ingmanin inspehtorikaudella jumaluusopin ylioppilaat käsittelivät
ensimmäisen kerran seksuaalisuuteen liittyvää teemaa, josta esitelmöi
otsikolla Om Selibatet och Munkväsendet ylioppilas Emil von Hertzen.
Ingman piti esitelmää esimerkillisenä ja kehotti muitakin samanlaisiin
avauksiin ”osoittaksemme, että meidänkin tiedekunnassamme on kykyä
ja harrastusta toimimaan”.366 Esitelmän sisältö tai siitä mahdollisesti
käyty keskustelu eivät ole säilyneet.
Ingmanin johtamissa kokouksissa kävi 30–45 henkeä, selvästi
enemmän kuin edeltävän inspehtorin aikana, mutta Granfeltin inspehtorikauden loppuaikoina alkanut jonkinlainen toiminnan lamaantuminen näytti jatkuvan. Kokoukset olivat ilmeisesti kaikkien osanottajien
mielestä tylsiä; niiden virkistämiseksi päätettiin ryhtyä esimerkiksi laulamaan neliäänisesti. Ingmanin pitämä ensimmäinen ”ajankohtaisiin aiheisiin” liittyvä esitelmä ei sekään ehkä ensi näkemältä luonut kokouksiin suurta intoa. Hänen aiheenaan oli teologinen sivistys, jota hän
esitteli paitsi kirkkohistorian eri aikakausilta myös Vanhan ja Uuden
testamentin aijoilta. Aihe oli kuitenkin mitä ajankohtaisin, tuolloiseen
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keskusteluun pappissivistyksen puutteista liittynyt historiallinen katsaus
pappissivistyksen vaiheisiin. Hän piti aiheesta pari esitelmää, joista viimeinen käsitteli suomalaista pappissivistystä 1800-luvulla; mitä se oli
ollut, miten sitä oli kritisoitu ja missä määrin esitetty kritiikki oli ollut
oikeutettua.367
Syyslukukauden 1875 dekaani Ingman johti tiedekuntayhdistystä
suvereenisti valistuneen itsevaltiaan tavoin ja ilman ylioppilaiden esittämää julkista kritiikkiä. Ylioppilaiden esitelmiä ja alustuksia oli 1870-luvun alkuvuosiin verrattuna niukalti. Vaikka Ingmanin esitelmöiminen
ruotsiksi liittyi tiedekunnan kielipoliittisen tilanteeseen, eivät inspehtorit olleet aiemmin näin laajasti puuttuneet ylioppilasyhdistyksen toimintaan, varsinkin kun Ingman vielä ehdotti aiheet ylioppilaiden pitämille esitelmille. Hän oli myös ensimmäinen, jonka kotona tiedekuntayhdistys piti kokoustaan. Dekaanina Ingman saarnasi ylioppilaille
pappissivistyksen parantamista, ”oikeaksi theologiksi” tulemisen merkitystä, ”Dekano soisi tiedekuntalaisissa syntyvän rakkauden Yliopistoon,
tieteisiin ja etenkin oman tiedekunnan erinäisiin rientoihin. Tähän toivoo Dekano tiedekuntalaisten sydämmessänsä vastaavan jaa ja amen”.368
Ingmanin kaudella teologian ylioppilaille julistettiin haettavaksi
myös opiskelupaikka ”ulkomailla”: Pietarin evankelis-luterilaisen konsistorin stipendi Tarton yliopistoon. Stipendin saamisen ehtoina oli
suullinen ja kirjallinen saksan kielen taito, tutkinnon suorittaminen
Tartossa ja vähintään neljän vuoden työskentely valmistumisen jälkeen
pappina Pietarin kuvernementissa. Stipendiasia kertoo aikakauden
muutoksesta. Teologien stipendeistä Tarttoon oli alun perin keskusteltu
jo vuonna 1838, mutta tuolloin venäläisten viranomaisten epäluulo ja
huhut teologisen tiedekunnan poliittisesta ja moraalisesta epäluotettavuudesta estivät hankkeen toteuttamisen.369 Toisin kuin 1850-luvulla
ehdotus ei tällä kertaa kirvoittanut kommentteja ”isänmaan hylkäämisestä”. Taustaltaan aiempaa köyhempi opiskelija-aines ehkä myös tarvitsi tämänkaltaisia opiskelu- ja työtilaisuuksia opiskeluaikaisten velkojensa maksamiseen.
Ingmanin ehdottamasta aiheesta eli tutkintovaatimuksista alustanut
maisteri Henrik Wegelius kannatti vaatimusten tiukentamista. Hänen
mielestään papin asema yhteiskunnassa edellytti, että ”hän seurasi aikansa edistystä tiedossa ja sivistyksessä”. Tutkintovaatimuksia oli kiristettävä latinassa, kreikassa ja hepreassa. Lisäksi filosofian ja suomen kie210

len opiskelua oli lisättävä. Tutkintovaatimuksia oli kiristettävä, siitä ylioppilaat olivat melko yksimielisiä, mutta heidän mielestään latinaa huomattavasti tärkeämpi oppiaine olisi historia. Suomen historian tuntemisen tärkeyttä korosti myös Wegelius. Ainoastaan ylioppilas Karl Anders
Troberg piti kurssien lisäämistä tarpeettomana, jopa vahingollisenakin.
Hänen mukaansa kurssien lisäämisen myötä tieteellinen lukeminen ja
tutkiminen muuttuisi pelkäksi läksynluvuksi. Hänen mielestään jo kouluissa opetettiin riittävästi humanistisia aineita. Jos niihin halusi perehtyä
laajemmin, kukin saattoi osallistua muiden tiedekuntien opetukseen.370
Keskustelun päätti dekaani Ingman, joka kertoi, että teologisen tiedekunnan opettajat olivat muutama vuosi aiemmin miettineet tutkintovaatimusten tiukentamista ja hanke oli edennyt senaattiin saakka. Tuolloin päättötutkintoon ehdotettiin sisällytettäviksi tunnustuskirjojen
kääntämistä, yleistä historiaa, filosofian historiaa ja psykologiaa. Yliopiston konsistori oli pyytänyt ehdotuksesta lausunnot tuomiokapituleilta,
joista Turku ja Kuopio puolsivat uudistusta. Porvoon tuomiokapituli ei
kuitenkaan hyväksynyt ehdotusta, ja niin koko hanke raukesi.
Omana kantanaan Ingman esitti, ettei tutkinnolle pitänyt asettaa liian suuria vaatimuksia eikä uusia oppiaineita kannattanut sisällyttää
opintoihin. Opiskelusta ei saanut tulla läksyjenlukua eikä kannattanut
asettaa niin korkeita vaatimuksia, ettei kukaan pystyisi niitä suorittamaan. Hän mainitsi, että Saksassa teologin tutkinto oli vaativampi,
mutta siellä jo koulujen Suomea perusteellisempi opetusohjelmakin loi
laajemman perustan teologisille opinnoille. Tuolloisten oppiaineiden
tutkintovaatimuksia sen sijaan tuli kiristää. Ingman varoitteli ylioppilaita käyttämästä liiallisesti aikaansa ja rahojaan taiteiden harrastamiseen,
mikä hänen mielestään johti velttouteen tieteellisissä opinnoissa. Isänmaallisia harrastuksia ja suomen kielen harjoittelua hän puolestaan suositteli.371
Eksegetiikan professori Ingman nosti pappissivistyksen keskustelunaiheeksi jälleen keväällä 1877. Hänen mielestään eksegetiikan laiminlyöminen oli syynä teologian tuolloiseen tilaan; teologia oli joutunut
rappiolle. Inspehtorin mukaan perusopinnoissa olisi opiskeltava psykologiaa, filosofiaa, vanhoja kieliä ja yleistä historiaa, esittipä hän kysymyksen olisiko filosofian professorin opetettava ja pidettävä tenttejä
teologeille. Hänen mukaansa pappistaimien pitäisi opiskella vähintään
kaksi lukuvuotta eksegetiikkaa ja kaksi vuotta muita teologisia oppiai211

neita. Hän myös kehotti pappeja veljespiireissä jatkamaan eksegetiikan
opiskelua valmistumisen jälkeen. Ainoa ylioppilaiden kommentti asiaan
oli maisteri Wegeliuksen mielipide, että tärkeämpää kuin teologian jakaminen kahtia eksegetiikkaan ja muihin oppiaineisiin olisi teoreettisen
ja käytännöllisen teologian erottaminen toisistaan.372
Pappissivistyksen tason nostamisella oli useita puolestapuhujia.
Omista lähtökohdistaan tätä oli ajanut yliopiston sijaiskansleri von
Kothen, sitä olivat eri yhteyksissä ehdottaneet teologisen tiedekunnan
professorit ja aiheesta oli keskusteltu tiedekuntayhdistyksen kokouksissa. Hankkeen taustalla oli uskonnonvastainen aikalaiskritiikki, joka jo
1860-luvulta alkaen oli leimannut teologikoulutuksen huonoksi sekä
papit ja teologian ylioppilaat sivistymättömiksi. Teologisen sivistyksen
parantaminen nähtiin keinoksi taistella sivistyneistön uskonnonvastaisuutta vastaan ja keinoksi voittaa sivistyneistö uskonnolle säilymällä samalla sivistystasolla muun koulutetun sivistyneistön kanssa.
Teologian ylioppilaat olivat sivistymättömiä. Tämä kuitenkin tarkoitti ylioppilaiden sosiaalisen taustan sivistymättömyyttä, sitä, että
suurin osa heistä ei tullut sivistyskodeista. Sivistyskotien jälkeläisten
osuus papiksi opiskelevien joukossa oli vähentynyt ja ensimmäisen polven sivistyneistön osuus tulevassa papistossa oli kohonnut huomattavasti. Korkeampien yhteiskuntaluokkien tapakulttuuri ja elämäntapa olivat
vieraita tulevan papiston enemmistölle. Sivistymättömyys-kritiikissä ei
ensisijaisesti ollut kyse teologisen koulutuksen heikkoudesta tai teologian ylioppilaiden tiedollisista kyvyistä muihin ylioppilaisiin verrattuna,
vaan sosiaalisen ja kulttuurisen taustan eroista.
1880-luvulta lähtien tulevan papiston enemmistö oli lähtökohdiltaan kansankulttuurin, kansanelämän ja kansanhurskauden tuntijoita,
ei korkeakulttuurin tai suomalaisen sivistyneistön aatemaailmassa kasvaneita nuorukaisia. Eino Murtorinne on kuvannut kuinka papisto
kansanomaistui ja kansallistui, pappisideaali muuttui ja papisto vieraantui sivistyneistön yhteiskuntaihanteista.373 Tämä muutos ei syntynyt
papistossa, vaan teologiaa opiskelleiden ylioppilaiden parissa Helsingin
yliopistossa. Säätytaustaltaan alaluokkaistunut ylioppilasaines piti omalle sosiaaliselle, sivistykselliselle ja taloudelliselle taustalleen vieraita
kulttuuripyrintöjä uskonnollisesti tuomittavina. Samalla ylioppilaat
”teologisesti legitimoivat” sen maalaisen, kansanomaisen uskonnollisen
elämäntavan, jota he omalta taustaltaan edustivat.
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Sivistyneistön uskontokritiikissä ja jumaluusopin ylioppilaiden
kulttuurikritiikissä olivatkin vastakkain maaseutu ja kaupunki, ruotsinkielisen sivistyneistön liberalismi ja suomenkielisen kansan traditionalismi. Jumaluusopin ylioppilaiden, tuon ajan voimakkaimmassa ylöspäin kohoavassa säätykierrossa olleen akateemisen ryhmän, kannanotot
olivat maalaisen Suomen ensimmäisen polven sivistyneistön vastaus
suomalaisen yhteiskunnan modernisaatioon.
Traditionalismi on halua säilyttää kaikki ennallaan. Kun tätä järkytetään, syntyy vastarintaa. Halu kaiken ennallaan säilyttämisestä muuttuu päämäärähakuiseksi liikkeeksi. Traditionalismi on asenne tai taipumus, kun taas konservatismi on ohjelma. Jumaluusopin ylioppilaiden
traditionalismista syntyi moderni yhteiskunnallinen ilmiö, säilyttäjäsukupolven konservatismi. Hurskauselämään kääntyneiden säilyttäjien sukupolven mielipiteenmuodostus näyttää sopivan Karl Mannheimin kuvaukseen konservatiivisesta mentaliteetista. Säilyttäjäsukupolvi ei
ollut kiinnostunut teoretisoinneista, vallitsevat olot ymmärrettiin jumalalliseksi järjestykseksi [Mannheim puhuu olemassa olevasta luonnonjärjestyksestä], johon sopeutumista ei koettu ongelmalliseksi, vaan päinvastoin luonnolliseksi ja luonnonmukaiseksi. Konservatiivisessa mentaliteetissa tieto liittyy ensisijaisesti kontrolliin, se antaa haltijalleen välineet käytännön elämänhallintaan.374
Pekka Suvanto on tutkinut konservatismia Englannissa, Saksassa,
Ruotsissa, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Suomen osalta hän
huomauttaa seuraavaa. ”Suomalainen konservatismi on ollut muista
täysin poikkeavaa. Sen aatemaailma on ollut perustaltaan talonpoikainen, voimakkaasti luterilainen ja kansallinen. Se on edustanut suomenkielistä syrjittyä väestöä, joka on pyrkinyt säätykierrossa ylöspäin. Peritty valta on ollut ruotsinkielisten käsissä, mutta hekään eivät ole edustaneet ylintä poliittista valtaa: se kuului pitkän aikaa Venäjän autokraattiselle keisarille.”375 Autonomian kauden jälkipuoliskon jumaluusopin
ylioppilaat ja heidän poliittis-yhteiskunnallinen mielipiteenmuodostuksensa eivät olleet suomalaisesta yhteiskuntakehityksestä irrallisia. He olivat toisaalta tyypillisiä, mutta traditionalismista konservatismiksi muotoutuvan liikehdinnän sisällä samalla omaleimaisia suomalaisen konservatismin edustajia.
1800-luvun lopulta alkaen papisto koostui suurelta osin suomenkielisistä ”kansanmiehistä”, joiden oman taustan kulttuurinen pääoma oli
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toisenlainen kuin säätyläiskodeista lähteneillä ylioppilailla. Ylioppilaiden sosiaalinen tausta vaikutti heidän mielipiteenmuodostukseensa ja
siihen, miten he ymmärsivät ”totuuden”. Yhä enenevässä määrin papiston kasvuympäristö ja oma tausta oli sama tai samantyyppinen kuin sen
kansan enemmistön, jota he pappeina opettivat ja jolle he saarnasivat.
Mitä tämä merkitsi luterilaisen kirkon asemalle ja myöhemmälle kehitykselle tai luterilaisesta kirkosta sen jäsenille muodostuvaan kuvaan, on
toisen tutkimuksen aihe.
Tulevan papiston ”kansanomaisuus” näkyy selkeästi ylioppilaiden
kannanotoissa, joissa korostuivat perinteistä yhteiskuntajärjestystä ja yhteiselämää koskevien muutosten vastustaminen, kulttuurielämän kritiikki ja sen ilmiöiden vieraus sekä tuomittavuus. Näitä tulkintoja tukivat niin ikään talonpoikaistaustaisten herätysliikkeiden käsitykset sekä
suomalaisissa teologipiireissä jalansijaa saanut beckiläisyydeksi kutsuttu,
kulttuurinäkemykseltään kapea raamattuteologia. Jumaluusopin ylioppilaiden enemmistö oli kotoisin alemmista säädyistä. Voidaan ajatella,
että tämä osaltaan selittää myös ylioppilaiden jalkautumista kansan pariin, sosiaalista toimintaa yhteiskunnan huono-osaisten parissa ja halukkuutta puuttua epäkohtiin yli säätyrajojen. Niin sanotun kulttuurisen
pääoman puutetta arvioitaessa on otettava huomioon myös uudehko
suomenkielinen koulujärjestelmä, joka ilmeisesti vasta vähitellen pystyi
tasaamaan ylioppilaiden sosiaalisesta ja taloudellisesta taustasta johtuvia
kulttuurieroja.
Niin sanotun tavallisen kansan jälkeläiset eivät olleet säätyläisylioppilaiden tavoin kasvaneet korkeakulttuurissa eivätkä olleet oppineet
näkemään kulttuuririentoja osana sivistyselämää. Sen sijaan he epäilemättä säätyläisnuorukaisia paremmin tunsivat kansan arkea, olivat itse
tottuneita fyysiseen työntekoon ja tunsivat kansan ongelmia. Onkin
kiinnostavaa, että samaan aikaan kun papiston sosiaalisessa taustassa tapahtui voimakkaita muutoksia, pappisidentiteetti osin muuttui, osin
pysyi ennallaan. Pappisideaaliksi tuli kansanhurskaus tapanormeineen
aiemman säätyläistöön ja sen tapanormistoon identifioituneen pappiskäsityksen sijaan. Samanaikaisesti säätyläistön ulkopuolelta tulleet ylioppilaat kuitenkin näkivät oman roolinsa papiston perinteisen hegemonian puolustajina – tosin uudenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa –
ja itsensä akateemisen, teologisen oppitradition kantajina, kuten esimerkiksi kansakoulunopettajien ”kansanomaisuuden” pohtiminen todisti.
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Joka tapauksessa sivistyneistön kritiikkiin reagoimista pidettiin tärkeänä. Asian tuolloista tärkeyttä osoittaa, että pappissivistyksen kohottaminen ymmärrettiin koko teologisen tiedekunnan asiaksi. Ylioppilaat
rekrytoitiin keskusteluun opintojen sisällöstä ja tulevista oppiaineista,
mihin erityisesti dekaani Ingman pyrki inspehtorikaudellaan. Pappissivistyksestä väitelleen maisteri Hallbergin mielestä teologien pitäisi ennen teologian opintoja suorittaa filosofian tutkinto. Ehdotus ei tarkoittanut paluuta jo Turussa sovellettuun malliin, jossa ennen teologisia
opintoja opiskeltiin filosofisessa tiedekunnassa filosofian maisteriksi,
vaan filosofian opintoja. Filosofian tuntemista pidettiin tarpeellisena,
mutta ylioppilaiden yleistä kantaa ei asiassa löytynyt. Oltiin sitä mieltä,
että teologisten opintojen ohella filosofiaan ei pystyttäisi perehtymään
kyllin laajasti, kaikilla ei ollut kykyä filosofian harrastamiseen ja filosofinen harrastus voisi johtaa ylioppilaita ”väärään humanismiin” ja pois oikeasta uskosta. Pidentynyt opiskeluaika puolestaan velkaannuttaisi köyhiä ylioppilaita niin, että pienillä papinpalkoilla velkoja ei voisi hoitaa.376
Tuolloisen dekaanin Råberghin mukaan jonkinlaisen alkututkinnon
tulo osaksi teologian opiskelua oli väistämätöntä, ja siksi ”meidän”, kuten hän sanoi ylioppilaille, oli määriteltävä millainen tuo tutkinto olisi.
Yhteistä mielipidettä ei syntynyt, mutta oppiaineiksi ehdotettiin filosofian historiaa, psykologiaa, yleistä kulttuurihistoriaa, tunnustuskirjojen
tenttimistä latinaksi, hepreaa, kreikkaa ja logiikkaa. Ylioppilaat myös
ehdottivat muutosta opintojen arvostelukäytäntöön; kaikkiin arvosanoihin vaadittaisiin sama oppimäärä, ja sen osaaminen arvosteltaisiin.
Aiemmassa käytännössähän, approbatur-, cum laude- ja laudatur-kurssien osalta, mitattiin opintojen määrää. Nyt siis ehdotettiin, että kyseiset
suoritukset arvioitaisiin ei vain suoritetuiksi, vaan arvosanoin. Tätä uudistusta myös dekaani piti asiallisena.377
Ylioppilaille annettiin mahdollisuus tai ainakin selkeä tunne mahdollisuudesta vaikuttaa tulevan uudistuksen sisältöön eikä uutta tutkintoa annettu ”ylhäältä” ylioppilaiden suoritettavaksi. Epäilemättä tiedekunnan opettajakunta halusi tulossa olevalle uudistukselle myös ylioppilaiden tuen. Tutkinnonuudistus astui voimaan helmikuussa 1886.378
Teologinen tiedekunta poikkesi muista Aleksanterin yliopiston tiedekunnista myös valmistumisprosenttinsa suhteen. Verrattuna muihin
tiedekuntiin, joissa jopa puolet opiskelijoista keskeytti opintonsa, teolo215

Teologisen tiedekunnan luennolla. Vuoden 1886 tutkinnonuudistuksen yhteydessä teologiseen tiedekuntaan perustettiin käytännöllisen teologian assistentin virka, jonka haltijan tehtävänä oli ylioppilaiden käytännöllisten harjoitusten ohjaaminen. Tiedekunta kutsui tähän tehtävään K. A. Appelbergin. Piirros
on jumaluusoppia opiskelleen Jaakko Gummeruksen, tulevan professorin ja
piispan, luentomuistiinpanoihinsa 1890-luvulla raapustama kuva Appelbergin
homiletiikan luennoista.379 Helsingin yliopistomuseon kuva-arkisto.

gisen tiedekunnan valmistumisprosentti oli erittäin korkea. Lähes kaikki opintonsa aloittaneet myös valmistuivat. Matti Klinge on pitänyt yhtenä korkean valmistumisprosentin syynä vuoden 1886 onnistunutta
tutkinnonuudistusta. Valmistumista edisti kuitenkin tutkinnonuudistuksen lisäksi ja epäilemättä sitä enemmän tiedekunnan selkeä ammattikuva, sinne tultiin valmistumaan papeiksi, ja ylioppilaiden uskonnollinen motivaatio tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Merkittävä tekijä täs216

säkin suhteessa oli ensimmäisen polven sivistyneistö ja sen suuri osuus
teologisessa tiedekunnassa. Alimmista yhteiskuntaluokista opiskelemaan lähtevät lähtivät yliopistoon valmistuakseen. Monien ylioppilaiden vähävaraisuus toimi opintoihin työntävänä voimana. Toisaalta valmistumisen tarjoama sosiaalisen ja taloudellisenkin nousun mahdollisuus muodosti valmistumista tukevan vetovoiman.380

TIEDEKUNTAYHDISTYS
TOVERIKURIN

HAJOAA SUSIIN JA LAMPAISIIN

KIRISTÄMINEN

Vuonna 1881 tiedekuntayhdistyksellä oli käsiteltävänään kaksi mieliä
kuohuttanutta kysymystä: taloudellinen skandaali ja toverikurin tiukentaminen. Sijaiskansleri vahvisti teologisen tiedekuntayhdistyksen
kurinpitosäännöt vuonna 1882, mikä merkitsi sekä ylioppilaiden valvonnan kiristymistä että sen luonteen muuttumista. Tiedekuntayhdistyksestä tuli toverituomioistuin, joka sai laajahkot valtuudet ohjata ja
tuomita jäsenistöään. Kysymystä, missä määrin tiedekuntayhdistys oli
vastuussa yksityisten jäsentensä siveellisestä käytöksestä, oli käsitelty jo
vuonna 1880.381 Konkreettisen sysäyksen kurinpidon tehostamiseen
antoivat tiedekuntayhdistyksen taloudenhoidossa kevätlukukaudella
1881 paljastuneet väärinkäytökset, jotka tulivat tunnetuiksi myös sen
ulkopuolella.
Rahastonhoitajana toiminut Carl Schamil Hallberg ei toimittanut
tilejä tarkastettavaksi. Hän oli laiminlyönyt rahastonhoitajalle kuuluvia
tehtäviä ja käyttänyt tiedekuntayhdistyksen varoja omiin tarkoituksiinsa. Hoitaessaan tiedekuntayhdistyksen lainarahastoa hän oli muun muassa nostanut siitä lainoja itselleen kahden muun ylioppilaan nimissä ja
heidän tietämättään sekä jättänyt Antipoffin koulutilojen vuokran maksamatta. Tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoissa mainitut taloudenhoitajan laiminlyönnit näyttävät yksiselitteisen selkeiltä. Koulun vuokrat oli
aiemmin maksettu tiedekuntayhdistyksen hankkimista varoista, mutta
nyt niitä varten jouduttiin järjestämään erillinen keräys. Tiedekuntayhdistys julisti yksimielisesti Hallbergin menettämään ”kaiken luottamuksen”. Se antoi maaliskuussa uhkavaatimuksen, että jollei rahastonhoitaja toimittaisi hallussaan olevia tilikirjoja ja yhdistyksen varoja takaisin yhdistykselle, inspehtori Råbergh ottaisi asiassa yhteyttä yliopis217

ton rehtoriin. Taloudenhoitoon liittyvät epäselvyydet herättivät tiedekuntayhdistyksessä suurta huomiota ja niiden käsittely toi kokouksiin
runsaan, noin 80:een nousevan ylioppilasjoukon.382
Taloudellisen skandaalin ilmitulo tuki ylioppilaiden valvonnan kiristämistä ja vaatimusta siveellisyyden tason kohottamisesta. Uusissa säännöissä tiedekuntayhdistyksen tehtäväksi määriteltiin valvoa jäsenistönsä
siveellistä elämää niin tiedekuntaan pyrittäessä, opiskeluaikana kuin ylioppilaan valmistuessa tiedekunnasta. Tiedekunnassa oli noudatettava
kristillistä, vakavaa kuria ja jokainen oli velvollinen valvomaan paitsi
omaansa myös toisten ylioppilaiden vaellusta. Sääntöehdotuksen mukaan uusia ylioppilaita ei otettaisi tiedekunnan matrikkeliin ennen kuin
jokaisen lukukauden ensimmäisessä kokouksessa eri osakuntien teologian
ylioppilaista valittu valiokunta olisi antanut lausuntonsa opiskelijoiden
siveellisyydestä. Näin opiskelijoiden siveellinen käytös arvioitaisiin sekä
opintojen alussa, ehtona kirjoittautumiselle, että valmistumisen yhteydessä. Tätä ehdotusta ei kuitenkaan sisällytetty sääntöihin.
Tiedekunnassa opiskelevaa siveellisesti arveluttavaa ylioppilasta tuli
puolestaan nuhdella ”Jumalan sanalla ja sen hengessä”. Jos pahe oli julkinen tai koski useampaa ylioppilasta, täytyi valita kolmijäseninen valiokunta, joka ”esitti onko syytetty vapautettava, julkisesti nuhdeltava
tai onko asia annettava rehtorin käsittelyyn”. Asian ei-vapaaehtoista
luonnetta kuvasti se, ettei kyseisen valiokunnan jäsenyydestä voinut
kieltäytyä. Esimerkkeinä valiokuntakäsittelyä edellyttävistä paheista
mainittiin ”luottamusmiesten virkarikokset, hävytön syntielämä ja Jumalan nimen julkipilkka”.383
Toverikurin tiukentamista vastusti näkyvimmin sittemmin pappina
ja kirjailijana uran luonut Juho Reijonen (1855–1924). Nurmeksessa
syntynyt maakauppiaan poika oli keväällä 1881 opintojensa loppuvaiheessa. Reijosen mielestä kenelläkään jumaluusopin ylioppilaalla ei ollut
oikeutta arvostella toisten siveellistä käytöstä; oman siveellisyytensä
arvostelijaksi hän kelpuutti vain ”absoluuttisen siveellisen olennon”.
Opiskelijatoverin siveellisyyden arvioiminen huonoksi oli hänen mielestään opiskelijatoverin häpäisemistä. Toveriarvioinnin käyttöönotto johti
Reijosen mukaan ”kantelijoiden ja pahaapuhujain ammattikunnan”
syntyyn, varsinkin kun hänen mukaansa teologiylioppilaiden joukossa
oli jo valmiiksi miehiä, joilla oli taipumusta toisten olemattomien vikojen urkkimiseen ja luulojen kertomiseen varmoina tietoina.
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Tiedekuntayhdistyksen enemmistö ei halunnut toverikurioikeuksia.
Kurinpidon tiukentaminen oli ilmeisesti sekä tiedekunnan että yliopiston johdon tahto, vaikka inspehtori Råbergh painotti, että kyseessä oli
ylioppilaiden oma kurinpito, johon hän dekaanina ei halunnut osallistua. Ylioppilaista toverikurin käyttöönottoa puolusti Karl Malmberg.
Hänen mielestään toverikuri parantaisi tiedekunnan siveellistä elämää.
Hän huomautti, että Raamatussakin useissa kohdin käskettiin perkaamaan pois kaikki paha. Jos tätä puhdistusta ei toteutettaisi tiedekuntayhdistyksessä, se koituisi myöhemmin kiroukseksi koko tiedekunnalle.
Opiskelijoiden enemmistön kuitenkin torjuttua toverikurin käyttöönoton äänestyksessään toukokuussa 1881 Råbergh puhui heille asiasta pöytäkirjan ulkopuolella. Toverikurin kiristämistä edellytti luultavasti yliopiston tai tiedekunnan johto. Säännöt nimittäin tulivat voimaan ylioppilaiden vastustuksesta huolimatta. Ylioppilaat arvostelivat
toistensa siveellisyyttä ensimmäisen kerran uusien säännösten mukaan
huhtikuussa 1882. Kurinpitojärjestelmään kohdistuvaksi vastarinnaksi
voi tulkita äänestyksen, jossa 40 jäsenestä 38 sai kiitettävän arvosanan
siveellisyydestään, yhtä ylioppilasta ei arvioitu, koska häntä ei tunnettu
ja rahastonhoitaja Hallbergkin sai siveellisyydestään arvosanan tyydyttävä. Viralliset pöytäkirjat antavat toverikurista melko siloitellun kuva.
Tiedekuntalehti Kyyhkysen artikkeleista käy ilmi, että mainetodistusten
antaminen ja opiskelijatoverien arvostelu ei sujunut ongelmitta. Se aiheutti ylioppilaiden keskuudessa katkeruutta ja riitoja.384
USKOTTOMAT

JA USKOVAISET YLIOPPILAAT

1900-luvun eri vuosikymmeninä teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys on jakaantunut niin sanotusti tosiuskoviin ja toisinuskoviin. Ylioppilaiden uskonnollinen vastakkainasettelu on vanhaa perua. Syyskuussa
1884 tiedekuntayhdistyksessä oli huomautettu, että kirkollisuudella oli
kaksi vastustajaa: lahkolaisuus ja epäusko. Ajan tilanteessa kirkollista luterilaista uskontulkintaa olivatkin haastamassa ja kyseenalaistamassa uskonnollinen toisinajattelu sekä uskonnonvastainen, individualistisen vapauden vaatimukseen perustuva liberalismi.385 Tiedekuntayhdistyksen sisällä
oikealle uskolle vihamielinen epäusko sai kuitenkin ensi näkemältä erikoisen identifiointikohteen: toiset teologit. Tiedekuntayhdistys hajosi hyviin
ja pahoihin, hyvät jäivät tiedekuntayhdistykseen, toiset sen ulkopuolelle.
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Marraskuussa 1884 teologian ylioppilaiden hengellistä tilaa kuvattiin surkeaksi. ”Synnin ja turhuuden palvelijoita olivat monet.” Kyseessä ei ollut vain retorinen pahoittelu hengellisen harrastuneisuuden laimeudesta. Tiedekuntayhdistyksen konsensukseen pyrkivä yhtenäisyys
oli hajonnut. Ylioppilas Otto Lillqvist (1864–1942, sittemmin Aarnisalo), joka tuolloin toimi myös Kyyhkysen toimittajana, kuvasi ylioppilaiden jakaantuneen kahteen puolueeseen, maailman lapsiin ja Jeesuksen
Kristuksen seuraajiin. Näistä kahdesta tiedekuntayhdistyksen ”puolueesta” ei hänen mielestään enää koskaan voinut tulla toistensa tovereita.
Ylioppilas Gustaf Taube puolestaan esitti tiedekuntayhdistyksen jakaantuneen kahteen osaa, jotka kulkivat eri teitä. Hän kuitenkin toivoi,
että yhteys ylioppilaiden välillä olisi vielä palautettavissa, mitä tosin pidettiin epätodennäköisenä. Esittipä joku, että ”uskottomien” kanssa ei
pitäisi lainkaan seurustella. Ylioppilas August Cederberg puolestaan
epäili, etteivät kaikki tiedekuntaan tulijat olleet totuuden etsijöitä, vaan
viettivät elämäänsä Jumalalle vieraina ja sellaisten herrojen kanssa, joiden seura ei ollut soveliasta. Ylioppilas Juho Hotinen puolestaan esitti
uskovansa, että ”rakkaus on ohjaamassa sellaisia totuuteen, jotka eivät
ole samalla kannalla kuin me”.
Yhteyttä lisääviä toveri-iltoja suunniteltiin pidettäviksi kahdesti vuodessa. Yhteyden arveltiin löytyvän uskonnollisesta illanvietosta, joka
aloitettiin ja päätettiin virrellä ja rukouksella. Kokoontumiseen kutsuttaisiin mukaan tiedekunnan opettajat, ja tilaisuudessa tarjoiltiin yksinkertaisia virvokkeita, ei kuitenkaan ”juovuttavia aineita”. Ensimmäinen
toveri-ilta kadonneen yhteyden löytymiseksi pidettiin ravintola Auran
salissa marraskuussa 1884. Kokouksen onnistumisesta ei ole säilynyt
tietoja, mutta seuraavaan tiedekuntayhdistyksen kokoukseen joulukuussa osallistui aiempaa vähemmän väkeä, vain 20 ylioppilasta.386
Viitteitä siitä, mikä oli aiheuttanut konkreettisen hajaannuksen, on
vähän, mutta niistä saa käsityksen mistä oli kyse. Yksi niistä on kommentti ”joka huveihin menee, se ei ehdottomasti ole totuuden pilkkaaja, osoittaa vain, ettei totuus ole häntä vielä kohdannut”. Toinen
oli lausuma, jonka mukaan tarkoituksena ei ollut arvostella huveissa
käyntiä, vaan sitä, miten huveissa käyttäydyttiin. ”Yhtenäisyyttä” kaivattiin, ja sen saavuttamisen keinoiksi esitettiin toveri-iltoja, yhteistä
raamatunlukua ja rukousta. Kolmas viite löytyy dekaanin kommentista yhtenäisyyden lisäämiseksi. Hän oli ehdotuksesta mielissään ja sa220

Pilakuva ylioppilaiden vapunvietosta 1880-luvulla. Jumaluusopin ylioppilaiden
erottautuminen muusta ylioppilasyhteisöstä näkyi myös tapakulttuurissa; perinteisiin ylioppilasrientoihin ei sopinut osallistua. Esimerkiksi vappu, ylioppilaiden perinteikäs juhlapäivä alkoholinkäyttöineen, oli ”huvielämää”, joka ei
sopinut yhteen säilyttäjäsukupolven ihanteiden kanssa. Museoviraston kuvaarkisto.
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noi kaivanneensa kauan aikaa ”Kristuksen lapsen yhteistä kokemusta”.387
Jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen hajaannuksen syynä eivät olleet opilliset erimielisyydet kristinuskon tulkinnasta, vaan kysymys kristityn oikeasta suhteesta maailmaan. Papiksi opiskeleva ei tiedekuntayhdistyksen kannan mukaan saanut osallistua Helsingissä tarjolla olleisiin maallisiin rientoihin. Maailmallisiin huveihin osallistuminen tuomittiin myös tiedekuntalehdessä. Vuotta myöhemmin paheksuntaa herätti se, että jotkut nimeltä mainitsemattomat papit olivat osallistuneet
sellaiseenkin maailmallisuuteen kuin ”naamiohuveihin”. Pidettiin itsestäänselvänä, että papeiksi opiskelevat olivat uudestisyntyneistä ja että
he eivät osallistuneet huvielämään.388

Ylioppilas Otto Lillqvist (Aarnisalo) oli yksi Antipoffin köyhäinkoulun opettajia
ja kevätlukaudella 1884 myös Kyyhkysen toimituskunnan jäsen. Aarnisalo oli
tiedekunnan työläistaustaisia opiskelijoita. Hän oli suomalaisen seurakuntadiakonian uranuurtaja ja Suomen Kirkon Sisälähetysseuran ensimmäinen johtaja Sortavalassa. Kansalaissodan aikana hän julistautui ”täysveriseksi sosialistiksi”, joka uskoi, että taloudellisia ristiriitoja ei voitu ratkaista muutoin kuin
siirtymällä kansalliseen sosialismiin.389 Museoviraston kuva-arkisto.
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Säilyttäjäsukupolven jumaluusopin ylioppilaiden tapanormiston kääntöpuoli
oli pyrkimys keskinäisen kontrollin, toverikurin, tehostamiseen. Juho Reijonen
oli 1880-luvun alussa ylioppilaiden keskinäistä toverikuria kiihkeimmin vastustanut tiedekuntayhdistyksen jäsen. Reijonen oli aloittanut opintonsa vuonna
1872 ja toimi tiedekuntalehti Kyyhkysen puhtaaksikirjoittajana kevätlukukauden 1877. Hänen ensimmäiset kirjalliset työnsä ilmestyivät Koitar-albumissa vuonna 1880. Reijonen vihittiin papiksi vuonna 1881, Valkjärven kirkkoherra hänestä tuli 1906. Kirjailijana hän kuvasi erityisesti kansaa ja kansanelämää.
Museoviraston kuva-arkisto.

Tiedekuntayhdistyksen maailmasta erottautuva pyhityskäsitys oli tuominnut maalliset huvit samoin kuin erilaiset kulttuuriharrastukset,
teatterin, kirkkokonsertit ja aikakauden kirjallisuuden. Tuomittaviin
hankkeisiin kuului myös naissivistys. Näitä kaikkia oli dekaanin arvovallallaan ollut tuomitsemassa ylioppilaita sosiaaliseen vapaaehtoistyöhön ohjannut inspehtori Råbergh, joka loppupuheenvuoroissaan ”Jumalan sanan pohjalta”, kuten hän totesi, lausui asiasta kuin asiasta lo223

pullisen, oikean kannan kokouksissa, joissa tuo kannanmuodostus oikeastaan olisi kuulunut ylioppilaille.
Hajoamisen taustalla oli kehitys, joka lopulta johti pietistisen
hurskausideaalin nousemiseen oikeaksi ja ainoaksi kristinuskon malliksi
teologian ylioppilaiden yhdistyksessä. Tätä kehitystä myös tuki omalta
osaltaan tiedekunnan dekaani. Tiedekuntayhdistyksessä ei jäänyt tilaa
toisenlaisille näkemyksille. Huvien ja kulttuurin leimaaminen oikeille
kristityille sopimattomiksi pääkaupungissa ja yliopistoyhteisössä, missä
näitä oli tarjolla, ei ollut kaikkien ylioppilaiden mieleen. Kokouksessa,
jossa tiedekuntayhdistyksen hajoaminen ja paikalla olleiden ”totuudessa
eläminen” todettiin, oli paikalla 30 ylioppilasta, kun tiedekunnan opiskelijamäärä oli tuolloin 123.
On myös kiintoisaa, että kristinuskon kritiikin kiihtyessä ja erilaisten uskontulkintojen haastaessa kirkollisen uskonnollisuuden tiedekuntayhdistyksessä korostui paitsi ”maailmasta erottuminen” ja oikeiden
kristittyjen pyhyys myös tuon maailmasta erottumisen merkitys sisäisen
oikeaoppisuuden kriteerinä. Ulkoinen kritiikki ei tässä tilanteessa
yhtenäistänyt teologian ylioppilaita. Sisäisen oikeaoppisuuden valvonta
nousi niin keskeiseksi, että pietistisestä hurskausideaalista poikkeavat
tulevat papit muuttuivatkin vastustajiksi: uskottomiksi ja maailman lapsiksi.
Tässä yhteydessä on jälleen mielenkiintoista tarkastella teologian ylioppilaiden sosiaalista taustaa. Yleislinjana on havaittavissa, että säätykierron voimistuessa, ensimmäisen polven lukeneiston muodostuessa
tiedekunnan enemmistöksi ja samalla kun talonpoikaistaustaiset ylioppilaat vähitellen muodostuivat teologisen tiedekunnan suurimmaksi
opiskelijaryhmäksi, uskonnollinen suvaitsemattomuus voimakkaasti
muuttuvan ympäröivän yhteiskunnan ilmiöitä kohtaan muuttui teologian ylioppilaiden ”oikeaksi” kristinuskon tulkinnaksi. On luonnollista
olettaa, että maailmalliset huvit, realistinen kirjallisuus ja taide-elämän
ilmiöt ylipäätään olivat aiempaa alemmista yhteiskuntaluokista teologiseen tiedekuntaan rekrytoituneille ja heidän uskonnolliselle maailmankatsomukselleen vieraita, jopa vastenmielisiä. Kun kyse oli nuorista,
”kansasta” rekrytoituneesta ensimmäisen polven lukeneistosta, on kansanhurskauden ja kouluttamattomista vanhemmista, pääasiassa maaseudulta, tulleen ylioppilasaineksen vaikutus teologian ylioppilaiden
mielipiteenmuodostuksessa otettava huomioon.
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Kun kokeenomaisesti tarkastellaan vuoden 1884 ”hajoamiskokouksessa” nimeltä mainittujen läsnäolijoiden taustaa, saadaan seuraavat tulokset. Kolmestakymmenestä läsnäolijasta nimeltä mainitut kahdeksan,
ylioppilaat Otto Lillqvist (Aarnisalo), Gustaf Taube, August Numminen, Mikko Levander, August Cederberg, Juho Hotinen, Julius Engström ja Kaarlo Konstantin Aalto, olivat kaikki maalaisylioppilaita.
Vaikka otos on pieni, yksi yhdistävä tekijä löytyy: kaikki olivat kotoisin
periferiasta. Kukaan heistä ei ollut kotoisin maan suurimmista kaupungeista, Helsingistä, Turusta tai Viipurista. Lähimpänä ”kaupunkilaisuutta” oli Levander, opettajan poika Loviisasta.390
Nimeltä mainittujen joukossa oli yksi papin poika, Cederberg
Isostakyröstä. Hän ja Levander olivat kotoisin koulutetuista perheistä,
muut olivat ensimmäisen polven sivistyneistöä. Kun koko tiedekunnan
ylioppilaista ensimmäisen polven sivistyneistöä oli noin kaksi kolmannesta, tiedekuntayhdistyksen hajoamisen yhteydessä mainituista puheenvuoron käyttäjistä ja niin sanottua hurskauslinjaa tukeneista ylioppilaista ensimmäisen polven sivistyneistöä oli 75 %. Tämä viittaisi siihen, että yhdistyksen jakautuessa ”pyhiin ja pahoihin” pyhien ryhmässä
ensimmäisen polven sivistyneistö oli hieman yliedustettuna ja pahojen
ryhmässä aliedustettuna, kun tilannetta verrataan koko tiedekunnan
opiskelijoiden sosiaaliseen taustaan.391
Koko yliopiston mittakaavassa oikeiksi Kristuksen opetuslapsiksi
julistautuneiden ylioppilaiden joukko edusti sosiaaliselta taustaltaan yliopiston alaluokkaisinta opiskelija-ainesta. Se oli myös ryhmä, jolla ei ollut sosiaalisen taustastansa vuoksi ylempien yhteiskuntaluokkien ”kulttuurista pääomaa”. Näin tarkastellen tiedekuntayhdistyksen hajoaminen herättääkin kysymyksen ”oikean uskon” roolista alaluokkaisten ylioppilaiden identiteetin luomisessa ja statuksen hakemisessa. Taustalleen
vieraassa akateemisessa ympäristössä ja kaupunkilaisessa elämänmuodossa ylioppilaat löysivät statuksensa luojaksi oikean uskontulkinnan.
Se erotti heidät muista, korottipa jopa muiden, syntisten ja erehtyneiden, yläpuolellekin. ”Oikea usko” antoi statusta, joka ei ollut riippuvainen sosiaalisesta taustasta, varallisuudesta, opinnoista, tieteestä tai muista kulttuuriharrastuksista.
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ONKO

PERINPOHJAINEN RAITTIUS VÄLTTÄMÄTÖNTÄ ?

1880-luvun alussa ajatus täysraittiudesta kiinnosti vain osaa Aleksanterin yliopiston ylioppilaista. Raittiuskeskusteluja käytiin fennomaanisessa jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä sekä fennomaanisvoittoisissa osakunnissa, kun taas esimerkiksi Uusmaalaisessa osakunnassa raittiusasiaa ei edes käsitelty. Jumaluusopin ylioppilaat pyrkivät edistämään raittiusaatetta paitsi omassa tiedekuntayhdistyksessään
myös omissa osakunnissaan. Hämäläis-osakunnassa toimi aktiivisesti,
yhteistyössä Aksel August Granfeltin kanssa, Selim Dahlström ja Pohjalaisessa osakunnassa Matti Tarkkanen. Raittiudesta keskusteltiin jumaluusopin tiedekuntayhdistyksessä ensimmäisen kerran vuonna
1879, jolloin keskustelun yleisteemana oli kristityn suhtautuminen
yhdistystoimintaan. Keskustelu liittyi vuotta aikaisempaan sanomalehtikeskusteluun, jota oli käyty Uuden Suomettaren palstoilla. Siinä muiden muassa Agathon Meurman oli vastustanut Ylioppilastalolla sijainnutta ravintolaa. Dekaani Råberghin sovellus raittiusaatteesta 1870-luvun lopulta alkaen oli, että ”sodassa viinaa ja juoppouden kauheaa syntiä vastaan” tuli kieltäytyä väkevien alkoholijuomien nauttimisesta. Ehdotonta raittiutta hän ei koskaan kannattanut.392
Suomen ensimmäiset ehdottoman raittiuden yhdistykset syntyivät
1870–80-lukujen vaihteessa vapaakirkolliselta pohjalta ja ruotsinkielisinä Turussa, Vaasassa sekä Helsingissä. Luonteeltaan nämä raittiusyhdistykset olivat uskonnollisia, ja niiden piirissä arvosteltiin luterilaisen kirkon papiston juomatapoja. Arvostelu osui muotoutumassa olevan kirkollisen puolustuslinjan ytimeen, jonka mukaan kirkko- ja uskontokritiikkiin reagoitiin ja siltä puolustauduttiin olemalla hyviä, moitteettomia pappeja. Papisto noudatti, muun säätyläistön tapaan ja ainakin teoriassa, alkoholin kohtuukäytön ihannetta. Uudessa tilanteessa ”lahkolaiset”, kirkon uskonnollisen hegemonian haastajat, arvostelivat uskonnollisista lähtökohdistaan papiston juomatapoja.
Tiedekuntayhdistyksen inspehtori Herman Råbergh toimitti teologista lehteä Tidskrift för Teologi och Kyrka. Vastauksena vapaakirkolliseen
papiston juomatapojen arvosteluun siinä ilmestyi loppuvuodesta 1881
raittiuskysymyksen periaatteellinen tarkastelu. Artikkelin kirjoittanut
pappi myönsi juoppouden synniksi, esitti raittiusliikehdinnän metodit
utopistisiksi ja puolsi alkoholin kohtuukäyttöä. Kirjoittaja myös epäili
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ehdottoman raittiuden yhdistysten ohjaavan jäseniään ”lahkolaisuuteen”.393 Inspehtorin toimittamasta lehdestä aihepiiri nousi nopeasti
myös jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen keskusteltavaksi.
Papiston huoli kansan juomatavoista ja juoppoudesta oli vanhaa perua. Säilyttäjäsukupolven ylioppilaiden käsittelemä ehdotus alkoholiongelman ratkaisemiseksi oli sitä vastoin uusi. Helmikuussa 1882
jumaluusopin tiedekuntayhdistyksessä keskustelun aiheeksi tulikin ensimmäistä kertaa raittiusaate ja kansan pelastaminen juoppoudelta absolutismin avulla. Keskustelun alustajana oli jo pastorina toiminut entinen Kyyhkysen toimittaja, myöhempi valtiopäivämies Elis Bergroth. Hän
omaksui täysraittiuden toimiessaan merimiespappina Englannissa.394
Bergroth aloitti esityksensä kuvailemalla viinan myynnin ja sen
juonnin haittoja. Maksimoidakseen voittonsa viinanpolttimot koettivat
saada tuotteilleen mahdollisimman suurta menekkiä, Bergroth kuvaili
talouden ja tuotantoelämän lainalaisuuksia. Tuotteidensa menekkiä lisäämällä viinanpolttimot saattoivat samalla lukemattomat perheet köyhyyteen ja onnettomuuteen. Kansa uhrasi vuosittain huomattavat summat viinan hankkimiseen, Bergroth esitti tilastotietoihin viitaten ja kuvaili, kuinka rahojen käyttäminen viinan ostoon syöksi turmioon sekä juomarin että juomarin perheen. Viina ei Bergrothin mielestä ollut vain yksilöiden tai perheiden ongelma. Se oli syöksemässä tuhoon koko kansan ja
yhteiskunnan. Alkoholin yletön nauttiminen tuotti kansalle enemmän
tuhoa kuin hyötyä. Valtion alkoholista saamat tulot eivät Bergrothin
mukaan riittäneet korjaamaan viinanmyynnin aiheuttamia tuhoja.395
Pappien velvollisuus oli Bergrothin mukaan toimia juoppouden paheen poistamiseksi, varsinkin kun juoppous esti myös hengellisen elämän syntyä seurakunnissa. Heidän piti olla esimerkkinä heikoille, jotka
eivät ymmärtäneet eroa kohtuuden ja liiallisuuden välillä. Täysraittius
olikin hänen mukaansa ainoa keino estää juoppoutta, koska ”kohtuus ei
auta niitä, jotka ovat himojensa orjia”, ja täten pappien raittiuden esimerkki oli seurakunnissa tarpeellinen. Bergroth tähdensi, ettei raittius
hänen mielestään ”ansainnut ihmiselle autuutta” ja Raamattukaan ei
kieltänyt nauttimasta alkoholia kohtuullisesti. Esitelmänsä lopuksi hän
kehotti raittiuden tarpeellisuudesta vakuuttuneita ylioppilaita perustamaan, ulkomaisten esikuvien mukaan, raittiusseuran. 396
Esitelmää seurasi vilkas keskustelu puolesta ja vastaan. Sen päätteeksi kolme ylioppilasta, V. A. Lahti, L. H. Sandelin ja Carl Gustaf Olsoni,
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ilmoitti vastustavansa seuran perustamista. Raittiusasian ensimmäisessä
esittelyssä alkoholista pidättäytyminen ymmärrettiin ensisijaisesti keinoksi taistella sosiaalista pahaa vastaan, suojella perheitä ja koko yhteiskuntaa. Pappien ehdotonta raittiutta vaadittiin myös maaliskuun Kyyhkysessä ja tässäkin tapauksessa täysraittiutta perusteltiin yhteiskunnallisesti. Pian kuitenkin raittiuskeskustelu muuttui moraalikysymykseksi.
Ensimmäinen askel tähän suuntaan oli 9. marraskuuta 1882 pidetty tiedekuntayhdistyksen kokous. Asian mielenkiintoa jumaluusopin ylioppilaiden parissa todistaa, että kokoontumiseen osallistui 75 ylioppilasta.397
Aiheesta esitelmöi ylioppilas Selim Gustaf Dahlström, joka piti alkoholin kohtuukäyttöä yhteiskunnallisista syistä mahdottomana. Hän
kannatti täysraittiutta. Dahlströmin mielestä valtio oli hoitanut viinaasian huonosti, ja hän perusteli täysraittiutta muun muassa viittaamalla
juoppouden valtiolle aiheuttamiin suuriin kustannuksiin. Juoppous
nähtiin kuitenkin myös moraalisena paheena, johon auttoi vain absolutismi, ”sodan julistaminen kaikkia väkeviä juomia vastaan”. Esitelmöijää kannattivat sittemmin vapaakirkolliseen liikkeeseen siirtynyt Hjalmar Braxén ja oikeustieteellisestä teologiseen vuonna 1879 siirtynyt ylioppilas L. Oskar Kjäldström, jonka mukaan pappien oli sitouduttava
täysraittiuteen ”pelastaakseen tuhansia”. Jälkimmäinen oli tiedekuntayhdistyksessä ensimmäinen, jolle täysraittius oli ”uskon, ei ulkomoraalin asia”.398
Ylioppilaiden enemmistö kuitenkin vastusti ajatusta täysraittiudesta
ja kannatti aikakauden papiston yleislinjaa, alkoholin kohtuukäyttöä.
D. A. Aimonen esitti, että ehdottoman raittiuden tueksi ei ollut olemassa raamatullisia perusteita ja että absolutistin ehtoolliselle osallistuminen oli mahdotonta. Vasta-argumentissa ehdotettiin puolestaan alkoholittoman viinin käyttöä ehtoollisella. Täysraittiuden puolesta esitettiin
myös, että oli lahkoja, jotka eivät hyväksyneet alkoholinkäyttöä. Täten
pappien, ollakseen loukkaamatta ketään, olisi tehtävä samoin. L. H.
Sandelinin mukaan absolutismi oli ulkoista hurskautta ja sen omaksuminen heikkojen tähden toi mieleen lääkärin, joka potilaittensa sairauteen vedoten itse nauttisi heille määräämiään rohtoja.399
Asian käsittelyä jatkettiin seuraavassa kokoontumisessa. Juoppoutta
kutsuttiin kansallissynniksi ja sen sanottiin juurtuneen kansaan niin, ettei sitä edes pidetty paheena. Raittius esitettiinkin nyt kansallisena
missiona. Raittiuden puolustajien mukaan täysraittiutta oli edistettävä
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rakkaudesta kansaan. Absolutismiin liittyvää uskonnollista tulkintaa
kuitenkin kuvaa nautintoaineiden yleisestä vahingollisuudesta esitetty
huomautus. Sen mukaan kahvista, teestä ja tupakasta pidättäytyminen,
jota absolutismin vastustajat esittivät alkoholin vastustamisen kanssa
johdonmukaiseksi kannaksi, ei ollut tarpeellista. Ne eivät olleet vahingollisia ”sielulle” kuten alkoholi oli. Tässä kokouksessa raittiusseuran
perustamista kannatti jo kuusi ylioppilasta: Dahlström, Braxén, Emil
Thauvón, Johannes Smolander, Olsoni ja Kjäldström. Absolutismia
puolestaan vastustettiin muun muassa sillä, että jokaisen tuli olla vapaa
päättämään joiko hän alkoholia vai ei. Vastustusta herätti myös ajatus
absolutismin moraalisesta ylemmyydestä; esitettiin, että täysraitis ei ollut raittiutensa vuoksi muita ihmisiä parempi. Ylioppilas Olsoni puolestaan esitti omakohtaisena kantanaan, että jos absolutismi oli varma keino kansan raittiuden edistämiseksi, hän mielellään luopuisi alkoholin
antamista nautinnoista. Tässä vaiheessa täysraittiutta vastustivat ylioppilaat Sandelin, Aimonen ja Frans Edvard Silvander, joista kaikista tuli
sittemmin raittiusmiehiä.400
Syyslukukauden 1882 viimeisessä raittiusasiaa käsitelleessä kokouksessa dekaani Råbergh kommentoi asiaa ylioppilaiden pyynnöstä ja ”Jumalan sanan pohjalta”, kuten hän tapasi aloittaa kaikki loppupuheenvuoronsa. Absolutismia hän piti oikeutettuna, jos se tapahtui ”rakkaudesta heikompaan veljeen”. Raamatussa ei kuitenkaan kehotettu perustamaan yhdistyksiä. Niinpä hän ei itse aikonut liittyä raittiusyhdistykseen, mutta ei myöskään aikonut tuomita niitä, jotka liittyivät. Råbergh
vastusti raittiuden ymmärtämistä kristityn tunnusmerkiksi. Hänen mielestään täysraittiit olivat epäraamatullisia pitäessään kristittyinä vain toisia täysraittiita: ”luulen, että tämä seura menee ethillisten kysymysten
ratkaisemisessa kauemmaksi kuin Raamattu, ettei se pidä niitä kristittyinä, jotka eivät siihen kuulu.” Raittiusasian edistämiseksi kokouksessa laitettiin kiertämään lista, johon ilmoittautuivat ne ylioppilaat, jotka halusivat toimia raittiusaatteen hyväksi. Ei ole tietoa, että nimienkeruu olisi johtanut käytännön toimiin.401
Kun Mikko Mielonen esittää, että dekaani Råberghin vuoden 1879
kiinnostus raittiuskysymystä kohtaan antoi asialle julkista arvoa tiedekuntayhdistyksessä, ei 1880-luvun alun kannanotoista voi tällaista päätellä. Dekaani ei suorasanaisesti asettunut puolustamaan eikä vastustamaan raittiusaatetta. Sitoutumalla itse kohtuukäyttöön hän kuitenkin
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asettui täysraittiutta vastaan. Dekaani Råbergh oli alkoholinkäytössään
niin sanottu kohtuuden ystävä – kanta, joka oli papiston vallitseva näkemys – eikä aikonut itse luopua viinin käytöstä. ”Jos minä juon lasin
viiniä terveyden takia, niin ei absolutistien tule minua sen tähden katsella karsain silmin.” Vanhaluterilainen suhtautuminen alkoholiin näkyi
paitsi vanhemmassa papistossa myös niissä suomalaisten herätysliikkeiden perustajahahmoissa, jotka eivät kannattaneet täysraittiutta. Sitä vastoin raittiusideologia rekrytoi kannattajia vapaakirkollisista suunnista,
1880-luvun alun nuorista teologian ylioppilaista ja evankelisesta papistosta. Ylioppilaista, jotka tiedekuntayhdistyksessä julkisesti vastustivat
täysraittiutta, näyttää kehittyneen parissa vuodessa, vuosina 1882–
1884, raittiusmiehiä.402
Raittiusaatteen organisoitumisessa fennomaaninen sivistyneistö halusi erottautua ruotsinkielisjohtoisesta, vapaakirkollisesta raittiustoiminnasta ja toteuttaa oman valtakunnallisen raittiusohjelmansa. Sen tukipilareina olivat luterilainen kirkko ja suomenkielinen väestö. Tässä organisoitumisessa tiedekuntayhdistyksen vapaakirkollisvaikutteisia raittiusaktiiveja oli mukana alusta saakka. Raittiuskysymyksessä aloitteelliset
suomenkieliset jumaluusopin ylioppilaat S. G. Dahlström, Matti Tarkkanen ja Antti Mäkinen sekä Pekka Huttunen olivat niiden A. A. Granfeltin johtaman 12 allekirjoittaneen joukossa, jotka anoivat Kohtuuden
ystävien jäsenyyttä vuonna 1883 tehdäkseen tästä vuonna 1860 perustetusta seurasta fennomaanien maanlaajuisen raittiusorganisaation.403
Mäkisen osallistumisesta on pääteltävissä, että tässä tapauksessa kielikysymys oli hänen omaa vapaakirkollista suuntautumistaan merkittävämpi tekijä. Organisoitumiseen liittynyt uskonnollisen ja fennomaanisen intressin yhteennivoutuminen tarjosi jumaluusopin ylioppilaille
heidän aatemaailmansa näkökulmasta luonnollisen ja sopivan yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen väylän. Kun jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen raittiusaate ja raittiusihanne uskonnollistuivat, raittiusaktivismi oli helppo tulkita yhdeksi uskonnollisen toiminnan legitiimiksi osa-alueeksi. Yhtä merkittävä tekijä oli raittiusaatteen
kansallinen luonne, ajatus Suomen kansan pelastamisesta täysraittiuden
avulla. Osallistumista edisti luultavasti fennomaanisen raittiusliikkeen
organisaattorina toimineen A. A. Granfeltin tausta tunnetun, vuonna
1875 eläkkeelle jääneen teologian professorin A. F. Granfeltin poikana.
On myös huomattava, että kulttuurielämän ilmiöiden kuten teatterin ja
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kirjallisuuden tuomitseminen oli sulkenut ns. oikeauskoisilta ylioppilailta tien osallistua suomalaisen kulttuurin harrastamiseen tai sen luomiseen. Raittiusliike sen sijaan tarjosi ylioppilaille uskonnollisesti hyväksyttävän yhteiskunnallisen toiminnan väylän.
Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen aktiivijäsen Matti Tarkkanen oli beckiläisyydestä vaikutteita saanut, yhdistyksen eri keskusteluteemojen yhteydessä aktiivisesti esiintynyt nuoren polven teologi, jonka
näkemykset yleensä olivat vanhempaa beckiläispolvea avarampia. Raamatuntutkimukseen liittyneissä kysymyksissä hän kuitenkin beckiläislinjan mukaisesti vastusti historiallis-kriittistä tutkimusotetta. Tämä vapaakirkollisen kotikasvatuksen saanut absolutisti-isän poika jatkoi
raittiusaatteen propagoimista tiedekuntalehti Kyyhkyseen laatimassaan
laajassa artikkelisarjassa ”Raamattu ja raittiuskysymys” vuonna 1885.
Kirjoitukset käsittelivät alkoholikysymystä aivan asiallisesti: alkoholinkäyttöä Raamatussa, viiniin liittyviä etymologisia kysymyksiä, ”mikrobian” roolia käymisprosessissa sekä viinirypäleitten käyttöä Uuden testamentin aikana. Kirjoitukset ilmestyivät myös Raittiuden ystävien kustantamana samannimisenä kirjana vuonna 1886.
Artikkelisarja merkitsi absolutismin uskonnollisen legitimaatiolinjan
jatkumista ja voimistumista tiedekuntayhdistyksessä. Se oli laadittu
raittiusaatteen uskonnollisia kriitikoita, alkoholin kohtuukäytön puolustajia, vastaan. Täten näkökulmana oli osoittaa, ettei alkoholista pidättäytyminen ollut epäraamatullista, mikä johti joihinkin kummallisuuksiin. Tarkkanen muun muassa esitti, että jos ”oikea” viini olisi käynyttä, olisi ajateltava, että myös oikea liha olisi mikrobien mädättämää.
Raamattu ei kieltänyt hänen mukaansa nauttimasta viiniä esimerkiksi
lääkkeeksi, mutta ”ilon tulee olla Jumalasta, ei viinihöyrystä”. Tarkkasen
mukaan ei ollut varmaa oliko Jeesuksen Kaanaan häissä käyttämä viini
ollut päihdyttävää. Hän oletti viinin olleen käymätöntä, koska hänen
mielestään häissä, ”joissa Jeesus oli läsnä, ei juovuttu eikä ylensyöty”.404
Täysraittiutta koskevissa kannanotoissa on mielenkiintoista, että
teatterin, tanssin ja sittemmin myös realistisen kirjallisuuden kristitylle
sopimattomaksi tuominnut dekaani Råbergh ei nähnyt kristityn kohtuullisessa alkoholinkäytössä mitään tuomittavaa. Hänen linjansa oli
johdonmukainen; hän vastusti yleensäkin ”uutuuksia”. Uusien kulttuuri-ilmiöiden tuomitsemiseen yleensä yhtyi jumaluusopin ylioppilaiden
enemmistö. Yhdessä uutuudessa, raittiuskysymyksessä, Råbergh kuiten231

kin edusti väistyvää kantaa. Tilanteessa, jossa yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi löytyi uudella tavalla uskonnollisesti ja kansallisesti
motivoitu keino, ylioppilaat hylkäsivät vanhan kohtuukäytön periaatteen.
Kirkollisissa piireissä pelättiin, että raittiusasiasta muodostuisi uskonnollinen kysymys ja osa ulkokohtaiseksi ymmärrettyä pyhitystä. Perinteinen papisto vierasti Råberghin tavoin raittiusyhdistysten uskonnollista luonnetta, täysraittiuden liittymistä ”lahkolaisuuteen” ja anglosaksiseen, vanhaluterilaisuudesta poikkeavaan hurskausideaaliin. Vapaakirkollisen raittiusliikkeen vastustuksen syinä olivat liikkeen ruotsinkielisyys ja sen liberaalin valtiolaitoksen kehittymiselle tarjoama ideologinen tuki.405 Ylioppilaiden muuttunut raittiustulkinta ja fennomaanisen raittiusliikkeen organisoituminen avasivat väylän papiston liittymiselle raittiusliikkeeseen.
Tiedekuntayhdistyksessä käydyt keskustelut kuvaavat, kuinka nopeasti asennoituminen täysraittiuteen muuttui. Nuorempi papisto, ensin vasta papeiksi opiskelleet ylioppilaat, rekrytoitui varsin nopeasti raittiusliikkeeseen, kun taas raittiusliikkeen kritiikki tuli vanhemmalta papistolta. 1880- ja 1890-luvuilla täysraittiuden kannatus papiston piirissä
yleistyi. Papiston osalta ylioppilasaika ja jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen keskustelut levittivät täysraittiutta sekä muokkasivat mielipiteitä
kohtuukäytöstä täysraittiuteen. Tiedekuntayhdistyksen 1880-luvun
alun keskusteluissa näkyy jo raittiusaatteen uskonnollistaminen.
Mikko Juva on tuonut esille, että jumaluusopin ylioppilaiden sisäinen kurinpito, jota hän kutsui veljeskuriksi, alkoi 1880-luvun lopulla.
Tiedekuntayhdistyksen hajoamiseen vuonna 1884 ja vaaralliseksi ymmärrettyyn huvielämään liittyi ylioppilaiden vuonna 1886 käymä keskustelu, jossa pohdittiin miten vanhemmat ylioppilaat pystyisivät varjelemaan nuorempia ”pääkaupungin vaaroilta”. Yleinen näkemys oli, että
tämä saavutettaisiin tiukentamalla tiedekuntayhdistyksen sisäistä kurinpitoa.406 Näin myös tapahtui, ja kurinpitoa sovellettiin erityisesti alkoholinkäyttöön. 1880-luvulla uskonnolliseksi tulkittu raittiusideologia
muodostui sittemmin 1890-luvulta alkaen tiedekuntayhdistyksen harjoittaman toverikurin ideologiseksi ytimeksi.
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SISÄÄNPÄIN

KÄÄNTYNEIDEN SÄILYTTÄJIEN SUKUPOLVI

Varhaisten fennomaanien sukupolvi sivusi naiskysymystä tilanteessa,
jossa naisemansipaatio ei ollut alkanut, säilyttäjien sukupolvi eli sen
keskellä. Varhaiset fennomaanit kävivät teoreettisluonteista keskustelua
koulukysymyksistä. Säilyttäjät pohtivat jo kirkosta eronneen koululaitoksen kristillisyyttä ja olivat usein itsekin suomenkielisen koulutusjärjestelmän kasvatteja. Säilyttäjien sukupolven säilyttävä rooli oli kaksijakoinen. Se pyrki säilyttämään papiston ja kristinuskon hegemonian
yhteiskunnan eri aloilla. ”Säilyttämistä” toteutettiin uusin keinoin ja
sovellettiin uudessa yhteiskunnallis-kulttuurisessa tilanteessa. Tämä
säilyttäminen merkitsi kuitenkin käytännössä uuden luomista, uuden
sukupolvivaikutuksen synnyttämistä.
Ylioppilassukupolvien vaihtelut eivät ole yksiselitteiden tarkasti
identifioitavissa tiettyihin vuosiin. Muutoksessa on kyse siirtymäkausista ja -ajoista, jolloin yhden sukupolven tulkinnat, mentaliteetti ja arvot vaihtuvat toisiksi. Jumaluusopin ylioppilaiden varhaisen fennomanian sukupolvi päättyi 1860–1870-lukujen vaihteessa. Yksi selkeä
muutosvuosi oli 1866, jolloin suomenkielisten pöytäkirjojen pito hetkellisesti lakkasi.
Kuitenkaan kyse ei ollut yhdestä vuodesta, vaan siirtymäajasta. Herätysliikkeiden arvomaailma ja fundamentalistinen raamattuteologia
saivat jumaluusopin ylioppilaiden parissa lisääntyvää kannatusta sitä
mukaa kuin ylioppilaiden sosiaalinen rekrytoituminen muuttui. Varhainen fennomanian sukupolvi integroitui muuhun yliopisto- ja ylioppilasyhteisöön ja säätyläistön elämäntapoihin. Sen sukupolvikokemuksen
yksi keskeinen tekijä oli virallisesti kielletty osakuntatoiminta. Uusi sisäänpäin kääntyneiden säilyttäjien ylioppilaspolvi eli tilanteessa, jossa
osakunnat oli palautettu, valtiopäivätoiminta alkoi ja suomen kielen
asemaa oli asetuksin kohennettu. Säilyttäjäsukupolven suomen kielen
valinta ajoittui fennomanian politisoitumisen aikaan.
Säilyttäjien sukupolvi irtautui sivistyneistön elämäntavoista ja sen
kielestä sekä arvosteli kulttuurielämän ilmiöitä. Se hylkäsi papiston vanhat juomatavat ja sitoutui täysraittiuteen. Tämä kaikki merkitsi sitä,
että myös tapakulttuuriltaan säilyttäjäsukupolven jumaluusopin ylioppilaat erottautuivat muusta ylioppilaskunnasta ja edellisen sukupolven
säätyläistapoja noudattaneista edeltäjistään.
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Yhteiskunnan sekularisoituessa säilyttäjät korostivat pyhittymistä ja
eroa maailmasta sekä pitivät ihanteenaan kristillistä kulttuuri- ja koulutushegemoniaa. Naisemansipaation arvioinnissa, kuten kulttuurin ja
koulutuksen kysymyksissä, keskeistä oli pyrkimys entisen säilyttämiseen
ja muutoksen vastustamiseen. Argumentaation tasolla ”entisen säilyttäminen” edellytti parin vuosituhannen loikkaa taaksepäin. Säilyttäjille oli
tyypillistä arvioida aikansa yhteiskunnan kysymyksiä Raamatun sanan,
Raamatun aikakauden ja sen maailmankuvan lähtökohdista. Tätä käytettiin kuitenkin valikoiden. Raamattua sovellettiin esimerkiksi naisten
aseman tarkasteluun. Miesten sfääriä kuten teologista yliopistokoulutusta tai kielikysymystä ei sen sijaan perusteltu Vanhalla eikä Uudella
testamentilla. Säilyttäjien sukupolvi kääntyi sisäänpäin, tulkitsemaan
yhteiskunnan muutosta pietistisen talonpoikaishurskauden ja fundamentalistisen raamatuntulkinnan näkökulmasta.
Säilyttäjien sukupolven syntyyn vaikutti kolme tekijää. Jumaluusopin ylioppilaiden sosiaalinen säätytausta laski ja ensimmäisen polven
sivistyneistö muodosti ylioppilaiden enemmistön. Se toi teologiseen tiedekuntaan taustansa konservatiivisen kansanhurskauden, jota eivät todellakaan värittäneet liberaalit ja kosmopoliittiset aatteet. Ylioppilasaineksen enemmistö oli konservatiivista, uskonnollista, kansanomaista
ja suomenkielistä. Teologisen tiedekunnan vallitseva teologinen aatevirtaus, Suomessa omaksuttu beckiläinen raamattuteologia tuki ja vahvisti
säilyttäjäpolven omastakin taustasta löytyneitä konservatiivis-autoritatiivisia ja patriarkaalisia elementtejä.
Uskonnollisen fundamentalismin nousu ei ole jotain, joka on tapahtunut tai tapahtuu vain jossain muualla, Suomen ulkopuolella. Se
liittyi myös suomalaisen yhteiskunnan muutos- ja modernisaatiovaiheeseen 1800-luvun lopulla. Taide-, huvielämä- ja naiskysymyksistä käyty
keskustelu kuvaa 1870- ja 1880-lukujen suomalaisten teologian ylioppilaiden radikalisoitumista uskonnolliseen fundamentalismiin, jossa
kirjaimellisen raamatuntulkinnan ajateltiin sanelevan, miten yhteiskunta ja ihmisten keskinäiset suhteet oli järjestettävä.
Tämä oli jumaluusopin ylioppilaiden päälinja, jolle tosin 1880-luvulta alkaen alkoi löytyä myös selkeää vastustusta. Tiedekuntayhdistys
hajosi pyhiin ja pahoihin. Beckiläisen raamattuteologian Suomessa saama kannatus ja talonpoikaisen, pietistisväritteisen kristityn ideaalikuvan
muodostuminen ei ollut vain uskonnollinen tai opillinen, vaan
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uskonnollis-yhteiskunnallinen ilmiö. Siinä yhteiskunnallinen konservatismi sai uskonnollisen konservatismin muodon. Ensimmäisen polven
sivistyneistöä edustavien ”kansan” lasten vastaus yhteiskunnan modernisaatioon oli uskonnollis-yhteiskunnallinen konservatismi.

235

V UOSISADANVAIHTEEN

HARTAUDELLINEN

YLIOPPILASSEURAKUNTA JA YHTEISKUNNALLINEN
HERÄÄMINEN SUURLAKON JÄLKEEN

YLIOPPILAIDEN

SOSIAALISEN TAUSTAN MUUTOS

1890–1915

Yliopisto-opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1880-luvulle tultaessa enemmän kuin kaksinkertaistunut vuodesta 1853. Yliopiston opiskelijamäärän jatkuvasti kasvaessa teologian ylioppilaiden suhteellinen osuus kaikista Aleksanterin yliopiston opiskelijoista laski, mutta ei kaiken aikaa.
Esimerkiksi kevätlukukaudella 1880 yliopistoon kirjoittautuneita oli
1 048, syyslukukaudella 1907 2 512 Samaan aikaan teologien osuus
kaikista ylioppilaista laski 1880-luvun noin 12 prosentista vuoden 1907
6 prosenttiin. Teologiseen tiedekuntaan vuosittain kirjoittautuneiden
uusien opiskelijoiden lukumäärä väheni neljänä vuonna suurlakon jälkeen. Vähiten uusia ylioppilaita tuli tiedekuntaan vuonna 1906 (21
uutta opiskelijaa). Pappisuran vetovoima lisääntyi kuitenkin1910-luvun alussa. Vuonna 1910 teologiseen tiedekuntaan kirjoittautui 46
uutta ylioppilasta. Vuosina 1901–05 nelisenkymmentä uutta opiskelijaa aloitti vuosittain teologian opinnot. Esimerkiksi suurlakkovuonna
1905 heitä oli 44.407
Suurlakkosyksynä läsnäolevista yliopiston opiskelijoista oli teologian
ylioppilaita 9,7 %. Tämä johtui siitä, että vuosina 1902–1905 yliopistoon tosin kirjoittautui 2 400–2 700 ylioppilasta, mutta sortovuosien
läsnäoloprosentti oli alhainen. Läsnäolijoita oli lukukausittain vain noin
1300. Kun samaan aikaan teologinen koulutus näytti tarjoavan sortovuosienkin oloissa turvallisen oppi- ja työuran ja teologien läsnäoloprosentti oli täten korkea, yliopistossa läsnäolevien jumaluusopin ylioppilaiden suhteellinen osuus oli suuri. Vuosina 1906–1907 teologien osuus
kaikista opiskelijoista oli 7,3 %, mistä se vuosina 1908–1909 laski edelleen 4,6 %:iin. Papiksi rekrytoituminen kuitenkin lisääntyi jälleen toisella sortokaudella. 1910-luvulla teologian opiskelu veti jälleen puoleensa ylioppilaita ja teologien osuus kaikista ylioppilaista kääntyi nousuun,
236

vaikka opiskelijoiden kokonaismäärät kasvoivat. Kevätlukukaudella
1911 teologian ylioppilaita oli 4,3 %, 1914 6,1% ja kevätlukukaudella
1917 7,8 % yliopisto-opiskelijoista.408
Suomenkielisen koulusivistyksen saaneiden ylioppilaiden osuus teologisen tiedekunnan kaikista opiskelijoista säilyi jatkuvasti korkeana.
Vuosina 1892–94 se oli 89 % ja vuosina 1895–1897 92 %, kun vastaavat luvut koko Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa olivat 50 % ja
52 %. Kielipoliittista tilannetta ja suomen kielen saavuttamaa hegemoniaa kuvaavat muun muassa Fraternitas-liiton perustaminen 1890-luvulla ja ruotsalaisen puolueen huoli ruotsinkielisen papiston vähäisestä
määrästä. Fraternitas oli noin viidenkymmenen ruotsinkielisen pappismiehen ryhmä, joka syntyi vastustamaan ”kielipoliittista sortoa”. Se
pyrki papinvaaleissa sekä kirkolliskokouksen ja pappissäädyn edustajien
vaaleissa saamaan valituksi nimenomaan ruotsinkielisiä ehdokkaita.409
Ruotsinkielisten huoli oli heidän näkökulmastaan perusteltu. 1870luvun ja 1880-luvun jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä oli
luovuttu ruotsin kielen käytöstä eikä ruotsinkielisten toivomuksiin
ruotsin kielen käytöstä suostuttu. Tässä mielessä ”kielipoliittinen sorto”
oli jotain, mihin ajan ruotsinkielinen papisto oli tutustunut jo opiskeluaikanaan. Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen kielipoliittinen linja
epäilemättä korostui yliopistossa, joka muutoin oli yleensä vielä ruotsinkielinen. Suomenkielisten hakeuduttua opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan myös papisto oli voimakkaasti suomenkielistynyt; se oli
suomenkielisin akateemisen koulutuksen saanut ammattiryhmä. Vuonna 1896 perustettu ruotsalainen puolue oli puolestaan huolestunut papiston ruotsinkielisilläkin alueilla harjoittamasta ”fennomaanisesta agitaatiosta” ja sen vaikutuksesta. Se toivoi lisää ruotsinkielisiä teologeja.
Vuosina 1898–1903 suomenkielisen koulusivistyksen saaneita teologisessa tiedekunnassa oli noin 85 %. Suurlakon edellä osuus nousi jälleen
90 %:iin, kun se tuolloin koko yliopistossa oli 64 %. 410
Teologisen tiedekunnan ylioppilaat olivat kielitaustaltaan muuhun
Helsingin yliopistoon verrattuna selvästi poikkeuksellinen ryhmä. Heidän sosiaalisessa taustassaan tapahtui 1890-luvulta alkaen muutoksia,
jotka jälleen tekivät tulevista papeista poikkeuksellisen ryhmän. Talonpoikaistaustaiset ylioppilaat olivat suurin papeiksi opiskelevien ryhmä
1880-luvulla. Suurlakkovuoteen 1905 mennessä puolestaan työläis- ja
torpparitaustaiset ylioppilaat muodostivat teologisen tiedekunnan opis237

kelijoiden ja tiedekuntayhdistyksen jäsenistön suurimman ryhmän.
Uusien opiskelijoiden määrän lisääntyminen 1900-luvun alussa selittyykin osaksi papeiksi opiskelleiden sosiaalisen rekrytointipohjan laajenemisella: työläis- ja torpparitaustaiset ylioppilaat liittyivät tiedekuntaan.
Eino Jutikkala on tarkastellut vuosina 1890–1919 koulutielle lähteneitä suomen- ja ruotsinkielisiä säätyryhmittäin. Hän on todennut, että
muiden kuin ylimpään säätyryhmään kuuluneiden säätyläisten parissa
ruotsinkielisten koulutusharrastus oli vähäisempää kuin suomenkielisten.
Jutikkala tarkasteli vajaata kolmea tuhatta koululaista Joensuun ja Rauman yhteislyseoista sekä Tammisaaren ruotsinkielisestä yhteiskoulusta.
Hän esittää, että suomenkieliset, suomenkielisessä ympäristössä eläneet
sääty-yhteiskunnan alempiin ryhmiin kuuluneet lapset lähtivät innokkaammin kouluun kuin alemmista yhteiskuntaluokista kotoisin olleet
ruotsinkieliset ja ruotsinkielisessä ympäristössä eläneet lapset. Erityisen selvä
prosentuaalinen ero oli juuri työläis- ja torpparitaustaisten lasten kohdalla;
suomenkielisessä koulussa heitä oli 13,8 %, ruotsinkielisessä 3,2 %.411
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys oli talonpoikaistunut
1880-luvulla. Tuolloin ensimmäisen polven lukeneiston, talonpoikien,
työläisten ja torppareiden jälkeläisten yhteenlaskettu osuus oli kohonnut 68 %:iin kaikista teologian ylioppilaista. Aiemman vuosikymmenen jumaluusopin ylioppilaiden alaluokkaistuminen jatkui yhä voimistuen 1890-luvulla; entistä suurempi osuus tiedekunnan opiskelijoista
tuli suomalaisen yhteiskunnan alempien luokkien parista. Käytännössä
tämä tarkoitti, että teologinen tiedekunta oli jatkuvan ylöspäin nousevan säätykierron voimakas väylä. Talonpoikaistaustaisten pappien lapset
eivät lähteneet joukoin pappisuralle, vaan papeiksi rekrytoitui jatkuvasti
uutta ensimmäisen sukupolven ylioppilasainesta.
Eino Jutikkalan kuvaama suomenkielisten, alempia yhteiskuntaluokkia edustavien lasten rekrytoituminen koulutielle näkyi myös teologisessa tiedekunnassa. Suurlakkoa edeltävinä vuosina työläis- ja torpparitaustaiset ylioppilaat muodostivat suurimman ryhmän teologian opiskelijoista peräti 26 %:n osuudellaan. Aiempi suurin yksittäinen ryhmä,
talonpoikaistaustaiset ylioppilaat, oli vasta neljäs 16 %:n osuudellaan.
Talonpoikaiston vähentynyttä kiinnostusta teologiaan selittänee filosofiseen tiedekuntaan vuonna 1898 perustettu maatalous-taloudellinen
osasto412 , joka veti talonpoikaistaustaisia ja suomenkielisiä ylioppilaita
tälle uudelle yliopistolliselle oppialalle.
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Ennen suurlakkoa teologinen oli Helsingin yliopiston ”proletaarisin
tiedekunta”, sillä koko opiskelijakunnassa työläis- ja torpparikodeista
kotoisin olleet ylioppilaat olivat pienin vähemmistö. Yliopistossa heitä
oli noin 5 % opiskelijoista. Tämän luokan suhteellinen edustus papeiksi
opiskelevien joukossa oli siis noin viisinkertainen koko yliopiston tasoon verrattuna. Suurlakon alla joka kolmas työläis- tai torpparitaustainen nuori, joka aloitti yliopistotasoiset opinnot, aloitti ne teologisessa
tiedekunnassa.413 Jutikkalan edellä mainitussa tutkimuksessa on tarkasteltu miljööltään keskenään verrattavissa olevia koulukaupunkeja. Ylioppilaiksi valmistui sekä suhteellisesti että luonnollisesti absoluuttisesti
enemmän suomenkielisiä kuin ruotsinkielisiä torppari- ja työläistaustaisia nuoria. Tiedekunnittain tarkasteltuna heitä oli suhteellisesti eniten
teologisessa tiedekunnassa.
Tulevan papiston sosiaalisen koostumuksen muutokseen liittyi myös
se, että samalla kun papinpaikkojen määrä kasvoi uusien seurakuntien
perustamisen myötä 1900-luvun alussa, valmistuvien määrä ei riittänyt
täyttämään kaikkia virkoja. Savonlinnan pappeinkokouksessa vuonna
1900 pappispulasta esitelmöi lehtori Lauri Ingman otsikolla ”Uhkaako
kirkkoamme pappein puute?”. Pappispulan syiksi erottui kolme tekijää:
opiskeluajan pidentyminen, klassisten, vanhoja kieliä opettavien koulujen väheneminen ja nuorten pappien ”nälkäjärjestelmäksi” mainittu
kehno palkkaus. Lisätekijäksi esitettiin papinammatin arvostuksen puutetta.414
Samaan aikaan kun pitkä – ja kallis – opiskeluaika sekä nuorten
pappien huonot palkat vähensivät papin uralle hakeutumista, teologian
ylioppilaiden suurin ryhmä tuli torpparien ja työläisten lapsista. Tälle
ryhmälle huonostikin palkattu papin työ merkitsi huomattavaa sosiaalista ja myös taloudellista nousua. Lisääntyvien virkojen myötä koulutus
näytti takaavan tulevan työpaikan ja toimeentulon.
Muita kuin pappistaustaisia säätyläisylioppilaita oli ajanjaksona
1880–1905 teologisessa tiedekunnassa vain muutamia. Poikkeuksen
muodostavat vuodet 1901–1903, jolloin heitä oli tiedekunnassa kymmenen. Tätä poikkeusta selittänee sortokausi. On luontevaa olettaa, että
suomalaisen virkakunnan tulevaisuuden näyttäessä epävarmalta aiempaa useampi säätyläisopiskelija valitsi opiskelunsa kohteeksi papin ammatin. Sortokauden päättyessä säätyläisopiskelijoiden määrä palasi taas
niin sanotusti normaaliksi. Joka tapauksessa yläluokkaisten ylioppilai239

Taulukko 8. Teologian ylioppilaiden ja koko yliopiston läsnäoleviksi kirjoittautuneiden opiskelijoiden
määrä lukukausien alussa vuosina 1889–1920 sekä vuosittain kirjoittautuneet uudet opiskelijat. Suluissa
Keisarillisen Aleksanterin yliopiston ja sen teologisen tiedekunnan kaikki kirjoilla olleet opiskelijat. Niin
ikään suluissa oleva merkintä (x n) tarkoittaa kunakin lukukautena tiedekuntaan läsnäoleviksi kirjoittautuneiden lukumäärään sisältyvää naisopiskelijoiden määrää.1 Lähde: HYA, TTA, Teol. tiedekunnan matrikkelit
1889–1920 (uusien ylioppilaiden lukumäärät); HYK TYT pöytäkirjat 1889-1920; Förteckning öfver Embetsoch Tjenstemen, Redogörelse för Alexanders-Universitet i Finland Läsåren - -. Redogörelse - - 1889–1920.2
Lukukausi

teol. yot,
(%)

uusia/
vuosi

ylioppilaiden
kokonaismäärä

Lukukausi

teol. yot,
(%)

uusia/
vuosi

ylioppilaiden
kokonaismäärä

kl 1889
sl 1889

105 (191)
124 (206)

38

895 (1703)
1029 (1837)

kl 1905
sl 1905

145 (214)
172 (204)

44

1317 (2640)
1781 (2083)

kl 1890
sl 1890

105 (189)
148 (210)

51

917 (1735)
1098 (1834)

kl 1906
sl 1906

148 (188)
153 (189)

21

1547 (1920)
1795 (2170)

kl 1891
sl 1891

121 (201)
158 (222)

45

893 (1738)
(1840)

kl 1907
sl 1907

130 (167)
131 (162)

23

1659 (2087)
2025 (2512)

kl 1892
sl 1892

125 (211)
155 (224)

45

917 (1757)
1043 (1852)

kl 1908
sl 1908

117 (139)
104 (139)

29

1853 (2337)
2104 (2613)

kl 1893
sl 1893

120 (203)
155 (200)

34

965 (1750)
1151 (1846)

kl 1909
sl 1909

96 (116)
71 (111)

27

2025 (2471)
2384 (2827)

kl 1894
sl 1894

112 (198)
155 (223)

46

1037 (1802)
1127 (1921)

sl 1910
kl 1910

99 (113)
120 (140)

46
(1 n)

2324 (2723)
2610 (3095)

kl 1895
sl 1895

140 (218)
162 (225)

47

1094 (1861)
1222 (2015)

kl 1911
sl 1911

106 (130)
110 (126)

33
(3 n)

2447 (2830)
2732 (3197)

kl 1896
sl 1896

145 (225)
145 (218)

28

1188 (2010)
1263 (2113)

kl 1912
sl 1912

114 (123)
152 (166)

42 (3 n) 2626 (3030)
(5 n)
2876 (3350)

kl 1897
sl 1897

118 (201)
143 (210)

42

1177 (2062)
1309 (2199)

kl 1913
sl 1913

143 (157)
177 (197)

84 (5 n) 2807 (3252)
(5 n)
2973 (3532)

kl 1898
sl 1898

113 (195)
131 (192)

28

1225 (2134)
1318 (2238)

kl 1914
sl 1914

181 (192)
190 (210)

61 (5 n) 2951 (3386)
(6 n)
2923 (3514)

kl 1899
sl 1899

105 (188)
112 (173)

29

1208 (2155)
1297 (2400)

kl 1915
sl 1915

179 (199)
212 (230)

94 (5 n) 3006 (3435)
(6 n)
3186 (3659)

kl 1900
sl 1900

90 (170)
113 (175)

29

1174 (2318)
1332 (2495)

kl 1916
sl 1916

217 (229)
244 (264)

85 (5 n) 3067 (3478)
(12 n)
2866 (3452)

kl 1901
sl 1901

104 (162)
128 (181)

44

1196 (2355)
1345 (2541)

kl 1917
sl 1917

212 (240)
ei tietoja

45 (11 n) 2723
ei tietoja

kl 1902
sl 1902

117 (172) 49
138 (195)( 2n)

1211 (2401)
1379 (2600)

kl 1918
sl 1918

ei tietoja
141 (182)

ei tietoja ei tietoja
35 (6 n) 2066 (2563)

kl 1903
sl 1903

135 (200) 43
147 (213)(2n)

1255 (2459)
1352 (2697)

kl 1919
sl 1919

131 (162)
136 (147)

30 ( 4 n) 2015 (2387)
(6 n)
2372 (2648)

kl 1904
sl 1904

125 (203)
161 (228)

1204 (2508)
1396 (2772)

kl 1920
sl 1920

116 (127)
107 (114)

19 (8 n) 2295 (2578)
(9 n)
2437 (2712)

51
(1n)

Yliopiston matrikkelin mukaan yliopistoon kirjoittautuneita teologian naisopiskelijoita oli syyslukukaudella 1916 ja kevätlukukaudella 1917 kolmetoista, keväällä 1919 kymmenen ja vuonna 1920 yhdeksän.
2
Yliopistossa läsnäolleiden lukumäärät ovat tältäkin kaudelta suuruusluokkaa kuvaavia noin-arvoja. Yliopistossa oli kirjoilla
huomattavasti enemmän ylioppilaita kuin läsnäolevien luvut kertovat. Esimerkiksi kevätlukukaudella 1905 läsnäolevia oli
1317, kun kirjoilla oli 2640 ylioppilasta. Todellinen opiskelijamäärä oli tässä taulukossa kuvattuja lukuja suurempi. Osakuntien kuraattorit esimerkiksi saivat läsnäolijoiden kokonaismääräksi kevätlukukaudella 1905 1761 ylioppilasta. He laskivat
lukukausittain kaikki vähänkin aikaa – teoriassa vaikkapa viikon tai vaikka yhden päivän – yliopistossa opiskelleet. Taulukon
perustana on käytetty rehtorinkertomusten tietoja. Läsnäolevaksi kirjoittautumisten tiedot ovat peräisin lukukausien alusta ja
kuvaavat ylioppilaiden minimimäärää, kuten vuosien 1869–1889 ylioppilasmääriä esittelevän taulukon yhteydessä on selostettu. Teologian naisopiskelijoista myös Lehtiö 2004.
1
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den osuus teologisen tiedekunnan opiskelijajoukossa oli vähäinen. Vuosina 1902–1905 puolet kaikista yliopisto-opiskelijoista oli kotoisin
säätyläiskodeista.416
Vuosina 1904–05 tiedekuntaan kirjoittautui vain 95 ylioppilasta.
Näistä 26 % oli lähtöisin työläis- tai torppariperheistä. Joka neljäs tiedekunnan opiskelija tuli siis tästä ryhmästä. Samanaikaisesti pappiskodeista näyttäisi rekrytoituneen aiempaa enemmän teologian opiskelijoita. Kun vuosina 1898–1900 koko yliopiston opiskelijoista seitsemän prosenttia oli pappiskodeista, heitä oli teologian ylioppilaista noin 28 %.
Luku ei kuitenkaan kerro yleistä trendiä, vaan kuvaa poikkeustapausta.
Tuona aikana tiedekuntaan läsnäoleviksi kirjoittautuneiden määrä oli
alhainen, ja levottomissa oloissa papiston lapset jatkoivat opiskeluaan
muita innokkaammin. Korkea osuus on siis tilastollista yliedustusta. Papiston jälkeläisten ”oikea” osuus teologian ylioppilaista vaihteli 15 prosentista 20 prosenttiin. Pappistaustaisilla ylioppilailla oli joka tapauksessa huomattava yliedustus teologisessa tiedekunnassa verrattuna muihin
tiedekuntiin. Vuosina 1901–03 teologian ylioppilaissa oli papiston jälkeläisiä 20 % ja 1904–05 17 %.417
Kuten Hjeltin tilastosta on nähtävissä, ensimmäisen polven lukeneiston osuus teologian ylioppilaista ennen suurlakkoa oli noin 65 %.
Kaksi kolmesta tulevasta papista oli siis nousevassa säätykierrossa olevaa
ensimmäisen polven lukeneistoa samoin kuten 1880-luvullakin. Autonomian kauden loppuaikoina teologiseen tiedekuntaan tuli ensimmäisen polven lukeneistoa yhteiskunnan alimmista ryhmistä. Kun 1880-luvun opiskelijoiden enemmistö tuli maata omistavasta talonpoikaistosta,
1900-luvun alussa työläis- ja torpparitaustaisista teologian ylioppilaista
muodostui tiedekunnan suurin opiskelijaryhmä.
Tämä kuvaa sekä sääty-yhteiskunnan päättymistä Suomessa että teologisen tiedekunnan ja papiksi rekrytoitumisen edelläkävijäroolia alempien yhteiskuntaluokkien sosiaalisessa ja koulutuksellisessa nousussa.
Suomalainen tuleva papisto muotoutui sosiaaliselta taustaltaan ”demokraattisesti” edustavaksi. Sen edustajat rekrytoituivat tasaisemmin eri
yhteiskuntaluokista kuin minkään muun alan akateemiset opiskelijat.
Eduskuntauudistuksen aattona säätyvaltiopäivien ja säätyedustuksen ulkopuolinen maata omistamaton luokka, työläiset ja torpparit, nousi papiston akateemiseen oppisäätyyn, joka oli ollut omistukseen perustuvan
sääty-yhteiskunnan ideologinen legitimoija.
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Naisylioppilas (ohitse pyörivää miesylioppilasta katsellen): ”Kiusallista, ettei
saa tuollaisia viiksiä! Muuten olisin aian kuin hänkin!”. Velikulta 13/1896.

MUISTIKUVIA 1890-LUVUN

TIEDEKUNTAYHDISTYKSESTÄ

Martti Ruuth, josta sittemmin tuli kirkkohistorian professori, oli tiedekuntalehti Kyyhkysen toimittajana syyslukukauden 1888. Hänen kuvauksensa mukaan 1880-luku oli huoletonta aikaa ylioppilaille. ”Se oli
kuin Runebergin [Vänrikki Stoolin tarinoista:] Huolt ei tuntis ollenkaan, kun viikset vain sais kasvamaan.” Hänen mukaansa 1890-luvun
poliittinen levottomuus puolestaan rikkoi idyllin ja ”maan asema pai242

noi ylioppilaitakin”. Tuolloin ajankohtaiseksi mielenkiinnon kohteeksi
Ruuth mainitsi kansanvalistustyön.418
Ylioppilastiedekunnan pöytäkirjat kuitenkin kertovat, että jo opiskelijoina sekä Ruuth että hänen läheinen toverinsa Lauri Ingman edustivat tiedekuntayhdistyksessä uutta, sisäänpäin kääntyneestä hurskauselämästä, biblisismistä ja beckiläisestä raamattuteologiasta vähitellen
irrottautuvaa uutta ylioppilassukupolvea. Yksi Ruuthin oma opiskeluaikainen mielenkiinnon kohde oli apologetiikka, kristinuskon ja kirkon
teoreettinen puolustaminen. Mikko Juva on 1880-lukua tarkastellessaan
tuonut esille, kuinka vähän kirkolliset piirit vastasivat ajan kirkko- ja uskontokritiikkiin. Tähän hän on esittänyt kaksi syytä. Juvan näkemys
oli, ”ettei kirkolla yksinkertaisesti ollut voimia, jotka olisivat pystyneet
edes likimain tasaveroiseen keskusteluun maailmankatsomuksellisen naturalismin edustajien kanssa”. Kyseessä oli siis Juvan mukaan kirkon
edustajien tiedollisen, intellektuaalisen kapasiteetin tai harrastuneisuuden puute. Toinen, edellisen kanssa samanaikainen tekijä oli johtavien
kirkonmiesten kielteinen asenne niin sanottuun intellektuaaliseen apologetiikkaan, uskon ja kirkon puolustamiseen järjen, teoreettisen järjen,
argumentein.
Kuopion yksityisessä pappeinkokouksessa keskusteltiin kesällä 1889
teologisen koulutuksen kehittämisestä. Konkreettisena ajatuksena oli
uuden apologian oppituolin perustaminen teologiseen tiedekuntaan. Kokouksessa oli kannatettu ajatusta kristinuskon puolustamisesta esimerkiksi luonnontieteen taholta tulevaa kritiikkiä vastaan. Tuolloin Kuopion
piispana toiminut Gustaf Johansson suhtautui kuitenkin ajatukseen
täysin kielteisesti. Kristinuskon tieteellinen puolustus oli tämän teologisen tiedekunnan entisen professorin mielestä turhaa ja jopa vahingollista. Pappien tuli puolustaa kristinuskoa ”elämällä oikein”, ei teoreettisesti. Joistakin apologiaa puoltavista lausunnoista huolimatta pappeinkokous lopulta yksimielisesti kannatti Johanssonin näkemyksiä.419
Ylioppilastiedekunta keskusteli apologetiikan tarpeellisuudesta helmikuussa 1890. Keskustelualustuksen piti ylioppilas Martti Ruuth. Esityksessään hän arvosteli Kuopion pappeinkokouksen päätöstä eli käytännössä siis silloisen Kuopion piispan näkemystä. Hänen mielestään
kokous – ja Johansson – olivat apologiaa arvioidessaan sivuuttaneet ”tosiasiat”. Ruuthin mielestä tosiasia oli, että juuri kristinuskon teoreettinen kritiikki oli vieraannuttanut monet kristinuskosta ja estänyt henki243

lökohtaisen uskon kehittymisen. Täten kristinuskon teoreettinen puolustaminen ei ollut uskon syntymisen näkökulmasta turhaa. Käydyssä
keskustelussa myös ylioppilas Lauri Ingman piti apologiaa tarpeellisena;
se suojeli uskovia kristittyjä luonnontieteiden ja filosofian hyökkäyksiltä. Apologian tarpeellisuutta kannattivat myös professorit Råbergh ja
G. G. Rosenqvist.420
Apologiakeskustelu, jota Ruuth ei maininnut opiskeluaikaansa koskevissa muisteloissaan, kuvaa omalta osaltaan sukupolvikehityksen ja
sukupolvimuutoksen lomittumista. Jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen ”päälinjana” jatkui henkilökohtaisen uskon- ja hurskauselämän, ”oikein elämisen”, korostaminen vielä noin 15 vuotta edellä kuvatun keskustelun jälkeen. Näyttää siltä, että 1890-luvun alun ylioppilaat, eräät
heistä, kannattivat uskonnollisen sisäänpäinkääntyneisyyden sijaan kirkon aktiivista, ”ulospäin” suuntautuvaa roolia. Heidän mukaansa kirkon edustajien oli ryhdyttävä maailmankatsomukselliseen debattiin
kristinuskon arvostelijoiden kanssa. Käydyssä keskustelussa merkittävää
oli sen sisältämä yhteiskunnallisen avautumisen idea – tässä tapauksessa
kristinuskon tieteellinen puolustaminen. Kyseessä oli irtiotto beckiläisyydestä, joka ei hyväksynyt ajatusta polemiikista ”maailman” kanssa.
Tiedekuntayhdistyksen 1890-luvun käytännön uutuuksia oli ylioppilaiden pyrkimys opintoneuvonnan ja opiskelun tehostamiseen. Tiedekuntayhdistys otti tehtäväkseen tiedekuntien opettajakunnalle aiemmin
kuuluneen opintoneuvonnan ja alkoi järjestää opintojen ohjausta uusille ylioppilaille. Sittemmin vuonna 1915 ylioppilas Schalin ehdotti erillisten opintoneuvojien valitsemista ohjaamaan fukseja, mutta ehdotus
hylättiin ”tarpeettomana”.421 Jaakko Gummerus ja Lauri Pohjola puolestaan ehdottivat syksyllä 1894 seminaariharjoitusten ja seminaarikirjastojen perustamista Saksan opintomatkallaan saamiensa virikkeiden innoittamina. Ehdotuksen tarkoituksena oli tiedekunnan opetuksen tieteellisen tason nostaminen. Säilyttäjäsukupolven yleistä asennoitumista yliopistolliseen pappiskoulutukseen kuvaa aloitteentekijänä toimineen Gummeruksen kommentti. Monen tiedekuntayhdistyksen kokoukseen osallistuneen mielestä ”papille [ei] ole erittäin tarpeellista oppia tieteellisen työn laatua”.422 Tiedekuntayhdistys myös välitti työpaikkoja. Suomen Kirkon Julkisten Sanomien heinäkuun numerossa tiedekuntayhdistys ilmoitti välittävänsä teologeille sopivia toimia kuten
”saarna- ja muita Konditsiooneja”.423
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Tenteissä pukeuduttiin frakkiin; se oli A. F. Puukonkin, tulevan
Vanhan testamentin professorin, tutkintopuku.424 Kielikysymykseen
tuolloiset ylioppilaat suhtautuivat eri tavoin. Martti Ruuth oli suomen
kieltä edistänyt aktiivi, mitä kuvaa muun muassa hänen vuonna 1888
anonyymina Savo-karjalaisen osakunnan talkkunajuhliin kirjoittamansa
hupailu ”Suomalainen seura oli kadottanut sääntönsä, palkkiona rehelliselle löytäjälle masurkkakurssi”. Kirjoittamisen motiivina oli suuttumus. Ruuth oli närkästynyt, kun Vanhalla ylioppilastalolla kokoontunut suomalainen seura, jonka kokouksiin hän itse ei tosin ollut osallistunut, oli kuulemma käyttänyt kokouksissaan paljon ruotsin kieltä.425
August F. Peltonen (1870–1952), sittemmin Raamatun alkukielten
apulainen, oli yksi tiedekuntayhdistyksen aktiiveja 1890-luvulla. Hän
oli Kyyhkysen toimittajana kevätlukukaudella 1890 ja syyslukukaudella
1892 sekä toverineuvoston jäsen vuonna 1893. Kuvatessaan omaa opiskeluaikaansa Peltonen totesi suomen ja ruotsin kielen suhteista tiedekunnassa, että ”kielikysymys ei opintoaikanani tullut minulle millään
tavalla kipeäksi. Ruotsiksi piti kyllä suorittaa tentit, mutta en huomannut, että suomalaisia olisi mitenkään sorrettu muuten.”426
Kielioloihin liittyi, että tiedekunta teki syyslukukaudella 1897 päätöksen alkaa pitää ”akadeemisia saarnoja” tiedekunnan väelle yliopiston
juhlasalissa joka toinen sunnuntai suomeksi ja joka toinen sunnuntai
ruotsiksi. Jumalanpalvelusten kielikäytäntö heijasti tiedekunnan viranhaltijoiden eri yhteyksissä toistunutta pyrkimystä kaksikielisyyden säilyttämiseen tilanteessa, jossa ylivoimainen enemmistö tiedekunnan
opiskelijoista oli suomenkielisiä. 427
1880-luvun lopulla Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen aktiiveihin kuului tuleva käytännöllisen teologian professori, pääministeri ja
arkkipiispa Lauri Ingman. Ylioppilas Ingman oli Ruuthin kuvauksen
perusteella jo ylioppilasaikanaan, vuosina 1886–1890, sanavalmis ja terävä väittelijä. Hän käytti ylioppilastiedekunnan kokouksissa paljon puheenvuoroja ja oli käsiteltävistä kysymyksistä ilmeisen usein julkisesti
eri mieltä inspehtori Råberghin kanssa.428 Ingman oli Kyyhkysen toimittajana kevätlukukauden 1887 ja 1888. Yhdistys uudisti hänen aloitteestaan taloudenhoitoaan ja asetti ”discipliinikomitean” eli toverineuvoston valvomaan ylioppilaiden käytöstä.429
Ingman kertoo, ettei ollut saanut isänmaallista innostusta opiskeluaikanaan, koska ei omien sanojensa mukaan ollut ”juuri ensinkään” ot245

tanut osaa ylioppilaselämään. ”Ylioppilaselämä” tarkoitti tässä yhteydessä ylioppilaiden toimintaa teologisen tiedekuntayhdistyksen ulkopuolella, jumaluusopin ylioppilaiden toimintaanhan Ingman osallistui aktiivisesti. Fennomaanisen ja patrioottisen herätyksen hän koki vasta ylioppilasajan jälkeen.430
Sortokauden tapahtumiin tuolloin käytännöllisen teologian assistenttina toiminut Ingman sen sijaan reagoi voimakkaasti. Savonlinnan
piispalle O. I. Collianderille hän ilmoitti, että jos tuomiokapituli oli
määrännyt ylimääräisen papin kuuluttamaan laittomaksi tulkitun asevelvollisuuslain, tiedekunnan opettajat eivät enää suosittelisi hänen
hiippakuntaansa valmistuvien jumaluusopin ylioppilaiden työpaikaksi.431
August F. Peltosen mukaan jumaluusopin ylioppilaiden ei hänen
opiskeluaikanaan ollut tapana käydä teattereissa tai ”muissa huveissa”.
Huvielämään osallistumista ei hänen mukaansa kuitenkaan ollut kielletty eikä hän muista esimerkiksi tiedekuntayhdistyksen inspehtorin ”sanoneen sanaakaan siihen suuntaan”.432
Kertomus Peltosen ylioppilasajasta johtaa kuitenkin hieman harhaan. Maallisten huvien välttämisen tärkeyttä oli käsitelty ylioppilastiedekunnan kokouksissa. Erityisesti inspehtori Råbergh argumentoi
aktiivisesti ns. huvielämää vastaan. Onkin mahdollista, että inspehtorista puhuessaan Peltonen viittasi eksegetiikan professoriin K. A. R.
Töttermaniin (1835–1907), josta tuli syyslukukaudella 1892 tiedekuntayhdistyksen inspehtori.433 Tiedekuntayhdistyksen yhtenäisyyden ensimmäinen hajoaminen, jako tosiuskoviin ja muihin teologian ylioppilaisiin, liittyi juuri huvielämän kysymyksiin. Tämä oli kuitenkin tapahtunut 1880-luvulla, ennen Peltosen omaa opiskeluaikaa. Töttermanin kaudella aihepiiri ei ollut erityisesti esillä eikä inspehtori esiintynyt
ylioppilaiden kokoontumisissa huvitusten erityisenä vastustajana. Peltosen muistelma antaa kuitenkin vahvistusta tulkinnalle, että huvielämän
välttämisestä oli 1890-luvulla tullut osa teologian ylioppilaiden elämäntapaa Helsingissä. Asiaa pidettiin tiedekuntayhdistyksen toimintaan
osallistuneiden parissa niin itsestään selvänä, ettei se herättänyt kiistoja
tai yhdistyksen valvojien huomiota.
Ylioppilasaikaansa kuvaavissa muistelmissa Peltonen ei mainitse aikakauden poliittisia tapahtumia eikä myöskään kuvaa ylioppilaiden, ei
teologien eikä muidenkaan, poliittisia mielipiteitä. Hänkin kuului niihin teologian ylioppilaisiin, jotka eivät olleet juurikaan mukana
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”ylioppilaselämässä”, osakuntansa kokouksissa hän kävi kertomansa
mukaan joskus. Sen sijaan teologisen ylioppilastiedekunnan kokouksissa hän kävi ”paljon” ja ”melko säännöllisesti”.434
Ylioppilaiden näkemyksenä näyttää olleen, että Herman Råbergh
johti erinomaisesti (”verrattomalla tavalla”) ylioppilastiedekunnan toimintaa. Esimerkiksi Martti Ruuth otti ylioppilaana aktiivisesti osaa tiedekuntayhdistyksen toimintaan ja piti Råberghin johtamia kokoontumisia hyvin kehittävinä.435 Aikalaiskuvauksista välittyvä näkemys onkin, että Råberghin inspehtorikaudella jumaluusopin ylioppilaiden toimintaa johti ja ohjasi nimenomaan tiedekunnan dekaani. Tämähän käy
selkeästi ilmi myös tiedekuntayhdistyksen asiakirjoista. Inspehtorin keskeinen asema ylioppilastoiminnan ohjaajana ja mielipidevaikuttajana
on yksi niistä tekijöistä, joka erottaa säilyttäjien ylioppilassukupolven
varhaisen fennomanian sukupolvesta.

TÄYSRAITTIUS

KRISTITYN VELVOLLISUUTENA

Tiedekuntayhdistyksen yhtenäisyys oli hajonnut 1880-luvulla, ja
”maailmasta erottumista” kannattavat ylioppilaat olivat arvioineet toisinajattelevat opiskelutoverinsa kadotetuiksi. Näin ei ollut tapahtunut
uskonnollisten, opillisten kysymysten vuoksi. Syynä oli ollut normatiiviseksi ajateltu pietistinen tapakulttuuri, jota maallisiin huveihin osallistuneet jumaluusopin ylioppilaat eivät noudattaneet. 1880-luvun radikaalissa yliopistoilmapiirissä kirkon ja kristinuskon vastainen kritiikki ei ollut yhdistänyt tiedekuntayhdistystä, vaan tiedekuntayhdistyksen
sisällä kysymys kristityn oikeasta elämäntavasta oli jakanut ylioppilaat
kahteen leiriin.
Yhteishengen puuttuminen, jota esimerkiksi A. F. Peltonen ei opiskeluaikaansa koskevissa muisteloissaan tuonut esille, huolestutti tiedekuntalaisia 1890-luvulla. Ylioppilaat pitivät kokouksia, joissa käsiteltiin
sitä, ”millä tavoin saatettaisiin toveruushenkeä tiedekunnassa elähdyttää, virkistää ja vetää kaikkia teologeja likemmä toisiaan” sekä lisätä tiedekuntalaisten hengellisyyttä. Toverihengen parantamiseksi suositeltiin
muun muassa ylioppilaiden osallistumista NMKY:n kokouksiin kahdesti viikossa hartaudenharjoituksen merkeissä. NMKY:stä muodostuikin sittemmin merkittävä sosiaalisen ja hengellisen toiminnan väylä
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jumaluusopin ylioppilaille. TYT:n liittymistä NMKY:n jäseneksikin ehdotettiin vuonna 1894, mutta hanke ei saanut riittävää kannatusta 436
Ylioppilaiden toimintaan astui kuitenkin 1890-luvulla ulkoisen poliittisen tilanteen kiristyessä uusi yhdistyksen sisäisen elämäntavan valvomisen elementti, alkoholinkäytön kiristynyt valvonta. Se kohdistui
jälleen yhdistyksen hurskauslinjasta poikkeaviin eli tällä kertaa alkoholia
käyttäviin tai käyttäneisiin jumaluusopin ylioppilaisiin. Tiedekuntayhdistys kamppaili 1880-luvulla tapahtunutta hajaannusta vastaan kuria
kiristämällä. Suhteessa alkoholinkäyttöön ehdoton raittius muodostui
1890-luvulla papiston päälinjaksi. Raittiusaatteen 1880-luvulla omaksunut tiedekuntayhdistys tuki tätä yleislinjaa valvomalla jäsenistönsä
alkoholinkäyttöä varsin ankarasti 1890-luvulta alkaen.
Mikko Juva on kuvannut 1880-luvun loppua ja 1890-luvun alkua
papiston ryhdistäytymisen ajaksi; ”siveellisesti ryhdikäs pappisihanne
oli taas palautettu kunniaan ja kutsumuksen arvon mukainen vaellus
tunnustettu asiaksi, jonka valvominen oli koko papiston yhteinen asia”.
Käytännössä tämä tarkoitti paitsi papiston absolutismia myös huonoon
viranhoitoon, virkatehtävien laiminlyöntiin ja väärinkäytöksiin puuttumista – usein julkisesti lehtien palstoilla.437
On paikallaan kuitenkin kysyä, oliko aiempi papisto todellakin ollut
siveellisesti erityisen ryhditöntä. Jos vertailukohdaksi otetaan jumaluusopin tiedekuntayhdistyksessä kehittynyt pyhittyvän papiston ihanne,
niin sen näkökulmasta asia epäilemättä oli näin. Papiston niin kutsuttu
ryhdistyminenhän merkitsi sitä, että jumaluusopillisen ylioppilastiedekunnan pyhittyvän papiston ideologia, absolutismi ja suomalaisen
beckiläisyyden ajatus omalla elämällä todistamisesta, kristinuskon puolustamisesta oikeanlaisella papistolla, olivat 1890-luvun puoliväliin
mennessä löytäneet tiensä kirkkoon. Ne muodostuivat luterilaisen kirkon keinoiksi taistella kristinuskon ja kirkon arvostelua vastaan.
Tätä samaa linjaa edusti ja jatkoi jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys. Toverikurin harjoittamisen taustalla oli ylioppilasyhteisöjen perinteinen tehtävä valvoa jäsenistöään. Teologisen tiedekunnan keisarinrahoista jaettavien stipendien jakoperusteet olivat korostaneet ylioppilaiden moitteettoman käytöksen merkitystä. Stipendisäännösten sekä
1880-luvun uusien sääntöjen myötä tiedekuntayhdistyksen sisäinen valvonta oli entisestään tehostunut.
Irma Sulkusen kuvaama raittius kansalaisuskontona sai papiston pa248

rissa nopeasti ”uskonnollisen kansalaisuuden” sisällön, mikä näkyi myös
teologian ylioppilaiden omassa toiminnassa. Toverineuvoston toverituomioistuin valvoi jäsenten alkoholinkäyttöä ja puuttui tietoon tulleisiin, väitettyihin tai todellisiin, juoppoustapauksiin varsin suorasukaisesti ja tavalla, joka ei ehkä ollut omiaan herättämään toverihenkeä ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta teologian ylioppilaiden joukossa.
Esimerkiksi vuonna 1892 jumaluusopin ylioppilas oli yrittänyt juovuksissa sisään Arkadian teatteriin. Hän sai tiedekuntayhdistykseltä ankaran varoituksen ja joutui myös dekaanin puhutteluun. Pöytäkirjassa
ei mainita, saiko hän varoituksen ja nuhteet vain juomisesta vai myös
teatteriin pyrkimisestä. Samaan aikaan kun yksityisten jäsenten alkoholinkäyttöön puututtiin yhä pontevammin, tiedekuntayhdistyksen kokoontumiset olivat kuin hartauskokouksia, jotka aloitettiin ja lopetettiin rukouksella. Rukouskäytäntöä tosin vastusti kolme ylioppilasta
enemmistön kannattaessa sitä. Jumaluusopin ylioppilaat pitivät viikkokokousten lisäksi illanviettoja tiedekuntayhdistyksen yhteishengen luomiseksi. Tyypillisen illanvieton ohjelmaan kuului soittoa, avauspuhe,
kvartettilaulua, teetarjoilu, esitelmä, duettolaulua ja runonlausuntaa.
Maljojen kohottelu illanvietoissa hylättiin ”ei kyllin tarkoitustaan vastaavana”. Asiaa perusteltiin sillä, että malja kädessä oli huono tutustua
toisiin jumaluusopin ylioppilaisiin, sekä sillä, että maljojen juonti oli
huono, juoppouden ajoilta periytyvä tapa. 438
Ylioppilas Johannes Siitonen oli haastettu toverineuvoston kuultavaksi marraskuussa 1893 tekemään tiliä elämäntavoistaan. Hänet oli aiemmin erotettu tiedekunnasta huonon käytöksen eli juoppouden vuoksi. Toverineuvosto halusi kuulla miten hän oli käyttäytynyt aikana, jolloin hän oli ollut erotettuna yliopistosta. Tiedekuntayhdistys oli edellyttänyt, että erottamisaikanaan Siitosen piti asua kristillisen perheen luona, elää raittiisti ja toimittaa tiedekuntaan palatessaan todistus raitistumisestaan. Toverineuvosto, johon kuuluivat teologisen erotutkinnon
suorittanut Ludvig Sjöstedt, fil. kand. A. F. Peltonen sekä ylioppilaat
Hjalmar Meurman, Alfred Johannes Bäck, Eskil Renfors ja Otto Hjalmar Pakarinen, siis odotti, että Siitonen toisi kokoukseen tullessaan
mukanaan jonkun luotettavan henkilön todistuksen erottamisaikansa
elintavoista.439
Kokouksessa kuultuna ylioppilas Siitonen myönsi tovereilleen
eläneensä erottamisaikanaankin juoppoudessa ja jättäneensä noudatta249

matta tiedekuntayhdistyksen hänelle asettamia velvoitteita. Neuvosto
tarjosi hänelle kahta vaihtoehtoa: joko hänet erotettaisiin uudestaan yliopistosta tai hänet lähetettäisiin Turva-alkoholistilaitokseen parantumaan juoppoudestaan. Olipa ylioppilas Siitosen juoppouden aste mikä
hyvänsä, asian käsittely kertoo, että juopoksi luokiteltu ei voinut opiskella Aleksanterin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Kyseinen Turva-laitos oli perustettu muutamaa vuotta ennen Siitosen tapausta. Ehdotus ”parannuslaitoksen perustamiseksi juopposairaita varten” oli tullut esille vuoden 1885 valtiopäivien talonpoikaissäädyssä. Anomusehdotukseen ei pappissäädyssä reagoitu, mutta raittiusväki otti alkoholistiparantolan perustamisen asiakseen. Vuonna 1886 valittuun Turva-seuran johtokuntaan tuli kaksi pappia, Elis Bergroth ja L. Enkvist. Turvaparantola perustettiin vuonna 1888. Ylioppilas Siitonen valitsi Yläneellä
sijainneen Turva-parantolan. Toverineuvosto laati myös asiaa selostavan
kirjeen, jonka se velvoitti ylioppilaan toimittamaan isälleen.440
Tiedekuntayhdistys oli vuonna 1867 käsitellyt vekselin väärentämistä ja erottanut väärentäjän kahdeksi vuodeksi yliopistosta. Tuolloin oli
ehdotettu, että tiedekuntayhdistyksen tulisi erottamisaikana valvoa
väärentäjäylioppilaan käytöstä voidakseen päättää, annettiinko hänen
jatkaa myöhemmin opintojaan. Ehdotus torjuttiin kuitenkin sillä perusteella, että ylioppilaan ollessa erotettuna yliopistosta tiedekuntayhdistyksellä ei ollut laillista oikeutta puuttua hänen elämäänsä tällä tavoin. Siitosen tapauksen teki erilaiseksi se, että häntä ei ollut erotettu yliopistosta.441 Muodollisesti hän oli yhä tiedekuntayhdistyksen ”hallinnassa”.
Vajaan vuoden kuluttua ylioppilas Siitonen anoi toverineuvostolta
lupaa päästä jatkamaan opintojaan. Toverineuvosto päätti kuitenkin hänen ”antaa olla laitoksessa, kunnes saatu varmoja tietoja hänen tilastaan”. Saatuaan marraskuussa tiedon Turva-laitoksen johtajalta – hänen
mielestään Siitosta ei voitaisi vielä vapauttaa –, toverineuvosto päätti,
että Siitonen saisi olla laitoksessa vuoden loppuun. Juoppoustapauksessa tiedekuntayhdistys siis pystyi puuttumaan jopa jäsentensä henkilökohtaiseen vapauteen mitä merkittävimmässä määrin silloin, kun juoppo ylioppilas vielä halusi jatkaa teologisia opintojaan. Johannes Siitonen
oli Kyyhkysen toimittajana 1895, vihittiin papiksi 1898, ja hän siirtyi
seuraavana vuonna luterilaiseksi papiksi kotiseudulleen Pietarin alueelle.442 Siitosen juomatapoihin ehkä vaikutti ”juoppouden” lisäksi myös
kotipaikka, minne suomalainen raittiusherätys ei ollut ulottunut.
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Toverineuvosto nuhteli jäseniään alkoholinkäytöstä, antoi muistutuksia, piti toverillisia puhutteluja niin juomisesta kuin yleensä epäsäännöllisestä elämästä. Tiedot tai epäilyt mahdollisista juoppoustapauksista
se näyttää saaneen ilmiantajilta. Esimerkiksi K. R. Kareksesta ja J. P.
Yrjänäisestä oli tehty ilmianto ”epäsäännöllisestä elämästä”. Asia ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin, muistutuksia tai muita rangaistuksia
ei annettu, vaan toverineuvosto ”päätti pitää [ilmiannettuja] miehiä
muistissa”. Käsittelyyn otettuja tapauksia oli esimerkiksi, että joku tiedekuntaan pyrkivä oli nähty Vanhalla ylioppilastalolla ”juomapaikassa”.
Ilmiannon mukaan ei kuitenkaan tiedetty, oliko ylioppilas ollut juovuksissa vai ei. Juoppouteen puututtiin myös jälkikäteen, kuten esimerkiksi
toverineuvoston käsittelemässä tapauksessa, jossa ylioppilas oli ollut juovuksissa ”vuotta aiemmin”. Tiedekuntayhdistykselle tunnustettiin myös
aiempia rikkeitä ja vakuutettiin silloista parannuksen tilaa. Eräs ylioppilas tunnusti toverineuvostolle olleensa ennen ”rapajuoppo”, mutta nyttemmin parantaneensa tapansa. Pöytäkirjan huomautukset kuten ”asianomainen ei osoittanut odotettua nöyrää käytöstä neuvoston edessä ja tämä pahoitti neuvoskuntaa” viittaavat siihen, että kaikki eivät alistuneet
alkoholinkäyttön kieltävään toverikuriin ja sen perustana toimineeseen
ilmiantojärjestelmään. Tiedekuntayhdistyksessä vallinnutta yleistä vakavamielistä henkeä kuvannee, että yhdistyksen keskustelunaiheeksi ehdotettiin kysymystä ”Onko leikinlaskeminen Raamatun vastaista?”.443

LÄNSIMAISEN

REFORMIN TARPEELLISUUS

VENÄJÄLLÄ?

1890-luvun ja 1900-luvun alun toimenpiteet Suomen integroimiseksi
Venäjän keisarikuntaan, venäläistämistoimet ja yleisvaltakunnallisten
lakien käyttöönotto, eivät näy tiedekuntayhdistyksen toiminnassa. Ainoa aihepiiriin viittaava esitelmä pidettiin pari vuotta postimanifestin
jälkeen. Tammikuun lopulla 1892 tiedekuntayhdistyksen kokouksessa
ei pidetty esitelmää. Sen sijaan dekaani Råbergh esitteli Viktor Frankin
kirjaa Russisches Christenthum (1889). Teoksessaan Frank esitteli kolme
venäläistä, jotka olivat arvostelleet Venäjällä vallinneita oloja tai vaatineet reformeja: Vladimir Solovjevin, V. Ikonnikovin ja Pjotr Jakolevitsch Tsaadaevin (1794–1856). Kukaan esitellyistä ei ollut suosittu
Venäjällä.
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Teos sisälsi käännöksiä heidän kirjoituksistaan sekä henkilöhistoriallisia tietoja muista paitsi Ikonnikovista, jonka etunimeäkään Frank
ei näytä tunteneen. Kirjan tehtävänasettelu oli kahtalainen. Teos oli
”Russische Selbstzeugnisse”, jonka julkaisemista Frank perusteli rauhanpolitiikalla. Teos lisäisi tietoa Venäjästä ja venäläisyydestä. Venäläisyyden tunteminen oli puolestaan tärkeää ”eurooppalaisen rauhan säilymisen näkökulmasta”. Solovjevista dekaani esitteli ylioppilaille hänen
vaatimuksiaan ortodoksikirkon uudistamiseksi. Uudistuksiin oli Solovjevin mielestä tarvetta, koska ortodoksinen papisto oli hänen arvionsa
mukaan valistumatonta eikä voinut sivistää kansaa. Kansan ortodoksinen uskonnollisuuskin oli hedelmätöntä. Solovjevin dekaani totesi esittäneen, että Venäjän kansa ja kirkko pelastuisi, jos se vapaasti liittyisi
germaaniseen ja roomalaiseen länteen.444
V. Ikonnikov oli kiovalainen professori, jolta Frank oli saksantanut
vuonna 1869 ilmestyneen, Bysantin vaikutusta Venäjään tarkastelleen
tutkielman. Ikonnikovista dekaani toi esiin kaksi asiaa: Bysantin vaikutuksen Venäjän ortodoksiseen kirkkoon – bysanttilainen kristillisyys oli
ollut turmeltunutta jo Venäjälle levitessään – ja suomensukuiset kansat
Venäjällä. Suomensukuiset kansat olivat vaikeissa oloissa säilyttäneet tapansa ja uskomuksensa ja osoittaneet täten kestävyytensä vaikuttaen
ympärillään eläneihin ortodokseihinkin. Esimerkkinä sekä ortodoksisen
kristillisyyden turmeltuneisuudesta että suomensukuisten kansojen
”kestävyydestä” hän kertoi ylioppilaille, kuinka ortodoksipapit rahanpuutteessaan toimittivat suomensukuisten kansojen parissa näiden vanhoja shamanistisia menoja kuten esimerkiksi tonttujen karkottamista.445
Frankin teos sisälsi sekä Tsaadaevin elämäkerran että hänen kirjeitään. Dekaani kertoi jumaluusopin ylioppilaille Schellingin vaikutuksesta Tsaadaeviin ja tämän Filosofisissa kirjeissä (1836) ilmaisemista näkemyksistä, joiden mukaan Venäjän kirkko tarvitsi välttämättä reformia. Tuo reformi voisi tapahtua vain siten, että Venäjä ottaisi vastaan
länsimaisen kristillisyyden. Tsaadaevista olisi voinut kertoa ylioppilaille
laajemminkin kuin pöytäkirjoihin on merkitty. Hänen perusajatuksenaan oli venäläisen kirkon ja yhteiskunnan huonommuus verrattuna
läntisen Euroopan sivistykseen. Hänen mielestään katolisen kirkon ansiosta läntisessä Euroopassa toteutuivat oikeus, järjestys ja laki, joista Venäjällä ei ollut tietoakaan. Venäläisellä yhteiskunnalla ja valtiolla ei ollut
mitään annettavaa ihmiskunnalle tai ihmiskunnan kehitykselle. Tsaa252

daevin kirjan painamisen hyväksynyt sensori joutui maanpakoon. Nikolai I puolestaan julisti Tsaadaevin mielisairaaksi sekä määräsi lääkärit
hoitamaan häntä, minkä jälkeen kirjoittajan näkemykset Venäjästä
muuttuivatkin aiempaa myönteisemmiksi.446
Kukaan näistä kolmesta ei siis ollut vallanpitäjien suosiossa Venäjällä, missä panslavismi oli syrjäyttänyt länsimaalaissuuntauksen. Kaikki
esitellyt olivat länsimielisiä, zapadnikkeja. Teoksen esittelyn kautta – näkemyksiä ei säilyneiden tietojen perusteella kommentoitu millään tavoin – jumaluusopin ylioppilaille esiteltiin venäläisten oppineiden kritiikkiä Venäjää ja ortodoksista kirkkoa kohtaan sekä Ikonnikovin suulla
suomensukuisten kansojen ”kestävyyttä”. Teoksen esittelyn viesti oli selkeä ja liittyi ilmeisesti lakikodifikaatiohankkeisiin. Venäläisten oppineiden näkemyksiin viitaten ja Suomen kiristyvien olojen ilmapiirissä dekaani julisti länsimaisen reformin tarpeellisuutta sekä välttämättömyyttä
Venäjällä, joka pyrki integroimaan Suomea omaan järjestelmäänsä.

SISÄISEN HURSKAUSELÄMÄN
1900-LUVUN ALUSSA
OSALLISTUJIEN

KOROSTAMINEN

VÄHÄINEN MÄÄRÄ

Tiedekuntayhdistyksen olemassaolon kannalta kriittistä aikaa oli 1900luvun alku, aika, jolloin tiedekuntayhdistyksen jäsenistö selkeästi alaluokkaistui. Osanotto kokouksiin oli erittäin vähäistä. Esimerkiksi helmikuussa 1905 eräässä kokouksessa oli läsnä vain viisi ylioppilasta, kun
teologiseen tiedekuntaan kirjoittautuneita oli kaikkiaan 145. Erääseen
kokoontumiseen maaliskuussa 1908 osallistui vain seitsemän ylioppilasta. Usein esiintyjäksi lupautunut jäi saapumatta, tiedekuntalehti
Kyyhkystä ei ilmestynyt tai sen lukijaksi lupautunut ei saapunut kokoukseen. Lehteen kirjoittaminen ei kiinnostanut ylioppilaita. ”Kyyhkysrukkamme” lakkauttamista pohdittiinkin vuosina 1907 ja 1908. Joskus taas yleiskeskustelu jätettiin pitämättä, ”kun paraillaan oli raittius
esitelmä viereisessä juhlasalissa”, jonka mielenkiintoisemmaksi arveltua
ohjelmaa ilmeisesti siirryttiin seuraamaan. Virkailijoiden kuten esimerkiksi kokousten sihteerin vaaliakaan ei aina pystytty toimittamaan,
kun kokoukset eivät olleet päätösvaltaisia. Joskus osallistujien vähäisen
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määrän vuoksi esitelmää ei pidetty lainkaan.447 Kaikki tämä kertoo,
että teologian opiskelijoiden yhteiseen toimintaan osallistuminen ei
kiinnostanut ylioppilaita.
Kyse oli myös tiedekuntayhdistyksen ilmapiiristä, jota kuvannee
raamatullisesta aiheesta ”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi” käyty
keskustelu. Näkemykset olivat varsin polarisoituneet. Toista ääripäätä
edusti sittemmin evankelisessa liikkeessä tunnettu ja oman kirkkokunnan perustanut ylioppilas Heino Johannes Pätiälä. Hänen mukaansa
uskovainen, jolla oli ”Jumalan Henki”, pystyi tuomitsemaan kaikkia
muita, mutta häntä itseään ei kukaan muu pystynyt tuomitsemaan;
”- - jos joku tuomitsee, kilpistyy tuomio takaisin”. Keskustelun toista
äärilaitaa edustivat Antti William Kuusisto (1875–1947), joka Martti
Ruuthin mukaan oli yksi tiedekunnan vapaakirkollisesti suuntautuneista opiskelijoista, sekä Aarne Johansson. Jälkimmäinen oli odottanut, että kokouksessa olisi tuomittu toisten tuomitseminen, mutta
koki, että toisten tuomitsemista vain puolusteltiin eikä keskustelu ollut
asiallista. Hänen mielestään toisten tuomitsemista tapahtui tiedekuntayhdistyksen kokouksissa usein. Kuusiston mukaan tiedekuntayhdistyksen ilmapiiri oli painostava juuri toisten opiskelijatoverien tuomitsemisen vuoksi.448
Keskustelussa olivat vastakkain niin sanotut oikeat uskovat, uskonnollisin perustein ylioppilastovereitaan arvostelevat, ja toisinajattelijat, jotka mainitaan pöytäkirjoissa ensimmäisen kerran tällä nimellä
keväällä 1904. Toisten tuomitseminen oli sikäli merkittävä teema, että
muodollisesti yliopistoasetukset vuodelta 1852 ja kurinpitoasetus vuodelta 1856 antoivat tiedekuntayhdistykselle tuomiovallan jäsenistöönsä
nähden. Statuuttien alkuperäisenä tarkoituksena ei luonnollisestikaan
ollut pietistisen hurskausideaalin levittäminen ja valvominen, vaan opiskelijoiden käytöksen ja lojaliteetin valvonta. Pietistinen hurskausideaali,
raittiusideologialla vahvistettuna, oli monilta osin muotoutunut tiedekuntayhdistyksessä vallitsevaksi kristityn, teologian ylioppilaan ja papin
ihannekuvaksi. Yhdistyksen muodollinen tuomiovalta antoi juridisen
oikeutuksen arvostella ja tuomita pietistisestä ideaalista poikkeavia opiskelijatovereita ja heidän käytöstään.
Statuutit mahdollistivat tilanteen, jossa muuttunut henkinen ilmapiiri antoi statuuttien soveltamiselle uuden sisällön. Tiedekuntayhdistyksestä tuli, muiden tehtäviensä ohella, tulevien pappien uskonnolli254

nen toverituomioistuin. Erik Johanssonin (Erkki Kaila) mukaan tuomitsemista käsitelleessä keskustelussa ei ”eräältä taholta” haluttu myöntää, että kokouksissa tuomittiin toisinajattelevia, vaikka ”- - jos toinen
vaan lausuu ajatuksensa eri sanoilla, niin samaiselta taholta pian saa
kuulla, ’hän on kadotettu’.” Erilaisten mielipiteiden suvaitsemista voimakkaimmin puolustanut Johansson ei pitänyt ylioppilaiden mielipideeroja vaarallisina, vaan hänen mielestään vaarallista oli toisinajattelijoiden tuomitseminen. Kyseisen keskustelun päätti sovittelevaan sävyyn
tiedekunnan dekaani, jota opiskelijat kutsuivat teologisen polemiikin
professoriksi. G. G. Rosenqvist teki eron arvostelemisen ja tuomitsemisen välillä. Toisten toimia ja ajattelutapoja sai arvostella, ihmisiä ei
saanut tuomita. Ylioppilaita hän arvosteli seuraavasti: ”itse kukin asettaa
itselleen määrätyn kaavan ja ken siitä poikkeaa, on pahasta. Ei käsitetä
sitä muotojen moninaisuutta, joka hengellisen elämän alueella vallitsee.” Inspehtori G. G. Rosenqvist oli valvomiaan nuoria ylioppilaita
avarakatseisempi. Samantyyppistä näkemysten avartamista tukevaa, aikakauden polemiikkeihin kantaa ottavaa linjaa edusti Teologinen Aikakauskirja, joka Rosenqvistin päätoimittajakaudella vuosina 1896–1915
käsitteli usein myös teologian ulkopuolisten tieteenalojen kysymyksiä.449
Tuomitsemisesta käyty keskustelu herätti intohimoja myös seuraavassa kokouksessa ja kirjattuihin puheenvuoroihin haluttiin tehdä korjauksia. Samalla ehdotettiin, että vastedes pöytäkirjat eivät olisi ns. keskustelupöytäkirjoja, vaan että niihin ainoastaan kirjattaisiin mitä eri
mielipiteitä esitettiin ja montako puheenvuoroa käytettiin. Näin pöytäkirjoista häivytettiin näkemysten esittäjien henkilöllisyys. Vuoteen 1904
saakka lähes kaikista pöytäkirjoista saattoi seurata tiedekuntayhdistyksen mielipiteenvaihtoa melko yksityiskohtaisesti. Käytyjä keskusteluja
selostettiin pöytäkirjoissa usein laajalti ja mielipiteiden esittelyn yhteydessä tavallisesti identifioitiin myös niiden esittäjä. Uusi ehdotus puolestaan otettiin tiedekunnan keväällä 1904 hyväksyttyihin sääntöihin,
minkä jälkeen pöytäkirjojen antama kuva käydyistä keskusteluista ja
tiedekuntayhdistyksen mielipiteenmuodostuksesta kapeni aiempaan
verrattuna huomattavasti.450
Keväällä 1904 valmisteltiin ja hyväksyttiin tiedekuntayhdistyksen
uudet säännöt. Niiden mukaan yhdistys oli eräänlainen ylioppilasseurakunta. Kokouksien hartaudellista luonnetta kuvaa, että tiedekuntayhdistyksen kokous aloitettiin laulamalla laulu Luterilaisen Evankeliumi255

yhdistyksen tiedekuntayhdistykselle lahjoittamista Siionin Kanteleista.
Hengellinen laulu tai virsi veisattiin yleensä joko kokouksen aluksi tai
lopuksi. Kiinnostava yksityiskohta, johon palataan tuonnempana, oli,
että laulukirjojen hankinnasta oli erimielisyyttä. Kaikki ylioppilaat eivät
halunneet yhdistyksen laulukirjaksi Siinonin Kannelta ja tiedekuntayhdistys ostikin vaihtoehtoisia laulukirjoja Suomen Lähetysseuralta. Lokakuusta 1904 lähtien tiedekuntayhdistyksen viikkokokousten lopettamisesta joko rukoukseen tai Herran siunaukseen muodostui vakiintunut
tapa. Tapakulttuurin muutosta koski myös syyslukukaudella 1905 esitetty toivomus, ettei kokouksissa enää poltettaisi tupakkaa.451
Tiedekuntayhdistyksen uusissa säännöissä yhdistyksen tarkoitukseksi määriteltiin ylioppilaiden hengellisen ja kristillis-siveellisen elämän
edistäminen. Keinoiksi tämän saavuttamiseen määriteltiin jäsenistön
keskinäiset keskustelut, veljellinen yhteiselämä ja ylioppilaiden siveellisen käytöksen valvonta. Erikseen mainittiin, että ”jokaisen tiedekunnan
jäsenen velvollisuus on, samalla kun hän itse valvoo omaa hengellistä
elämäänsä ja siveellistä käytöstään, pitää veljellistä huolta tovereistaan ja
yleensä edistää hyvää ja kristillistä yhteishenkeä tiedekunnassa”.452
Sääntöjen mukaan tiedekuntayhdistyksellä oli oikeus ojentaa ylioppilasta, joka herätti pahennusta sopimattomalla elämällään tai löi laimin
opintojaan. Tällaisissa tapauksissa toverineuvosteon tuli nuhdella ylioppilasta Jumalan sanalla ja hengessä. Jos puhuttelut eivät auttaneet, oli
tiedekuntayhdistyksellä oikeus turvautua ns. julkikuriin. Samoin meneteltiin, jos jokin pahe koski ”laveampaa piiriä” tai kyseessä olivat esimerkiksi virka- tai luottamusmiesten virkarikokset, törkeä syntielämä tai Jumalan nimen pilkkaaminen. Jos edellä mainittuja asioita tuli ylioppilaan tietoon, hänen piti sääntöjen mukaan ensin neuvotella parin toverin kanssa ja pyytää sitten tiedekuntayhdistystä perustamaan viisimiehisen valiokunnan asian tutkimiseksi. Tälle valiokunnalle ylioppilaan tuli
sitten ilmoittaa, mistä ”rikoksesta” oli kyse ja kuka sen oli tehnyt. Valiokunnan tehtävä oli tutkia asia ja päättää, annettaisiinko siitä yksityinen
varoitus vai vietäisiinkö se tiedekuntayhdistyksen käsiteltäväksi ja siten
kaikkien tiedekuntalaisten tietoon.453
Kirkkolaissa todettiin: ”Sen joka tahtoo papiksi päästä, pitää olla
puhdasnimisen ja hyvämaineisen, tunnetun jumaliseksi ja kristilliseksi
elämässä, kahdenkolmatta vuoden vanhan, yliopistossa tietonsa puolesta hyväksytyn niissä oppiaineissa, jotka papin valmistukseen kuuluvat ja
256

erittäin säädetyt ovat, ja ei vaivatun sellaisella taudilla taikka virheellä,
joka haittaa papinviran toimittamista, taikka muutoin loukkaavata on.”
Tämän perusteella jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys antoi jäsenistöstään ns. mainetodistuksia, sääntöjensä mukaan ohjaukseksi arvosteluun, jonka tiedekunnan opettajat kirkkolain vaatimusten mukaan tekivät ylioppilaista. Vuoden 1904 sääntöjen mukaan ylioppilaat äänestivät
siitä, oliko valmistuvilla kirkkolain edellyttämä ”siveellinen vakavuus
elämässään”.
Käytännössä tämä tarkoitti, että valmistuvat saivat tiedekuntayhdistyksen kokouksen äänestyksessä joko jaa- tai ei-ääniä. Äänien lukumäärä henkilöittäin sekä kokouksessa läsnäolleiden lukumäärä toimitettiin tiedoksi tiedekunnan opettajille. Jos joku sai ei-ääniä, hän saattoi
viedä asian toverineuvoston käsittelyyn, jonka oli otettava selvää ei-äänen antaneiden perusteluista. Tämän jälkeen toverineuvoston oli toimitettava tekemänsä selvitys sekä mahdollinen oma mielipiteensä asiasta
tiedekunnan opettajakunnalle. Ensimmäisessä uusien sääntöjen mukaisessa maineäänestyksessä oli paikalla 29 ylioppilasta eikä yhtään ei-ääntä
annettu. Valmistumassa olevia oli 13 eikä kukaan heistä saanut yli kymmentä jaa-ääntä ns. kristillis-siveellisestä vakavuudestaan. Yhdeksän valmistuvista sai jaa-ääniä vain viisi tai vähemmän. Yksi valmistuvista ei
saanut yhtään jaa-ääntä.454
Voitaisiin siis ajatella, että ylioppilastoverit eivät pitäneet valmistuvia
erityisen sopivina papinvirkaan. Syynä annettujen äänten vähyyteen oli
ilmeisesti kuitenkin teologian ylioppilaiden haluttomuus osallistua yhdistyksen toimintaan. Tiedekuntayhdistyksen kokouksissa kävi vain vähemmistö jäsenistä, joten ylioppilaat, jotka osallistuivat sen toimintaan
ja äänestykseen, tunsivat huonosti muita opiskelijoita eivätkä äänestäneet niitä, joita eivät tunteneet. Ensimmäinen vuoden 1904 sääntöjen
mukainen äänestys kertoo, että tulevien pappien nuhteettomuuden varmistamiseksi luotu, vertaisarviointiin perustunut mainetodistusjärjestelmä ei käytännössä toiminut kovin hyvin.
Käytäntönä oli ollut syyslukukausittaisten toveri-iltojen, eräänlaisten
fuksiaisten, järjestäminen tiedekunnan uusille opiskelijoille. Toveri-illoissa, toisin kuin yhdistyksen viikkokokouksissa, osanotto oli runsasta.
Huolimatta ylioppilaiden runsaasta osanotosta esimerkiksi syksyn 1904
toveri-iltaan tilaisuutta kuvannut syyslukukauden 1904 sihteeri Vihtori
Tiitola joutui toteamaan: ”Toverikokouksen tarkoituksen mukaisesti oli
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tilaa ohjelmassa varattu seurusteluun ja tuttavuuden perustamiseksi
etenkin uusien jäsenten kanssa. Tämän helpottamiseksi oli höyryävä
teepöytä katettu tavanmukaiseen nurkkaansa, mutta siitä huolimatta ei
seurustelu tainnut kyllin vilkkaaksi koitua.”
Samalla kun yhdistyksen sääntöihin sisällytettiin yhdistyksessä jo aiempina vuosina harjoitettua ”ainejärjestötoimintaa” kuten työnvälitystä
varattomille ylioppilaille, fuksien opinto-ohjausta sekä yhteishenkeä lisäämään tarkoitettujen toveri-iltojen järjestämistä, pääpaino oli hengellisessä elämässä. Toverineuvosten tehtäviin sisällytettiin raamatuntutkistelujen järjestämistä ”pienemmässä piirissä”. Erikseen määrättiin, että
”keskinäiseksi rakennukseksi ja vapaasti tutustuakseen Jumalan sanaan
ja sen henkeen” tiedekuntalaiset kokoontuisivat yhteisiin raamattukeskusteluihin eli filobiblica-kokouksiin, joiden pito oli aloitettu 1890-luvulla. Kokoontumisissa selitettiin ja luettiin Raamattua jonkun tiedekunnan opettajan johdolla..455
Vuosisadan alussa NMKY:stä oli tullut osalle jumaluusopin ylioppilaista sekä osakuntatoimintaa että ilmeisesti myös tiedekuntayhdistyksen toimintaa ”korvaava” hengellinen harrastuspiiri, jossa oli tarjolla herätyskokouksia, rukouspiirejä, hengellisiä iltamia ja esitelmiä. Jumaluusopin ylioppilaat osallistuivat myös NMKY:n sekakuoron toimintaan.
NMKY:n toimintaan osallistumista suositeltiin myös tiedekuntayhdistyksen kokouksissa. Ilmeisesti NMKY tarjosi ylioppilaille hengellisen
kodin, sen samanmielisten veljespiirin, jollaista toivottiin myös tiedekuntayhdistyksestä. Ylioppilaita epäilemättä veti NMKY:n toimintaan
myös liikkeessä aktiivisesti toimineiden teologisen tiedekunnan opettajien kuten Arthur Hjeltin ja Jaakko Gummeruksen esimerkki. Hjalmar
Paunu (ent. Dufva), joka opiskeli teologiaa vuosina 1901–1905, muistelikin opiskeluaikansa NMKY:tä toteamalla, että ”olimme siellä aina”.
Kun NMKY:ssä oli tarjolla raamattutunteja, ehdotettiinkin, että ylioppilastiedekunta luopuisi omista filobiblica-hetkistään. Ylioppilaat kuitenkin päättivät, että yksinomaan teologeille järjestetyt raamattuhetket
olivat tarpeellisia ja niiden järjestämistä päätettiin jatkaa. Filobiblica-iltoja pidettiin Vanhalla ylioppilastalolla joka toinen lauantai klo 17.30–
19.456
Tiedekuntalehti Kyyhkyseen oli saanut aiemmin jättää kirjoituksia
vapaasti ja anonyymina, jos halusi. Painettuja julkaisuja valvovan sensuurin oloissa käsinkirjoitettu lehti oli ollut kaikille jumaluusopin yli258

oppilaille avoin vapaan mielipiteenmuodostuksen harjoittelukenttä.
Uusissa säännöissä Kyyhkysen toimittajille myönnettiin oikeus olla ”julkaisematta kirjoitusta, jonka sisältö on epäilyttävää laatua”, siihen saakka kunnes epäilyttäväksi ajatellun kirjoituksen laatija ilmoittautui toimitukselle. Säännöissä ei määritelty mitä ”epäilyttävällä” tarkoitettiin,
vaan asia jäi kunkin toimituksen harkittavaksi.457
”Papin suhtautuminen yhteiskunnallisiin pyrintöihin” oli esitelmäaihe, jonka pitoajankohtanaan, vuoden 1904 lopulla, olisi voinut kuvitella erityisesti kiinnostaneen jumaluusopin ylioppilaita ja herättäneen
keskustelua. Alustuksen pitäjä ylioppilas Taavetti Kapiainen keskittyi
esityksessään tarkastelemaan nuorisoseuraliikettä, johon hänen mukaansa pappien oli osallistuttava. Aiheesta syntynyttä keskustelua kuvattiin vilkkaaksi, ja useimpien mielestä pappien oli toimittava aktiivisesti
nuorisoseuroissa ja otettava nuorisoseuraliikkeen johto käsiinsä. Perusteluiksi esitettiin, että nuorisoseuraliikkeessä oli kysymys ”kansan nuorison kohottamisesta valoon ja sivistykseen”. Pappien toimiessa nuorisoseuraliikkeen johdossa varmistettaisiin, että nuorisoseurat toimivat kristillis-siveellisessä hengessä.458
Pappien osallistumista nuorisoseuroihin myös vastustettiin. Vastustajien mielestä nuorisoseurat olivat liukumaisillaan pois vakavalta kristillis-siveelliseltä pohjalta ja muuttumassa huvitteluseuroiksi, joihin papin oli vaikea tai mahdoton osallistua. Esitettiin myös, ettei papin tarvinnut osallistua sivistysharrastuksiin, koska hän oli asemansa puolesta
Kristuksen palvelija. Kristus ja sivistys eivät siis kuuluneet yhteen. Lopullisen sanan keskustelussa lausui jälleen dekaani, joka asettui puolustamaan papiston osallistumista nuorisoseuraliikkeeseen. Hänen mielestään papin työtä ei saanut ymmärtää ainoastaan saarnaamiseksi. Kirkossa pidettävää jumalanpalvelusta ei hänen mielestään saanut erottaa jokapäiväisestä elämästä eikä pappi saanut suhtautua välinpitämättömästi
seurakuntansa sivistyspyrkimyksiin. Dekaanin mukaan papin oli
omaksuttava periaate, ettei mikään inhimillinen ollut hänelle vierasta.459
Tiedekuntayhdistyksen kokouksien kävijämäärät vähenivät samaan
aikaan kun koko yliopiston opiskelijamäärä kasvoi. Jumaluusopin ylioppilaiden kokoukset eivät olleet teologien enemmistön mielestä riittävän kiinnostavia. Muuttuvissa, epävarmoiksi koetuissa oloissa toiminnassa aktiivisesti mukana olleiden mielenkiinto kääntyi uskonnonharjoitukseen; yhdistys veti puoleensa näin suuntautuneita ylioppilaita.
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Yleisessä suuntautumisessaan tiedekuntayhdistyksen nuoret opiskelijaaktiivit ja vanhempi professorikunta poikkesivat huomattavasti toisistaan. Esimerkiksi juuri inspehtori Rosenqvistin keskeisen kiinnostuksen
kohde oli uskonnon ja laajasti ymmärretyn kulttuurin suhde.460
On tosin huomattava, että ylioppilaiden valvonnalla, hartaudenharjoituksella ja kristillis-siveellisen elämän vaatimuksilla oli myös ”yhteiskunnallinen” ulottuvuutensa. Kyse oli jo 1800-luvun puolellakin
harjoitetusta kristinuskon apologiasta. Tulevat papit eivät saaneet antaa
aihetta kristinopin pilkkaamiseen omalla huonolla elämällään. Noudattamalla pietististä hurskausideaalia puolustettiin siis kristinuskoa. Tosin
samalla tiedekunta ja sen tila nähtiin synkin värein: ”salassa kytee paha”.
Toverineuvoston jäsen Otto Kolehmainen oli tutkinut ja tarkastellut
opiskelijatovereitaan. Hän oli saanut tulevista Herran palvelijoista varsin epäedullisen kuvan. Hän oli havainnut velttoutta, juoppoutta ja kevytmielisyyttä. Hän tosin totesi, että häpeäpilkkuja ei ollut paljon, mutta olemassa olevat oli saatava poistetuiksi.461
Toinen toverineuvos Kuusisto esitteli tiedekunnan ”mädännäisyyden” perussyyksi, että ylioppilaiden suhde Jumalaan ei ollut oikea. Ajateltiin, että oli luvallista juoda vähän alkoholia, tehdä vähän syntiä ja
ylipäätään mennä virran mukana. Tähän liittyi myös ajatus paheellisesta
kaupungista, jonka huvituksiin ei sopinut osallistua. Kuusiston mielestä
yksinäisyys ja sopivan seuran puute saattoivat johtaa teologin etsimään
huvitusta ”kaupungilta”. Ilmari Granfelt, Kyyhkysen toimittaja syksystä
1902 vuoden 1904 loppuun, puolestaan esitti, että monet teologian
opiskelijat olivat ehkä pettyneet tiedekuntaan. Hänen mukaansa monet
tulivat etsimään apua sydäntään painaviin kysymyksiin, mutta yliopisto
antoikin vain järjen oppeja.
Nämä kolme toverineuvosta ajattelivat, että tiedekuntaan tulevat ylioppilaat eivät ikään kuin olleet oikeita kristittyjä, vaan että heidän olisi
ollut löydettävä oikea, uudenlainen usko opiskeluaikanaan. Ehkä erikoisinta tässä järkeilyssä on, että tiedekuntayhdistyksen eli opiskelijatoverien tehtävänä olisi osoittaa ylioppilaille oikea usko ja oikea totuus.462
Edellä kuvatut näkemykset 1900-luvun alun teologian ylioppilaista
ovat siis peräisin hurskauselämää ja tiedekuntayhdistyksen veljespiiriluonnetta painottavalta ylioppilasjoukolta. Tämä uskonelämää melko
ahtain määritelmin korostanut, toisenlaisille käsityksille suvaitsematon
aktivistien ryhmä johti tiedekuntayhdistystä enemmistön jättäytyessä
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toiminnan ulkopuolelle. Kun puhuttiin tiedekunnan mädännäisyydestä
tai ylioppilaiden velttoudesta ja juoppoudesta, kyseessä olivat tuon ajan
tiedekuntayhdistyksen aktivistien näkemykset, joiden kritiikki suuntautui kaikkea omaksutusta hurskauslinjasta poikkeavaa ”ulkopuolisuutta”
vastaan.
Tiedekuntayhdistyksessä esitettyjä ja kannatusta saaneita näkemyksiä kritisoi jälleen dekaani. Hän ei hyväksynyt opiskelijoiden näkemyksiä. Rosenqvistin mielestä ei ollut mahdollista tehdä päätelmiä ja langettaa tuomioita tiedekunnan opiskelijoiden sisäisestä tilasta. Hän korosti,
ettei ollut vain yhtä oikeaa uskonnollisuutta. ”Teemme turmiollisen
erehdyksen tahtoessamme mitata [uskonnollista elämää] omien ahtaitten kenties puolueellisten katsantokantojen mukaan.” Dekaanin mielestä teologian ylioppilailta ei puuttunut tilaisuuksia uskonharjoitukseen.
Hänen mielestään niitä oli jo liiankin paljon, sairaalloista etsimistä, tunteen kiihotusta, alituista kiirehtimistä kokouksesta toiseen. Hän huomautti, että oli huomannut ylioppilaiden lausunnoissa donatistista ja
pietististä henkeä, ja kehotti ylioppilaita rakentamaan uskonelämäänsä
yksinäisyydessä Jumalan kanssa.463
Yhteiskunnalliset kysymykset olivat 1900-luvun alussa harvoin esillä
tiedekuntayhdistyksessä ottaen huomioon, että aikakauden kysymykset
kuten sortokausi, suurlakko tai yleinen äänioikeus olivat ylioppilaspiireissä päivänpolttavia ja mieliä kuohuttavia kysymyksiä. Kuten edellä
on kuvattu, tiedekuntayhdistyksen toiminta virsilauluineen, rukouksineen ja raamatunlukuineen hartaudellistumistaan hartaudellistui.
Eräänlaisen kulminaatiopisteen tässä suhteessa muodosti vuosi 1907,
jolloin tiedekuntayhdistyksen mielipideilmaston jo muututtua esitettiin
teologisen tiedekunnan jokaisen luennonkin aloittamista rukouksella.464
Esityksen teki ylioppilas Pehrmand ja sitä vastusti ainoastaan tiedekunnan dekaani Rosenqvist, tosin sitäkin pontevammin. Yhteiset rukoukset eivät hänen mielestään kuuluneet luennoille, mutta jokainen
saattoi yksityisesti rukoilla milloin halusi. Ehdotuksen taustalla oli, että
herännäishenkisestä pappissuvusta lähtöisin ollut professori Jaakko
Gummerus oli vuonna 1900 ottanut tavakseen aloittaa kirkkohistorian
luentonsa rukouksella.465
Toisten ylioppilaiden tuomitsemista puolustanut tiedekuntayhdistyksen aktiivijäsen H. J. Pätiälä opiskeli teologisessa tiedekunnassa vuosina 1901–1906. Hänen taustansa oli evankelisessa liikkeessä, jossa hän
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toimi pahoista erottautuvan oikean uskon leppymättömänä puolustajana ja toistuvan hajaannuksen aiheuttajana. Opiskelujensa alkuvuosina
Pätiälä oli aktiivisesti mukana Evankeliumiyhdistyksen nuorisotoiminnassa, sen Nuorukaisyhdistyksessä. Hän kiersi Keski-Suomessa ja Karjalassa saarnaamassa ja pitämässä puheita evankelisen liikkeen tilaisuuksissa. Pätiälä johti Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen jyrkän siiven
eroon Evankeliumiyhdistyksestä ja lopulta koko luterilaisesta kirkosta.
Lähimpien seuraajiensa kanssa hän sittemmin erosi myös tästä vapaakirkollisesta uskonyhteydestä.466
Ylioppilas Pätiälän kommentit tiedekuntayhdistyksen kokouksessa
kertovat, että hän koki itse voivansa arvostella kaikkia muita, mutta olevansa itse muiden arvostelun yläpuolella. Niinpä ei olekaan yllättävää,
että hänen omia opiskeluaikoja koskevista muistelmistaan käy ilmi, että
hän koki olevansa riidoissa tiedekunnan koko opettajakunnan kanssa.
Riidat johtuivat opillisista erimielisyyksistä, käytännössä siitä, että opettajat olivat Pätiälän kanssa eri linjoilla eivätkä vakuuttuneet hänen ja
hänen samanmielisten toveriensa raamattufundamentalistisista perusteluista. G. G. Rosenqvistin näkemykset ehtoollispakon poistamisesta olivat
Pätiälän mukaan ”varmaan paholaisesta” peräisin. Arthur Hjelt, Lauri
Ingman ja Jaakko Gummerus edustivat niin ikään virheellisiä näkemyksiä.
Omasta mielestään teologisesti oikeassa olleen Pätiälän mukaan nämä teologisen tiedekunnan opettajat myös eri tavoin vainosivat häntä.
Erkki Kailakin sai Pätiälän tuomion antauduttuaan keskusteluun prometheusseuralaisten kanssa. Pätiälä, talonpojan poika Asikkalasta, koki
siis opillisiksi vastustajikseen tiedekunnan kulttuurimyönteisen dekaanin ja uutta, yhteiskunnallisesti aktiivista teologiaa edustaneen lauantaiseuralaisen opettajakunnan. Muistelmissaan Pätiälä on hämmästystä herättävän yksityiskohtaisesti muistellut omia ja ystäviensä keskusteluja
teologisen tiedekunnan opettajakunnan kanssa. Olipa kuvattujen keskustelujen historiallinen luotettavuus millainen tahansa, ne kuitenkin
kuvaavat ylioppilas Pätiälää ja hänen oppineita ”vastustajiaan” siten
kuin hän asian muisti ja tulkitsi. Pätiälä ja hänen toverinsa argumentoivat uskonnollisesti ja Raamattuun vedoten sekä pitivät opettajiensa
esittämiä kriittisiä huomautuksia osoituksina järkeisuskosta ja oikean
uskon puutteesta.467
Teologinen lauantaiseura oli perustettu alkuvuodesta 1896 jatkoopintovaiheessa olleiden teologien keskusteluseuraksi. Sen perustajat
262

olivat uuden tutkijapolven edustajia, jotka olivat tyytymättömiä Suomessa harjoitetun teologian tasoon ja tilaan. Keskustelupiirin yhtenä
tarkoituksena oli tutustuminen teologian uusiin kansainvälisiin suuntauksiin, mikä osaltaan kertoo, että seuran jäsenten mielestä varsinaisissa teologisissa opinnoissa ja tiedekunnan opetuksessa oppialan uudet
virtaukset jäivät sivuun. Keskusteluseuran perustavassa kokouksessa olivat läsnä Erkki Kaila, Arthur Hjelt, Martti Ruuth, Zachris Castrén,
Matti Pesonen ja Jaakko Gummerus. Lauri Ingman osallistui seuran
kokoontumisiin lokakuusta 1897 alkaen. Teologisen tiedekunnan
lauantaiseuralaiset opettajat myös ohjasivat jumaluusopin ylioppilaita
yleiskristillisen NMKY:n toimintaan eli siis muualle kuin Evankeliumiyhdistykseen, jossa Pätiälä itse toimi. Lauantaiseuralaisten mielenkiinnon uutta suuntautumista aiempaan teologianharjoitukseen verrattuna
kuvasti myös heidän aktiivinen osallistumisensa yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn sekä kristinuskon ja kirkon puolustamiseen
aikalaiskritiikiltä.468
Kun tarkastellaan Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen toimintaa 1900-luvun alussa, onkin mielenkiintoista kysyä sen suhdetta evankelisen liikkeen nuorisoaktivisteihin. Sinänsä pieni laulukirjaa koskeva
episodi on tästä näkökulmasta mielenkiintoinen. Mitä olisi ajateltava
siitä, että kaikkien jumaluusopin ylioppilaiden ajateltiin tiedekuntayhdistyksessä laulavan evankelisen herätysliikkeen perinteisiä lauluja?
Mihin puolestaan liittyi se, että lahjoituskirjat eivät kelvanneet kaikille
ylioppilaille? Vastaus jälkimmäiseen kysymykseen lienee, että kaikki
jumaluusopin ylioppilaat eivät olleet uskonnolliselta taustaltaan evankelisesta herätysliikkeestä ja he lauloivat mieluummin muita kuin kyseisen
liikkeen parissa tunnettuja lauluja.
Kiintoisaa sen sijaan on, oliko pienen aktiivien joukon tarkoituksena tehdä tiedekuntayhdistyksestä evankelinen ylioppilasseurakunta.
Tiedekuntayhdistyksen uskonnollinen henki, toiminnan hartaudellistuminen, sääntöjen tiukentaminen, veljien valvominen ja muiden arvostelu, kaikki tämä näyttää sopivan yhteen sen kanssa mitä tiedetään Pätiälän edustamasta nuorisoevankelisuudesta ja hänen myöhemmistä vaiheistaan. Vapaan julkaisuoikeuden rajoittaminen tiedekuntalehti Kyyhkysessä toteutettiin Pätiälän ollessa tiedekunta-aktiivi ja itse kirjoitellessa
artikkeleita tiedekuntalehteen. Toimittajat saivat valtuuden päättää lehdessä julkaistavista kirjoituksista juuri silloin kun Pätiälä itse oli Kyyhky263

sen toimittajana. Tiedekuntayhdistyksen uudet säännöt paitsi edustivat
Pätiälän aatemaailmaa myös tekivät hänestä itsestään, Kyyhkysen toimittajan roolissa, ”vallankäyttäjän”.
1900-luvun alussa tiedekuntayhdistyksen linjan määrittelivät teologisen tiedekunnan ääriuskonnolliset ylioppilaat. Huomattavin ja äänekkäin näistä oli Heino Pätiälä. Ylioppilas Ensio Takalan saatanaksi kutsuma Lauri Ingman oli Pätiälän mukaan tentissä tiedustellut mitä tämä
ajatteli Suomen papistosta. Nuorten näkemysten jyrkkyyttä kuvannee,
että Takalan mielestä luterilaisen kirkon papiston enemmistö oli valehtelijoita ja ”epäuskossa eläjiä”. Vastustajien demonisointiin liittyi
myös dekaani Rosenqvistin liittäminen paholaisen työkaluksi.469 Tällä
tiedekuntayhdistystä johtavalla ryhmällä oli hallussaan tiedekuntayhdistyksen lehti, Kyyhkynen. Kuten aiemminkin, epävarmat ulkoiset olot
heijastuivat tiedekuntayhdistyksen sisällä vastarintana ”omia joukkoja”
eikä niin sanotusti oikeita kristinuskon kyseenalaistajia kohtaan. 1880luvulla oikeauskoiset jumaluusopin ylioppilaat olivat nähneet vastustajikseen toisinajattelevat tiedekuntayhdistyksen jäsenet. 1900-luvun alun
poikkeusoloissa oikeaoppisten ylioppilaiden viholliskuva laajeni; oikean
kristinuskon vihollisia olivat nyt myös tiedekunnan opettajat.
Jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen vähäisen yhteiskunnallisen
mielenkiinnon ja ylioppilaiden vähäisen osallistumisaktiivisuuden kanssa samanaikainen ilmiö oli luterilaisen kirkon johdon, papiston ja pappissäädyn enemmistön sitoutuminen myöntyvyyspolitiikkaan sekä aikakauden kirkollisissa kasuaalipuheissa jo 1880-luvulta alkaen näkyvä uskonnollinen privatisoituminen. Vielä vuoden 1904 valtiopäivillä pappissääty oli säädyistä ainoa, jossa oli myöntyvyysmielinen enemmistö.
Vuoden 1904 talonpoikaissäädyssäkin perustuslaillisilla oli noin kahden
kolmasosan enemmistö. Eino Murtorinteen mukaan myöntyvyyssuuntauksen poikkeuksellisen voimakas kannatus niin papiston kuin pappissäädynkin parissa viittasi myöntyvyyssuunnan ja fennomaanien läheiseen yhteyteen.470
Jumaluusopin ylioppilaat sitoutuivat fennomaniaan jo varhain.
1900-luvun alun papiston, entisten ylioppilaiden, myöntyvyyspolitiikan kannatuksen ja jumaluusopin ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen
hartaudellistumiskehityksen sekä vähäisen yhteiskunnallisen mielenkiinnon syitä etsittäessä on kuitenkin tarkasteltava mitä ”fennomanialla” ja ”fennomaaneilla” tässä yhteydessä tarkoitetaan. Kauko Pirinen
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huomautti vuonna 1982 arvioidessaan Suomen kulttuurihistorian toista
osaa (1980): ”Saattaa kysyä, eikö etenkin Gustaf Johanssonin vaikutuksesta valtaan päässyt beckiläisyys vaikuttanut virallisen kirkon kulttuuriasennoitumiseen ja siten koko viime vuosisadan [= 1800-luvun]
kulttuurikuvaan enemmänkin kuin jokin herätysliike [= herännäisyys],
jotka kyllä muistetaan mainita.”471
Pirisen beckiläisyyttä koskeva huomautus on erittäin hyvä kuten
myös Eino Murtorinteen teokseen Suomalainen teologia autonomian
kautena (1986) sisältyvä beckiläisyyden esittely. Kuten on nähty, autonomian ajan teologian ylioppilaiden suhtautuminen kulttuuri-ilmiöihin nousee juuri beckiläisyyden Herman Råberghin raamattukonservatismin innoittamasta ”raamatullisuudesta”. Raamattuteologian vaikutus ei kuitenkaan rajoittunut vain kulttuuri-ilmiöiden piiriin, vaan
myöntyvyysideologian taustalla on esivalta- ja alamaisajattelu, joka nousi samasta lähteestä. Se sitoutui vallitseviin oloihin, joita pidettiin jumalallisena säätämyksenä ja joiden rikkominen oli nousemista tuota
säätämystä vastaan. Se kannatti patriarkalismia sekä yhteiskunnallisten
epäkohtien poistamista yksilötasolla. Epäkohdat poistuisivat, kun kaikki
ihmiset noudattaisivat Jumalan tahtoa.
Papiston laaja tuki myöntyvyysideologialle ei ole historiallinen kummajainen, vaan johdonmukainen seuraus Suomessa vuosikymmeniä
vallinneesta ja teologisessa tiedekunnassa saarnatusta patriarkalistisesta
ja yhteiskunnallisesti konservatiivisesta raamattuteologiasta, jonka yhteiskunnalliset sovellusalueet määriteltiin ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen keskusteluissa. Beckiläiset Johansson, Colliander ja luterilainen konfessionalisti Råbergh toimivat tulevien pappien kouluttajina
muovaten vuosikymmenten ajan ylioppilaiden teologisia näkemyksiä.
Tieteellisesti merkittäviä tuloksia beckiläisyys tai Råberghin konfessionalismi ei tuottanut eikä myöskään tieteellistä jälkikasvua. Kirkolliseen
elämään ja kirkon kannanottoihin Johansson sovelsi beckiläisyyttä 46
vuotta kestäneen piispuuskautensa (1884–1930) ja toinen beckiläinen
piispa Colliander lähes 30 vuoden ajan, vuosina 1897–1924. Råbergh
levitti konservatiivista raamattuteologiaa teologisessa tiedekunnassa yli
20 vuotta ja piispanakin vuosina 1892–1920, lähes 30 vuotta.472
Tähän uskonnolliseen peruspositioon, joka siis ei ollut tieteellinen
teologinen suunta, liittyi monitahoinen kehitysprosessi. Sen taustana oli
suomalainen herätysliikekristillisyys ja maalaisen Suomen henkinen
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mentaliteetti. Uskonnollisen ideologian kanssa samanaikaisesti vaikuttivat luokkatekijät eli teologian ylioppilaiden sosiaalisen taustan alaluokkaistuminen, alempien yhteiskuntaluokkien yläluokasta poikkeava
tapakulttuuri ja uskonnollisuus. Vaikuttavia tekijöitä olivat niin ikään
jumaluusopin ylioppilaiden yhteiskunnallisen valveutuneisuuden sekä
korkeakulttuurin harrastuksen vähäisyys ja ohuus verrattuna sivistystaustaisiin ylioppilaisiin sekä alaluokkaistuneen papiston näistä lähtökohdistaan omaksuma fennomania. Siihen ei selvästikään kuulunut ajatus suomenkielisen, uskonnosta erillisen korkeakulttuurin luomisesta.
Kuten edellä on todettu, jumaluusopin ylioppilaiden sosiaalinen
luokkatausta aleni 1900-luvun alkuvuosina niin, että ylioppilaiden suurin yksittäinen ryhmä muodostui työläisten ja torppareiden lapsista. Samaan aikaan tiedekuntayhdistys oli lähinnä henkitoreissaan eikä sen
hurskauslinja kiinnostanut ylioppilaiden enemmistöä. Ylioppilaiden
enemmistön muodostava ensimmäisen polven sivistyneistö ei muuttuneissa oloissa löytänytkään henkistä kotiaan aiempien vuosikymmenten
tapaan beckiläisestä raamattuteologiasta. Miten tähän vaikuttivat aikakauden esivaltauskollisuutta murentaneet sortotoimet ja ”valapatto” keisari, koululaitoksen kehittyminen ja sivistystason nousu tai esimerkiksi
alempien yhteiskuntaluokkien ylioppilaiden osalta työväenliikkeen
organisoituminen, sitä ei tässä tutkimuksessa pystytä selvittämään. Selvää vain on, että tiedekuntayhdistyksen toiminnan ulkopuolella oli
varttumassa uusi ja uudentyyppinen joukko jumaluusopin ylioppilaita.
PYRKIMYKSIÄ

OSANOTON LISÄÄMISEKSI

Maaliskuussa 1905 päätettiinkin ryhtyä toimiin kokousten vilkastuttamiseksi. Aihetta käsittelemään kokoontui tavalliseksi muodostuneeseen osanottoon verrattuna huomattavan paljon väkeä, 50 ylioppilasta.
Tiedekuntayhdistyksen ”toiminta on muutamain harvain niskoilla ja
muu osa tiedekuntalaisia on tähän toimintaan nähden lotjaan verrattava, jota on eteenpäin hinattava”, kuvasi tuolloista tilannetta ylioppilas
Pekka Lappalainen. Kuitenkin tiedekuntayhdistyksen toimintaan osallistuminen tuottaisi hänen mukaansa monia etuja ylioppilaille. Tärkein niistä oli Lappalaisen mukaan persoonallisen uskonelämän herättäminen. Yhteiset kokoontumiset olivat myös virkistyshetkiä, antoivat
sosiaalisia valmiuksia ja opettivat esiintymään julkisesti sekä antoivat
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mahdollisuuden käsitellä ajankohtaisia uskoa ja kirkkoa käsitteleviä kysymyksiä, Lappalainen esitti. Hänen mielestään kokoukset oli saatava
sellaisiksi, ”että jokainen pitää vahinkona olla niistä poissa”.473
Osanoton vilkastuttamisesta käydyssä vilkkaaksi luonnehditussa
keskustelussa oli kaksi päälinjaa. Hengellisyyttä korostava linja painotti
tiedekuntayhdistyksen uskonnollista tehtävää, uskonelämän rakentamista ja ”sydämellistä veljessuhdetta”, toinen piti yhdistyksen tärkeänä
tehtävänä tiedon lisäämistä ja käytännön asioiden käsittelyä. Jälkimmäisen linjan mukaan osanoton lisäämiseksi oli käsiteltävä myös muita
kuin uskonnollisia kysymyksiä. Tiedekuntayhdistyksen kokouksissa piti
käsitellä esimerkiksi ”kansan miehen” luonnekuvauksia sekä aikakauden
lehtikirjoittelua ja aatevirtauksia.
Osallistumattomuuden syiksi esitettiin myös, että aktiivien teologien piiri oli niin pieni ja siinä kokoontuvat ”niin kovin yhdenkaltaista
väkeä”. Samoin todettiin, että opinnotkin vaativat paneutumista eivätkä
jättäneet aikaa osallistua tiedekuntayhdistyksen kokouksiin. Ylioppilaille oli lisäksi tarjolla runsaasti muutakin toimintaa. Kokoontumisista
poissaolevien, joista suurimman osan sanottiin olevan opintojensa alkuvaiheessa olevia eli siis ”uuden” ylioppilassukupolven ylioppilaita, väitettiin poissaolollaan tekevän vääryyttä sekä tiedekunnalle että itselleen.
Kokoukset olivat ”kuivia”, kun osallistujat olivat passiivisia ja odottivat
toisten järjestävän heille ohjelmaa.
Keskustelun päättänyt dekaani oli samaa mieltä ns. laajemman tulkinnan kanssa. Hänen mielestään tiedekuntayhdistyksen kokoontumisten tarkoituksena oli henkinen rakentuminen. Hän kuitenkin huomautti, että ylioppilastoiminnan päätarkoitus, inhimillinen kasvu, ”saavutetaan käyttämällä muitakin keinoja eikä ainoastaan hartaushetkiä”.
Hänen mielestään oli välttämätöntä, että kokousten ohjelmia oli monipuolistettava. Sydämellisen veljespiirin ajatustakin hän kritisoi huomauttamalla, ettei tällaisen syntyminen ollut yhdistyselämässä mahdollista ja että syvällisillä luonteilla oli ylipäätään vain muutamia sydänystäviä.474
Osanoton lisääminen onnistui, kun tiedekuntayhdistyksen keskusteluteemaksi otettiin sukupuolivietti. ”Keskustelua kuulemaan oli saapunut harvinaisen paljon civiksiä, joukossa hyvinkin harvoin nähtyjä
kasvoja, ja suuri oli innostus.” Alustaja oli Bengt Hjalmar Serenius.
Hän esitti teologien keskusteltavaksi kysymykset siitä, mitä oli suku267

puolivietti, miten siihen pitäisi suhtautua ja miten sukupuolivietti pitäisi tyydyttää. Hän itse oli esittänyt, että prostituutio oli tähän tarkoitukseen sopimaton, sukupuolivietti tulisi tyydyttää avioliitossa, mutta jätti
avoimeksi kysymyksen miten tämä olisi käytännössä mahdollista. Hän
oli alustuksessaan puhunut esimerkiksi maalaisten varhaisessa iässä solmittujen avioliittojen edullisuudesta tässä suhteessa, mutta on luonnollista, että asia kiinnosti myös henkilökohtaisista syistä tuolloisia ylioppilaita, kuten kokouksen runsas osanotto osoittaa.
Sukupuolivietin käsittelyn taustalla oli Paavo Snellmanin (Virkkunen) Teologisessa Aikakauskirjassa kaksi vuotta aiemmin julkaisema artikkeli ”Kasvatus sukupuoliseen puhtauteen”, joka oli nostanut kysymyksen nuorten miesten seksuaalisesta kehityksestä teologienkin keskusteltavaksi. Toisin kuin on arveltu, aihepiiri ”uskallettiin” melko pian
ottaa ylioppilaidenkin käsiteltäväksi. Artikkelissaan Virkkunen korosti
sukupuolikasvatuksessa toisaalta avoimuutta sukupuoliasioiden käsittelyssä ja toisaalta siveellisen puhtauden tavoittelua. Hän oli huolestunut
prostituutiosta ja avioliiton ulkopuolisista suhteista, joiden syiksi hän
pitkälti näki puutteellisen sukupuolikasvatuksen. Puhtauden vaatimuksella oli Virkkusen mukaan myös uskonnollinen ulottuvuus. Nuorten
miesten masturbaatio, jota Virkkunen kutsui ”nuorisoepäsiveellisyydeksi”, haittasi hänen mukaansa heidän jumalasuhteensa kehitystä.
Nuorten miesten siveellistä rappiota ja seksuaalikasvatuksen puutteita
käsiteltiin myös kevätlukukaudella 1907.475
Ylioppilaiden sukupuoliviettiä käsitellyt keskustelu lähti liikkeelle
varsin kaukaa, siitä millainen sukuvietti Aatamilla ja Eevalla oli ollut ennen syntiinlankeemusta. Tästä arveltiin, että sukupuolivietti olisi tuolloin ollut tahdonalainen, ei pakottava tarve kuten myöhemmin. Kaksi
poikkeavaa mielipidettä kuultiin, jotka ovat sikäli kiinnostavia, että
eläinten sukuvietin intensiivisyydellä ja kehitysopilla argumentoitiin sen
puolesta, ettei sukupuolisuus ollut syntiä. Aihetta kommentoitunut dekaani Rosenqvist esitti keskitietä sukupuolisuuden ymmärtämisessä.
”Keskiaikainen asketismi” oli väärin, mutta samoin sukupuolisuuden
korostaminen ihmisen persoonallisuudesta ja persoonallisesta ”sukupuolirakkaudesta” irrallaan. Kokous lopetettiin laululla ja siunauksella.
Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa.476
Asian jatkokäsittelyssä, jota pöytäkirjoissa on selostettu niukasti, oli
jälleen paikalla runsaslukuinen joukko ylioppilaita. Keskustelussa tul268

tiin lopputulokseen, että sukuviettiä oli hillittävä ja sen ainoa tyydytystapa oli persoonallisessa rakkaussuhteessa. Kokoontumisessa viitattiin
hienotunteisin sanakääntein ja ymmärtävässä mielessä myös itsetyydytykseen.477
Maaliskuussa 1905 keskusteltiin referaatin pohjalta yleisaiheesta
”Kristityn vapaus - - missä suhteessa on yksityisen Kristityn omantunnon vapaus oleva yhteiskunnan muotoihin ja tapoihin”. Tuolloin keskustelu oli hajaantunut; joku halusi keskustella rukousasennosta, toinen
kirkosta eroamisesta, kolmas suhtautumisesta tanssimiseen ja teatteriin,
mutta laajempaa keskustelua ei saatu aikaan.478
1900-luvun alun tiedekuntayhdistyksen suhtautumista kulttuuriin
yleensä kuvaa teemasta ”taide ja moraali” käyty keskustelu, jonka alusti
maisteri Fellman. Uskonelämän kysymyksiä painottanut tiedekuntayhdistys kävi keskustelua siitä miten suhtautua taiteeseen. Hänen esityksensä taidefilosofisena ytimenä oli, että ”taideluoman” tunne siirtyy
teoksen välityksellä sen tekijästä vastaanottajaan. Siten taide voi vaikuttaa joko hyvää tai pahaa. Vaikutus perustui tekijän hyvään tai pahaan
tunteeseen. Kun oli korostettu vain taiteen moraalista ”pahaa”, oli kaikkeen taiteeseen suhtauduttu halveksien. ”Sellaisiksi mainitsi alustaja
Platon ja ensimmäiset kristityt, samoin muhamettilaiset ja buddalaiset.
Sellainen on vaarallinen kanta.” Olihan näet paljon asioita, vaikkapa
puhetaito, joita voitiin käyttää joko hyvään tai pahaan eikä niitä silti
voinut tästä syystä tuomita.479
Fellman esitteli kokoukselle Leo Tolstoin vuonna 1898 suomeksi ilmestynyttä kirjasta Mikä on taide. Hän nosti siitä esille kaksi kysymystä:
soveltuiko taide ainoastaan sivistyneistölle ja oliko taide kehittynyt väärään suuntaan, jos kansa ei ymmärtänyt sitä. Jos taide oli tarkoitettu
vain sivistyneistölle, sitä ei Tolstoin mukaan voinut pitää ihmisille tarpeellisena ja välttämättömänä. Tältä osin tolstoilaisuus sai ”kansallistuneilta” jumaluusopin ylioppilailta kannatusta; taidetta olisi tuotava kansan ulottuville. Jos kouluttamattomat kansanihmiset eivät pystyneet
nauttimaan kreikkalaisista tragedioista, olivat uskonto ja kansanelämä
heille ymmärrettäviä taiteen aihepiirejä, ylioppilaat ehdottivat.480
Alastomuuden esittämistä taiteessa Fellman paheksui. Alastomuuden kuvaus voisi kuulua harjoitelmiin, mutta ei yleisölle esitettäviin
teoksiin. ”Tottumattomassa katselijassa sellaiset kuvat voivat hyvinkin
pahaa vaikuttaa”, vaikkakaan kaikkea alastomuutta, esimerkiksi alasto269

mina kuvattuja pyhimyksiä, Fellman ei pitänyt siveellisesti vaarallisina.
Ylioppilas Antti Rentola puolestaan esitti alastomuuden tuomitsemista
sillä perusteella, että ”alastomuus ei ole luonnossa tavallista”. Maisemamaalauksella ei Fellmanin pitämän alustuksen mukaan ollut moraalista
vaikutusta hyvään eikä pahaan. Väittämänsä esitelmöijä tiivisti kolmeen
teesiin. Taiteelle oli annettava suuri arvo osana ihmiskunnan kehitystä.
Taidetta olisi ohjattava niin, että ns. tavallinenkin kansa voisi nauttia siitä. Taiteelta ei voitu edellyttää, että se olisi siveellisesti kohottavaa, mutta
kylläkin, että se ei olisi siveellisesti loukkaavaa. Viimeisimmän vaatimuksen ongelmallisuuteen puuttui dekaani Rosenqvist. Hän näet huomautti, että suhtautumisessa alastomuuteen näkyi tottumuksen vaikutus siihen, miten siveellisyys ymmärrettiin. ”Maalainen, joka häikäilemättä esiintyy alasti vertaistensa keskuudessa esim. saunassa, pitää alastonta kuvaa ilettävänä, jota vastoin sivistyneiden laita usein on päinvastoin.” 481 Jos siis taiteelta edellytettiin, ettei se loukkaisi ketään, kenen
tottumusta ja siveellistä tapaa olisi noudatettava? Huomautus saattoi
olla myös ruotsinkielistä sivistyneistöä edustavan dekaanin piikki
maalaistaustaisille ylioppilaille.
Taiteesta käyty keskustelu tuo ilmi hartauskokouksiin suuntautuneen tiedekuntayhdistyksen ylioppilaiden henkisen avartumisen astetta
suhteessa tuon ajan Suomen kulttuurielämän ilmiöihin. Taide saattoi
olla siveellisesti arveluttavaa, mutta sitä ei enää tuomittu niin jyrkin sanoin kuin parikymmentä vuotta aiemmin. Kaikkea taidetta tosin vastusti kolme ylioppilasta. Yksi heistä, ylioppilas Rentola, oli sitä mieltä,
että taide ja moraali olivat mitä jyrkimmässä ristiriidassa. Hänen ja kahden muun samanmielisen mukaan aikakauden romaanit ja jopa ”kuvat,
joita asetetaan puotien ikkunoihin” tuottivat turmiota ja kristinuskon
oli näitä vastustettava. Yleiseksi kannaksi kuitenkin muotoutui, että papit eivät saaneet asettua vastustamaan taiteita.482 Ero edelliseen, taiteen
ja kulttuurielämän ilmiöt tuominneeseen jumaluusopin ylioppilaiden
sukupolveen oli tältä osin selkeä.
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SUURLAKKO

TAITEKOHTANA

Kun tarkastellaan teologisen tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoja vuonna 1905, niistä voisi päätyä näkemykseen, että Suomessa ja suomalaisessa yhteiskunnassa ei tuona vuonna tapahtunut mitään erityisen
merkittävää. Sama koskee myös 1900-luvun alkuvuosia. Ainoa ”käytännöllinen” keskustelunaihe marraskuulta 1905 käsitteli seksuaalisuutta eivätkä laittomiksi koetut asevelvollisuuskutsunnat tai niistä
seurannut vastarinta näy tiedekuntayhdistyksen dokumenteissa. Poikkeuksena tiedekuntayhdistyksen hartaudellisesta yleislinjasta tosin on
ensimmäinen sosialismia käsitellyt esitelmä ”Socialismin suhteesta kristinuskoon”. Sen piti ylioppilas Juhani Eetu Vuorinen teologian ylioppilaiden kokouksessa 15. marraskuuta 1904.483 Pöytäkirjoissa ei valitettavasti ole selostettu esitelmää eikä sen mahdollisesti herättämää keskustelua.
Kuitenkin lokakuun 1905 lopulla, muutama päivä jumaluusopin
ylioppilaiden taidekeskustelun jälkeen, Suomessa puhkesi suurlakko.
Kuten tunnettua, se synnytti maassamme ennennäkemättömän radikaalin ilmapiirin, jossa nöyryys, patriarkaalisuus ja aiempi esivaltauskollisuus kyseenalaistettiin ja hylättiin maassamme aiemmin kokemattomalla voimalla. Kirkollisella taholla suurlakon kiteyttämää sääty-yhteiskunnan kuolemaa tarkasteltiin huolestuneina. Erään piispan kerrotaan jopa todenneen, että ”suurlakkoviikolla meni Suomen kansaan
perkele”. Ylioppilaskuntakin julisti 30.10. luentolakon. Suurlakon yhteydessä tapahtui radikaali poliittinen herääminen, joka ulottui syrjäisiin maalaiskyliin saakka, ei kuitenkaan teologisen tiedekuntayhdistyksen toimintaan tai sen käymiin keskusteluihin.484
Merkittävintä tässä radikalisoitumisessa oli sosialististen aatteiden
voimakas leviäminen. Sen mahdollisti paitsi sosialismin aatteiden levittämisen helpottuminen sensuurin päättyessä myös organisoitu agitaatio, teollisuus- ja maaseututyöväestön määrän yhtäaikainen kasvu sekä sosialistien sanoman sosiaalinen kaikupohja tilanteessa, jossa teollisuustyöväki oli kiinteässä yhteydessä maaseutuun ja sen elämänpiiriin.
Suurlakkoa voidaan pitää taitekohtana myös sikäli, että työväenliikkeessä se merkitsi niin sanotun kansallisen linjan kaatumista ja oikeaoppisen, luokkataistelua korostavan linjan vahvistumista. Poliittisesti suurlakko merkitsi säätyedustuksen loppumista ja eduskuntauudistusta sekä
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yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden toteuttamista. Ensimmäisissä vaaleissa sosialistit saivat eduskunnan suurimman ryhmän aseman. Maailmankatsomuksen tasolla entinen esivalta-ajattelu oli tullut tiensä päähän.
Ajatus, että yhteiskuntajärjestys olisi perustaltaan jumalallinen ja muuttumaton, oli uusissa oloissa vanhentunut. Uskontopakkoa ja valtiokirkkojärjestelmää kritisoitiin monesta erilaisesta uskonnollisesta, ideologisesta ja poliittisesta lähtökohdasta käsin. Joka tapauksessa uudessa
tilanteessa kirkosta, entisen sääty-yhteiskuntajärjestelmän uskonnollisesta takuumiehestä, tuli paitsi radikaalin sivistyneistön myös sosialistisen
työväenliikkeen hyökkäysten kohde, arkkivihollinen ihmisen vapauden
ja ihmiskunnan kehityksen tiellä. Sosialistisessa lehdistössä ja työväenkirjallisuudessa oli erittäin runsaasti hyökkäyksiä kirkkoa ja sen
mädäntynyttä papistoa vastaan.485 Kyse oli kamppailusta vallasta, uudesta poliittisesta voimasta ja ideologiasta, joka tällä tavoin haastoi vanhan yhteiskuntajärjestelmän tukipylvään ja oman ideologisen järjestelmänsä mukaisen politiikan voimakkaimman vastustajan.
Vuoden 1903 Forssan kokouksen

jälkeen

työ-

väenlehdille oli ominaista kristillisen etiikan kyseenalaistaminen. Suurlakon jälkeen työväenliikkeen kärkijoukko, joka aiemmin oli saattanut
korostaa kristinuskon ja
sosialismin yhteenkuuluvuutta, oli selkeästi sekä
kirkon

että

uskonnon

vastaista.486
Julkaisemissaan

pila-

kuvissa ja vitseissä pilalehti Kurikka hyökkäsi
ankarasti papistoa vastaan vuosina 1907–1916.
Kurikan sivuilla pappi oli
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lihava, työtä tekemätön
työläisten

omaisuuden

varastaja. Tälle laajalle
yleisölle

tarkoitetulle

propagandalle oli tyypillistä, että kristinuskoa
”sinänsä” ei arvosteltu,
vaan pahat papit olivat
varastaneet

itselleen

Jeesuksenkin opin. Jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä vuosikymmeniä

vallinnut

ajatus omalla elämällä
todistamisesta ei ollut
siis saavuttanut suurtakaan vastakaikua työväenluokan

pilkkakirvei-

den parissa. Esitetystä
pappiskuvasta ei myöskään voi arvata, että jo
30 vuoden ajan kaksi kolmannesta papeiksi valmistuneista oli ollut sosiaaliselta taustaltaan tavallisen kansan poikia, ensimmäisen polven ylioppilaita. Suurin osa papiston pilkasta käsitteli sukupuoliasioita ja asetti tältä osin pappien
maallisen vaelluksen varsin epäilyttävään valoon.
Törkein tämän lajin kirjoitelma varoitteli rippikoululapsia osallistumasta aluillaan olevaan seurakunnalliseen nuorisotyöhön seuraavasti: ”Rippikoulupojat
olkaa varuillanne! Liiankin tuoreessa muistissa ovat vielä kertomukset siitä miten eräät sielunpaimenet ovat pitäneet yhteyttä rippikoulutyttöjen kanssa.
Nyt ei sielukonsulenttejamme enää tunnu tyttöset tyytyttävänkään. Uhkaavat
käydä poikiin käsiksi!!! Suometar näet kertoo, että pappien kokouksessa Hämeenlinnassa ”mainittiin pappien muutamissa seurakunnissa jo ryhtyvän pitämään säännöllistä yhteyttä rippikoulupoikien kanssa”. Tätä vastaan kokouksella ei ollut mitään muistuttamista. Päinvastoin katsoi se tavan voitavan ottaa
yleisempäänkin käyttöön. Hyi saakeli! Kavahtakaa itseänne mustatakeista,
lapsikullat!” Kurikka 1907–1916.
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Samaan aikaan kun
Jumaluusopillinen
tiedekuntayhdistys
hartaudellistui ja kärsi
osallistujakadosta,
aktivistiylioppilaat
toimivat osakunnissa.
Piirros Viipurilaisen
osakunnan Pamauslehdessä vuodelta 1905
kuvaa, kuinka ylioppilaat ahdistelevat
venäläistä kasakkaa
Senaatintorilla.
Käytännössähän tilanne
oli päinvastainen.
Helsingin yliopistomuseon kuva-arkisto.

Teologian ylioppilaiden toiminnassa ei ole viitteitä suurlakkoon. Yhdistys oli ylioppilasseurakunta, hartaudenharjoituksessaan sisäänpäin
kääntynyt ylioppilasorganisaatio. Aktiivien toimijoiden mielenkiinto oli
ennemminkin suuntautunut taivaallisiin kuin maallisiin asioihin, mistä
syystä maailmallinen suurlakko ja siihen liittyvät kysymykset eivät näy
yhdistyksen asialistalla. Tosin on mahdollista, että suurlakkoa käsiteltiin
myöhemmin ja ns. kokousten ulkopuolella, vaikkei asiasta ole mainintaa pöytäkirjoissa. Yksi tällainen tilaisuus on voinut olla teologisen tiedekunnan opettajien organisoima kokoontuminen 29. marraskuuta
1905, jolloin kokous pidettiin poikkeuksellisesti dekaani G. G. Rosenqvistin kotona, ”jossa oli läsnä myöskin useita Tiedekunnan opettajia”.487
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Ajan uskontokriittisyys oli aihepiiri, joka ei jäänyt täysin käsittelemättä vuonna 1905. Suurlakon jälkeen tiedekuntayhdistys käsitteli yhdessä kokouksessaan kysymystä ”Voiko olla sivistynyt ilman uskontoa?”
Teologian ylioppilaiden kannaksi ikään kuin jäi keskustelussa esitetty
näkemys, ettei ihminen voinut olla sivistynyt ilman uskontoa. Tästähän
seurasi, että aikakauden ruotsinkielisen sivistyneistön, kuten Prometheus-seuran, tai työväenliikkeen kirkko- ja uskontokritiikki ei ylioppilaiden mukaan ollut sivistyneiden ihmisten esittämää.489
1900-luvun alun teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksessä
toimi vain pieni joukko teologian ylioppilaita. He olivat samanmielisiä
ja samalla tavoin uskonnollisesti suuntautuneita. Tuolloinen tiedekun275

Suurlakon tavoin tiedekuntayhdistyksen lähdeaineistosta ei löydy viittauksia eikä kommentteja
esimerkiksi Venäjän vallankumoukseen tai Suomen
itsenäistymiseen. Ajan suuret
tapahtumat tapahtuivat
”pöytäkirjojen ulkopuolella”. Senaatintorin reunalla
sijainnut yliopisto oli
kuitenkin monin tavoin
erilaisten ajankohtaisten
tapahtumien ja mielenosoitusten keskipisteessä.
Kuvassa amiraali
Maksimov pitää puhetta
ylioppilaille yliopiston
päärakennuksen rappusilla
vallankumouksen aikana
1917. Maksimov oli Itämeren
laivaston komentaja, joka oli
tullut tehtäväänsä matruusien surmattua hänen
edeltäjänsä. Väliaikaisen
hallituksen lähettiläänä
toiminut amiraali piti
yhteyttä myös ylioppilaskunnan johtoon yrittäen
vakuuttaa sille ja sen kautta
jääkäriaktiiveille ”uuden
Venäjän” ymmärtäväistä
suhtautumista jääkäriliikkeeseen.488 Helsingin
kaupunginmuseon kuvaarkisto.
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tayhdistys onkin kuin esimerkkitapaus yhteisön kääntymisestä sisäänpäin. Uudessa, epävarmassa ja poliittisesti kuohuvassa tilanteessa, jossa
aiemmat vakaiksi ja turvallisiksi koetut rakenteet muuttuivat ja joutuivat kyseenlaistetuiksi, tiedekuntayhdistys vahvisti identiteettiään ja loi
ainakin näennäistä vakautta korostamalla omaa uskonnollisuuttaan ja
hengellisen elämän rakentamisen tärkeyttä. Muulla tavalla ajattelevat
teologian ylioppilaat, joita siis oli enemmistö, eivät juurikaan osallistuneet yhdistyksen toimintaan.
Tilanteessa, jossa kristinuskoa ja kirkkoa kritisoitiin julkisesti,
tiedekuntayhdistys ja siinä toimivat aktiivit keskittyivät uskonkysymyksiin. 1880-luvun uskonnonvastaisessa ilmapiirissä ylioppilaat olivat käyneet keskusteluja ajankohtaisesta tilanteesta ja pyrkineet jollain
tavoin vastaamaan esitettyyn uskonto- ja kirkkokritiikkiin esimerkiksi
opintojen tieteellistä tasoa kohottamalla. Suomalaisen yhteiskunnan tapahtumat kuten vuoden 1901 asevelvollisuuslaki kuulutuksineen, kutsuntoihin liittyneet kasakkamellakat Helsingissä 1902 ja vuoden 1903
kutsuntaluetteloiden laadinta, joka suoranaisesti koski kirkkoa ja papistoa, eivät näy tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoissa. Poliittiset väkivallanteot kuten kenraalikuvernööri Bobrikovin murha vuonna 1904 tai
pommiattentaattien yritykset eivät nekään näy pöytäkirjoissa millään
tavoin eivätkä näytä herättäneen tiedekuntayhdistyksessä julkista keskustelua. Sortokauden oloissa on kuitenkin huomattava, että pöytäkirjoihin ei haluttu kirjata ylioppilaita mahdollisesti kompromettoivaa aineistoa.
Sortokauden oloissa teologitaustaiset ylioppilasaktiivit toimivat
muualla kuin tiedekuntayhdistyksessä. Vastarintatoimintaa kuten suuren adressin nimenkeruuta organisoivat osakunnat. Yksittäistapauksista
tiedämme, että esimerkiksi Lennart Helenius (Heljas) oli ylioppilassuojeluskunnan jäseniä ja Uno Matinolli kuului Helsingin valkokaartiin490 . Paavo Virkkunen (1874–1959) oli suuren adressin nimenkerääjiä ja kirjoitti oululaisessa kirkkoherranvirastossa kymmenen toverinsa
kanssa kopioita adressista.491
Suomen 1900-luvun alun historiassa on aika ennen suurlakkoa ja
suurlakon jälkeinen aika.492 Näin on myös jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen elämässä. Suurlakko merkitsi tiedekuntayhdistyksellekin
käännekohtaa, jossa pietistinen yksilöuskonnollisuuteen keskittynyt
hurskauslinja vähitellen väistyi. Keskustelunaiheiksi nousivat myös yh278

teiskunnalliset kysymykset. Suurlakko loi tilanteen, jonka ilmapiirissä
ylioppilaidenkin oli otettava kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ensimmäinen avaus tähän suuntaan oli edellä mainittu uskonnon ja sivistyneistön suhde, sen jälkeen keskusteltiin koulukysymyksestä ja toisen
sortokauden aikana keskeiseksi keskusteluteemaksi nousivat työväenkysymys ja sosialismi. Tässä alkuvaiheessa Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen suunnanmuutoksen takana ei kuitenkaan ollut yhteiskunnallinen kiinnostus sinänsä, vaan kaikkia näitä keskusteluteemoja yhdisti sekä uskonnon aseman puolustamiseen liittyvä intressi että ajan
uskonnonvastainen ilmapiiri. Teologian ylioppilaat puolustivat uskontoa osana sivistystä ja yhteiskuntaa sekä keskustelivat työväenliikkeen tavoitteiden moraalisesta oikeudesta.
Suurlakon jälkeinen tilanne nosti polttavaksi ajankysymykseksi uskonnon opetuksen kouluissa, kun erityisesti sosialistit vaativat uskonnonopetuksen poistamista. Aiheesta käydystä keskustelusta kävi ilmi,
että sosialistien vaatimukset tunnettiin, vaikkei niitä suoraan kommentoitu. Ylioppilaiden mukaan kysymys uskonnonopetuksesta oli vain
”päivän polttava monessa maassa”. Aiheen alustaja esitti keskusteluponsiksi, että uskonto kasvatuksen perustana oli säilytettävä kouluissa, kansankirkon uskontoa piti opettaa valtion kouluissa ja että jos valtio oli
uskonnollisesti tunnustukseton, sen piti antaa eri kirkkokunnille avustusta uskonnonopetuksen järjestämiseksi kouluissa.493
Keskustelun lopputuloksena oli, että uskonnonopetusta kansa- ja
oppikouluissa kannatettiin, vaikkakin ”monet lausuivat vakavia epäilyksiä uskonnon opetuksen suhteen koulussa, erittäin sen nykyisessä muodossa”. Eino Murtorinteen kuvaamia radikalismin myötäilijöitä oli myös
teologisessa tiedekunnassa. Niin sosialistien kuin uskontokriittisen sivistyneistönkin piirissä esitetty ajatus uskonnon poistamisesta kouluista
löysi teologian ylioppilaistakin jonkinasteista kaikupohjaa. ”Oikean” uskonnonopetuksen nimissä jotkut, tosin vähemmistöön jäänyt kanta, pitivät tuolloista koulujen uskonnonopetusta jopa vahingollisena. He olivat siten valmiit teoriassa yhtymään uskonnonvastaiseen aikalaiskritiikkiin, jonka mukaan kaikki uskonnonopetus oli poistettava kouluista.494
Uskonelämää korostaneessa tiedekuntayhdistyksessä aloite aikakauden keskeisten yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyyn ei kuitenkaan
tullut ylioppilailta, vaan tiedekunnan opettajakunnalta. Tohtori Johansson eli Erkki Kaila, joka vuoteen 1909 toimi teologisessa tiedekunnassa
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esikäsitteiden apulaisena, esitti helmikuussa 1906 keskustelun pohjaksi
alustuksen kristityn suhtautumisesta yhteiskunnallisiin pyrintöihin.
Hänen teesinsä olivat, että kristityllä oli paitsi oikeus myös velvollisuus,
kykyjensä ja asemansa mukaan, edistää yhteiskunnallisia hankkeita, jotka tähtäsivät heikkojen puolustamiseen ja yhteiskunnallisten oikeuksien
aiempaa täydellisempään toteutumiseen. Hän myös esitti, että jos työväenliikkeestä kehittyisi uskonnonvastainen, oli ”kristillisten työväenyhdistysten perustamista ilolla tervehdittävä”. Ehdolliseksi muotoiltu huomautus kuvaa paitsi esitelmöijän kantaa myös laajemminkin teologisessa tiedekunnassa syntynyttä ja myöhemmin voimistunutta näkemystä
työväenliikkeen sosiaalisten tavoitteiden oikeutuksesta. Kaila esitti, että
kirkon luonnollinen toimiala yhteiskunnallisissa kysymyksissä oli sisälähetystoiminta, ”joka aina ajaa ihmisten pelastamista sekä sielun että
ruumiin puolesta”.495
Kaila esitti, että oli olemassa kristittyjä, jotka meneillään olevan
mullistuksen aikoina luulivat kyseessä olevan lopun ajat, joilta pelastaisi
vain Kristuksen toinen tuleminen. Hän kuitenkin esitti, että sosialistiset
aatteet, jotka tuolloin esiintyivät kristinuskoa loukkaavassa muodossa,
olivat perusteeltaan kuitenkin sellaisia, joita kristittyjenkin oli kannatettava. Kyseessä ei ollut mikään vähäinen asia, vaan hänen mukaansa kyse
oli ”suuremman oikeuden toteuttamisesta yhteiskunnassa, heikkojen
suojelemisesta vahingollisia voimia vastaan sekä ihmisrakkauden periaatteen täydellisemmästä toteuttamisesta ihmiskunnassa”. Esimerkkeinä
tästä olivat alustajan mukaan kieltolain vaatimus, naisasia ja yleinen äänioikeus. Kansanvalta oli parempi kuin ylimysvalta, Kaila esitti, koska
Jumalan tahto toteutui valtiossa paremmin kansanvallan kuin ylimysvallan kautta. Esityksessään Kaila käänsi kirkkoa ja uskontoa vastaan
hyökkäävän työväenliikkeen Jumalan työkaluksi ja Jumalan tahdon
toteuttajaksi. Hän nimittäin esitti ylioppilaille, että jos kansanvaltaa
ajoivatkin uskonnon viholliset, niin oli muistettava, että Jumala toimi
usein vihollistensa kautta.496
Kuten työväenlehdistä näki, Kaila huomautti, työväenyhdistykset
olivat asettuneet uskontoa vastaan. Siis sen, joka halusi olla mukana parantamassa työväen asemaa, mutta joka itse oli kristitty, oli vaikeaa osallistua toimintaan, jossa hänen vakaumuksiaan pilkattiin. Niinpä hänen
mielestään oli perustettava kristillisiä työväenyhdistyksiä. Niiden piti
syntyä työväen omasta piiristä, ei pappien aloitteesta, koska muutoin
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niillä ei olisi mitään merkitystä. Lisäksi hän esitti, että kristillisten työväenyhdistysten tuli olla yhteiskunnallisten olojen parantamiseen tähtääviä yhdistyksiä eikä hartausyhdistyksiä.497
Laajan alustuksensa päätteeksi Kaila esitti, että pappien tehtävä ei ollut osallistua yhteiskunnallisiin taisteluihin, vaan ”heidän tulee tyytyä
myötätuntoisen katsojan osaan”. Tästä huolimatta oli hänen mielestään
välttämätöntä, että papisto – epäilemättä hän viittasi tällä myös kuulijakuntaansa, tulevaan papistoon – määritteli kantansa aikakauden keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Alustusta seuranneessa keskustelussa käytettiin 19 puheenvuoroa
pelkästään Kailan ensimmäisestä teesistä, joka hyväksyttiin sellaisenaan.
Pöytäkirjoissa ei valitettavasti enää merkitty kokousten osallistujamääriä, joten ei ole tiedossa kuinka monta ylioppilasta oli paikalla käsittelemässä asiaa. ”Usean” ylioppilaan kerrotaan olleen sitä mieltä, että kristityt olivat olleet liian hitaita ottamaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että kristityn tuli toimia yhteiskunnallisten pyrintöjen hyväksi kykyjensä ja asemansa mukaan. Eriäviä mielipiteitä, jotka viittasivat alkukristittyihin ja kristittyjen mahdottomuuteen
toimia työväenyhdistyksessä, esitettiin, mutta ne jäivät vähemmistöön.498 Tässä suhteessa muutos tiedekuntayhdistyksen henkilökohtaiseen uskonelämään keskittyneeseen linjaan oli merkittävä.
Kailan alustusta käsiteltiin kaikkiaan kolmessa eri kokouksessa.
Kristillisiä työväenyhdistyksiä pidettiin yleensä tarpeellisina. ”Harvinaisen suuren jäsenmäärän läsnäollessa”, kun kokousta varten ilmestynyt
Kyyhkynen oli luettu, ylioppilas Frans Lindbohm laulanut sitran säestyksellä muutamia virsiä, tiedekunnan kuoro esiintynyt ja osallistujat
vaihtaneet kokoustilaa, oli tarkoitus jatkaa keskustelua kristityn suhteesta yhteiskunnallisiin pyrintöihin. Tässä vaiheessa suurin osa ylioppilaista oli kuitenkin poistunut kokouksesta. Aihetta jäi käsittelemään parikymmentä ylioppilasta, ja aiheesta käytettiin vain viitisen puheenvuoroa.
Ylioppilaiden ulosmarssin syy ei käy selville säilyneistä asiakirjoista.
Paikalle jääneiden parin ylioppilaan mukaan papin oli soveliasta ottaa
osaa sosialististen yhdistysten kokouksiin tutustuakseen tältäkin osin
seurakuntalaistensa ajatuksiin. Tätä piti mahdottomana yksi ylioppilas
ja yksi ylioppilas esitti, että kirkon tulisi sekä omassa piirissään että yleisesti toimia yleisen äänioikeuden edistämiseksi. Tässä viimeisessä Kailan
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alustusta käsitelleessä kokouksessa ei esitetty aiemmin mainittuja
uskonargumentteja, esimerkiksi sosialististen työväenyhdistyksen ohjaamista oikealle tielle Jumalan sanalla. On luultavaa, että kokouksesta
poistujat olivat tiedekuntayhdistyksen hurskauslinjan edustajia.499
Sukupuolivietistä ja yhteiskunnallisista pyrinnöistä keskusteleminen
oli vetänyt kokouksiin väkeä, mutta seuraavaan kokoukseen ”ei ollut
saapunut kuin muutama siihen asti kun kokouksen piti alkaa”. Kokousta johtanut Kaila arveli laimean osanoton syyksi muuta aktiivista kokous- ja yhdistystoimintaa, joka verotti tiedekuntayhdistyksen osallistujamäärää. Voidaan kuitenkin ajatella, että tiedekuntayhdistyksen kokouksissa oli tottunut käymään uskonelämää ja yhdistyksen opiskelijaseurakunta- sekä veljespiiriluonnetta korostava joukko. Ylioppilaiden
enemmistöllä ei ollut tapana osallistua aktiivisesti kokouksiin. Kailan
työväenliikettä käsitelleen esityksen ja siitä käytyjen keskustelujen jälkeen aiempi hurskautta korostanut joukkokin jäi seuraavasta kokouksesta pois. Tämä osaltaan kuvastaa Juhani Veikkolan esiintuomaa Teologisen lauantaiseuran roolia ja sen ”uuden teologian” herättämää pahennusta ”vanhan teologian” kannattajien parissa.
Seuraavassa, maaliskuussa 1906 pidetyssä kokouksessa paikalla oli
kuitenkin tavanomainen joukko. Se keskusteli ”tosiasiasta, että ylioppilaat olivat kansalle paljon velkaa”, ja että heidän pitäisi maksaa tätä velkaansa toimimalla vapaa-aikoinaan kansan parhaaksi. Tämä tulkittiin
vuosisadan alun uskonnollisen linjan mukaisesti siten, että vapaa-aikoinaan teologian ylioppilaiden oli pelastettava sieluja. Yksi ylioppilas tosin
ehdotti, että olisi pyrittävä rauhoittamaan politiikan kiihdyttämiä mielialoja, mutta hän ei saanut näkemyksilleen kannatusta. Jälleen käsiteltiin
myös kokouksien vähäistä osallistujamäärää, jonka tulkittiin johtuvan
siitä, että yhdistyksen sääntöjen ensimmäinen pykälä, henkilökohtaisen
uskonelämän herättäminen ja hoitaminen, ei kokouksissa toteutunut.500
Vuosisadanvaihteen maailmankatsomuksellinen uudelleentulkinta ja
kristinuskon ja kirkon puolustaminen katsomuksellisessa mielessä radikaalisti uusin tavoin ei kiinnostanut tuon ajan teologisessa tiedekuntayhdistyksessä toimineita jumaluusopin ylioppilaita. Alemmat yhteiskuntaluokat muodostivat suurimman ryhmän tuolloisista jumaluusopin ylioppilaista. Onkin huomiota herättävää, etteivät ylioppilaat itse
aktiivisesti nostaneet työväenkysymystä tai työväenliikkeen tavoitteita
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tiedekuntayhdistyksen asialistalle. Aihepiirin olisi voinut kuvitella erityisesti kiinnostaneen juuri työläisten ja torpparien jälkeläisiä. Sen sijaan
tästä teemasta ja teologian uusista suuntauksista oli keskeisen kiinnostunut ylioppilaita vanhempi teologijoukko, nuorten maisterien ja tohtorien muodostama Teologinen lauantaiseura. Erkki Kaila oli sen keskeinen hahmo keskustelupiirin perustamisesta, vuodesta 1896 lähtien.
Kailan ylioppilaille luennoimat näkemykset olivatkin samansuuntaisia
kuin esimerkiksi lauantaiseuralaiset Martti Ruuth ja Paavo Virkkunen
esittivät samaisena vuonna 1906.501
Tiedekuntayhdistyksen toiminnan eräänlainen yleissääntö autonomian kaudella oli, että tiedekunnan opettajakunta ei luennoinut ylioppilaiden kokouksissa kuin poikkeustapauksissa. Kailan esiintyminen oli
juuri tällainen poikkeustapaus. Mielenkiintoista hänen esiintymisessään
oli esitettyjen näkemysten ohella niiden esittämisaika. Ensimmäinen
kristillinen työväenyhdistys oli perustettu Tampereella marraskuussa
1905, ja alkuvuosi 1906 oli kristillisten työväenyhdistysten aatteellisten
linjavalintojen aikaa. Erityisesti evankeliseen herätysliikkeeseen kuuluvaa papistoa oli toiminut yhdistysten perustamisaktiiveina sekä Turussa
että Tampereella, kun taas Helsingissä kristillisen työväenyhdistyksen
perustivat työläiset.502 Kailan selkeä viesti Helsingissä opiskelleille jumaluusopin ylioppilaille olikin kahtalainen. Kristilliset työväenyhdistykset
olivat tarpeellisia, mutta pappien, myös tulevien pappien, tuli pysytellä
erossa niiden toiminnasta.
Teologisen lauantaiseuran maailmankatsomuksellisen uudelleentulkinnan ja kristinuskon apologian kohdeyleisönä eivät olleet ainoastaan uskonto- ja kirkkokriitikot, uskontovihamielinen työväenliike tai
tuon ajan kulttuuriradikaalit. Maailmankatsomuksellisen uudelleentulkinnan kohteena oli myös uskontulkinnassaan sisäiseen hurskauselämään kääntynyt teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys, tulevat
papit, joiden näkemyksiä Teologinen lauantaiseura pyrki näin avartamaan.
Mauri Larkio on todennut, että Teologisen lauantaiseuran ajatustavat levisivät vähitellen sekä yliopistoon että seurakuntapapistoon. Hän
on myös tuonut esille teologisen tiedekunnan virkatilanteen 1800-luvun lopussa, jolloin tiedekunnassa oli vain kaksi vakinaista professoria,
Rosenqvist ja K. A. Tötterman, Råberghin ja Collianderin siirryttyä
piispanvirkaan. Tässä tilanteessa Teologinen lauantaiseura toimi kuten
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”Suomettarelaiset”, joilla Kurikan kielenkäytössä tarkoitettiin sekä vanhasuomalaisia että nuorsuomalaisia, olivat papiston ohella lehden toistuvan pilan ja pilkan kohteena. Kuvassa suomettarelaiset, paksu pappi etunenässä,
keritsevät kristillistä työväkeä.
Jumaluusopin ylioppilaat kiinnostuivat työväenkysymyksestä autonomian
kauden lopulla. Monia työväenliikkeen tavoitteita pidettiin moraalisesti oikeutettuina. Ylioppilaat tuskin kuitenkaan ymmärsivät tapahtunutta työväenliikkeen johdon ja suomalaiskansallisen sivistyneistön tavoitteiden ja tulkintojen hajoamista. Tätä hajoamista kuvaa omalla tavallaan Kurikan tulkinta mieliä kuohuttaneista Laukon torpparihäädöistä. Kotimaisen taantumuksen musta korppi hyökkää lakia puolustavan virsujalkaisen Suomi-muijan eli torpparin
vaimon kimppuun.
Kurikka 13/1907 ja 17/1908.
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kaimansa ja esikuvansa Lauantaiseura ennen 1800-luvun puoliväliä.
Uudistushenkinen ryhmä miehitti yliopiston professuurit, Teologisen
lauantaiseuran tapauksessa teologisen tiedekunnan virat. Larkion mukaan Teologisen lauantaiseuran jäsenten voimakas panos yliopistossa
merkitsi pappiskasvatuksen murrosta, jonka tulokset alkoivat näkyä
1910- ja 1920-luvuilla. 503 Jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen vaiheiden tarkastelu tukee tätä tulkintaa. 1900-luvun alun tiedekuntayhdistys
on yksi esimerkki Teologisen lauantaiseuran näkemysten leviämistiestä
sekä seuran edustamien näkemysten erilaisuudesta verrattuna tiedekuntayhdistyksen aktiivien ajatusmaailmaan.
Tiedekuntayhdistyksen yhteiskunnallisen mielipiteenmuodostuksen
muutosvaiheet näyttävät liittyvän aikakausiin, jolloin tiedekunnan opettajakunnan näkemykset muuttuvat ratkaisevasti. Näin oli 1870-luvun
lopulla, kun vapaamielisiksi luonnehdittavien välitysteologien sijaan tiedekunnan virkoihin tulivat yhteiskunnallisesti konservatiiviset beckiläiset ja Herman Råbergh. 1800-luvun lopussa konservatiivinen suunta alkoi väistyä, ja tiedekunnan opettajiksi tulivat laajempaa kulttuuri- ja yhteiskuntanäkemystä edustavat lauantaiseuralaiset.
Onko tästä ylioppilaiden ja opettajakunnan näkemysten muuttumisen samanaikaisuudesta pääteltävissä, että autonomian ajan jälkipuoliskolla teologian ylioppilaiden oma itsenäinen mielipiteenmuodostus oli
vähäistä ja että he edustivat samoja näkemyksiä kuin kulloisetkin opettajansa? Tämä pitänee osin paikkansa. 1870–1880-luvulla ylioppilaiden
suuntautumista konservatismiin eivät kuitenkaan luoneet teologisen
tiedekunnan opettajat. Ylioppilaiden valtaosa, ensimmäisen polven sivistyneistö, edusti teologisessa tiedekunnassa oman taustansa mukaista
konservatiivista ja uskonnollis-patriarkaalista maailmankuvaa, jonka näkemyksiä muotoilivat professorin auktoriteetilla tiedekuntayhdistyksen
inspehtorit Ingman ja Råbergh.
Teologisen lauantaiseuran ja teologisen tiedekunnan opettajakunnan rooli 1900-luvun tiedekuntayhdistyksen näkemysten avartumisessa
oli merkittävä. Tiedekuntayhdistyksen suunnanmuutos suurlakon jälkeen ei perustunut jumaluusopin ylioppilaiden omaan aktiivisuuteen.
Tiedekuntayhdistys oli kuin sisäänpäin kääntyneen uskonnollisen
myöntyvyyspolitiikan äärimmäinen ilmaus, jota ei koskettanut se mitä
yhteiskunnassa tapahtui. Ilmapiirin muutos, joka tapahtui ensin teologisen tiedekunnan opettajien ja vasta sen jälkeen tiedekuntayhdistyksen
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piirissä, sekä suurlakon jälkeinen tilanne orientoivat tiedekuntayhdistystä uuteen suuntaan. Tässä yhteydessä tiedekuntayhdistys ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin jumaluusopin ylioppilaat tai ylioppilaiden
enemmistö. Tiedekuntayhdistys muuttui ja ylioppilaat palasivat sen toimintaan.
Syyslukukaudella 1906 ilmaantui ensimmäinen ylioppilaiden oma
aloite yhteiskunnallisten aiheiden käsittelemiseksi. Sitäkin tosin leimasi
kaipuu ”paluusta uskontoon”. Ylioppilas Johan Alarik Forsblom kuului
tiedekuntayhdistyksen vähemmistöön, ruotsinkielisen koulun käyneisiin ylioppilaisiin. Hän tarkasteli keskustelualustuksessaan kysymystä
siitä, miten kristittyjen tulisi suhtautua puolueisiin. Taustalla oli eduskuntauudistus sekä puolueiden vaalityö niiden valmistautuessa maamme ensimmäisiin eduskuntavaaleihin. Poliittinen taistelu puolueiden
välillä ja ”puolueviha” herättivät alustajassa hämmennystä. ”Puolueet
syytävät toisiaan vastaan mitä rumempia sanoja ja koittavat kaikin keinoin keksiä vikoja toistensa tekemisissä.” Forsblomin mukaan eri näkökantoja edustavat puolueet olivat tarpeellisia jo siitä syystä, että toisistaan eroavat mielipiteet ylipäätään veivät ihmiskunnan kehitystä eteenpäin. Ihmisten ei kuitenkaan tarvinnut olla riidoissa keskenään, vaikka
olisivatkin ollut eri mieltä elämän peruskysymyksistä.
Ylioppilas Forsblom ei nähnyt puolueiden kiistoja taisteluna vallasta, vaan piti niitä ylpeyden osoituksina. Kristittyjen pitäisi kuulua vain
”Nasaretilaisen puolueeseen”. Oli unohdettu, että Jumala johti kansojen
kohtaloita. Kukin puolue pyrki omalla tahollaan rakentamaan maallista
paratiisia. Kauniit puheet vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta olivat
Forsblomin mielestä pelkkää itsekkyyttä. Kyynisenä käsityksenään hän
esitti, että eduskuntauudistuksen yhteydessä esiintuotu kansan tahto
tarkoitti kuitenkin lopulta kansan johtajien tahtoa. Yhteiskunnan epäkohtien ratkaisemiseksi ja puolueriitojen poistamiseksi ylioppilas ehdotti vanhaa, inspehtori Råberghin raamattuteologian reseptiä, että kaikki
”antaisivat olla Jumalan tahdon toimiaan määräämässä”. Omalta osaltaan tämä ehdotus kuvasti sitä, kuinka vaikeaa ylioppilaiden oli hahmottaa käynnissä ollutta yhteiskunnallista muutosta ja käydä yhteiskunnallisista asioista poliittista, ei-uskonnollista keskustelua.504
Lauantaiseuralaisen Kailan virittelemä mielenkiinto ajan kysymyksiä
kohtaan oli kuitenkin virinnyt. Lokakuussa 1906 Jyväskylästä ylioppilaaksi valmistunut ylioppilas Toivo Emil Aaltio piti alustuksen aiheesta
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”Mitä nykyaika vaatii teoloogilta?”. Vaikka esitys oli suppea, se oli tuolloisessa tilanteessa merkittävä kiinnittäessään tiedekuntayhdistyksen
huomiota sisäisen hartaudenharjoituksen sijasta uskonnon asemaan ja
tiedekuntayhdistystä ympäröivän yhteiskunnan uskontokritiikkiin.
Alustajan mukaan aika vaati teologeilta paljon enemmän kuin aiemmin: ”Hänen täytyy alati olla puolustusasennossa aatteittensa ja elämänkatsomuksensa puolesta, sillä joka paikassa hyökätään niitten
kimppuun.” Alustaja esitti teologin velvollisuudeksi näkemystensä puolesta taistelemisen. ”Nykyaika” edellytti teologilta, että hänen oli erityisesti harjoiteltava sanan miekan käyttämistä, kartutettava tietojaan ja
harjoiteltava niiden käyttämistä.
Keinoiksi Aaltio esitti ylioppilaiden aiempaa aktiivisempaa osallistumista tiedekuntayhdistyksen kokouksiin sekä usein aiemminkin esitettyä reseptiä, liittymistä kristillisiin yhdistyksiin kuten NMKY:hyn tai
Ylioppilaiden kristilliseen yhdistykseen. Ylioppilaiden olisi myös vapaamuotoisesti kokoonnuttava toistensa luo keskustelemaan oman alansa
kysymyksistä. Aaltio toivoi myös, että professorit ”hyväntahtoisesti”
osallistuisivat tiedekuntayhdistyksen kokouksiin ja osoittaisivat miten
kristinuskoa voi käytännössä puolustaa eli ”esittäisivät kristinuskon
apologian käytännöllistä puolta”.505
Seuraavassa kokoontumisessa käyty keskustelu Aaltion alustamasta
teemasta osoittaa suurlakon jälkeisessä tilanteessa tapahtunutta ilmapiirin muutosta jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä. Keskustelun
aiheena siis oli ”Mitä nykyaika vaatii teoloogilta?”. Aaltion esittämästä
ensimmäisestä ehdotuksesta syntyi vilkas keskustelu, josta käytettiin
kolmisenkymmentä puheenvuoroa, joten muita kysymyksiä kuin osallistumista tiedekuntayhdistyksen kokouksiin ja kristillisiin yhdistyksiin
ei ehditty yhden illan aikana käsitellä.
Tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoista käy ilmi, aiemmin tehdyn
päätöksen vastaisesti, puheenvuorojen käyttäjien henkilöllisyys. ”Useat”,
innokkaimpina ylioppilaat Kaarlo Mannerkorpi, Iivari Airila ja tiedekuntayhdistyksen rahastonhoitajana toiminut Yrjö Henrik Kortekangas, kannattivat ylioppilaiden liittymistä kristillisiin yhdistyksiin. Erityisesti NMKY:hyn liittymisen tärkeyttä perusteltiin sillä, että NMKY:hyn
kuului jäseniä kaikista kansankerroksista. Täten se olisi ”sopiva työsarka
papiksi aikovalle tutustuakseen ja valmistuakseen vastaiseen tehtäväänsä”. Ylioppilaiden kristillisen yhdistyksen (YKY:n) puolestaan toivottiin
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senkin liittyvän NMKY:hyn. Ylioppilaiden mielestä ajan vaatimukset
edellyttivät, että sivistynyt väestönosa aiempaa enemmän integroituisi
kansaan, ”jotta tuo tavallinen väite sivistyneen luokan kopeudesta kumoutuisi”. Ylioppilas Metsovaara puolestaan kannatti YKY:n säilyttämistä omana yhdistyksenään. Hän piti kansaan integroitumista tärkeämpänä kristillisen ylioppilasyhdistyksen vaikutusta uskonnonvastaisesti asennoituneeseen ylioppilasnuorisoon. Häntä kannatti Harold
Pehrmand, joka toivoi YKY:n toiminnan aktivoitumista. Hänen mielestään YKY:n säilyttämistä puolsi sen puoluepoliittinen sitoutumattomuus; yhdistys voisi omalta osaltaan olla luomassa sopua eri puolueiden
välille.506
Enemmistön kannasta poiketen ylioppilas Frans Tela esitti, että
jumaluusopin ylioppilaan oikea toimiala löytyi kristillisistä työväenyhdistyksistä. Siellä – toisin kuin NMKY:ssä – ylioppilaat joutuisivat tekemisiin ”kaikkien” kanssa, vanhojen ja nuorien, miesten ja naisten. Osallistumisen tärkeyttä korosti hänen mukaansa se, että kristillisillä työväenyhdistyksillä oli sekä kansallisia että valtiollisia tavoitteita. Telan esitystä ei kannatettu eikä myöskään kommentoitu.
Ylioppilaiden osallistumista yhdistystoimintaan oli puolustettu kansaan integroitumiseen ja tulevaan papin työhön valmentautumiseen vedoten. Yhdistystoimintaa puolestaan vastustivat ylioppilaiden hartauslinjan kannattajat. Yhdistystoiminnan haitoista ”tänä yhdistysten aikakautena” tuotiin esille, että yhdistyksissä ihmiset olivat vaarassa menettää yksilöllisyytensä. Aiheen esille tuonut turkulainen Arno Sonck vastusti yhdistyksiin osallistumista uskonnollisin perustein ja Pyhän Hengen uudistukseen viitaten. Ihmisen olemuksen ydin oli sitoutuminen
Jumalaan, ja tästä muodostui kristityn vapaus, jota yhdistyksissä ei ollut. Ajatusta yksilöllisyyden katoamisesta yhdistyksissä vastusti historiallisin esimerkein ylioppilas Heikki Haapanen. Sonckia kannattanut
Akseli Pajula (ent. Widgren) oli sitä mieltä, että ihmisen oli ensin Jumalan sanalla kasvatettava luonnettaan ja vasta sen jälkeen otettava osaa
mieleistensä yhdistysten toimintaan. Oululainen Elias Pentti mainitsi
muutamia ”suuria Jumalan miehiä”, jotka eivät olleet kehittyneet yhdistyksissä, ja Kustaa Kylänpää epäili yhdistysten kasvattavaa merkitystä
ylipäätään. Inspehtorina toiminut dekaani Rosenqvist piti yhdistyksiä
vaarallisina syvän kristillisen luonteen kehittymisen näkökulmasta ja
asettui keskustelussa siten hurskauslinjan kannalle.507
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Keskustelussa muotoutui kaksi selkeästi toisistaan erottuvaa linjaa:
ne, joiden mukaan ”nykyaika” vaati jumaluusopin ylioppilaita osallistumaan aktiivisesti yhdistystoimintaan, ja ne, joiden mukaan osallistuminen saattoi olla uskonnollisesti vahingollista. Keskustelu yhdistystoiminnasta katkesi joksikin aikaa Uudessa Suomettaren Rosenqvist-kirjoittelun käsittelyn vuoksi.

LAITTOMASTI NIMITETTY PROFESSORI?
INSPEHTORI ROSENQVIST SUOMENMIELISTEN

RIPITETTÄVÄNÄ

Kielikysymys oli esillä 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen pöytäkirjoissa kahteen otteeseen. Tiedekuntayhdistys päätti vuonna 1904
hankkia leimasimen vain suomenkielisin tekstein. Tiedekunnan ruotsinkieliset opiskelijat ilmeisesti vastustivat kyseistä hankintaa, mutta ilman tulosta. Kaksi ruotsinkielistä ylioppilasta liittikin pöytäkirjoihin ja
ruotsinkielisen vastalauseensa yksinomaan suomenkielisen leimasimen
hankkimispäätöksestä.508
Toinen tapahtuma liittyi puolestaan suomen kielen asemaan yliopistossa ja suomenkielisten ylioppilaiden vaatimuksiin suomenkielisen
opetuksen lisäämiseksi. Yliopiston konsistorille oli toukokuussa 1905
jätetty kaksi kirjelmää suomenkielisen opetuksen lisäämiseksi. Lukuvuonna 1903–1904 vain 28 kaikkiaan 93:sta yliopiston opettajasta oli
luennoinut suomeksi. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vain yksi luennoitsija kaikkiaan kahdeksasta luento-opetusta antaneesta opetti suomeksi ja lääketieteellisessä tiedekunnassa kolme luennoitsijaa 28:sta.
Filosofisen tiedekunnan fyysis-matemaattisessa osastossa kuudestatoista
opettajasta vain kolme luennoi suomeksi. Kirjelmissä, joista toisen oli
allekirjoittanut 628 ylioppilasta ja toisen nuorsuomalainen Ylioppilaiden keskusteluseura, pidettiin suomen kielen asemaa yliopistossa luonnottomana ja kansallisia tunteita loukkaavana.
Konsistori lähetti kirjelmät tiedekuntiin lausuntoja varten. Teologisen tiedekunnan vastaus selittää osaltaan, miksi suomen kielen asema ei
herättänyt erityisiä intohimoja suomenkielisten teologian ylioppilaiden
parissa 1900-luvun alussa. Tiedekunta huomautti yksimielisessä lausunnossaan suomenkielisen opetuksen määrän teologisessa tiedekunnassa
vastaavan ylioppilaiden kielisuhteita tarkemmin kuin missään muussa
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tiedekunnassa. Tilanne ei myöskään ollut uusi. Suomenkielisen opetuksen määrä oli suurin piirtein vastannut ylioppilaiden kielisuhteita teologisessa tiedekunnassa jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Vuonna 1894
suomenkielisiä oli ollut 87,3 % opiskelijoista ja suomen kielellä oli pidetty 78,5 % opetuksesta. Vuonna 1905 peräti 88,8 % prosenttia opetuksesta oli suomenkielistä. Valmistava perusopetus sekä kirkkohistorian ja eksegetiikan opetus oli yksinomaan suomenkielistä, käytännöllistä
ja systemaattista teologiaa puolestaan opetettiin ruotsiksi.509
Alkuperäisissä konsistorille osoitetuissa kirjelmissä oli perusteltu
ruotsinkielisen opetuksen vähentämistä sillä, että suomenkielisten ylioppilaiden oli hankalaa seurata ruotsinkielisiä luentoja. Kirjelmissä
vedottiin myös siihen, että ruotsiksi opiskelleiden tulisi kuitenkin työskennellä suomeksi suomenkielisen kansan parissa ja siten osata suomea.
Kuin vastauksena jälkimmäiseen vetoomukseen teologinen tiedekunta
huomautti, että valmistuvien pappien piti kyetä työskentelemään sekä
suomeksi että ruotsiksi, mikä oli paitsi tosiasiallisen asiaintilan kuvaus
myös tuenilmaus kaksikielisyydelle. Kuten professorien vastaus kertoo,
teologinen tiedekunta ei ollut ainoastaan laajasti suomenkielistynyt
vaan myös Helsingin yliopiston suomenkielisin tiedekunta.510
Teologisen tiedekunnan suomenkielistyminen 1890-luvun lopulla ei
ilmaantunut tyhjästä, kuten edellä on nähty. Sen perustana oli jumaluusopin ylioppilaiden pitkäaikainen sitoutuminen suomen kielen edistämiseen sekä suomenkielisten ja -mielisten rekrytoituminen jumaluusopin opiskelijoiksi. Tiedekuntayhdistyksen sekä teologisen tiedekunnan
varhainen suomenkielistyminen kumpikin omalla tavallaan tuki teologian ylioppilaiden eristäytymistä muusta, ruotsinkielisestä opiskelijayhteisöstä. Voitaisiin ajatella, että jumaluusopin ylioppilailla ei ollut
omalla opiskelualalla koettua tarvetta toimia suomen kielen edistämiseksi yliopistossa ja yhteistyössä muiden tiedekuntien opiskelijoiden
kanssa. Esimerkiksi suomen kielen asemasta ei kyseisen kieliadressin
käsittelyaikana edes keskusteltu jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä.
Ylioppilaiden konsistorille osoittaman kieliadressin taustalla oli suomenkielisten opiskelijoiden määrän jatkuva lisääntyminen kaikissa
tiedekunnissa. Kolmivuotiskaudella 1902–1905 kaikkiin tiedekuntiin
kirjoittautuneiden uusien ylioppilaiden enemmistö oli ensi kertaa suomenkielistä. Rehtorinkertomuksen mukaan tarkastelukauden juma291

luusopin ylioppilaista 85,6 % oli suomenkielisen koulun käyneitä. Suomenkielisten opiskelijoiden suhteellisessa määrässä maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (osasto) ohitti teologisen; maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat olivat 90-prosenttisesti suomenkielisiä.511
Suomenkielisten näkökulmasta teologisen tiedekunnan kieliolot
saattoivat vaikuttaa tyydyttäviltä. Jumaluusopin ylioppilaiden näkökulmasta kielikysymys oli kuitenkin erittäin ajankohtainen myös teologisessa tiedekunnassa. Asia ei noussut esille tiedekuntayhdistyksessä, vaan
lehtien palstoilla. Systemaattista teologiaa opetti tiedekuntayhdistyksen
inspehtori, ruotsinkielinen Georg Gustaf Rosenqvist ja käytännöllistä
teologiaa Karl Adolf Appelberg. He olivat viimeisiä Helsingin teologisen
tiedekunnan opettajia, joiden sekä julkaisu- että opetuskieli oli ruotsi.512 Systemaattinen ja käytännöllinen teologia olivat siten oppiaineita,
joita suomenkielisten ylioppilaiden oli opiskeltava ruotsiksi, eivätkä ylioppilaat olleet tähän asiaintilaan tyytyväisiä.
Runsas vuosi ylioppilaiden konsistorille osoittaman vetoomuksen
jälkeen tyytymättömyys tuli julkiseksi Uuden Suomettaren palstoilla. Nimettömänä esiintynyt kirjoitus ”Avoimia kysymyksiä prof. Rosenqvistille” hyökkäsi voimakkaasti tiedekunnan inspehtoria ja hänen ruotsinkielisyyttään vastaan. Tämä ”skandaali” oli sukupuolivietin käsittelyn
ohella toinen niistä aiheista, jotka 1900-luvun alkuvuosina kiinnostivat
jumaluusopin ylioppilaiden suurta enemmistöä ja toivat tiedekuntayhdistyksen kokouksiin runsaasti osanottajia. Vaikka teologinen tiedekunta oli
yliopiston tiedekunnista suomenkielisin, sen olisi ylioppilaiden mielestä
pitänyt olla vieläkin suomenkielisempi. Kyse oli siitä, että suomenkielisten olisi jumaluusopin ylioppilaiden mukaan pitänyt saada kaikki opintoihinsa kuuluva opetus äidinkielellään. Asetuksellisen pohjan tälle vaatimukselle loi jo aiemmin mainittu säädös, jonka mukaan teologisen
tiedekunnan virkoihin nimitettäviltä edellytettiin vuodesta 1872 lähtien
suomen kielen taitoa. Lisäksi 10. tammikuuta 1894 oli annettu asetus,
jonka mukaan Helsingin yliopiston kaikkien opettajien oli osoitettava
kykenevänsä käyttämään suomen kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti.513
Lokakuussa 1906 Uudessa Suomettaressa julkaistu artikkeli esitti
G. G. Rosenqvistille kolme kysymystä tai oikeammin kysymysryhmää.
Ensiksikin häneltä tivattiin vastausta siihen, miten hän suhtautui tieteen kansallistamiseen, so. suomenkielistämiseen, viitattiin hänen tenteissään harjoittamaan knoppologiaan ja kysyttiin, miksei oppikirjana
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käytetyn H. L. Martensenin514 teoksen mainitsemia tieteen kansallista
luonnetta käsitteleviä kohtia kysytty Rosenqvistin tenteissä.
Toinen kysymysryhmä oli suora hyökkäys Rosenqvistin professorinpätevyyttä vastaan. ”Laittomat virkamiehet, s.o. virkamiehet, joitten nimittämisessä on lakia poljettu, ovat erotettavat, siitä olemme kaikin
yhtä mieltä” kirjoituksessa todettiin. Tästä ei nyt kuitenkaan ollut kysymys, samoin kuin ei myöskään siitä, kuinka siveysopin professori pystyi
toimimaan virassa, johon hän lain mukaan tiesi olevansa epäpätevä.
Kirjoituksen mukaan kyse oli siitä, olivatko Rosenqvistin esittämät tiedot suomen kielen taidostaan tosia. Artikkelissa kerrottiin, että hän piti
tenttinsä ruotsiksi, kysymyksiin sai vastata suomeksi, mutta professori
ei useinkaan ymmärtänyt suomenkielisiä vastauksia. Rosenqvist oli julkisesti esittänyt luennoivansa ruotsinkielisten luentojensa keskeiset kohdat myös suomeksi. Kun näin ei ollut tapahtunut, artikkelissa kysyttiinkin eikö hänen luennoissaan siis ollutkaan mitään keskeistä, minkä olisi
voinut esittää myös suomeksi.515
Kolmas teema, johon tivattiin vastausta, oli ”Mitkä ovat ne suuremmat velvollisuudet, joita nykyaika asettaa herra Professorille virassaan ja
joitten rinnalla jumaluusopin suomalaistuttaminen on pikku asia?” Artikkelin mukaan kyse oli uskonnon asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Aika oli uskontovihamielistä, mutta teologisessa tiedekunnassa ei
tuotettu suomenkielistä teologista kirjallisuutta, jolla kamppailla uskontovihamielisyyttä vastaan. ”Olisi aika jo suomenkielisen kirjallisuuden
saada hedelmällistä vaikutusta teologisesta tiedekunnasta”, artikkelissa
todettiin ja esitettiin, että tuolloisessa tilanteessa suomenkielisen teologisen kirjallisuuden tuottaminen oli teologisen tiedekunnan korkein ja
pyhin velvollisuus.516
Artikkelin tuntemattomaksi jäänyt kirjoittaja vaati ajan tilanteeseen
vedoten systemaattisen teologian suomenkielistämistä. Hänen mielestään kyse ei ollut pelkästään kielipolitiikasta, vaan suomen kieltä tarvittiin kristinuskon puolustamiseen ja suomenkielisen kansan tavoittamiseen. Suomeksi julkaistuun uskontokritiikkiin tuli vastata suomeksi. Tavoite oli ”lauantaiseuralainen”; seuran jäsenet julkaisivat runsaasti tämäntyyppisiä uskontoa käsitteleviä kirjasia.
Lehden seuraavassa numerossa ilmestyi vielä kaksi Rosenqvist-aiheista kirjoitusta. Ensimmäinen niistä oli laadittu nimimerkillä ”Syrjästäkatsoja”, mutta sen kirjoittaja ilmoitti suorittaneensa teologisen ero293

tutkinnon ja seuranneensa Rosenqvistin luentoja neljä lukukautta. Kirjoittaja esitti, että suomenkielinen kuulijakunta sai vain puolinaisesti
selvän luennoista, jotka esitettiin ”vieraalla kielellä”. Hän kertoi myös,
että ylioppilaiden keskuudessa kiersi suomenkielinen referaatti Rosenqvistin luennoista. Sen sisältämillä tiedoilla ylitti hyväksytyn rajan hänen tenteissään. Tämän lisäksi ylioppilailla oli käytössään vuosittain
täydennettävä knoppologia, lista Rosenqvistin käyttämistä tenttikysymyksistä, joilla kirjoittajan mukaan selvisi systemaattisen teologian
opinnoista Helsingin yliopistossa. Kirjoittajan antama kuva Rosenqvistin opetuksen tieteellisestä vaatimustasosta oli täten melko vaatimaton.
Kirjoittaja oli kielipoliittisesti varsin jyrkkä. ”Teidän puolustelunne
ruotsin kielen asemasta on sitä vanhaa virttä, jota täällä on jos jollain
nuotilla laulettu. Jääköön teidän mielestänne suomalaiset vaikka korpeen kunhan vaan ne vanhat rakkaat ruotsalaiset eivät unohdu. Näkee
selvästi, että te ette käsitä nykyhetken vaatimuksia suomenkielen asemaan nähden Suomen yliopistossa yhtä vähän kuin yliopiston rehtorikaan.” Rosenqvistinkin oli kirjoittajan mukaan myönnettävä, että
Suomen ainoassa yliopistossa kansankielelle oli annettava sille kuuluva
asema. Enemmistö hänen oppilaistaan oli pyytänyt luentoja suomen
kielellä, kirjoittaja huomautti. Hän jatkoi, että viranhaun yhteydessä
suomen kielen taidostaan todistuksen jättänyt professori varmasti osaisi
ainakin lukea suomea. Hän ehdottikin, että Rosenqvist käännättäisi
luentonsa suomeksi ja lukisi ne sitten ylioppilaille.517
Syrjästäkatsoja kävi kirjoituksellaan keskustelua Rosenqvistin esittämien argumenttien kanssa. Sen mukaan Rosenqvist olisi ollut sitä mieltä, että ylioppilaat tarpoivat kielipolitiikan suossa ja heidän ajatuskombinaationsa olivat ristiriidassa humaniteetin ja kulttuuriolojen kanssa;
ne olivat kasvaneet mielialasta, joka oli vieras jokaiselle todelliselle teologian ylioppilaalle. Niin ikään Syrjästäkatsoja esitti Rosenqvistin tarjoutuneen eroamaan virastaan, mikäli tieteellisesti pätevä, älykäs, avarakatseinen suomenkielinen mies ilmaantuisi hoitamaan kyseistä virkaa.
Syrjästäkatsoja puolestaan esitti, että protestin tarkoituksena oli kiskoa
Rosenqvist pois kielipolitiikan suosta eikä tavoitteena ollut tämän ero
virastaan.
Kun Rosenqvist kirjoittajan mukaan kuitenkin oli tarjoutunut astumaan syrjään suomenkielentaitoisen viranhoitajan tieltä, hän kirjoitti,
että ”sellainen mies on jo ilmestynyt, joka tähän tehtävään on täysin pä294

tevä. Sen tiedätte te itse.” Hän viittasi, nimeltä mainitsematta, tiedekunnan esikäsitteiden opettajaan, joka siis oli Erkki Kaila. Lehden palstoilla esitettiin näin virassa olevan professorin eroa ja professorinviran
kielitaitovaatimukset täyttävän uuden viranhaltijan nimittämistä. Tehtävään päteväksi identifioitiin Kaila, jonka nimittämistä professoriksi ”on
jo kauan toivottu ja toivotaan yhä edelleenkin”.518
Esitettyjä vaatimuksia säesti myös nimimerkki ” -t ” kirjoituksessaan
”Prof. Rosenqvistin vastauksen johdosta”. Artikkeli teki pilkkaa Rosenqvistin esittämästä ajatuksesta, että suomenkielisillä oli systemaattisen
teologian opinnoissaan parhaat arvosanat siksi, että he joutuivat ruotsinkielistä opetusta kuunnellessaan keskittymään luentoihin eivätkä tällöin torkkuneet kuin ”lautamiehet”. Kirjoitus kysyikin, pysyikö Rosenqvistin luennoilla hereillä vain luentojen vieraskielisyyden vuoksi, näyttivätkö opetusta äidinkielellään kuuntelevat ruotsinkieliset nuokkuvilta
lautamiehiltä ja miten heidän opinnoissaan kävi, kun he eivät kuunnelleet luentoja vierailla kielillä. Kirjoittaja kysyi myös, oliko Rosenqvist
niin jalo, että hän uhrasi ruotsiksi luennoidessaan ruotsinkielisten opintomenestyksen suomenkielisten hyväksi. Nimimerkki -t:n johtopäätös
Rosenqvistin argumentista oli, että kaikkien opintomenestyksen näkökulmasta professorien olisi luennoitava jollakin kolmannella, kaikille
ylioppilaille vieraalla kielellä.519
Jos papit eivät riittävässä määrin osanneet ruotsia, se ei kirjoittajan
mielestä ollut teologisen tiedekunnan ongelma. Jos ruotsinkielisten
koulujen paljous ei riittänyt tuottamaan tarpeellista määrää ruotsinkielisiä virkamiehiä ja pappeja, pitikö suomenkielisen kansan enemmistön
osata ruotsia vähemmistön tähden, kirjoittaja kyseli. Nimimerkin mukaan ”tämähän olisi ilmeinen vääryys”. Kirjoitus päättyi kiihkeisiin
loppusanoihin. ”Emme pidä myöskään elämämme tarkoituksena palvella muukalaisuutta ijankaikkisesti omassa maassamme. Me vaadimme, emme pyydä, että Suomessa on suomen kieli ylinnä ja ainoassa yliopistossamme suomenkieliset saavat kaikissa aineissa opetusta suomenkielellä.” Tässäkin kirjoituksessa huomautettiin, että oli olemassa pätevä
suomenkielinen mies, jopa miehiä, hoitamaan systemaattisen teologian
virkaa yliopistossa.520
Kirjoitukset Rosenqvistia vastaan olivat autonomian kauden ylioppilaiden ensimmäinen ja ainoaksi jäänyt julkinen hyökkäys omaa
professoriaan vastaan. Artikkelit kyseenalaistivat hänen asemansa virka295

miehenä sekä hänen pätevyytensä teologisen tiedekunnan professorin
virkaan. Lehtikirjoitusten sisällön perusteella on ensinnäkin selvää, että
ylioppilaat olivat jollain tavoin osallistuneet niiden laadintaan. Toisaalta
kirjoitukset eivät professorinpätevyyden osalta tehneet muuta kuin totesivat tosiasiat. Vallinneiden kielitaitovaatimusten perusteella Rosenqvist
ei ollut pätevä teologisen tiedekunnan professoriksi.
Kun Rosenqvist haki dogmatiikan ja siveysopin professuuria, yliopiston konsistori tosin totesi vuonna 1894 hänen omaavan statuuttien
edellyttämän suomen kielen taidon teologisen tiedekunnan viran saavuttamiseksi. Käytännössä näin ei kuitenkaan ollut. Täten Rosenqvistin
puutteellisen kielitaidon kritiikki kohdistui myös hänen suomen kielen
taitonsa riittäväksi julistaneeseen yliopiston konsistoriin. Tuolloinen
konsistori ei tulkinnut kielitaitovaatimuksia kovin ehdottomasti. Konsistorin asiakirjoista ei löydy todistusta suomen kielen taidosta, konsistori näyttää vain todenneen Rosenqvistin kielitaidon riittäväksi. Tiedekuntayhdistyksen kokouksissa Rosenqvist puhui aina ruotsia, vaikka
pöytäkirjoista ei tätä huomaakaan. Kulloinenkin pöytäkirjanpitäjä on
kääntänyt Rosenqvistin puheenvuorot suomeksi. Yhden silloisen opiskelijan, sittemmin käytännöllisen teologian professorina toimineen Aarni Voipion mukaan dekaani ei kyennyt seuraamaan suomenkielisiä keskusteluja kuin osittain. Voipion mukaan ”ukko suri huonoa kielitaitoaan, ja sanoi, että siihen on syynä heprea: teologian kandidaatin tutkintoa varten täytyi lukea koko codex!”521
Hyökkäys toi esille sen mahdollisuuden, että virkaa hakiessaan
Rosenqvist olisi tietoisesti syyllistynyt vilppiin antamalla yliopiston
konsistorille todisteen suomen kielen taidostaan, jota hänellä opetusta
seuranneiden ylioppilaiden mukaan ei kuitenkaan ollut. Kirjoitusten
sävy oli kaikkea muuta kuin alamainen ja kunnioittava. Se oli pilkallinen ja esitti Rosenqvistin aiempia lausuntoja huvittavassa valossa. Näytti kuin suurlakon radikaalin ilmapiirin perintö ”me emme pyydä, me
vaadimme” -lausuntoineen olisi saanut tässä asiassa ilmauksensa teologisen tiedekunnan piirissä. Esitettiinhän samalla myös kiertoilmauksin
vaatimus Rosenqvistin erosta ja Erkki Kailan nimittämisestä suomenkieliseksi systemaattisen teologian professoriksi.522
1800-luvun jälkipuoliskolla tapahtunut teologisen tiedekunnan
suomenkielistyminen oli tapahtunut ”alhaalta päin”, opiskelijoiden
aloitteellisuudesta. Se ei samassa määrin ulottunut tiedekunnan
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opettajakuntaan. Opiskelija-ainekseen verrattuna teologisen tiedekunnan professorikunnassa ruotsinkieliset professorit olivat olleet yliedustettuina. Beckiläiset, raamattufundamentalismia edustaneet teologit kuten Gustaf Johansson ja O. I. Colliander sekä monissa kohdin raamattufundamentalismiin sitoutunut Herman Råbergh, jotka aiemmin olivat olleet tiedekunnan professoreina, toimivat Rosenqvistiin kohdistuneen hyökkäyksen aikana piispanviroissa. He olivat kaikki alun perin
ruotsinkielisiä. Rosenqvistia kohtaan oli ilmennyt kielipoliittista kaunaa
jo aiemmin. J. R. Forsman (myöhemmin Koskimies), kiihkeä suomalaisuusmies, oli käytännöllisen teologian vt. assistenttina syyslukukauden
1896. Hän toimi tuolloin myös tiedekuntakokousten sihteerinä. Hän
oli laatinut kokouspöytäkirjan konseptin jo suomeksi, mutta virallisen
pöytäkirjan kirjoittamisen suomeksi esti juuri professori Rosenqvist,
Forsmanin luonnehdinnan mukaan ”ilkeä sveekus”.523
Suomenkielisten näkökulmasta tilanne oli muissa tiedekunnissa
huomattavasti teologisen tiedekunnan tilannetta heikompi. Kuitenkin
suomenkielisten opiskelijoiden suuri määrä sekä suomen kielen taitoa
edellyttävä asetus antoivat muodollisen, laillisen mahdollisuuden puuttua suomen kieltä osaamattoman professorin viranhoitoon juuri teologisessa tiedekunnassa. Hyökkäys monessa mielessä edistyksellistä teologisen tiedekunnan opettajaa, kirkon enemmistön myöntyvyyspoliittisen
linjan vastustajaa ja kulttuurin kysymyksistä laajasti kiinnostunutta professori G. G. Rosenqvistia524 vastaan on nähtävä laajemmassa yhteydessään. Se oli myös ylioppilaskunnan protesti yliopiston ruotsinkielistä,
ruotsiksi opetusta antavaa opettajakuntaa kohtaan. Vaikka Rosenqvistia
vastaan suuntautunut lehtikirjoittelu kuvasti suomenkielisten jumaluusopin ylioppilaiden tyytymättömyyttä hänen opetukseensa, se antoi aktivisteille yhden yksittäistapauksen välityksellä konkreettisen tilaisuuden
puuttua yliopistossa vallitseviin kielisuhteisiin.
Artikkelit herättivät jumaluusopin tiedekuntayhdistyksessä suurta
kiihtymystä. Ylioppilaiden ensimmäiseen ”vastalausekokoukseen” 24.
lokakuuta 1906 osallistui 70 ylioppilasta. Kokousta johti inspehtori
Rosenqvistin poissa ollessa tiedekunnan toinen ruotsiksi luennoiva professori Appelberg. Kokouksen piti alun perin olla toveri-ilta, johon oli
kutsuttu ”lukkari-oppilaita”. Tarkoituksena oli luoda suhteita kirkon
palvelukseen opiskelevien nuorten välille, mutta Rosenqvist-jupakan
vuoksi hanke meni myttyyn.
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Ylioppilaat olivat kutsuneet lukkari-oppilaat vieraikseen, mutta pyysivät heitä poistumaan kokouksesta Uuden Suomettaren artikkelien käsittelyn ajaksi. Kun asian käsittely kesti yli tunnin, kokoussalista ulos komennetut kutsuvieraat kyllästyivät odotteluun ja poistuivat. Ehdotus anteeksipyynnöksi joidenkuiden mielestä ”röyhkeällä tavalla” kokouksesta poistetuille kutsuvieraille ei saanut kannatusta, mutta toteutui myöhemmin
anteeksipyytäjiksi ilmoittautuneiden vapaaehtoisten voimin. Yli tunnin
kestänyttä keskustelua Rosenqvistia käsitelleistä artikkeleista ei ole selostettu kokouksen pöytäkirjassa. Keskustelusta on vain mainittu ylioppilas
Toivo Kukkosen ehdotus, että tiedekuntayhdistys lausuisi paheksuntansa
Rosenqvistiin kohdistuneesta arvostelusta. Ehdotuksesta ei tehty päätöstä,
mutta asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavana päivänä.525
Lokakuun 25. päivänä pidetyssä tiedekuntayhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa oli paikalla peräti 80 ylioppilasta. Yleistä pahennusta
herätti ensinnäkin se, että artikkelien kirjoittajan tai kirjoittajien ajateltiin olevan yhdistyksen omia jäseniä. Tämän ajateltiin vahingoittavan
yhdistyksen omaa mainetta ”yleisön” silmissä. ”Teoloogilta vaadittavaan
rehellisyyteen” vedoten ylioppilas Kukkonen vaatikin artikkelien kirjoittajia astumaan julkisuuteen. Kun näin ei tapahtunut, hän esitti kokouksen hyväksyttäväksi erillisen komitean jo ennakolta laatiman vastalauseehdotuksen.526
Paheksuminen
Jumaluusopillinen tiedekunta päätti kokouksessaan t.k. 25 p:nä
lausua syvän paheksumisensa niiden häpäisevien kirjoitusten johdosta, joita on ollut tiedekuntamme dekaanuksesta prof. G. G.
Rosenqvistista U.S:n numeroissa 242 ja 243.
Helsinki 25 p. Lokak. v. 1906.
Jumaluusopillinen tiedekunta
Kokous hyväksyi vastalauseen yksimielisesti, mutta ehdotus sen julkaisemisesta Uudessa Suomettaressa ei saanut kaikkien kannatusta. Julkaisemista vastusti erityisesti ylioppilas Juho Metsovaara, joka oli ollut
edellä mainitun kirjallisen ”paheksumisen” laatineen toimikunnan jäsen. Metsovaaran mukaan paheksumisen julkaisu oli tarpeetonta siksi,
että erityisesti ensimmäinen Rosenqvistia arvostellut artikkeli ”ei ole
yhtä pitämättä totuuden kanssa”. Hänen mielestään näytti selvältä, että
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artikkelia ei ollut kirjoittanut jumaluusopin ylioppilas. Siten hänen
mukaansa, ”vaikk’emme hyväksy kirjoituksen osittain epähienoa sävyä”, kirjoitusten suhteen ei pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin. Ainoastaan
piti pöytäkirjanotteella ilmoittaa Rosenqvistille, etteivät tiedekuntayhdistyksen jäsenet olleet osallistuneet artikkelien laatimiseen. Paheksumisilmoituksen tekstiä myös esitettiin korjattavaksi muun muassa siten, että paheksuttaisiin ”osaksi väärää” tai ”muodoltaan väärää” Rosenqvistin julkista arvostelua. Osa ylioppilaista oli artikkelien kanssa
samaa mieltä, kun taas osa halusi Uudessa Suomettaressa esitettyjä väitteitä kutsuttavan valheellisiksi. 527
Asiasta keskusteltiin ”kolmatta tuntia erinomaisen kiihkeästi” ilman,
että saavutettiin yksimielisyyttä. Tämän pitkän keskustelun yksityiskohtia ei myöskään ole kirjattu tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoihin. On
tosin ymmärrettävää, että yhdistyksen virallisissa asiakirjoissa kukaan ei
ehkä halunnut esiintyä omalla nimellään oman tiedekuntansa professorin arvostelija. Kokouksessa päätettiin lopulta paheksua Rosenqvistia arvostelleita artikkeleita. ”Paheksumisen” julkaiseminen Uudessa Suomettaressa hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 42–25. Äänestyksessä julkaistavasta tekstistä komitean alkuperäinen, edellä mainittu ehdotus
voitti niukasti äänin 38–34. Julkaisemisen vastustajat kuitenkin edellyttivät, että paheksumisen mukana julkaistaisiin ehdotusta vastustaneet ja
puoltaneet äänimäärät. Kun enemmistö ei tähän suostunut, professori
Appelberg julisti koko asian rauenneeksi. Seuraavan viikkokokouksen
pöytäkirjoihin liitettiin 58 ylioppilaan lausunto, syvä paheksunta
Rosenqvistia käsitelleiden valheellisten ja häpäisevien kirjoitusten johdosta, minkä jälkeen palattiin aiemmin kesken jääneeseen teemaan,
yhdistystoimintaan osallistumiseen.
Paheksuntansa ilmoittaneiden nimilistassa ei ole seuraavien tuon
ajan tiedekuntayhdistyksessä muutoin aktiivisesti esiintyneiden ylioppilaiden nimiä: Mannerkorpi, Airila ja Kortekangas, Metsovaara, Pehrmand ja Tela. Nämä aktiivit olivat kaikki suomenkielisen ylioppilassivistyksen saaneita ja neljä heistä oli suomentanut nimensä. Kaarlo
Heikki Mohell, joka oli valmistunut ylioppilaaksi Joensuun klassisesta
suomenkielisestä lyseosta, oli muuttanut nimensä Mannerkorveksi. Oulusta ylioppilaaksi tullut Frans Hjalmar Smarin oli muuttanut nimensä
Telaksi, Norssista valmistunut Juho Arvid Jägerros Metsovaaraksi ja Hämeenlinnasta valmistunut Iivari Mikael Nyholm Airilaksi. Paheksumis299

listasta puuttuvista aktiiveista ”vieraskielinen” nimi oli vain Mikkelin
klassisesta lyseosta valmistuneella Pehrmandilla, joka ryhmästä ainoana
oli ensimmäisen vuoden ylioppilas. Sukunimien suomentaminen kertoo heidän yleisestä suomi-aktivismistaan ja mahdollisesta jäsenyydestään Suomalaisessa Nuijassa.528
Syyslukukaudella 1906 teologisessa tiedekunnassa oli kirjoilla olevia
jäseniä 152.529 Rosenqvist-jupakan käsittelyyn osallistui siten noin puolet yhdistyksen jäsenistä. 34 jäsentä eli runsaat 20 prosenttia kaikista jumaluusopin ylioppilaista vastusti vastineen julkaisemista. 58 jäsentä eli
melkein 40 prosenttia kuitenkin kirjoitti nimensä paheksuntaan. Mielenkiintoista on, mitä siis perimmiltään paheksuttiin ja miksi. Kun paheksunta oli laajaa, miksei sitä julkaistu? Oliko paheksunnan saamassa
kannatuksessa kyse työrauhan palauttamisesta tiedekuntayhdistykseen?
Tapahtuman jälkeen esimerkiksi puheenjohtajina toimineet professorit
kuin rangaistukseksi poistuivat ennenaikaisesti ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen kokouksista.
Jumaluusopin ylioppilaiden enemmistö ei hyväksynyt inspehtoria ja
Teologisen Aikakauskirjan perustajaa pilkkaavaa lehtikirjoittelua. Hänen
erottamistaan tai mahdollista eroamistaan professuurista ei vaadittu eikä
siitä keskusteltu – ainakaan niin, että se olisi rekisteröity pöytäkirjoihin.
Asian käsittelyssä suomenkielisessä jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä erottui kaksi linjaa: maltillinen enemmistö ja kielikysymyksessä jyrkkä, radikaali vähemmistö. Enemmistö tuomitsi kirjoittelun sävyn ja väitti sen sisältöä valheelliseksi. Radikaali vähemmistö ei
liittynyt lehtiartikkelien paheksujiin eikä halunnut paheksumista julkaistavan. Suomen kielen käytön laajentamista yliopistossa voitiin siis
jumaluusopin ylioppilaiden vähemmistön mukaan edistää tälläkin tavoin. 58 ylioppilasta esitti, että Rosenqvistista esitetyt syytökset olivat
paitsi häpäiseviä myös valheellisia. Vaikka kirjoitukset olivat ”häpäiseviä”, ne eivät tosiasiassa olleet valheellisia, vaan kuvasivat suomen kielen
asemaa Rosenqvistin opetuksessa sellaisena kuin se oli.
Itse asia, suomenkielisen opetuksen vaatimus, ei kuitenkaan päättynyt tiedekuntayhdistyksen esittämiin pahoitteluihin, vaan asiassa näyteltiin vielä suuri loppunäytös. Samassa Uuden Suomettaren numerossa,
jossa ilmestyivät professori Rosenqvistia arvostelleet jälkimmäiset artikkelit, julkaistiin kokousilmoitus: ”Ylioppilaiden vastalause konsistorille,
kokouskutsu”.530
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Vuonna 1905 yliopiston konsistorille toimitettu vetoomus suomenkielisten luentojen lisäämisestä ei ollut käytännössä johtanut mihinkään. Teologisen tiedekunnan tilanne, G. G. Rosenqvistin ruotsinkielinen opetus ja siitä julkisesti esitetyt valitukset toimivat ylioppilaiden
uuden, yliopiston suomenkielistämistä vaatineen mielipiteenilmauksen
katalysaattorina. Hyökkäys Rosenqvistiä vastaan oli todennäköisesti osa
Suomalaisen Nuijan ”julkisuusstrategiaa”. Kokouskutsu ja Rosenqvistin
asian tuoma julkisuus tuottivat tulosta. Suomenmieliset ylioppilaat laativat konsistorille uuden kirjelmän, jossa oli tällä kertaa 728 allekirjoittajaa. Kirjelmän oli todellisuudessa laatinut Suomalainen Nuija, ja
sen allekirjoitusten kerääminen oli annettu yhdistyksen ”agitatsionikomitean” tehtäväksi.531
Kokouksessaan 25. syyskuuta 1906 Suomalainen Nuija oli päättänyt lähettää konsistorille vastalausekirjelmän yliopiston ”epäkansallisista” kielioloista. Yhdistys oli myös neuvotellut nimeltä mainitsemattomien nuorsuomalaisten kanssa muista kielipoliittisista painostuskeinoista. Ajatus luentolakosta hylättiin toistaiseksi, koska se ei ollut saanut kannatusta nuorsuomalaisilta. Kirjelmän sävy oli entisestään koventunut; ylioppilaat ilmaisivat ”jyrkimmän vastalauseensa”, jonka ehdottomassa sävyssä ei ole havaittavassa merkkejä alamaisesta auktoriteettien
kunnioittamisesta.
”Suomenkieliset ylioppilaat pitävät pyhänä kansallisena velvollisuutenaan jyrkästi vaatia, että yliopiston opetuskielenä on oleva Suomenkieli, eivätkä tyydy konsistorin lupaamiin parannuksiin, jotka todellisuudessa eivät mitään merkitse. Yliopiston ruotsinmieliset opettajat ovat
koko entisyydellään ja nykyisyydellään näyttäneet, että vapaaehtoisuuden tietä olot eivät parane, jonka vuoksi nyt on suoraan sanottava, että
luottamusta opettajien hyvään tahtoon ei tässä asiassa enää ole.” Kirjelmässä yliopiston kieliolot tulkittiin kansallisen sivistyksen kehittämisen
esteeksi ja julistettiin, että ellei yliopisto itse muuttaisi kieliolojaan, ”ensi
vuonna kokoontuva kansanvaltainen eduskunta on tuon välttämättömän muutoksen lainsäädäntöteitse aikaansaava”.532
Suomi-aktivistien toive osoittautui näiltä osin turhaksi. Itsenäistymiseen mennessä Helsingin yliopiston kielioloissa ei tapahtunut muutosta. Ylioppilaiden enemmistö oli suomenkielisiä, professoreiden enemmistö oli ruotsinkielisiä ja opetuksen pääosa niin ikään ruotsinkielistä.533 Koko autonomian kauden ajan ensin Jumaluusopillinen tiede301

kuntayhdistys ja sittemmin myös teologinen tiedekunta poikkesivat
kuitenkin kielikysymyksessä muusta yliopistosta. Ne olivat edelläkävijöitä suomen kielen käyttöönotossa Helsingin yliopistossa.
Professori G. G. Rosenqvistia vastaan suuntautunut lehtikampanja
oli osa Suomalaisen Nuijan ”agitatsionitoimintaa”, jolla yritettiin ajaa
Helsingin yliopiston suomenkielistämistä ja herätellä suomenkielisiä ylioppilaita uuden konsistorille osoitetun kirjelmän allekirjoittajiksi. Tältä
osin tavoite saavutettiin. 1900-luvun Jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä Rosenqvist oli inspehtorina toimiessaan pyrkinyt avartamaan yhdistyksen toimintaa ja sen hengellisen sisäänpäinkääntyneisyyden ilmapiiriä. Se, että lehtihyökkäyksen kohteeksi joutui juuri hän, ei
johtunut hänen liberaaleista mielipiteistään, vaan hänen ruotsinkielisyydestään. Se tarjosi fennomaanisille aktivisteille keinon ajaa omaa
asiaansa. On mahdollista, että asiaan vaikutti myös puoluepolitiikka ja
lähestyvät eduskuntavaalit. Ruotsinkielinen Rosenqvist oli säätyvaltiopäivillä edustanut pappissäätyä vuosina 1900, 1904–1905 ja 1905–
1906. Hän toimi sittemmin Ruotsalaisen kansanpuolueen sitoutumattomana kansanedustajana vuosina 1907–1918.534
Vanhasuomalaisille suurlakko ei merkinnyt heidän toivomaansa
suomen kielen hegemonia-aseman luomista. Suurlakon ”tappio” kuitenkin lisäsi kieliaktivismia. Ylioppilaiden kirjelmät yliopiston konsistorille ja Rosenqvist-jupakka liittyvät tähän suurlakon jälkeiseen kielipoliittiseen kamppailuun. Hyökkäys Rosenqvistia vastaan – ja erityisesti
sen loukkaava sävy – tuskin herätti yliopiston konsistorissa erityistä
myötätuntoa suomen kielen aseman parantamiseksi. Kiintoisaa sen sijaan on, että joulukuussa 1906 nuorsuomalainen puolue terävöitti kielipoliittista ohjelmaansa. Se esitti, että suomen tulisi olla virallinen pääkieli ja että virkamiehillä – kuten vaikkapa yliopiston professoreilla – oli
oltava sekä suomen että ruotsin kielen riittävä taito.535
Kysymys siitä, oliko Jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä
Suomalaisen Nuijan aktivisteja, jotka olisivat toteuttaneet tämän Rosenqvist-kampanjan, jää tässä tutkimuksessa vaille lopullista vastausta. Se
kuitenkin vaikuttaa erittäin todennäköiseltä. Suomalaisen Nuijan arkistosta käy ilmi, että yhdistys piti jäsenluetteloita vuoteen 1902 saakka,
jolloin päätettiin ryhtyä pitämään jäsenmatrikkelia. Matrikkelin ideana
oli, että Suomalaiseen Nuijaan liittyviä pidettäisiin automaattisesti sen
jäseninä siihen saakka kunnes he valmistuisivat tai muuten eroaisivat
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yliopistosta. Matrikkeli ei kuitenkaan ole säilynyt, ainakaan sitä ei löydy
Kansallisarkistossa säilytettävästä Suomalaisen Nuijan arkistosta. Kun
tiedekuntayhdistyksessä keskusteltiin Rosenqvistia arvostelleista lehtiartikkeleista ja niiden ”paheksumisesta”, emme siis tiedä, ketkä esimerkiksi paheksumisen julkaisemista vastustaneista jumaluusopin ylioppilaista tai niistä, jotka eivät paheksumista allekirjoittaneet, olivat Suomalaisen Nuijan jäseniä. Se, että yliopiston vanhasuomalaisiin aktivisteihin
kuului jumaluusopin ylioppilaita ainakin pari vuotta Rosenqvist-jupakkaa myöhemmin, käy selkeästi ilmi niin sanotusta professori Mandelstamin jutusta vuodelta 1908. Tuolloin tiedekuntayhdistyksen jäsenet
R. E. Kalliala, Hannes Mustakallio ja Lauri August Rauramo erotettiin
yliopistosta yhdeksi lukukaudeksi.536
Aikaa myöten tiedekuntayhdistyksen ja professori Rosenqvistin välit
korjaantuivat. Rosenqvistin jäädessä eläkkeelle joulukuussa 1916 hänen
kunniakseen järjestettiin juhlaillalliset. Juhlaan osallistuivat paitsi tiedekunnan opettajat myös ”suuri joukko” ylioppilaita, niin yhä opiskelevia
kuin jo aiemmin valmistuneitakin. Juhlassa ”hupaisesti aika kului toverillisesti seurustellen, ja ennen kuin erottiin kajahutettiin ilmoille kolminkertainen eläköön-huuto rakastetun dekaanuksen kunniaksi”.537

MAALLISET

TOIMET MIELENKIINNON KOHTEIKSI

Rosenqvist-jupakan jälkeen tiedekuntayhdistys jatkoi kesken jäänyttä
yhdistystoiminnan käsittelemistä. Yhdistyksiin osallistumista puoltavan, yhdistystoiminnan ”valopuolia” esittelevän alustuksen laati ylioppilas Mannerkorpi, sitä vastustavan ”varjopuolien” esityksen Arno
Sonck. Mannerkorven mukaan yhdistyselämään osallistuminen kehitti
ylioppilaiden esiintymistaitoja ja kykyä seurustella erilaisten ihmisten
kanssa. Se myös edisti joidenkin luonteenvikojen kuten ”pikavihaisuuden ja itsekkäisyyden” ainakin osittaista häviämistä ja laajensi ylioppilaiden näköpiiriä. Oman luonteen hiontuminen helpotti muiden ihmisten ymmärtämistä ja antoi mahdollisuuden arvioida heitä asianmukaisemmin. Lisäksi yhdistystoiminta kehitti vastuuntuntoa sekä
velvollisuudentuntoa ja tarjosi osallistujilleen virkistystä.
Yhdistyselämään osallistumisen tärkein myönteinen puoli oli kuitenkin Mannerkorven mukaan se, että yhdistyksissä perehdyttiin ja
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harjaannuttiin kansalaistoimiin ja -velvollisuuksiin. Hänen mukaansa
kristillisiin yhdistyksiin osallistumisen hyötyjä olivat kaikkien edellä
mainittujen lisäksi hengellisen elämän synty, kasvu ja kehitys. Vaikkei
yhdistyselämän haittojen esittely kuulunutkaan Mannerkorven teemaan, hän mainitsi, että haitoista voi varsinaisesti puhua vain silloin,
jos yhdistys ajoi maallisia asioita ilman Jumalaa. Tuolloin se edisti Jumalasta vieraantumista, ja ”- - ei semmoisiin yhdistyksiin kannata hetkeäkään kuulua”.538
Sonckin esittämät näkemykset kiteytyivät kolmeen kohtaan. Hänenkin mukaansa ylioppilaiden piti teologeina ja tulevina pappeina
osallistua aikakauden yhdistyselämään. Tähän velvoittivat hänen mukaansa yhdistysten oikeat tavoitteet, ajan historiallinen luonne sekä sen
”monet vaarat”. Tämä piti hänen mielestään kuitenkin paikkansa vain
kun oli kyse suurista kaupungeista tai poikkeustapauksista, joita Sonck
ei erikseen yksilöinyt. Joka tapauksessa hän näytti olleen sitä mieltä, että
pappien tai ylioppilaiden ei maaseudulla ollut tarpeen osallistua yhdistystoimintaan. Toisin kuin Mannerkorpi oli esittänyt, hänen mukaansa
yhdistystoimintaan osallistumisella ei sen sijaan ollut suurtakaan merkitystä ylioppilaiden sisäiselle kehitykselle.
Yhdistyselämästä käyty keskustelu ei pöytäkirjojen mukaan ollut kovin vilkasta, koska paikalla oli vain vähän ylioppilaita. Mannerkorven
näkemyksiä kannatti maisteri Fellman, joka piti aiemmissa kokouksissa
esitettyä ajatusta itsenäisyyden katoamisesta yhdistyksissä käsittämättömänä. Hänen mielestään itsenäisyyden menettämisellä oli tässä yhteydessä tarkoitettu erilaisuuden sietämistä ja tunnustuksen antamista toisin ajatteleville. Tällaisen itsenäisyyden kannattajilla oli hänen mukaansa ylipäätään ”vaikea elämässä tulla toimeen”. Lisäksi hän huomautti,
että yhdistystoiminnassa esiintyvät mielipide-erot todistivat, ettei osallistujien itsenäisyys ollut kokonaan kadonnut. Fellmanin mielestä
NMKY:ssä saattoi oppia paljon uutta ja itsekin toimia hyvän edistämiseksi. Raittiusyhdistyksissä taas saattoi tavata ihmisiä, joiden käsitys
kristinuskosta oli toisenlainen kuin tulevien pappien. Siellä saattoi oppia arvostamaan toisten vakaumusta ja ”itsekkäisyys voipi siten suuressa
määrin hioutua pois”.539
Yhdistystoiminnasta käyty keskustelu kuvastaa 1900-luvun alun
hartaudellisen tiedekuntayhdistyksen vähittäistä yhteiskunnallista avautumista ja mielenkiinnon heräämistä ympäröivän yhteiskunnan asioi304

hin. Tämä suurlakon jälkeinen muutos tapahtui kuitenkin vähitellen ja
niin, että yhteiskunnallisiin rientoihin osallistumista vastustettiin aiemman hurskauslinjan argumentein. Mielenkiinnon kohteiden vähittäisestä muuttumisesta kertoo yhdistyksistä käytyyn keskusteluun osallistuneiden vähäinen määrä. Kokouksen alussa paikalla oli 25 ylioppilasta,
joista vain kahdeksan jäi keskustelemaan yhdistystoiminnan hyödyllisyydestä tai vahingollisuudesta jumaluusopin ylioppilaille. Aihe ei siis
suuremmin kiinnostanut ylioppilaita. Keskustelun päätti Uuden Suomettaren artikkelien käsittelyn aikana kokoontumisista poissa ollut
dekaani, jonka suhtautuminen yhdistystoimintaan oli osin varsin kriittistä.540
Samantyyppistä argumenttia persoonallisuuden menettämiseen vaarasta käytettiin myös puolustamaan teologien vähäistä osallistumista
osakuntaelämään. Osakuntien toimintaan osallistumisesta loppuvuodesta 1907 käyty keskustelu – se, että asiasta ylipäätään keskusteltiin –
osoittaa jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen vähittäistä avautumista, tässä tapauksessa muun ylioppilasyhteisön suuntaan. Osakuntatoimintaan osallistumista pääasiassa kannatettiin ja sitä puolustettiin yhdistyskeskusteluissa käytetyin argumentein. Ylioppilas Johannes Saxén
piti tarpeellisena ylioppilaiden osallistumista myös maallisiin yhdistyksiin, sillä ”kamarissa kasvaa yksipuoliseksi”. Keskustelijoista ainoana
hän huomautti, että jumaluusopin ylioppilaiden oli toimittava vastapainona Prometheus-seuran kaltaisille uskonnonvastaisille yhdistyksille.541
Tiedekuntalehti Kyyhkysen artikkeleissa, jotka luettiin yhdistyksen
kokouksessa marraskuussa1906, ylioppilaita kehotettiin levittämään
kristillistä kirjallisuutta kansan keskuuteen ja hankkimaan tilaajia Kotimaa-lehdelle. Kokouksessa ylioppilas Verneri Louhivuori kannusti ylioppilaita toimimaan lehden hyväksi ja ehdotti, että kukin hankkisi Kotimaalle seuraavan vuoden aikana kymmenen uutta tilaajaa. Hänen ehdotustaan kannatettiin lämpimästi, mutta pöytäkirjoista ei käy ilmi,
johtiko kannatus käytännön toimiin.542
Yksi tiedekuntayhdistyksen ulkopuolisista ”herättelijöistä” oli pastori Emil Murén, 1870-luvun tiedekuntayhdistyksen aktiivi. Tuntemattomiksi jääneet ylioppilaat olivat pyytäneet häntä marraskuussa 1906
alustamaan keskustelua teemasta ”Kristillismielisten suhteesta valtiopäivävaaleihin”. Murénin mukaan oli itsestään selvää, että ”kristillismieliset” osallistuivat valtiopäivävaaleihin. Hänestä oli tärkeää saada tule305

Tiedekuntayhdistyksen aktiivijäsen Emil Ferdinand Murén oli opiskeluaikanaan kuulunut tiedekuntayhdistyksen vähemmistöön, sen ruotsinkieliseen
opiskelijajoukkoon. Murén oli tiedekuntayhdistyksen sihteerinä vuoden 1877,
toimi Kyyhkysen puhtaaksikirjoittajana syksyllä 1876 sekä sen toimittajana
syksyllä 1877. Yhteiskunnallisesti aktiivinen Murén oli muun muassa Helsingin
työväenyhdistyksen sekä ruotsinkielisen pappisseuran Fraternitaksen jäsen.
Hän ihaili dogmatiikan emeritusprofessorin A. F. Granfeltin edustamaa välitysteologiaa. Museoviraston kuva-arkisto.

vaan eduskuntaan kristittyjä, varsinkin siksi, että puolueet yrittäisivät
saada eduskuntaan kaikkein jyrkimmät puoluemiehet, ”jotka eivät samalla voi olla hyviä kristittyjä”. Kristillismielisten olisi Murénin mielestä toimittavana omana ryhmänään ja asetettava omat ehdokkaansa. He
eivät kuitenkaan voisi muodostaa mitään puoluetta, sillä hänen mukaansa ne, jotka halusivat edustaa jumalallista oikeutta ja rakkautta, olivat puoluepolitiikan yläpuolella. Vaikkei ”kristillismielinen” olisi ajattelijana tai puhujana yhtä hyvä kuin ns. puoluemiehet, hänellä olisi kui306

tenkin ”lautamiehen järki” ja hän olisi itsenäisempi ja riippumattomampi kuin puolueiden asianajajat. 543
Murén esitti keskusteluponsiksi, että kristityillä oli sekä oikeus että
velvollisuus osallistua eduskuntavaaleihin, joihin heidän pitäisi osallistua omana kristillismielisten ryhmänään. Yhteisesiintyminen edistäisi
kristittyjen yleistä yhteistoimintaa ja toisi hänen mielestään siunausta ja
kohennusta yhteiskunnallisiin oloihin. Niinpä kaikkien kristillismielisten
olisi toimittava eduskuntavaalien ja kristittyjen yhteisesiintymisen puolesta kaikin voimin. Murénin esitystä kommentoitiin mielenkiintoiseksi ja
häntä asiastaan innostuneeksi. Hänen alustuksestaan syntyikin ”erinomaisen vilkas keskustelu”, jossa ajatus kristittyjen oikeudesta ja velvollisuudesta osallistua eduskuntavaaleihin hyväksyttiin itsestäänselvyytenä.
Ajatusta kristittyjen yhteisesiintymisestä sen sijaan kommentoitiin
puolesta ja vastaan. Ajatusta vastusti maisteri Fellman, joka huomautti,
että menestyäkseen vaaleissa kuvatun kaltainen kristittyjen yhteenliittymä olisi tarvinnut vaaliliittoja voidakseen kilpailla suurten puolueiden
kanssa. Toisaalta menestys vaaleissa edellytti ohjelmaa, joka kristillismielisillä oli epämääräinen. Koulujen uskonnonopetuksesta, raittiuskysymyksestä ja varsinkin kirkon ja valtion erosta kristillismieliset olivat itsekin erimielisiä. Hänen mielestään kristillismielisten ei pitänyt osallistua
vaaleihin omana ryhmänään, vaan huolehtia siitä, että eri puolueiden
ehdokkaina oli myös kristittyjä. 544
Murénin näkemyksiä kannatti innokkaasti ylioppilas Kustaa Saarilahti, jonka mukaan kristitty ei voinut hyvällä omallatunnolla äänestää
puolueiden ehdokkaita, koska puolueet asettivat ehdokkaikseen kiivaimmiksi tiedetyt puoluemiehet. Kun kristitty ei voinut olla kiivas
puoluemies, ”jää kristitty puolueessa joka tapauksessa lapsipuolen asemaan”. Poliittisen tilanteenarvioinnin vaikeutta – ja vasemmiston sittemmin saaman kannatuksen yllätyksellisyyttä – kuvasti hänen näkemyksensä, että kristillismielisten yhteisesiintyminen voisi saada suurtakin kannatusta maaseudulla, missä ”alempi kansa ei vielä kuulu niin
paljo mihinkään puolueeseen” ja oli vielä uskonnollismielistä.
Murénin ehdotusta vastustivat ylioppilaat Airila, Louhivuori, Haapanen ja Tela. Haapasen ja Telan mukaan mikään kristillinen puolue ei
voisi lähettää valtiopäiville ehdokkaita, kun tällaista valtiollista puoluetta tai sen ohjelmaa ei vielä ollut olemassa. Airila huomautti, että vapaakirkolliset eivät olleet päässeet sopuun yhteisistä ehdokkaista ja että kris307

tillinen työväenyhdistys aikoi vaaleissa liittyä vanhasuomalaiseen puolueeseen. Louhivuoren mukaan kristittyjen piti toimia puolueissa
”maan suolana”. Hän viittasi siihen, että esimerkiksi kielipoliittisissakin
kysymyksissä ”kristityt ja maailman lapset” olivat voineet toimia yhteistyössä. Louhivuori, samoin kuin Vihtori Hiissa, piti vanhasuomalaisen
puolueen ohjelmaa sellaisena, jota kristityt voivat kannattaa. Hiissan
mukaan ”kristillismielinen” oli sitä paitsi käsitteenä epämääräinen.
Vanhasuomalaista puoluetta voisi hänen mielestään kannattaa siksi, että
sen ohjelmassa ei ollut mitään kristinuskon vastaista. Vanhasuomalaisen
puolueen suosiota selittää sen saama kirkollinen leima, ”oman miehen”
eli Lauri Ingmanin vaikutus puolueen uskonto- ja kirkkopolitiikkaan ja
pappien runsas osallistuminen puolueen toimintaan.545
Henrik Järventauksen mukaan nyt jos koskaan oli kristittyjen toiminnan aika. ”Puoluemies” ei voinut ajaa kristillisyyden asiaa, siksi kristittyjen oli se tehtävä. Kaikkien kristittyjen oli liityttävä yhdeksi ryhmäksi kyetäkseen vaikuttamaan Suomen kansan tuleviin kohtaloihin.
Ylioppilas Pajula piti puolestaan erillisen kristillisen puoleen perustamista välttämättömänä, ja myös ylioppilaiden yhdistystoimintaan osallistumista voimakkaasti puolustanut ylioppilas Mannerkorpi vastusti
kristittyjen osallistumista tavalliseen puoluetoimintaan. Hän oli sitä
mieltä, että kristitty ei voinut olla yhteiskunnallisesti tai valtiollisesti välinpitämätön. Joko kristittyjen oli siis vaikutettava puolueiden ulkopuolella tai liityttävä omaksi kristilliseksi ryhmäkseen. Murénin näkemyksiin yhtyivät myös ”Seelimi” Jalmari Laurikkala ja ylioppilas Forsman,
jota ei pystytä identifioimaan, kun tuohon aikaan tämännimisiä tiedekuntayhdistyksen jäseniä oli kaksi. Mainittakoon, että syyslukukaudella
1907 tiedekuntayhdistyksen sihteerinä toiminut Laurikkala ryhtyi
laatimissaan pöytäkirjoissa kutsumaan ylioppilaita ”veljiksi” aiemman
civis-termin sijaan, mutta palasi aiempaan käytäntöön parin kuukauden
veljestelyn jälkeen.546
Kaikkiaan neljä tiedekuntayhdistyksen jäsentä vastusti ja viisi kannatti Murénin näkemyksiä. Kun kokoontumiseen osallistui kaikkiaan
nelisenkymmentä ylioppilasta, joista ainoastaan yhdeksän ilmaisi mielipiteensä, voidaan vain todeta, että osa puheenvuoron käyttäjistä kannatti puoluetoimintaan, erityisesti vanhasuomalaiseen, osallistumista eikä
muita puolueita tässä yhteydessä mainittu lainkaan. Linjaksi näytti
muodostuneen, että jos puoluetoimintaan osallistuttaisiin, puolue308

valinta osuisi vanhasuomalaisiin. Näkemys oli siis sama, minkä Hannu
Mustakallio on selvittänyt olleen papiston enemmistön kanta. Osa ylioppilaista kannatti ”kristillismielisten” omaa vaalitoimintaa. Tätä näkemystä, itsenäisten, puolueista riippumattomien valitsijayhdistysten perustamista, kannatti myös dekaani Rosenqvist.547
Valtiopäivät ja puoluepolitiikka, joita käsiteltiin vain yhdessä kokouksessa, eivät näytä erityisesti kiinnostaneen ylioppilaita. Syyslukukaudella 1906 ja kevätlukukaudella 1907 jumaluusopin ylioppilaiden
useimmin käsittelemä teema oli nimittäin kysymys uuden urkuharmonin ostosta tiedekuntayhdistyksen käyttöön. Toisaalta valtiopäiväasia oli
kuitenkin jo ikään kuin valmiiksi keskusteltu, ja ylioppilaiden rintamalinjat suhteessa puoluepolitiikkaan osallistumiseen olivat muodostuneet. Ensimmäisten eduskuntavaalien tulosta ei tiedekuntayhdistyksen
pöytäkirjoissa kommentoitu vaalien jälkeen. Ennen vaaleja puolestaan
kysymys naisten äänioikeudesta tai vaalikelpoisuudesta ei sekään herättänyt keskustelua.

TOINEN

SORTOKAUSI

KÄYTÄNNÖN

TOIMINNAN VILKASTUMINEN

Routavuosien jälkeinen muutaman vuoden periodi, vuodet 1905–
1907 oli Suomessa eräänlainen hengähdyskausi, joka päättyi toiseen
sortokauteen 1908–1917. Tällöin jumaluusopin ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen toiminta oli huomattavan erilaista kuin routavuosina. Käännekohtana on pidettävä suurlakkoa, jonka myötä sekä 1900luvun alussa tiedekuntayhdistyksen toimintaa leimannut lamaantuminen että sen piirissä vaikuttanut maailmaa vierova hurskauslinja ja
beckiläisen raamattuteologian vuosikymmeniä kestänyt vaikutus päättyivät. Sama kehityssuunta näkyi myös vuoden 1908 kirkolliskokouksessa.548
Toisen sortokauden aikana tiedekuntayhdistyksen tavanomainen
toiminta jatkui ulkoisesti normaalina. Erityisesti kansalaissotaa edeltävinä vuosina toiminta oli aktiivista ja monipuolista. 1900-luvun alun
lamaannuksen aika oli ohi. Tiedekuntayhdistyksen toimintaa leimasi
sekä mielenkiinto yhteiskunnallis-sosiaalisiin kysymyksiin että pyrkimys
tarkastella niitä, erityisesti työväenliikettä, kristillisistä näkökohdista kä309

sin.549 Ero vuosisadan alun sisäänpäin kääntyneeseen, hartaustoimintaan keskittyneeseen yhdistykseen oli huomattava. Beckiläisen raamattuteologian ja siihen kuuluneen patriarkaalisen yhteiskuntakäsityksen vaikutus jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä päättyi
suurlakkoon.
Toverineuvosto ehdotti ja organisoi ylioppilaille retkiä ”tutkimista ja
oppimista varten”. Kyseessä eivät olleet ns. virkistysmatkat, vaan tutustuminen yhteiskunnan huono-osaisten tilanteeseen ja sosiaaliseen työhön Helsingissä. Retkikohteita olivat Lapinlahden ”houruinlaitos”,
diakonissalaitos, kuuromykkäyhdistys, Sörnäisten kuritushuone, kaupungin sairaalat ja Sörnäisten kristillinen kansanopisto, jonka kanssa
järjestettiin ainakin yksi yhteinen illanvietto. Tilaisuutta ja uuden vastaavan järjestämistä perusteltiin sillä, että se antoi teologeille hyvän tilaisuuden ”lähestyä kansaa”.550
1910-luvulla tiedekuntayhdistyksen toiminta vilkastui. Esimerkiksi
lukuvuonna 1914–1915 kokouksiin osallistui keskimäärin 40 ylioppilasta. Myös kokoontumisten ohjelma oli monipuolisempaa kuin kymmenen vuotta aiemmin. Kokouksissa pidettiin esitelmiä esimerkiksi
adventismista ja allianssiaatteesta, Ambomaan uskonnosta, eläinsuojelusta ja kristillisestä nuorisotyöstä Yhdysvalloissa sekä keskusteltiin
ylioppilaskodin perustamisesta, sosiaalisesta kristillisyydestä, teosofiasta
ja kristinuskon suhteesta sotaan. Tiedekuntalehti Kyyhkystä kutsuttiin
harvinaisen elinvoimaiseksi ja sen parhaista kirjoituksista päätettiin ryhtyä jakamaan kirjapalkintoja. Toiminnan aktivoituminen suuntautui
myös ”ulospäin”. Professori Jaakko Gummeruksen aloitteesta tiedekuntayhdistys aloitti maaliskuussa 1915 ”esikaupunkityön”, suomen- ja
ruotsinkielisten hartaustilaisuuksien pidon kaupungin ulkopuolella.
Syyslukukaudella 1916 kokouksissa kävi keskimäärin 45 ylioppilasta ja
”ohjelma oli järjestetty ”silmällä pitäen juuri nykyaikana teologille tärkeitä sekä kirkollisia että yhteiskunnallisia kysymyksiä”.551
Vuonna 1915 päätettiin dekaani Rosenqvistin ehdotuksesta järjestää
jumaluusopin ylioppilaille erityisluentoja lääketieteen, terveydenhoidon
ja sosiaalipolitiikan aloilta. Ensimmäiset luennot käsittelivät tuberkuloosin ehkäisyä ja ne kustansi tuberkuloosin vastustamisyhdistys. Samoin pohdittiin opinto-ohjauksen tehostamista valitsemalla yhdistyksen jäsenistä erityisiä opintoneuvojia, mutta ehdotus hylättiin ”tarpeettomana”. Vuonna 1916 tiedekuntayhdistys pohti kurssikirjojen yhteis310

ostoja ulkomailta sekä suunnitteli 60-vuotishistoriikkinsa laatimista.
Sen kirjoittajaksi kaavailtiin ylioppilas O. Lehtistä. Jollei historiikkia
painettaisi, se oli tarkoitus tallentaa tiedekuntayhdistyksen arkistoon.552
Historiikkia ei kuitenkaan ole tiedekuntayhdistyksen nykyisessä arkistossa; asia ei ilmeisesti koskaan edennyt ehdotusta pidemmälle.
Tutkittavana kautena naiset eivät olleet tiedekuntayhdistyksen sukupolvivaikutuksen tuottajia eivätkä olleet julkisen mielipiteenmuodostajan roolissa. Esimerkiksi 1910-luvulla toverineuvoston jäseninä oli
naisia, mutta käytännössä he toimivat perinteisen taloussäädyn tehtävissä. Teenkeitto ja tarjoilujen järjestäminen ylioppilaiden yhteisiin kokoontumisiin olivat toverineuvoston jäseninä toimineiden naisopiskelijoiden kuten Elli Petrellin, Dagmar Ahlstedtin ja Tyyne Ruusuvaaran
”luottamustehtäviä”.553 Naisten rekrytoituminen teologian opiskelijoiksi
toi kuitenkin naispappeuskysymyksen keskusteltavaksi yhdistykseen.
Syksyllä 1916, kolme vuotta Wendla Ivaskan valmistumisen jälkeen,
tiedekuntayhdistyksessä käsiteltiin ensimmäisen kerran kysymystä
”Nainen teologisella uralla”. Teologisessa tiedekunnassa oli tuolloin 12
naisopiskelijaa. Alustajana toiminut maisteri Yrjö Alanen vastusti Raamattuun ja naisen herkkään sielunelämään vedoten naisten työskentelyä seurakunnissa. Aiheesta syntyi ”tavattoman vilkas” keskustelu, jossa
sekä puolustettiin että vastustettiin naispappeutta. Joku esitti, että naisen koulutukseksi riitti naisopisto ja talouskoulu. Muut opinnot, varsinkin teologiset olivat naisille tarpeettomia. Naispappeutta vastustettiin
myös ”naisten suojelun” näkökulmasta, mikä liittyi ajan uskontokriittiseen ilmapiiriin. Keskustelussa huomautettiin, että pappina toimiva saattoi joutua kansan vihan ja pilkan kohteeksi. Tämän kohtaamiseen ei hento nainen sopinut, vaan siihen tarvittiin miehisiä voimia.554
Naispappeutta puolusti dekaani Rosenqvist. Hänen mukaansa ”kristinuskon olemus” ei asettanut mitään periaatteellista estettä naisen toimimiselle pappisvirassa. Asiassa olisi pikemmin kunnioitettava seurakuntalaisten kantaa, sitä hyväksyivätkö he naispappeuden vai eivät. Teologiset opinnot sopivat dekaanin mukaan kaikille, niin naisille kuin
miehillekin. Näkemystään hän perusteli sillä, että teologisissa opinnoissa esiinnousevat ”elämänkysymykset” olivat yhtäläisesti tuttuja kaikille
sukupuoleen katsomatta. Rosenqvist sanoutui irti kirjaimellisesta raamatuntulkinnasta, joka hänen mielestään oli jo ”voitettu kanta”. ”Nainen vaietkoon seurakunnassa” ei ollut jumalallinen, kaikkia aikoja vel311

voittava eettinen käsky. Monissa tiedekuntayhdistyksen käsittelemissä
kysymyksissä dekaani Rosenqvist edusti ns. vapaamielistä linjaa. Jo
vuonna 1913 hän oli puolustanut Ivaskan oikeutta teologisen erotutkinnon suorittamiseen. Rosenqvistin mielestä nainen sopi ”luontonsa puolesta” paremmin papiksi kuin osa miehistä.555
PALOKUNNANTALON

JUTTU

Toverineuvoston pöytäkirjat puuttuvat ajalta 1899–1912, mutta vuosilta 1913–1916 säilyneet tiedot kertovat juoppouden ja yleensä alkoholinkäytön estämispyrkimyksistä uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden vallitessa. Samaan aikaan kun
poliittiset oikeudet oli myönnetty kaikille täysi-ikäisille kansalaisille ja
kieltolaki ei vielä ollut voimassa, teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen sisäinen toverikuri koventui täysraittiuden nimissä entisestään. Niin sanottu Palokuntatalon juttu, josta on säilynyt yksityiskohtainen selvitys kurinpitoa vastustaneen sihteeri Iivari Söyringin pöytäkirjanpidon ansiosta, kertoo toverikurin harjoittamisesta ja suhtautumisesta alkoholinkäyttöön.
Palokunnantalon tapaus tuli toverineuvoston tietoon syksyllä 1913
siinä muodossa, että eräät fuksit viettivät ns. huonoa elämää ja heidät
oli ajettu ulos palokunnantalolta ”kun olivat siellä juovuspäissä räyhänneet”. Kyseessä oli huhu, johon kuitenkin heti puututtiin. Väitettyyn
tapaukseen oli huhun mukaan osallistunut kolme ylioppilasta, joihin
pöytäkirjoissa viitataan vain nimillä X, Y ja Z. ”Tehtävämme on kasvattaa heistä miehiä”, ylioppilas Paavo Mustala esitti. Hänen mukaansa oli
yleensäkin pelättävissä, että ”huono elämä” pääsisi ylioppilaiden parissa
vallalle. Siksi toverineuvoston täytyi pitää ”ankaraa huolta”, ettei niin tapahtuisi, että huonot ainekset pysyisivät aisoissa ja että tiedekuntaan ei
tultaisi opiskelemaan vain leipäpapeiksi. Oli myös huolehdittava siitä,
ettei pappien ennestään huono maine, joka oli ”huono monen huonon
virassaolian takia”, enää huononisi.
Mustala vaati asiassa ankaraa toverikuria, Antti Raunio puolestaan
viittasi tiedekunnan siveelliseen tasoon, johon jokaisen täytyi alistua, ja
siihen että ylioppilaiden kurinpitoa oli ”aina” harjoitettu. Toverineuvoston puheenjohtajana toiminut Otto Lehtinen esitti kotitarkastuksien toimeenpanoa ”syytettyjen” majapaikoissa ja Onni Albin
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Eerikäinen huomautti, että ”joka kapakista lähtee teologiksi ei ole oikealla uralla”. Sihteeri Sulo Iivari Söyrinki oli ainoa, joka alusta alkaen
ehdottomasti vastusti toverikurin käyttöä. Hänen mielestään fukseilta ei
ensinnäkään voitu edellyttää ”papillista käytöstä”, he olivat yliopistossa
vasta kasvamassa. Toverikurilla ei voitu puuttua ylioppilaiden yksityiseen vapauteen. Söyringin mukaan huhuihin ei saanut uskoa, sillä se
johti hänen mielestään jesuiittamaiseen todisteiden hankintaan. Eerikäisen mukaan kyse ei kuitenkaan ollut jesuiittamaisesta toimintatavasta, vaan omantunnon asiasta. Söyringin mielestä oli erittäin loukkaavaa, että asiassa lähdettiin liikkeelle huhupuheiden perusteella. Ylioppilas Heliövaarankin mukaan täytyi olla varmat tiedot ennen kuin
ketään ryhdyttiin rankaisemaan. Enemmistön päätöksellä asia otettiin
kuitenkin käsittelyyn. Söyrinki liitti pöytäkirjaan oman eriävän mielipiteensä, ettei hän suostuisi mihinkään rangaistuksiin eikä ”periaatteessa
hyväksy lainkaan tämänsuuntaisia puuhia”.556
Asia eteni Söyringin vaikutuksesta niin, että ennen kuin fukseja ryhdyttäisiin rankaisemaan, kuultiin ilmiantajia. Kävi ilmi, että ilmiantajat
eivät olleet itse olleet paikalla Palokunnantalolla eivätkä tunteneet ketään, joka olisi ollut tapahtuman silminnäkijänä. Juovuksissa räyhäämisestä yksi ilmiantaja ilmoitti kuulleensa eräältä epäiltyjen toverilta. Hän
viittasi tiedon todenperäisyyteen toteamalla, että ”muuan juristi H tietää
asiasta”, vaikkei hänkään ollut tapahtuman silminnäkijä. Ilmiannon hataruutta kuvaa, että tieto erään ilmiantajan nimestäkin oli virheellinen.557
Eerikäinen, joka puolestaan loppuun asti systemaattisesti ajoi fuksien rankaisemista, piti ilmiantajien tietoja tosina. Asiasta pitäisi kysyä
myös Palokunnantalolta. Jos fuksit olisivat ”tosi teologeja”, he eivät pahastuisi asian käsittelystä. Ilmiantajilta kerrottiin kuullun, että kyseiset
fuksit olisivat juopotelleet jo kouluaikoinaan, mitä kuulopuhetta Eerikäinen piti todisteena fuksien tunnetusta juoppoudesta. Ylioppilas Heliövaaran mukaan tämä todisti, ettei kyseessä ollut yksittäinen hairahdus ja että tiedekuntayhdistyksen piti ”taistella heikkoutta vastaan”.
Eerikäinen ehdotti ryhtymistä ankariin toimiin, mikä tarkoitti sekä
nuhteita että mahdollisesti määräaikaista erottamista, ”ettei [tiedekunnan] maine ja tulevien pappispolvien kunnia kärsisi”. Heliövaara esitti
asianosaisten nuhtelua. Sihteeri Söyrinki sanoutui jälleen irti hankkeesta todeten, että ”allekirjoittanut pyytää huomauttaa, että tällaisten todistuksien perusteella ei voi ryhtyä ketään kuulustelemaan”.559
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Fuksien juopumistapauksen käsittelyssä toverineuvoston näkemysten äärilaitoja edustaneet ylioppilaat Söyrinki ja Eerikäinen valmistuivat kumpikin
papeiksi vuonna 1915. Iivari Söyrinki (oik.) toimi toverineuvoston sihteerinä
syyslukukauden 1911, kevätlukukauden 1912 ja syyslukukauden 1913. Hän toimi Sippolan kirkkoherran apulaisena ja sittemmin Kymenlaakson kansanopiston johtajana. Työ kansanopiston johtajana jäi lyhytaikaiseksi; Söyrinki murhattiin kansalaissodassa 9.4.1918.558 Museoviraston kuva-arkisto.

Muiden toverineuvoston jäsenten äänillä asian käsittely kuitenkin
jatkui ja ilmiantajia kutsuttiin toverineuvoston kuultaviksi. Kutsuttu
ylioppilas Lehtola, joka ei ollut silminnäkijä, mutta tunsi epäillyt, hämmästeli todistajaksi kutsumistaan. Hän kertoi epäiltyjen fuksien käyvän
epäsäännöllisesti luennoilla ja herättäneen huomiota heprean tunneilla.
Hän kertoi surevansa, että kyseiset henkilöt opiskelivat papeiksi, ja toivoi heidän vaihtavan alaa. Hän tunsi fuksit jo kouluajoiltaan ja oli kuullut heidän tuolloinkin juopotelleen. Kyseisiä ylioppilaita hän ei kuitenkaan itse ollut koulu- tai ylioppilasaikanaan nähnyt juovuksissa, mutta
”veljensä kyllä”. X, Y ja Z muodostivat Lehtolan mukaan ”semmoisen
hyvin haljun hulikaaniliigan”.560
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Ylioppilas Mustalan mielestä asiaa ei voitu päästää käsistä, vaan oli
valvottava toveripiirin kunniaa. Söyringin mukaan koko Palokunnantalon jutulle oli kuvaavaa, että ilmiannon päälähteeksi mainittu ylioppilas Lehtola tiesi asiasta kaikkein vähiten. Vaikka asiassa saattoi hänen
mielestään olla perääkin, hän toisti aiemman kantansa, että ”tällaisilla
syillä ei ole hyvä mennä ketään toverien silmissä rikolliseksi leimaamaan
ryhtymällä häntä kuulustelemaan”.561 Lehtola oli ilmeisesti joutunut
ilmiantajaksi vahingossa ja ehkäpä myös tietämättään puhuessaan
toveripiirissä kiertäneestä huhusta niin, että se kulkeutui jonkun toverineuvoston jäsenen korviin.
Ylioppilas Eerikäinen esitti ”syytettyjen” kutsumista kuultavaksi.
Heidän puheestaan, käytöksestään ja puolustuksestaan nähtäisiin, mitä
miehiä he olivat ja miten heidän kanssaan pitäisi menetellä. Ylioppilas
Lehtisen mukaan asiassa oli saatu jo selville niin paljon ”että voimme
tukahuttaa pahuuden alkuunsa”. Mustalan mielestä asiassa oltiin tekemisissä ”ilmeisen pahan kanssa” eikä niin ollen tarvinnut pelätä, että toverineuvoston toimet loukkaisivat epäiltyjä fukseja. Ylioppilas Paavo
Ismael Salo alkoi taipua omasta kannastaan itsepäisesti kiinni pitäneen
Söyringin kannalle ja epäili, seuraisiko kurinpitomenettelystä mitään
hyvää.562
Söyrinki esitti painokkaasti, ettei asiassa ollut lainkaan silminnäkijätodistuksia. Ilmiantajien lausunnot puolestaan todistivat, että heidän käytöksensä edellyttäisi kurinpidollisia toimenpiteitä; tovereista levitettiin juttuja ilman tietoa niiden lähteistä. Oikeaan toverihenkeen olisi pitänyt
kuulua ylioppilastoverien kunnian puolustaminen. Tätä toverihengen
puutetta ja ”yleisen mielipiteen väärää painostusta” oli hänen mielestään
vastustettava. Ilmiantajat olivat kutsuneet epäilyjä fukseja niin hamppareiksi kuin huligaaneiksikin. Nimittely ja sen sävy olivat olleet epäkristillisiä ja riistivät Söyringin mielestä kohteiltaan vielä ihmisarvonkin.
Kurinpitomenettelyn vaatimista hän piti aivan kohtuuttomana.563
Suhtautumisessaan Palokunnantalon juttuun ylioppilaat Söyrinki ja
Eerikäinen edustivat näkemysten äärilaitoja. Edellisen mukaan asia olisi
tullut jättää silleen. Eerikäinen puolestaan vaati rangaistuksia siteeraten
sananlaskuja ”Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee” ja ”Ei savua ilman tulta”. Hänen mielestään epäillyt fuksit olivat roskajoukkoa. Heidän olisi hänen mukaansa pitänyt harjoittaa ns. julkista itsekritiikkiä eli
”suoraan kertoa tovereilleen [so. toverineuvoksille] heikkoutensa ja
315
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lähellä yliopistoa Keskuskadulla, nykyisen
WTC-rakennuksen paikalla.
Helsingin
kaupunginmuseon kuvaarkisto.

pahuutensa, se olisi oikea työ”. Hänen mielestään muut hyvät ylioppilaat eivät voineet olla pahojen tovereina. Eerikäisen mukaan toverineuvoston valta kurittaa kanssaopiskelijoita oli ymmärrettävä ikään
kuin kirkolliseksi virkatehtäväksi. Kurinpidon perusteluksi Eerikäinen
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näet esitti, että ylioppilaiden eli toverineuvoston tehtävänä oli valvoa,
millaisia pappeja seurakuntiin tulisi.564
Ylioppilas Lehtisen mielestä kaikkien tuntemaa asiaa ei voitu enää
jättää kesken. Tiedekunnan toverihengestä antoi oman todistuksensa,
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että asian käsittelyn jatkamista puolsi muun muassa se, että tiedekunnassa oli Lehtisen mukaan niitä, jotka iloitsisivat kolmen fuksin erottamisesta yliopistosta. Söyrinki vastusti ehdotettua julkista itsetilitystä ja
vetosi yksilönvapauden kunnioitukseen. Salo, joka prosessin kuluessa
oli kääntynyt sitä vastaan, käytti puheenvuoron. Hän kertoi itse jo asian
käsittelyn alkuvaiheista lähtien tunteneensa, että oltiin väärillä teillä ja
tekemässä jotain häpeällistä. Tuo tunto oli hänessä ilmiantajien kuulemisen myötä vahvistunut.
Lehtinen vastusti ajatusta, että toverineuvosto toimisi asiassa
häpeällisesti, ja piti tuolloista toverikuria itse asiassa liian lempeänä;
”nyt ollaan kurissa jo liian löysiä”. Ylioppilas Mustalakin kehotti toverineuvostoa vastustamaan velttoutta.
Söyrinki kertasi vielä mitä Palokuntatalon jutusta tiedettiin ja antoi
saaduista tiedoista melko koruttoman kuvan. Ensiksikään kenelläkään
ei ollut varmaa tietoa koko tapahtumasta, ilmiantajat eivät olleet sitä
nähneet eivätkä tunteneet ketään, joka olisi ollut tapahtuman todistajana. Toiseksi fuksi Y:n aiempi juopumus – tullut juovuksissa ylioppilaskortteeriinsa – oli ainoa asia, josta oli saatu jotain todistuksen tapaista,
vaikka sekin oli kuulopuhetta. Tämä todistus oli kuitenkin saatu väärin
keinoin. Sen kertonut ylioppilas oli rikkonut toiselle teologille antamansa vaitiololupauksen.565
Eerikäinen ei kuitenkaan aikonut luovuttaa, vaan ajoi toveriensa
rankaisemista loppuun saakka. Lopulta hän myönsi, että Palokunnantalon juttu oli ohi. Kun kuitenkin teologian ylioppilaat tunsivat fuksien
X, Y ja Z ”huonon entisyyden”, voitiin heitä vastaan ryhtyä kurinpitotoimiin aiempien rikkomusten vuoksi. Salo sanoutui tästä irti, kun taas
Mustalan, Eerikäisen ja Lehtisen mukaan asiassa oli toimittava. Mustalan mielestä näin täytyi menetellä, koska ”asia on meille uskottu”. Hänen mielestään oli kyllä totta, että Palokunnantalon jutussa mitään ei
ollut todistettu, ”mutta voimmeko jättää asian silleen Jumalan ja ihmisten edessä?”.
Söyrinki puolestaan ihmetteli, mitä todisteita oli fuksien kouluaikaisestakaan juopottelusta muuta kuin kuulopuheita. Jos yliopistossa ylipäätään ryhdyttäisiin rankaisemaan kouluajan rikkeistä, oltaisiin merkillisessä tilanteessa. Kukaan ei ollut todistanut itse nähneensä mitään.
Hän ihmetteli miksi näin haluttiin hyökätä kolmea ylioppilasta vastaan.
Asiassa ei tarvinnut hänen mielestään tehdä yhtään mitään, koska mi318

tään perusteita siihen ei ollut. Jos jotain haluttiin tehdä, oli rangaistava
ilmiantajia, jotka olivat rikkoneet tiedekunnan toverihenkeä vastaan.
Fukseja puolustaessaan Söyrinki viittasi myös kirkkoisä Augustinukseen, jolla tunnetusti oli ns. kirjava menneisyys.566
Lehtinen ja Eerikäinen vastustivat Söyringin näkemyksiä. Lehtisen
mukaan asiassa oli saatu selviä todisteita; olihan tiedossa mies, jonka
veli tunsi asian. Eerikäinen esitti, että aina oli ollut juoppoja ja nyt täytyi estää ettei juopoista tulisi ainakaan pappeja. Söyrinki, samoin kuin
sittemmin Salo, oli esittänyt, että syyttäminen ilman todisteita oli suuri
vääryys ilmiannettuja kohtaan. Tähän Eerikäinen vastasi, että hänelle
Jumalan valtakunnan asia, joka siis tässä tapauksessa oli alkoholinkäytön tuomitseminen ja siitä rankaiseminen, oli tärkeämpi kuin yksittäiset
toverit.567
Seuraavassa kokouksessa Eerikäinen palasi asiaan. Piti tehdä päätös
menettelytavasta. Ennen päätösesitystä hän piti puheen, jossa kertasi
esitetyt huhupuheet ja esitti ne tosiasioina. Hän esitti kolme toimintavaihtoehtoa: asia jätettäisiin sikseen, ylioppilaat kutsuttaisiin kuultaviksi tai joku lähetettäisiin heidän luokseen pitämään epävirallinen puhuttelu. Keskustelussa hiljaa ollut Elli Petrell käytti epävarmuutta heijastelevan puheenvuoron ja ehdotti, että jotakin tehtäisiin.
Asia olikin muuttunut. Nyt ylioppilas Mustalan mukaan Palokunnantalon tapaukset, joista ei löytynyt perusteita rankaisemiselle, olivatkin merkityksettömiä. Oli kyse isommista asioista eli tiedekunnan
kristillis-siveellisestä elämästä. ”Rankaisuksi” tuli fuksien epävirallinen
puhuttelu. Söyrinki sen sijaan esitti, että perusteettomiin ilmiantoihin
oli puututtava esimerkiksi pitämällä jonkin luennon alussa esitelmä siitä
mitä oikeaan toverihenkeen kuului. Toverineuvoston enemmistö hylkäsi ehdotuksen vedoten muun muassa siihen, että näin meneteltäessä
kaikkien tunteman jutun ilmiantajat joutuisivat huonoon valoon ja heidän ajateltaisiin toimineen ikään kuin ”pahassa mielessä”. Toverineuvosto päätti lisäksi, että asian lopputulos ja itse asia pidettäisiin salassa.568
Palokunnantalon jutun käsittelyssä näkyi raittiuskiihkon ja pietistisen pappisideaalin avioliiton eräänlainen huipentuminen. Kyse ei enää
ollut ainoastaan tavoiteltavasta papin ihannekuvasta, vaan Jumalan valtakunnan asiasta, ihanteesta, jonka toteuttamista pakotteiden ja jopa
yliopistosta erottamisen uhalla valvoi vertaisryhmä. Se ei kontrolloinut
ja pyrkinyt estämään juoppoutta, vaan alkoholin käyttöä yleensä. Jo319

kaista vanhaa tai uutta tietoa jonka mukaan ylioppilas olisi ollut ravintolassa tai mahdollisesti maistanut alkoholia vaikkapa kouluaikanaan,
seurattiin.
Palokunnantalon jupakassa raittiuden hyväksi tehtävä työ kiteytyi
alkoholin vastustamiseksi, ihanne ideologiaksi ja asiaa käsitellyt toverikuri toveriterroriksi. Raittiudesta tuli ideologia, jota toteutettiin toverituomioistuimen välityksellä. Sen avulla käytettiin valtaa suhteessa niihin, jotka eivät käyttäytyneet raittiusideologian mukaisesti, sekä niihin,
joiden vain epäiltiin käyttäytyneen sen vastaisesti. Yliopiston sääntöjä,
jotka mahdollistivat tämän vallankäytön, ei luonnollisesti ollut tarkoitettu absolutismin tai jonkin uskontulkinnan valvomiseen tai edistämiseen.
1880-luvun alussa täysraittiutta oli vastustettu muun muassa perinteisen kohtuukäytön nimissä. Papisto ei ollut hyväksynyt raittiusyhdistysten uskonnollista luonnetta eikä täysraittiuden tekemistä kristityn
tunnusmerkiksi. Palokunnantalon jupakka ja tiedekuntayhdistyksen
muut puuttumiset jäsentensä alkoholinkäyttöön osoittavat, että 1910luvulla tiedekuntayhdistyksen aktiivit pitivät täysraittiutta luovuttamattomana osana kristillisyyttä. Söyringin johdonmukainen vastustus
ja yksityiskohtainen pöytäkirjanpito tilanteessa, jossa tiedekuntayhdistyksessä oli jo luovuttu keskustelupöytäkirjojen laatimisesta, osoittaa,
että vastustustakin oli. Vastustus koski selkeästi toverikuria ja asiassa valittuja menettelytapoja, mutta ulottuiko erimielisyys itse asiaan eli
alkoholinkäyttöön, sitä eivät pöytäkirjat kerro.
Kiinnostavaa autonomian kauden loppuvuosikymmenten jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä on, että kun seurakuntalaisten
kirkkokuri rangaistuksineen oli lopetettu jo vuosikymmeniä aiemmin,
1880-luvulla laaditut tiedekuntayhdistyksen uudet säännöt toivat kuitenkin ”kirkkokurin” puhutteluineen ja rangaistuksineen yhdistykseen
ja tulevien pappien keskinäiseen kanssakäymiseen. Kirkkokuri oli vain
muuttunut uskon ja elämän valvonnasta teologiseksi kieltolaiksi. Palokunnantalon juttu, samoin kuin aiempi tapaus, jossa tiedekuntayhdistys velvoitti yhden jäsenensä Turva-alkoholistiparantolaan, osoittavat
kuinka pitkälle kurinpidossa oltiin valmiita menemään. Ylioppilas Eerikäisen rooli ja kiihko julkisesti nöyryyttää tuntemattomiksi jääneitä
fukseja tässä toverikuriasiassa vielä silloinkin, kun asiasta annettu
ilmianto raukesi tyhjiin, oli erikoista. Kun syytä itse asiassa ei löytynyt,
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haluttiin ”haljuja huligaaneja” rangaista heidän kouluaikansa juopumuksesta kertovien huhupuheiden pohjalta.
Söyringin tallentama Palokunnantalon tapaus näyttäytyy absurditeettiin laajenevana kertomuksena vertaisryhmän harjoittamasta kurista.
Jupakan tietoja tai yksityiskohtia ei voida varmentaa muista lähteistä.
Harvinaista tapauksessa oli sen julistaminen salaiseksi tilanteessa, jossa
tiedekunnan opiskelijat tuskin välttyivät asiaa tietämästä. Tapaus on selostettu niteessä, johon on tallennettu tapahtuman jälkeisiäkin tietoja
yhdistyksen muusta toiminnasta. ”Haljujen hulikaanien” tapauksen käsittelyä ei kuitenkaan voida verrata toverineuvoston yleiseen toimintaan,
koska useiden vuosien pöytäkirjat puuttuvat tai niitä ei alun pitäenkään
laadittu. Emme voi siis tietää, oliko kyseessä yksittäistapaus vai oliko
tiedekuntayhdistyksen tapana reagoida näin voimakkaasti tietoonsa
tulleisiin alkoholinkäyttöä koskeneisiin huhuihin. Tiedekuntayhdistyksen aiemmin tekemän päätöksen mukaan keskustelupöytäkirjojen laatimisesta oli luovuttu. Poikkeustapauksissa, kuten kysymyksessä professori Rosenqvistin suomen kielen taidosta, niitä kuitenkin yhä laadittiin.
Ehkä Palokunnantalon juttu ymmärrettiin poikkeustapaukseksi. Kuitenkin useat alkoholinkäyttöä käsittelevät kurinpitoasiat osoittavat selvästi, että jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen kurinpidossa raittiuskiihko oli voittanut raittiusihanteen.
Ensimmäinen tässä tutkimuksessa tarkasteltu ylioppilaspolvi ei kokenut alkoholinkäyttöä uskonnolliseksi ongelmalliseksi. Juomatavoiltaan se edusti samaa linjaa kuin muukin tuolloinen yliopistoyhteisö.
Toisen sukupolven aikana tiedekuntayhdistyksessä koettiin raittiusherätys, ja ensimmäisen kerran raittius esitettiin uskonnolliseksi ihanteeksi.
Kolmannen ylioppilaspolven aikana raittius tuli osaksi kristityn ideaalia.
Tiedekuntayhdistyksessä uskonnolliseksi ideaaliksi ymmärrettyä käyttäytymisnormia valvottiin ja pidettiin yllä ulkoisella kurijärjestelmällä.
Uskonnolliseksi ymmärretyn normin rikkomisen ankarin rangaistus oli
erottaminen yliopistosta.
NÄKEMYS

TYÖVÄENLIIKKEESTÄ MUUTTUU

1910-luvun yksi kehitystrendi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
oli ns. sosiaalisen kristillisyyden nousu. Yhteiskunnallisessa keskustelussa tämä heijastui kysymykseen työväestön asemasta ja sen yhteis321

kunnallisista uudistuspyrkimyksistä ja esimerkiksi Teollisuusseutujen
Evankelioimisseuran perustamisena. Jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä sama ilmiö näkyi retkikohteiden valinnassa. Tuon ajan kirkolle ja papistolle oli tyypillistä staattinen, kuuliaisuutta korostava säätyajattelu sekä tätä tukenut, tiedekunnassa ja tiedekuntayhdistyksessä
30–40 vuotta vallinnut, fundamentalistisesti tulkittu raamattuteologia.
Uskonnonvastainen propaganda, ateistinen materialismi ja marxilaisuus
kyseenalaistivat voimakkaasti uskonnon eivätkä luonnollisesti olleet
uskonnollismielisten piirien hyväksyttävissä. Aatteellisista eroista huolimatta kirkosta ja erityisesti Teologisen lauantaiseuran parista löytyi ymmärrystä työväestön yhteiskunnallisia uudistusvaatimuksia kohtaan.569
Niin kutsutun sosiaalisen kristillisyyden nousun taustalla oli useita
tekijöitä, yhtenä niistä työväenliike; epäkohtien tekeminen tunnetuksi
ja liikkeen ajamat parannukset työväen oloihin. Kirkollisen mielenkiinnon kohdistuminen yhteiskunnan epäkohtiin ja niiden korjaamiseen
voidaan tulkita paitsi sosiaalisen omantunnon ja yhteiskunnallisen vastuun uudenlaiseksi heräämiseksi myös yhdeksi yritykseksi kamppailla
epäkohtien luomaa tyytymättömyyttä ja yhteiskunnan radikalisoitumista, erityisesti uskonnonvastaista sosialismia ja suurlakon nostattamia
mielialoja vastaan. 1800-luvun lopulta alkaen pappeja aktivoitui käsittelemään työväenkysymystä sekä kristinuskon ja sosialismin suhteita,
heistä huomattavimpana jo edellä mainittu Emil Murén, tiedekuntayhdistyksen entinen aktiivi ja sittemmin Helsingin työväenyhdistyksen
jäsen, sekä papit A. O. Blomberg, Jooseppi Mustakallio, Viktor Salminen ja Juho Koskinen.570
On kuitenkin huomattava, että ajatuksella kirkon sosiaalisesta vastuusta ja kirkon tekemällä yhteiskunnallisella työllä on myös sukupolvihistoriansa ja yhdet juurensa teologian ylioppilaiden toiminnassa 1800luvulla. 1910-luvulla kirkossa vaikutti pappeja, joilla oli uudenlainen
opiskeluhistoria. Papit, jotka 1910-luvulla olivat noin viisikymmenvuotiaita, olivat ylioppilasaikanaan suorittaneet ”yhteiskunnallisen harjoittelunsa” tutustumalla henkilökohtaisesti Helsingin köyhälistöön ja sosiaaliseen kurjuuteen sekä työskentelemällä vapaaehtoistyössä Antipoffin koulussa, Katajanokan vankilassa ja Kaupunkilähetyksen tehtävissä Sörnäisissä.
Näihin tehtäviin osallistuneiden tarkkaa määrää ei tunneta, mutta
vuosien kuluessa vapaaehtoistyötä tehneitä ylioppilaita oli pikemminkin
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satoja kuin kymmeniä – useita kymmeniä vuosittain. On todennäköistä, että henkilökohtainen opiskelija-aikainen tutustuminen sosiaaliseen
kurjuuteen antoi 1910-luvulla kirkon viroissa toimineelle papistolle
edellytyksiä ymmärtää yhteiskunnallisten uudistusten tarvetta. Asiassa
on nähtävä myös Teologisen lauantaiseuran kauaskantoinen vaikutus
niin keskustelun herättäjänä kirkossa kuin myös 1900-luvun alun opiskelijapolven aatemaailmassa, hartaudenharjoitukseen orientoituneessa
teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksessä.
1910-luvulta alkaen myös teologisen tiedekunnan kirkkohistorian
opetus sekä tuki että kuvasti suomalaisessa teologianharjoituksessa tapahtunutta muutosta sisäisestä hurskauselämästä kohti yhteiskunnallista avautumista. Professori Jaakko Gummerus oli Teologisen lauantaiseuran jäsen. Hänen ylioppilaille antamissaan harjoitusaineiden aiheissa
ilmeni vuosina 1915–1920 kolme uutta aihealuetta, joista opiskelijat eivät aiemmin olleet laatineet kirjoitelmia. Teemoiltaan uudentyyppiset
ainekirjoitustehtävät ovat tulkittavissa tavaksi tarkastella tuolloin ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä kirkkohistorian yliopisto-opetuksen kautta. Näitä kysymyksiä olivat sota, uskonnon ja valtion suhde
sekä kirkon suhde työväestöön. Uuteen aihepiiriin liittyviä kirjoitustehtäviä ei ollut määrällisesti paljon. Gummeruksen muistiinmerkitsemistä
97 kirjoitusaiheesta vain yhdeksän liittyi näihin uusiin aihepiireihin.
Kun kuitenkin aineiden kirjoittajia oli kaikkiaan vain 32 ja ns. uusia aiheita annettiin vain yksi kullekin kirjoittajalle, kirjoitti lähes joka kolmas esseen laatija johonkin ajankohtaiseen aiheeseen liittyvästä teemasta.
Syyslukukaudella 1916 W. A. Malmberg laati aineen, tosin Gummeruksen mukaan sekavan ja heikon, teemasta Vanhan kirkon suhde sotaan. Jalmari Kahila sai toukokuussa 1917 yhdeksi neljästä kirjoitusteemastaan aiheen Kristinuskon sosiaalinen arvo. Yrjö Hietalahti sai syyskuussa 1917 tehtäväkseen laatia Lutheria ja Paavalia käsittelevien aineiden lisäksi kirjoitukset Kirkko ja sosiaalidemokratia sekä Kasarmielämän
vaikutus uskoon ja siveellisyyteen. Huhtikuussa 1918 kirjoittajaksi ilmoittautunut ja itse kansalaissodassa punaisia vastaan taistellut Eino Johannes Kalpa sai puolestaan esseensä aiheeksi Pappi ja työväestö.571
Silas Leskinen, heinäkuussa 1918 kirjoittajaksi ilmoittautunut, sai
yhdeksi neljästä kirjoitusaiheestaan tehtävän Minkätähden uskontoa on
opetettava valtion kouluissa? Onko kirkon ja valtion ero meillä nykyoloissa
suotava? oli puolestaan O. E. Salevan esseen aiheena maalis- tai huhti323

kuussa 1919 ja maaliskuussa 1919 todistuksen saanut A. E. Koskenniemi kirjoitti harjoitusaineensa aiheesta Uskonnonvapaus ja koulujen uskonnonopetus.572
Yhteiskunnallinen avautuminen näkyi kuitenkin kirkkohistorian
opetusta selvemmin jumaluusopin ylioppilaiden omissa kokoontumisissa. Edelliseen opiskelijasukupolveen verrattuna 1910-luvun uutuus oli
”sosiaalisen kysymyksen” identifioiminen työväenkysymykseen. ”Suhde
sosiaaliseen kysymykseen eli aikamme työväenliikkeeseen” oli usein käsitelty teema tiedekuntayhdistyksen kokoontumisissa. Aiheesta käyty
mielipiteenvaihto antaakin mielenkiintoisen näkökulman tarkastella tulevan papiston yhteiskunnallisten näkemysten muodostumista kansalaissotaa edeltäneenä aikana.
Keskustelun avaajana toimi ylioppilas Allan Saarela tiedekuntalehdessä julkaisemassaan artikkelissa. Saarelan mukaan papinviran oikea
hoito edellytti kaiken muun ohella kanssakäymistä kansan kanssa sekä
keskinäistä luottamusta. Hänen huolenaan oli, oliko ylioppilailla edellytyksiä tulla toimeen työmiesten ja erityisesti sosialistien kanssa. Papin
kanssakäymistä ”kansan” kanssa vaikeutti Saarelan mielestä luokkaviha.
Pappia pidettiin herrana, ja herroja vihattiin. Toisaalta osa jumaluusopin ylioppilaista oli kotoisin porvariskodeista eikä heillä ollut mitään
kosketuskohtaa työväenluokan elämään. Valmistuttuaan ylioppilas saattoi kuitenkin tulla papiksi seurakuntaan, jossa seurakuntalaisten enemmistö olisi sosialisteja, ”so. työväkeä, jota johtavat miehet, joitten maailmankatsomus on historiallis-materialistinen”.573
Osaisivatko papit tässä tilanteessa suhtautua työväkeen oikealla tavalla, Saarela kyseli. Hänen mielestään punaisten mielipiteet olivat paljolti tosia. Raskas ja epävarma työ, huonot asunto-olot ja heikko ravinto
katkeroittivat työväenluokan mieliä. Työmies ”tuntee itsensä kansattomaksi, maattomaksi, internatsionaalin jäseneksi”. Näiden ”Isänmaan
lasten” pariin oli pappien jalkauduttava, ja luokkavihan oli muututtava
veljesrakkaudeksi. Saarelan mukaan ylioppilaiden oli esimerkiksi kirjallisuuteen perehtymällä valmistauduttava kohtaamaan tulevien seurakuntiensa sosialistit. Hän muistutti, että papit olivat palvelijoita myös
suhteessa työmiehiin. ”Työtätekevät ja raskautetut ovat Mestarin rakkaita. Ovatko he myös sinulle rakkaita? Teetkö mitään heitä varten?”574
”Papiston suhteesta politiikkaan ja valtiolliseen elämään” oli alustus,
jonka piti niin kutsutun professori Mandelstamin jutun aktiivisti R. E.
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Opinnot aloittaneista ylioppilaista 75–80 % oli vuosina 1905–1916 akateemisesti
kouluttamattomien perheiden jälkeläisiä. Suurlakon jälkeen tiedekuntaan rekrytoituvien suurin ryhmä, yksi kolmannes, oli kotoisin ns. alemmasta keskiluokasta,
akateemista koulutusta vailla olleista toimenhaltijoista. Tämän pikkuvirkamiehistön
suurin ryhmä olivat kansakoulunopettajat. Heidät lisäkseen luokkaan kuului esimerkiksi lukkareita, konduktöörejä, posteljooneja, merimiehiä, sähköttäjiä, poliiseja.
Siihen on laskettu myös kauppiaiden ja kauppa-apulaisten lapset. Alimpien luokkien edustus on huomattava. Työmies- tai torpparitaustaiset ylioppilaat sekä ne, jotka
olivat ilmoittaneet isänsä ammatiksi perinteisen käsityöläisammatin, muodostivat
runsaan neljänneksen uusista ylioppilaista. Omalta osaltaan tämä selittänee teologien kiinnostusta työväenkysymykseen 1910-luvulla. Perinteinen säätyläistö ja talonpoikaisto olivat ryhminä tätä joukkoa pienempiä.

Taulukko 9. Yliopistoon kirjoittautuneiden uusien teologian ylioppilaiden sosiaalinen tausta 1905–1916.

Työmies-torppariryhmään on merkitty myös ammatit kuten mekaanikko, sahanasettaja, ratavartija, rautaviilaaja, vaihdemies, työntekijätär-äiti, karjanhoitaja, lampuoti, mäkitupalainen ja
loinen. Työläistaustaisia saattoi olla luettelossa mainittuja enemmän. Perinteiset käsityöläiset ryhmän puuseppä, karvari, suutari, räätäli, leipuri saattoivat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia
tai palkkatyöläisinä työskenteleviä ammattimiehiä. Yliopiston ja teologisen tiedekunnan matrikkelien tiedot opiskelijamääristä poikkeavat toisistaan; YHTEENSÄ-sarakkeessa suluissa lukumäärät teologisen tiedekunnan matrikkelin mukaan. Lähteet: HYA, yliopiston matrikkeli
1905–1916; teologisen tiedekunnan matrikkeli 1905–1916.

Isän ammattiryhmä

Vuodet
1905–1907

1908–1910

1911–1913

1914–1916

yhteensä
1905–1916

Säätyläistö
Papisto
Muu säätyläistö

13 (20 %)
1 (1,5 %)

11 (15 %)
7 (10 %)

17 (13 %)
9 (7 %)

22 (12 %)
15 (8 %)

63 (14 %)
32 (7 %)

Toimenhaltijat,
ei yliopistokoulutusta
– kansakoulunopettajat
– muut

7 (10 %)
12 (18 %)

5 (7 %)
14 (19 %)

15 (12 %)
34 (26 %)

17 (9 %)
45 (24 %)

44 (10 %)
105 (23 %)

Talonpoikaisto

15 (23 %)

16 (22 %)

19 (15 %)

35 (19 %)

85 (19 %)

Perinteinen
käsityöläisammatti

7 (11 %)

4 (5 %)

11 (8,3 %)

14 (7 %)

36 (8 %)

Työmies, torppari

10 (15 %)

14 (19 %)

23 (18 %)

37 (20 %)

84 (18 %)

Isä tai isän/äidin
ammatti tuntematon

1 (1,5 %)

2 (3 %)

1 (0,7 %)

2 (1 %)

6 (1 %)

Ensimmäisen polven
sivistyneistö

52 (79 %)

55 (75 %)

103 (80 %)

150 (80 %)

360 (79 %)

YHTEENSÄ

66 (88)

73 (102)

129 (159)

187 (240)

455 (589)
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Kalliala maaliskuussa 1911. Esityksen keskeisenä lähtökohtana oli ajankohtainen iskulause ”Papit pois politiikasta” eli kysymys siitä, voiko papisto osallistua puoluepolitiikkaan. Kalliala toi esille, että Suomessa papisto oli vuosisatojen ajan osallistunut politiikkaan ja yhteiskunnallisiin
rientoihin. Esimerkkeinä uudemmasta osallistumisesta hän mainitsi
kansansivistys- ja raittiustyön sekä papiston piirissä laajaa kannatusta
saaneen fennomanian. Suurlakon jälkeen oli usein toistettu vaatimus,
että pappien olisi vetäydyttävä yhteiskunnallisista ja valtiollisista toimista. Kalliala painotti, että vaatimuksen taustalla olivat muut kuin uskonnolliset vaikuttimet.
Alustuksen lopputulos oli, että papiston oli, kuten aiemminkin, oltava mukana sekä valtiollisessa että yhteiskunnallisessa elämässä. Pappi
oli sekä kunnan että valtion jäsen. Kunnalliselämässä hänen velvollisuutensa oli edistää kaikkia hyviä harrastuksia. Mihin yhteiskuntaelämässäkin olisi jouduttu, jos vakavamielisimmät ainekset kuten esimerkiksi
papit olisivat pysytelleet poissa yhteiskunnallisesta toiminnasta, Kalliala
kyseli. Papin piti hänen mielestään taistella ”oikean asian puolesta”, kuitenkin niin, ettei kirkon sanomaa loukattu. Kokouksessa oli paikalla 38
ylioppilasta ja alustuksesta käytettiin peräti 40 puheenvuoroa. Ylioppilaiden mielipiteet jakaantuivat kolmeen leiriin. Osa ylioppilaista, muiden muassa Kaukovaara, Kallio, Kukkonen ja Otto Lehtinen kannattivat alustajan näkemyksiä. Papiston oli otettava ”tehokkaastikin” osaa
puolue-elämään. ”Yhteiskunnallisissa asioissa papin on lausuttava suorat sanansa.” Ylioppilaiden mielestä papit voisivat vaikuttaa tervehdyttävästi sekä lainsäädäntötyöhön että puoluetoimintaan.575
Toisen ryhmän mukaan puoluetoimintaan osallistuminen haittaisi
papin työtä ja loukkaisi poliittisesti toisinajattelevia. Papin tulisi tehdä
työtä vain Jumalan valtakunnan hyväksi. Yhtenä esteenä osallistumiselle
puoluetoimintaan pidettiin politiikan siveellistä ala-arvoisuutta. Keskittymistä vain papiston hengelliseen työhön kannattivat ylioppilaat Puolanne, Martta Pihlamaa, Sjöberg ja Onni Eerikäinen. Kolmannen, välittävän kannan mukaan pappi saattoi yksityisesti kannattaa jotain puoluetta ja toimia sen hyväksi, mutta hänen ei pitänyt ottaa julkisesti osaa
poliittiseen toimintaan. Papin oli voitettava sieluja Kristukselle. Tätä
näkemystä edustivat Elias Pentti ja Aleksi Lehtonen.576
Dekaani Rosenqvistin ollessa poissa kokouksesta puhetta johti professori Edvard Stenij. Loppupuheenvuorossaan hän tulkitsi käytyä kes326

kustelua alustajan esittämään suuntaan. Hänen mielestään ylioppilaat
olivat olleet yhtä mieltä siitä, että suhteessa politiikkaan ja valtiolliseen
elämään papilla oli samat velvollisuudet kuin muillakin todellisilla
kristityillä. Keskustelun yhteenveto tämä ei toki ollut, joten se on tulkittava näkemykseksi, jota professori Stenij halusi tukea. Pappien ei pitänyt sanoutua irti politiikasta. Osa ylioppilaista tuomitsi politiikkaan
osallistumisen ja piti sitä siveellisesti ala-arvoisena. Tämä arvostelu kohdistui paitsi politiikkaan yleensä myös tiedekunnan tuolloisiin viranhaltijoihin. Olivathan papeiksi vihityt professorit kuten G. G. Rosenqvist
ja Lauri Ingman näkyvästi mukana valtiollisessa elämässä ja puoluepolitiikassa. Stenijin mukaan papeilla oli samanlainen velvollisuus osallistua
politiikkaan kuin muillakin kristityillä.577
Käydystä keskustelusta käy ilmi, että osa tiedekuntayhdistyksen jäsenistä oli valmis yhtymään sosialistien vaatimuksiin. Ylioppilaat tosin halusivat papit pois politiikasta uskonnollisiin syihin vedoten. Poliittiset
oikeudet tai velvollisuudet eivät tämän ryhmän mielestä koskeneet pappeja. Eduskuntauudistuksen myötä toteutunut poliittinen kansalaisuus
ei kuulunut papistolle, jonka tuli uudessa yhteiskunnallisessa tilanteessa
keskittyä yksinomaan hengellisen tehtävänsä hoitamiseen. Näkemys jäi
kuitenkin vähemmistöön, mikä kuvaa maailmasta erottautumisen ja
hurskauselämän korostajien sukupolven vähittäistä väistymistä. Muutos
yhteiskunnallisen avautumisen sukupolveksi ei ollut yhtäkkinen, vaan
lomittui tässä tapauksessa siten, että aiempi valtalinja vaihtui uuden sukupolven aikana vähemmistön näkemykseksi.
Yhteiskunnallisen avautumisen sukupolvessa näkyy suhteessa politiikassa toimimiseen samantyyppinen jakautuminen aktivisteihin ja maltillisiin kuin suomen kielen asemaa käsitelleessä Rosenqvist-jupakassa.
Osa ylioppilaista kannatti ja edellytti pappien aktiivista osallistumista
politiikkaan. Osan mielestä pappi ei kuitenkaan voinut olla julkipoliitikko. Hänellä sai olla poliittisia mielipiteitä, mutta hänen tuli edistää
näkemyksiään muulla tavoin kuin osallistumalla aktiivisesti politiikkaan. Kaikkineen tämä tarkoitti, että tuolloinen tiedekuntayhdistyksen
enemmistö, sekä hiljaisen vaikuttamisen että eristäytymislinjan kannattajat, ei hyväksynyt dekaani Rosenqvistin ja sittemmin pääministerinä
toimineen professori Ingmanin julkista poliittista toimintaa.
Syyslukukaudella 1913 aiheesta esitettiin tiedekuntayhdistyksessä
keskustelun pohjaksi kaksi alustusta, joista kummatkin oli laatinut yli327

oppilas Kustaa Sarsa. Ensimmäisen alustuksen aiheena oli ”Sosialismin
historiallinen oikeutus”. Esityksensä ylioppilas Sarsa aloitti mainitsemalla ”Itämaitten” muinaisten hallitsijoiden yksinoikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen. Hänen esityksensä kantavana teemana oli, että historian eri vaiheissa – Kreikan ja Rooman kulttuurien, kristinuskon synnyn,
uskonpuhdistuksen, valistuksen ja Ranskan vallankumouksen kautta –
henkilökohtaiseen vapauteen oikeutettujen piiri oli laajentunut.
Ylioppilas Sarsan mukaan historian kuluessa ”persoonallisen elämän
oikeus” oli myönnetty yhä laajemmalle joukolle ihmisiä. Tähän samaan
historialliseen jatkumoon kuuluivat proletaarit; nyt työväen suuret joukot olivat vaatimassa itselleen oikeuksia ja vapautta. Tämä vaatimus ihmisoikeudesta työväestölle, oikeuksiin osallisten joukon näin laajetessa,
muodosti alustajan mukaan sosialismin historiallisen oikeutuksen. Sosialismi oli tästä näkökulmasta osa oikeaa, oikeutettua historiallista kehitystä.578
Toinen alustus käsitteli aihetta ”Mitä huomiota työmiehet meiltä
nykyään vaativat?”. Sarsa vaati ylioppilaita opiskelemaan yhteiskunnallisia kysymyksiä, saarnaamaan yhteiskunnallisista aiheista ja ehdotti, että
työväenliikkeen parhaat tavoitteet olisi saatava elähdyttämään myös
Suomen kirkkoa. Sarsan alustuksista keskusteltiin kokouspöytäkirjan
mukaan harvinaisen vilkkaasti, kuten odottaa saattaa. Keskustelu ei kuitenkaan käsitellyt esimerkiksi Sarsan väittämää sosialismin historiallisesta oikeutuksesta, vaan keskittyi siihen missä ja miten jumaluusopin ylioppilaiden olisi otettava osaa sosiaaliseen työhön. Aarne Salon kanssa
Kyyhkysen päätoimittajana toiminut Sarsa esitelmöi ”Sosiaalisesta kristillisyydestä sen uudessa vaiheessa” vuonna 1914. Hän esitti, että sosialismi ei ollut ainoastaan taloudellinen, vaan eettinen aate, joka oli yhdistettävissä kristilliseenkin maailmankatsomukseen. Näkemys sai yleistä
kannatusta; ”keskustelussa yhtyivät puheenvuoron käyttäjät kannattamaan alustajan mielipiteitä”.579
”Miksi kirkkoa vierotaan” oli ylioppilas Aarne Salon luentoaiheena
vuonna 1915. Syinä olivat hänen mukaansa paitsi materialistinen ajanhenki myös kirkko itse. Papit olivat kuin vetäytyneet kuoreensa ja menettäneet kosketuksensa todelliseen elämään. Aiheesta käydyssä keskustelussa huomautettiin myös, että vikaa oli myös teologian opinnoissa.
Ylioppilaiden mielestä vanhat kielet veivät aikaa uskonnollisiin, henkisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin perehtymiseltä.580
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Tiedekuntayhdistyksen muuttunutta ilmapiiriä kuvaa ylioppilaiden
ryhtyminen jälleen vapaaehtoistyöhön. Tällä kertaa kyse ei ollut sosiaalisesta työstä, vaan työväestön konkreettisesta tavoittamisesta teollisuusseutujen evankelioimisen hengessä. Ylioppilaat pitivät jumalanpalveluksia Helsingissä niillä alueilla, joilla asui erityisesti työväestöä.581
Vuoden 1916 lopulla osanotto tiedekuntayhdistyksen kokouksiin
oli vilkasta. Kokouksissa kävi 50–70 ylioppilasta, marraskuussa valmistuneille pidetyssä toveri-illassa oli läsnä peräti 90 ylioppilasta. Tilanne
oli aivan toinen kuin tiedekuntayhdistyksen lamakautena 1900-luvun
alussa; enemmistö ylioppilaista osallistui aktiivisesti tiedekuntayhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen myönteistä ja avointa ilmapiiriä kommentoi myös professori Jaakko Gummerus. Hänen mukaansa tiedekuntayhdistyksen kokouksissa ”on ilmoille tullut kunkin aikakauden teologipolven keskuudessa liikkuvat syvimmät ja parhaimmat virtaukset”.582
Kristinuskon ja sivistyneistön suhteesta keskusteltiin Urho Waltarin
alustuksen ”Kuinka voitamme sivistyneet” pohjalta. Waltarin mielestä
sivistyneistön tavoittaminen oli yhtä tärkeä kysymys kuin työväestön
(Waltari: sosiaalidemokraattien) tavoittaminen. Kyse ei ollut hänen mukaansa ainoastaan siitä, että sivistyneittein ”voittaminen” takaisin kristinuskoon oli tärkeä kirkon kannalta – ”että paras osa kansasta ei jäisi
osattomaksi kristinuskon tarjoamasta hyvästä” – vaan myös sivistyneistön sielujen pelastamisesta kadotuksesta. ”Kristinuskon ulkopuolella ei
ole pelastusta.” Tulevan pappispolven piti Waltarin mukaan osoittaa
”modernille ihmiselle, että hänkin voi olla kristitty ilman että hänen on
kaikesta luopuminen”. Waltarin esitys oli ensimmäinen kerta kun tiedekuntayhdistyksessä mainittiin ”moderni ihminen”. Luonnehdinnassa
hän oli siis sivistyneistön jäsen, uskonnosta vieraantunut ja yleiseltä
maailmankatsomukseltaan empirismiä korostava yksilö. 583
Waltari puuttui kiintoisaan aihepiiriin, kristityn ihannemalliin. Usean vuosikymmenen ajan tulevien pappien esittämäksi oikean kristityn
malliksi oli teologisessa tiedekunnassa muotoutunut kulttuurinäkemyksiltään rajoittunut patriarkaalis-talonpoikainen hurskausideaali. Jotta sivistyneistön jäsen olisi ollut tuon hahmotelman mukainen ”oikea kristitty”, hänen olisi pitänyt luopua paljosta siitä, mikä sivistyneelle kansanluokalle oli luokkana ominaista. Esimerkiksi ensimmäisen polven sivistyneistöön kuuluneiden tulevien pappien tai ”kansan” osalta tässä ei
ollut ongelmaa; kristityn ideaalimalli oli pääosin heidän oman luokka329

taustansa kaltainen. Waltarin huomautukset kristityn ideaalikuvasta ja
sivistyneistön voittamisesta kristinuskolle eivät herättäneet tiedekuntayhdistyksen kokouksessa yleistä keskustelua. Kansalaissotaa edeltäneinä vuosina jumaluusopin ylioppilaat kokivat työväenkysymyksen
”sivistyneistön voittamista” huomattavasti tärkeämmäksi aihepiiriksi.
Kevätlukukaudella 1916 työväenliikkeestä keskusteltiin kahdesti.
Pastori Sigfrid Sirenius (1877–1961) käsitteli kirkon suhdetta työväenliikkeeseen aiheenaan ”Kristinusko työväenliikkeen tuleva voima”. Kokouksessa pohdittiin myös ajankohtaista sensaatiota. Vuonna 1911 papiksi vihitty Viljo Mömmö (1888–1918), entinen Kyyhkysen toimittaja,
oli julkaissut kirjan Uskonnollisia ajankysymyksiä. Kokouksessa mietittiin kannattaisiko sitä käsitellä yhdistyksen kokoontumisissa. Kirja oli
vain muutamaa päivää aiemmin teurastettu Kotimaassa ja Mömmö oli
leimattu kirkon herjaajaksi. Noin kaksi viikkoa ennen kuin Kotimaa lopetti pari kuukautta kestäneen keskustelun Mömmön kirjasta, tiedekuntayhdistyksessä esiteltiin hänen näkemyksiään työväenliikkeestä.584
Syksyllä 1916 ”Suhteestamme järjestyneeseen työväkeen” alusti 50
kuulijalle tiedekuntayhdistyksen aiempi sihteeri maisteri Pauli Salokas.
Hän tarkasteli kansainvälisen sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen
näkemyksiä, joita hän luonnollisesti piti, samoin kuin suomalaisen sosiaalidemokratian näkemyksiä, uskonnolle vihamielisinä. Kansainvälinen sosiaalidemokraattinen liike oli uskonnonvastainen. Kantaansa hän
todisteli esittämällä otteita suomalaisten sosialistien uskontoa käsittelevistä kirjoista. Tälle vastakohtana hän esitteli Englannin ja Saksan kristillis-sosiaalisia liikkeitä ja sikäläisten sosialistien kristinuskoa puoltavia
lausumia.
Salokkaan mukaan Suomessa oli pyrittävä samaan suuntaan kuin
Englannissa ja Saksassa, missä ”oikealla suhtautumisella työväenliikkeeseen on saatu aikaan ystävällisempää mielialaa kristinuskoa kohtaan”.
Hänen mukaansa Suomessa kristinuskon julistus oli saatava alustajan
tarkemmin määrittämättömällä terveellä tavalla sosiaaliseksi, avustustyötä oli lisättävä ja Sigfrid Sireniuksen aloittamaa evankelioimistyötä
tehdasseuduilla jatkettava. Pappien pitäisi Salokkaan mukaan myös vierailla työläisten kodeissa, jotta he tutustuisivat työväestön elämään ja
ajatuksiin. Kannanotossa näkyivät Sigfrid Sireniuksen välittämät vaikutteet englantilaisen työväenliikkeen tilanteesta. Olihan myös ylioppilailla ollut mahdollisuus pari vuotta aikaisemmin tutustua Suomessa
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vuonna 1913 vierailleen englantilaisen setlementtijohtajan F. Herbert
Steadin ajatuksiin.585
Alustus synnytti vilkkaan keskustelun ja esitelmän ajatukset saivat
kannatusta. Maisteri Johannes Honkavaara, ja ylioppilaat Aapeli Jokipii, Paul Fredriksson ja Vihtori Heinikainen, sekä joukko identifioimattomia ylioppilaita esittivät, että ylioppilaiden oli pyrittävä ymmärtämään sosialismin hyvät puolet, sekä tunnustettava tuolloisen ”yhteiskunnan kehnous”. Oli luotava sovinnolliset suhteet työväestöön. Urho
Waltari, Antti Leinonen, Lennart Helenius ja esitelmän pitänyt Pauli
Salokas huomauttivat puolestaan, että sosialistiset teoriat olivat epähistoriallisia ja että tuolloisessa yhteiskunnassa oli myös hyvää, aivan
kuten työväenliikkeessäkin. He puolustivat pöytäkirjan mukaan rauhallisten uudistusten tietä.
Keskustelun päätti tiedekunnan dekaani ja tiedekuntajärjestön
tuolloinen inspehtori Jaakko Gummerus viittaamalla ihanteiden ja niiden käytännön toteuttamisen väliseen ristiriitaan. Hänen mukaansa
kristinusko ei ”suinkaan” ollut yhtä kuin sen historialliset ilmenemismuodot. Sama päti Gummeruksen mukaan myös sosialismiin, jota ei
hänen mukaansa pitänyt aina arvostella sen historiallisten ilmenemismuotojen mukaan. ”Marxin dialektista materialismia emme milloinkaan voi hyväksyä”, mutta sosialismin eettiset vaatimukset ja sen vaatimat reformit sopivat dekaanin mielestä usein yhteen kristinuskon eettisten normien kanssa.586
Dekaanin ja ylioppilaiden sosialistisen työväenliikkeen eettisille vaatimuksille ja sosiaalisille uudistukselle antamaa tukea on pidettävä merkittävänä. Dekaanin lausunnon ja tiedekuntayhdistyksessä käytyjen ylioppilaskeskustelujen perusteella on selvää, että ns. työväenkysymys herätti kiinnostusta teologisessa tiedekunnassa. Teologisen lauantaiseuran
1900-luvun alkuvuosina sosialismista käymä keskustelu oli ikään kuin
vuosikymmenen viiveellä siirtynyt jumaluusopilliseen tiedekuntayhdistykseen. Se, että suomalaiset teologit keskustelivat sosialismista, ei ollut uutta; kysymykseen oli otettu kantaa jo 1870-luvulta alkaen. Samoin kirkon ja teologisen tiedekunnan piirissä oli jo aiemmin ollut niitä, jotka olivat pitäneet sosialistien uudistusvaatimuksia oikeutettuina.587 Uutta sen sijaan oli, että nyt suhdettaan sosialismiin määrittelivät
jumaluusopin ylioppilaat, uusi suurlakon jälkeen vähitellen muodostunut opiskelijasukupolvi.
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Tiedekuntayhdistyksen keskusteluissa ei ollut kyse teoreettisesta
kiinnostuksesta tai vain uskontoa kannattavien yrityksestä voittaa työväki kirkolle ja uskonnolle myönteiseksi. Tiedekunnassa näyttää kansalaissodan alla olleen kasvamassa tuleva pappispolvi, joka dekaaninsa tavoin
suhtautui työväenliikkeen eettisiin ihanteisiin ja käytännön uudistusvaatimuksiin myönteisesti, kuten syksyn 1916 pöytäkirjat osoittavat.
Sosialismin ihanteita ja ajankohtaisia uudistustarpeita ymmärtäneiden
teologien mielissä ei kangastellut vallankumouksen ja kansalaissodan
pelko tai edes mahdollisuus. He, kuten monet muutkaan, eivät ymmärtäneet tuolloin vaikuttaneita tekijöitä, joiden merkitystä myöhempi
tutkimus on sittemmin tuonut julki: elintarvikepulaa, ihmisten katkeruutta ja sen luomaa kaikupohjaa, agitaation voimaa tai kansalaissotaan
johtaneita rakenteellisia ja institutionaalisia tekijöitä.588 Etukäteen he eivät luonnollisesti voineet tietää Venäjän poliittisen tilanteen muuttumisesta ja Venäjän vallankumouksen seurauksista Suomessa. Runsaan vuoden kuluttua jumaluusopin ylioppilaiden suhtautuminen sosialismiin
olikin jo toisenlaista.

JUMALUUSOPIN

YLIOPPILAAT KANSALAISSODASSA

JA SEN JÄLKEEN

TEOLOGIJÄÄKÄRIT
Alkuvuodesta 1916 viranomaiset saivat tietoja yliopiston ja jääkäriliikkeen suhteista, mutta yliopiston sijaiskansleri, Pietarissa asunut N.
E. Markov, reagoi asiaan varsinaisesti vasta kesällä 1916 tiedustellen
Helsingissä olleelta kenraalikuvernööri Seyniltä yliopiston tilannetta.
Vastauksessaan Seyn kertoi Suomessa syntyneen rikollisjärjestön, joka
pyrki väkivalloin erottamaan Suomen Venäjästä. Liikkeen jäljet johtivat hänen mukaansa yliopistoon, jonka opettajistossa sekä ylioppilaissa
oli separatisteja ja Venäjään vihamielisesti suhtautuvia henkilöitä ”kuten ennenkin”.589
Ylioppilastaustaisista jääkäreistä ylivoimaisesti suurin osa oli lähtöisin Helsingin yliopiston filosofisesta tiedekunnasta. Tiedekunnan
fyysis-matemaattisesta osastosta Saksaan lähteneitä oli 57 ja historialliskielitieteellisestä osastosta 37. Tiedekunnan maanviljelystalouden osastossa opiskelleita jääkäreitä oli puolestaan 26. Seuraavaksi laajinta jääkä332

riksi rekrytoituminen oli oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Oikeustieteen ylioppilaita jääkäreissä oli 58 ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijoita 50. Näihin lukuihin verrattuna teologitaustaisia jääkäreitä oli vähän, kaikkiaan vain yhdeksän. Vähemmän lähtijöitä oli vain lääketieteellisestä tiedekunnasta (4) ja Kauppakorkeakoulusta (6).590
Ylioppilaana ja työskennellessään eduskunnan kirjastossa tuleva
kirkkohistorian professori Aarno Maliniemi seurasi ”varsin läheltä” jääkäriliikkeen asioita. Ylioppilaana hän oli aluksi kuulunut nuorsuomalaisiin, mutta kertoi vuonna 1915 suuttuneensa Helsingin Sanomien tapaan suhtautua maailmansotaan; Holsti toimitti lehteä ”sellaiseen henkeen”, ettei se miellyttänyt Maliniemeä. Aktivismisympatioitaan hän on
kuvannut niin, että jääkäriliikkeessä hän oli ”hengessä täysin mukana”,
mutta toiminnassa lähinnä vain juoksupoika: ”Se mitä tein, oli sellaista,
mikä ei näkynyt.” Maliniemi tiesi kertomansa mukaan vuonna 1914
Tukholman delegaation lähettämissuunnitelmista sekä toveripiirinsä välityksellä ”Lockstedtin asioista” jo maaliskuussa 1915. ”Samanlaisia aktivisteja olimme oikeastaan kaikki, jotka osallistuimme toverielämään.
En tiedä, että kukaan meistä olisi ollut vastustavalla kannalla.” Yrjö
Ruutu oli kehottanut Maliniemeäkin lähtemään Lockstedtiin, mutta
Maliniemen kertoman mukaan matka jäi tekemättä influenssan vuoksi;
”täälläkin oli sitä paitsi tekemistä”. Maliniemi myös kertoi tienneensä,
että kirkkohistorian professori Jaakko Gummerus kannatti salassa ajatusta Suomen itsenäisyydestä. Maliniemi oli luultavasti saanut tämän
tietoonsa Gummeruksen veljeltä Martti Pihkalalta, jonka kanssa hän oli
läheisessä yhteistyössä. ”Se, että tiedettiin, että arvovaltaiset professorit
[J. Gummerus ja Ivar Heikel] olivat asiassa mukana, antoi voimaa seikkailuliikkeelle.”591
Maliniemi toimi myöhemmin teologisen tiedekunnan kirkkohistorian professorina. Kuvaillessaan kaikkia ”toverielämään” osallistuneita
aktivisteiksi hän ei kuitenkaan viitannut teologiseen tiedekuntaan tai
teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistykseen, vaan filosofiseen tiedekuntaan, jossa hän 1910-luvulla suoritti opintojaan. Ei teologisessa tiedekunnassakaan oltu tietämättömiä jääkäriliikkeestä, olihan professori
Gummeruksen veli aktivisti ja esikäsitteiden apulaisen, tulevan dogmatiikan professorin Antti J. Pietilän veli toimi etappimiehenä Haaparannassa.592
Teologian ylioppilaiden osallistuminen jääkäriliikkeeseen ja kansalaissotaan ei varsinaisessa mielessä kuvasta jumaluusopillisen tiedekun333

tayhdistyksen yhteiskunnallis-poliittista aktiivisuutta. Saatavilla olevien
tietojen perusteella tiedekuntayhdistys ei järjestönä osallistunut aseellisen vastarinnan järjestämiseen – tähänhän viittaa myös jääkäreiksi lähteneiden teologitaustaisten ylioppilaiden pienehkö määrä. Papeiksi opiskelevien kynnys valmistautua ja osallistua itse aseelliseen taisteluun oli
papiston perinteisen roolin näkökulmasta korkeampi kuin muiden alojen ylioppilailla. Joitakuita osallistujia kuitenkin oli. Teologitaustaisille
jääkäreille oli tyypillistä, että he olivat joko siirtyneet pois tiedekunnasta
ennen värväytymistään tai suuntautuivat kansalaissodan jälkeen muihin
kuin perinteisiin papin tehtäviin.
Jääkäreiksi lähteneissä oli pappien poikia, mutta yksikään yhdeksästä teologista opiskelutaustaa omaavasta jääkäristä ei ollut pappisperheestä, ja he olivat yhtä lukuun ottamatta ensimmäisen polven sivistyneistöä. Vuonna 1915 jääkäreiksi lähti neljä teologisessa tiedekunnassa
opiskellutta. Sortokauden ja sittemmin kansalaissodan oloissa, vuodesta
1915 alkaen, teologisen tiedekunnan opiskelijamäärä laski usean vuoden ajan ollen alimmillaan vuonna 1920. Vuodesta 1915 vuoteen 1917
koko yliopiston opiskelijamäärä väheni noin 3 300:sta 1 664:ään. Vuoden 1915 jumaluusopin ylioppilaiden lukumäärä saavutettiin uudestaan vasta 1930-luvun alussa.
Ensimmäinen Saksaan menijä oli Martin Rafael Berg (s.1894), joka
liittyi Pfadfinder-kurssiin sen ensimmäisten osallistujien joukossa
25.2.1915. Hän oli opiskellut sekä teologiaa että maatalous- ja metsätieteitä vuosina 1914–1915. Suomeen hän saapui jääkärien pääjoukon
mukana 25.2.1918 ja liittyi armeijan palvelukseen yliluutnanttina. Hän
toimi 1 Jääkärirykmentin I pataljoonan 1. komppanian joukkueenjohtajana ja 27.4.1918 alkaen III pataljoonan 1. komppanian päällikkönä.
Kansalaissodassa hän osallistui muun muassa Lempäälän taisteluihin ja
Viipurin valloitukseen.593
Jalmari Johannes Hyvönen (s. 1891), poliisin poika Kuopiosta, oli
opiskellut teologisessa tiedekunnassa syyslukukauden 1914 ja vaihtanut
kevätlukukaudella 1915 historiallis-kielitieteelliseen tiedekuntaan. Hirvonen liittyi Pfadfinder-kurssiin 7.12.1915 ja kuului aluksi pioneerikomppaniaan, myöhemmin konekiväärikomppaniaan. Hän toimi kansalaissodan jälkeen, vuodesta 1925 lähtien presidentin sota-asiain
komennuskunnan päällikkönä.594
Lauri Kalervo Grundstroem (Kurkiala) on teologitaustaisten jääkä334

rien joukossa varsin poikkeuksellinen. Hän oli syntynyt vuonna 1884
Längelmäellä kamreerin poikana. Teologisessa tiedekunnassa hän opiskeli vuosina 1913–1914 ja suoritti teologian preliminääritutkinnon
1914. Ensimmäisen maailmansodan aikaan hän toimi jääkärivärvärinä.
Teologisen erotutkinnon hän suoritti kansalaissodan jälkeen vuonna
1919, jolloin hänet vihittiin papiksi.
Jääkäreihin Kurkiala liittyi 29.12.1915 ja osallistui Misse-joen ja
Riianlahden asemasotaan sekä Aa-joen taisteluihin. Kurkiala oli teologitaustaisista jääkäreistä ainoa, joka kansalaissodan jälkeen suuntautui
kirkollisiin tehtäviin tehden tosin moneen muuhun verrattuna erikoisen pappisuran. Vuonna 1922 hänestä tuli ensimmäinen suomalainen
merimiespappi Australiaan. Vuodesta 1931 Kurkiala oli pappina Ikaalisissa ja vuodesta 1938 hän toimi Hattulan kirkkoherrana. Talvisodassa
hän oli JR 15:n sotilaspappina ja jatkosodassa Karjalan armeijan johtavana sotilaspastorina. Tästä tehtävästä hänet kotiutettiin vuonna 1941,
ilmeisesti yli-innokkaan ortodoksien luterilaistamisinnon vuoksi. Kotiuttamisensa jälkeen hän siirtyi suomalaisen SS-pataljoonan yhdysupseeriksi ja papiksi. Palattuaan Suomeen Saksan itärintamalta vuonna
1944 hän seuraavana vuonna pakeni punaista Valpoa Ruotsiin. Kurkiala sai Ruotsin kansalaisuuden vuonna 1950 ja toimi pappina Ruotsissa
palaamatta enää Suomeen.595
Porvoossa syntynyt räätälin poika Väinö Aleksanteri Vuori (s. 1896)
liittyi jääkäreihin 2.12.1915. Teologisessa tiedekunnassa hän oli opiskellut 1914–1915. Vuonna 1917 hänet komennettiin jääkäripataljoonan
Suomeen lähtöä valmistelleeseen esikuntaan. Kansalaissodassa hän osallistui Lempäälän ja Vuohiniemen taisteluihin sekä Viipurin valloitukseen 1. Jääkärirykmentin II pataljoonan 2. komppanian joukkueenjohtajana. Vuonna 1918 hänestä tuli Suomen valkoisen kaartin adjutantti.
Sittemmin Vuori opiskeli useissa ulkomaisissa sotakorkeakouluissa erityisalanaan lentokoneet ja lentokoneteollisuus. Vuoresta tuli vuonna
1933 Tampereen rykmentin komentaja, ja kaksi vuotta myöhemmin
hän siirtyi elinkeinoelämän palvelukseen.Vuori kuului jääkäriliikkeen
sisäpiiriin ja oli myöhemmin aktiivinen osanottaja hankkeessa, jonka
tarkoituksena oli erottaa Venäjällä sotilaskoulutuksen saaneet upseerit
Suomen armeijasta.596
Kun jääkäriksi lähtö oli vilkkaimmillaan vuoden 1916 alusta alkaen,
teologiaa opiskelleita lähti Saksaan vain kolme. Humppilassa syntynyt
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poliisin poika Into Erkki Salmio (s. 1894) opiskeli teologiaa 1914–
1916, suoritti teologisen alkututkinnon vuoden 1916 alussa ja liittyi
jääkäreihin 3.3.1916. Kansalaissodassa Salmio toimi Karjalan ratsuväkirykmentin 1. eskadroonan I joukkueen johtajana ja osallistui taisteluihin muun muassa Kivennavalla ja Terijoella. Salmio oli armeijassa korkeimmalle kohonnut teologiaa opiskellut ylioppilasjääkäri. Sotilasarvoltaan hän oli eversti ja toimi vuodesta 1936 lähtien Kadettikoulun
johtajana.597
Yrjö Mikael Björklund (s.1896) opiskeli vuonna 1915 yhden lukukauden teologiaa ja liittyi Jääkäripataljoonaan 4.1.1916. Björklund
osallistui Kalevankankaan taisteluihin ja haavoittui vakavasti 28.3.1918.
Jääkärivänrikki Björklund kuoli nelisen kuukautta haavoittumisensa jälkeen, 8.7.1918, kuolinsyynä keuhkokuume.598
Käkisalmen yhteiskoulusta ylioppilaaksi valmistunut Mikko Pekki
(s. 1890) opiskeli teologisessa tiedekunnassa 1913–1914, minkä jälkeen
hän siirtyi viljelemään kotitilaansa. Hän liittyi 27. Jääkäripataljoonaan
19.2.1916. Lockstedissa Pekin kerrotaan toimineen toisten sielunhoitajana. ”Eristys kotimaasta, tietojen puute ja epävarmuus ahdistivat kaikkia, ja heitä piti lohduttaa, vaikka omassa sielussa oli samat tuskat”, kertoi Erkki Pekki isänsä muistelleen jääkäriaikaansa Saksassa. Pekki saapui
Suomeen jääkärien pääjoukon mukana ja otti osaa muun muassa Tampereen saartoon ja Viipurin valloitukseen, jossa hän haavoittui vakavasti
26.4.1918.599
Teologisessa tiedekunnassa opiskelleista jääkäreistä vain kaksi valmistui papeiksi, Kurkialan lisäksi Johan Jaakko Eevert Anttila (s. 1893).
Hän oli suorittanut teologisen alkututkinnon vuonna 1914 ja opiskeli
teologiaa Leipzigin yliopistossa 1915–1916, mistä hän liittyi jääkäripataljoonaan 7.3.1916. Anttila osallistui jääkärien taistelutoimintaan Saksassa ja hoiti myös papillisia tehtäviä, vaikkei vielä ollutkaan valmistunut papiksi. Hän piti jumalanpalveluksia ja raamattutunteja sekä hautasi useimmat itärintamalla kaatuneet jääkärit. Jääkärien vapaa-ajanvietosta säilyneet tiedot antavat kuitenkin ymmärtää, että uskonnollinen
harrastus oli vähäistä. Itärintamalla kaatuneita suomalaisia oli kaikkiaan
13, koulutusaikana Saksassa jääkäreitä kuoli 52. Rintamalla tai koulutusaikana kuolleiden joukossa ei ollut teologitaustaisia ylioppilaita.
Gruppenführer Kalervo Kurkialan kanssa Anttila laati pataljoonalle
suomenkielisen virsikirjan ja hankki suomenkieliset Uudet testamentit.
336

Kansalaissodan jälkeen vuonna 1920 Anttila vihittiin papiksi ja hän
hankki myös opettajan pätevyyden. Hän toimi armeijan tehtävissä,
vuoteen 1934 Yleisesikunnan koulutustoimistossa.600
Oululainen junailijan poika Einar Iisakki Marttinen (s. 1895) liittyi
Jääkäripataljoonan täydennysjoukkoon 18.6.1917. Hän oli valmistunut
ylioppilaaksi Oulun lyseosta vuonna 1915 ja suoritti teologisen erotutkinnon vuonna 1916. Marttinen palasi Suomeen 18.2. jääkärien
etujoukon mukana, palveli 2. krenatöörirykmentin II Savon pataljoonan konekiväärikomppanian päällikkönä ja haavoittui Vesilahdella
19.4.1918. Viron retkeen hän liittyi vapaaehtoisena ja toimi Pohjan
poikain rykmentin I pataljoonan 3. komppanian päällikkönä. Marttinen kaatui 21.2.1919 Latviassa Marienburgin luona käydyssä taistelussa. Tiedekuntalehti Kyyhkynen julkaisi Marttisesta muistokirjoituksen,
josta kävi ilmi, ettei sen kirjoittaja ”EK” (Eino Kalpa) häntä juurikaan
tuntenut. Muistokirjoitus nosti Marttisesta esiin sen, ettei hän ollut
kuollut ”turhaan”, koska Viro oli vapaa.601
Edellä mainitut yhdeksän teologitaustaista jääkäriä osallistuivat kansalaissotaan valkoisen armeijan taistelutehtävissä. Kahdessa Kyyhkysen
artikkelissa Anttila, joka Saksassa toimi myös tulkkina, muisteli sotilasaikaansa nimimerkillä ”Mustatakkinen jääkäri”. Artikkelit ovat tiedekuntayhdistyksen ainoita jollain tavoin jääkäriliikkeeseen liittyviä asiakirjoja, kuvailevia muistikuvia. Ne eivät esimerkiksi kerro jääkäriksi lähdön henkilökohtaisista syistä eivätkä sisällä kansalaissodan pohdintaa.
Ensimmäinen artikkeli kuvaa suomalaisille saksaksi toimitettua, Anttilan epäonnistuneena pitämää jumalanpalvelusta Riianlahden rannalla.
Toisessa artikkelissaan Anttila kertoo kansalaissodan aikaisesta ”ihmepelastumisesta” talosta, johon osui punaisten kranaatti, sekä taistelujen jälkeisestä hartaushetkestä, jonka hän piti johtamiensa miesten kanssa.602
TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN

KOKEMUKSET : SODASSA KUOLLEET

JA SODAN MUISTOT

Yliopisto oli suljettuna syyslukukauden 1917. Syinä tähän olivat yleinen elintarvikepula, ajatus yliopiston opiskelijoiden osallistumisesta
sadonkorjuuseen ja sodan uhka. Tammikuussa 1918 yliopisto avattiin,
mutta suljettiin uudelleen tammikuun lopulla. Yliopisto avattiin uudelleen huhtikuussa 1918 saksalaisten valloitettua Helsingin.603 Kansa337

laissotaan osallistuneiden jumaluusopin ylioppilaiden kuten muidenkaan oppialojen ylioppilaiden lukumäärää ei tunneta. Asian selvittäminen edellyttäisi Helsingin yliopiston keskusarkiston matrikkelitietojen
vertaamista Sota-arkistossa säilytettäviin joukko-osastokohtaisiin, kymmeniätuhansia nimiä sisältäviin miehistöluetteloihin, joissa opiskelualaa ei ole identifioitu. Tätä perustutkimusta ei ole voitu toteuttaa tämän tutkimuksen yhteydessä.
Tietoja kansalaissotaan osallistumisesta ei löydy yliopiston matrikkeleista. Yliopiston ollessa suljettuna kansalaissotaan osallistuneet ylioppilaat liittyivät todennäköisesti kotiseutunsa suojeluskuntiin – mahdollisesti myös punakaartiin. Tietoja kansalaissotaan osallistujien määristä ei
voi päätellä myöskään konsistorin, teologisen tiedekunnan eikä ylioppilaskunnan pöytäkirjoista. Ylioppilaskunnan pöytäkirjoissa kansalaissotaan liittyy vain aloite ”ylioppilaiden kiitollisuuden osoitukseksi saksalaisille”. Näissä merkeissä saksalaisjoukkojen ylipäällikkö kreivi von der
Goltz päätettiin kutsua ylioppilaskunnan vuosijuhlan kunniavieraaksi
marraskuussa 1918.604
Tiedekuntayhdistyksen yhden aktiivin Wiljo-Kustaa Kuulialan kokemukset kuvannevat yleistä tilannetta. Toveriensa kanssa hän lähti kotoaan Sääksmäen Rapolasta tammikuun viimeisen päivän yönä pyrkimään kohti Jyväskylää ja valkoisten joukkoja. Kuulialan muistelmat kuvaavat, että lähtöpäätös ei ollut helppo ja matkallakin vielä emmittiin:
”Niin, muut menivät, me vain istuimme ja tuijotimme. Aloimme halveksia itseämme. Olimmeko miehiä? Ajattelimmeko omaa pientä itseämme? Kannattaako elää, jos olot pysyvät tällaisina, kuin miksi ne ovat
muodostuneet? Eikö kuolemakin olisi parempi? Teimme päätöksen:
eteenpäin.” Lopulta lähtö tulkittiin perimmiltään Jumalan johdatukseksi:
[Perillä Jyväskylässä] Miksi olimme lähteneet? Lähin syy siihen
olivat ne ryöstäjäjoukot, jotka olivat alkaneet liikehtiä Sääksmäellä. Ei jaksa katsella niiden tuloa Rapolaan. Eikä tässä paikassa
mitään mahda. Raivostuvat ehkä enemmän jos vastustelee. Jotain on tehtävä. Miehen on parempi kuollakin kunnialla kuin
elää näissä oloissa. Yritetään, ehkä jotain voidaan. Olen aina
varmentunut vakaumuksessa: Se oli Herra, joka käski lähtemään.605
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Valkoisen armeijan sotilas Wiljo-Kustaa Kuuliala (1891–1958) äärimmäisenä oikealla kuvattuna Hämeenlinnassa huhti-toukokuussa 1918. Kuuliala oli opiskeluaikanaan aktiivinen tiedekuntayhdistyksen jäsen ja kuului taustaltaan jumaluusopin ylioppilaiden enemmistöön, ensimmäisen polven sivistyneistöön.
Hän oli ja korosti olevansa taustaltaan talonpoikainen. Kuuliala oli raittiusmies, vannoutunut tasavaltalainen ja kiihkeästi suomenmielinen. ”[Kansalaissodassa] Suomi-kiihkoisuuteni oli kasvanut. Olin myös jyrkkä tasavaltalainen,
sillä vainusin kuninkaassa herrasvaltaa ja taantumusta.” Jumaluusopillisessa
tiedekuntayhdistyksessä Kuuliala kuului sen yhteiskunnallisen avautumisen sukupolveen.
Kuulialasta tuli 1927 kokoomuksen kansanedustaja ja 1930-luvulla kirkolliskokouksen jäsen. Poliittisesti hän kuului kokoomukseen oikeaan siipeen ja sympatisoi Lapuanliikettä. Hän oli suorittanut filosofian ja teologian maisteritutkinnot ja väitteli tohtoriksi 1932. Työuransa hän teki Riihimäen kirkkoherrana.
Kiinnostava teema suomalaisessa säätykierrossa on ”uuden sivistyneistön”
eli ensimmäisen polven sivistyneistön suhtautuminen herrassäätyyn ja ensimmäisen polven sivistyneistön itseymmärrys. Tässä tutkimuksessa niitä ei ole sel-
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vitetty; tutkittavan ajanjakson lähteet eivät kerro teemasta riittävästi. Mielenkiintoinen yksityiskohta esimerkiksi Kuulialan kohdalla kuitenkin on, että
tämä kirkkoherra, teologian tohtori ja kokoomuksen kansanedustaja ei kokenut olevansa herra, vaan suhtautui koko ikänsä erittäin kriittisesti ”manttaaliherroihin”, ”herroihin” ja havaitsemaansa ”aristokraattiseen henkeen”. Ehkä
kansaan voimakkaasti identifioituville, mutta luokka-asemansa puolesta kansaan kuulumattomille uuden sivistyneistön jäsenille kansalaissodan jälkeinen
oikeistoradikalismi tarjosi yhden uuden tien legitimoida oma, perinteisessä
mielessä ”epäsäätyinen” asemansa.
Kansalaissodassa Kuuliala ei halunnut aseelliseen palvelukseen, vaan pyysi
”teologille sopivia töitä”. Sotaan hän osallistui Jyväskylästä Länkipohjan, Oriveden ja Lempäälän kautta Tampereelle ”varusmestarina” ja Tampereen jälkeen esikuntatehtävissä sihteerinä. ”Me saimme käskyn lähteä kuormastoinemme. Jännittävää oli meno - - . Ja sitten lojui tien varressa ruumiita yhä
enemmän. Oli omia ja oli vihollisen jättämiä. Niin tultiin Länkipohjaan. Karmea oli näky. - - tulimme Wilkkilään - - punaisten ruumiita pihassa aivan läjäpäin.” Kuuliala oli mukana entisen koulukaupunkinsa Tampereen valtauksessa: ”Paljon oli palanut taloja varsinkin Ryssänkirkon liepeillä. Ihmisruumiita lojui pitkin katuja. Samaten hevosen raatoja. Synkkiä olivat myös vankijonot,
jotka täyttivät koko Hämeenkadun.”606

Kansalaissodassa murhattiin kymmenen pappia. Sodassa kaatuneita
jumaluusopin ylioppilaita voi jäljittää Sotasurmat-projektin, teologisen
tiedekunnan matrikkelin, ylioppilastiedekunnan asiakirjojen sekä professori Jaakko Gummeruksen muistiinpanojen avulla. Gummerus on
merkinnyt kahden luennoilleen osallistuneen ylioppilaan, M. Saaritsin
ja O. Kankkusen kuolleen ”sisällissodassa”. Manu Saarits (s. 1891) toimi ”ryhmäpäällikkönä” ja kaatui 15.2.1918 Luumäellä. Otto Kankkunen (s. 1896) otti niin ikään osaa aseelliseen taisteluun valkoisten joukoissa ja kaatui Valkealassa 29.4.1918.607
Valkoisten joukoissa kuolivat myös jumaluusopin ylioppilaat Jaakko
Liikaoja, Into Koskinen, Martti Hulkkonen ja ”välillisesti sodan sortamana” Jalmari Silvonen.608 Jalasjärveltä kotoisin ollut Juho Jaakko Liikaoja (s. 1892) kuoli Orivedellä 18.3.1918. Sortavalainen Antti Tolkki
(s. 1892) toimi lääkintämiehenä, haavottui Karjalan rintamalla ja kuoli
saamiinsa vammoihin Antreassa 10.2.1918. Into Rafael Juhonpoika
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Koskinen (s.1896) oli kotoisin Jääskestä ja toimi niin ikään lääkintämiehenä. Hän kuoli 27.4.1918, ”kuula hartioista sisään ja rinnasta
ulos”, kuolinpaikka ei ole tiedossa.609
Tiedekuntalehti Kyyhkynen ei ilmestynyt ajalla 15.2.1917– 8.10.1918.
Julkaisutauon jälkeisessä ensimmäisessä lehdessä lokakuussa 1918 nimimerkki Timoteus esitti Kyyhkysen allegoriana – ”Kyyhkynen lentää öljypuun lehvä suussa” – rauhan rakentamisesta. Tiedekuntalehden muutamat kansalaissotaa ja sen aikaisia henkilökohtaisia kokemuksia käsittelevät artikkelit olivat pääosin traagisia kuvauksia sodan ajalta. Timoteus
kirjoitti pateettisuuteen yltävässä surunjulistuksessaan ”veljessodasta” ja
Kyyhkysestä, joka itkemistään itki ajan kauheuksia: ”Juopa on halkonut
kahtia Väinön heimon. - - Verivikojen tahrimat kädet tekevät vankilan
muurien sisällä tiliä uskottomuudestaan Suomi-äitiä kohtaan. Kyyhkynen itkee.”610
Nimimerkki Sirkko puolestaan vetosi ylioppilaisiin henkisen jälleenrakennuksen puolesta tilanteessa, jossa ”kansalaissota on vyörynyt Suomen viimeistä mökkiä myöten. Ei ole sitä sydäntä, jonne ei viime keväinen kulo olisi jättänyt palohaavojaan”. Hän oli myös ylioppilaista ainoa,
joka jollain tavoin kiinnitti huomiota työväestön tulevaan asemaan ja
edustukseen yhteiskunnassa. ”Veljet! Suomen sosialismi odottaa hoitajaa. Se liike, joka ajoi vähäväkisten asiaa verisen vaatteen turvissa on saatu tukahutetuksi. Mutta työväen asia ei voi raueta. Jollekulle täytyy
Suomen känsäkouraisten työmiesten vastakin jättää asiansa hoito. Mutta kenelle?” Samassa hengessä papistoon vetosi esimerkiksi professori
Jaakko Gummerus. Papiston oli kansalaissodan jälkeenkin osoitettava
työväenliikkeelle myötätuntoa; myötätuntoa ”kaikelle sille mikä tässä
liikkeessä on ollut oikeutettua ja todella aatteellista”.611
Tiedekuntalehdistä välittyy yleiskuva, että toivottiin rauhaa ja sovintoa sekä tarkasteltiin sodan jälkiselvittelyjä Jumalan tuomiona. Sirkko
käsitteli varovaiseen, mutta velvoittavaan sävyyn myös teloituksia. Hän
ei asettunut tuomitsemaan niitä, mutta esitti, että oikeuden toteuttaminen punaisia teloittamalla edellytti oikeuden toteuttamista kaikkialla
muuallakin yhteiskunnassa: ”Huutavana ääni nousee teloituspaikallaan:
Ei enää hetkeäkään yhteiskunnallisten epäkohtien säilyttämistä. Nyt
tehdään selvää siellä kun täällä.” Hänen mielestään sodan jälkiselvittelyissä valkoiselle Suomelle, porvareille oli annettu äärimmäisen vakava,
jumalallinen tehtävä. Toisille ylioppilaille Sirkko julisti, että ”Jumalan
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vitsa”, kuolemanrangaistuksen käyttö ei koskenut ainoastaan tuomittuja, vaan myös tuomitsijoita. Sota oli ohi, mutta vielä ei ollut selvää
kestäisikö Suomi. Se riippui hänen mielestään ”meistä”, valkoisen Suomen porvareista. Sirkon kirjoitus oli suunnattu kaikkea ”vääryyttä vastaan”, nimeltä mainittin kiskonta ja keinottelu.612
Vuosien 1918 ja 1919 tiedekuntalehdet eivät sisältäneet kansalaissodan yleistä pohdintaa tai sen syiden analysointia. Kyyhkyseen kirjoittaneet ylioppilaat purkivat omia henkilökohtaisia tuntojaan ja kokemuksiaan. Lehdessä esiteltiin tapahtumakuvauksia, jotka olivat jättäneet
lähtemättömän muiston nuorten kansalaissodan kokeneiden ylioppilaiden mieliin. Esimerkiksi Kyyhkynen vuodelta 1918 sisälsi nimimerkki
Sirkon dramaattisen, omakohtaiseksi kuvatun kertomuksen ylioppilaasta, joka kansalaissodan jälkiselvittelyissä toimi ensi kertaa elämässään
sielunhoitajana kokeneellekin sielunhoitajalle erittäin vaikeassa tilanteessa. Artikkeli kertoi vierailusta punaisiin kuuluneen vangitun miehen
luona, joka oli tappanut muun muassa kyseisen sielunhoitajana toimineen ylioppilaan veljen.
”Sirkko” keskusteli vangitun kanssa ja saattoi hänet teloitettavaksi.
Ylioppilas oli tavannut vankilassa murtuneen miehen. Aiemmin ”Marssin” ideologian nimeen vannonut, ateistiksi tunnettu, tavoiltaan ja puheiltaan karkeaksi kuvailtu mies oli tuomittu murhasta jo ennen kansalaissotaa. Nyt hän hiljaisena kuunteli teologian ylioppilasta, otti vastaan
tämän tarjoaman Uuden testamentin ja hautansa äärellä pyysi ylioppilasta toimittamaan sen lapsilleen. Mies teloitettiin, ”rikos oli sovitettu”.
Olipa dramaattinen kertomus sepitteellinen moraliteetti tai todellisen
tapahtuman kuvaus, siitä kuten muistakin tiedekuntalehden kuvauksista puuttui sekä yleisen että henkilökohtaisen kostonhimon henki:
”Mutta tuntui vaikealta tämän jälkeen puhua pahaa tuosta miehestä:
hän tuntui veljeltä.”613
Samaan henkeen kirjoitti nimimerkki Papias kokemuksistaan Tampereelta, vankileiriltä sairaalaan tuodusta 16-vuotiaasta punakaartilaisesta, äitinsä ainoasta pojasta ja hänen kuolemastaan. Kaiken kuolemisen
keskellä nuoren kärsimyksen ja kuoleman traagisuus, äidin toivoton
suru ja viha poikansa ruumiin äärellä sekä ylioppilaan epäonnistunut
yritys hakea äiti poikansa kuolinvuoteen äärelle järkyttivät ylioppilasta
ja olivat tämän nimimerkin ainoa kuvaus kansalaissodan tapahtumista.614
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Artikkeli ”Vapautuksen hetki” puolestaan kertoi kansalaissodasta
toisenlaisessa hengessä: Tampereen valtauksesta ja Punaisen Ristin sotasairaalassa olleen tamperelaisen ylioppilaan helpotuksen tunteista valkoisten valloittaessa kaupungin. Kirjoituksessaan nimimerkki -o, joka
artikkelin mukaan itse työskenteli sairaalassa, kertoi haavoittuneista ja
kuolevista, punaisten panssarijunasta sekä sairaalaan ja sen pihalle osuneista valkoisten kranaateista. Kun valkoiset aloittivat lopullisen hyökkäyksensä, ”Tampereen kaupunki oli kuin palava Sodoma ja Gomorra,
Tammelan ja Kyttälän kaupunginosat yhtenä tulimerenä”. Jälkikäteismuisteloissaan ylioppilas kertoi palavaa Tamperetta katsellessaan muistelleensa ”Neeroa ja Roomaa, Scipiota ja Karthagoa”. Ylioppilas kertoi
valkoisten saapumisesta seuraavasti: ”He ovat täällä, kuului huuto koko
sairaalassa. Sairaat vapisivat, mutta kahdeksan pohjalaista, jotka tuotiin
Orivedeltä haavoittuneina, piinattuina ja ryöstettyinä, hurrasivat.”615
Jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä kansalaissotaa alettiin
käsitellä ensimmäisen kerran lokakuussa 1918. Esitelmän piti tohtori
Antti J. Pietilä aiheenaan kansallinen eheyttäminen eli ”juovan poistaminen Suomen työväen ja muiden kansanluokkien väliltä”. Pappien
tehtävän hän näki kahtalaiseksi. Suhteessa valkoisiin papin piti omalla
elämällään luoda hyvä esimerkki ja olla valmis uhrauksiin yleisen edun
vuoksi. Tällä Pietilä tarkoitti sitä, että papiston tuolloiset palkat olivat
liian suuret ja että niistä oli luovuttava. Kysymystä papiston palkkausuudistuksesta ei tämän enempää käsitelty tai ainakaan sitä ei rekisteröity
pöytäkirjoihin. Punaisten suhteen papin tuli Pietilän mukaan olla
lahjomaton oikeuden julistaja, joka puhui totta ja julisti parannusta.
Saarnoista tuli jättää pois kaikenlainen kostonhimo, sillä kirkon piti olla
lepopaikka myös punaisille.
Pietilä esitti, että pappien tuli ryhtyä toimimaan puutteen ja kurjuuden poistamiseksi punaisten keskuudesta sekä auttamaan sodan orpouttamia lapsia. Hänen mielestään papin tuli ymmärtää, että kapinan syntyyn oli kansankiihotuksen lisäksi myös konkreettisia syitä. Kansalaissodan jälkeisen tilanteen hän näki synkkänä: ”Ja nykyiset olot todistavat,
ettei valkoinen Suomi, papistokin siihen luettuna, ole kapinasta mitään
oppinut: huolimatta suuresta hädästä, mikä köyhemmän kansan keskuudessa vallitsee, koettaa jokainen, jolla tilaisuutta siihen on, nylkeä.”
Esitystä kuunnelleet ylioppilaat – heitä oli paikalla 20 – suhtautuivat
siihen innostuneesti ja esittivät, että ”meidän tulevien pappien tulee
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tehdä vakava päätös, ettemme anna vanhempien pappien tympeyden ja
eduistaan kiinnipitämisen vaikuttaa itseemme, vaan pysymme ihanteillemme uskollisina”.616
Kansalaissotaan osallistui myös ylioppilas Eino Kalpa. Tiedekuntayhdistyksen marraskuun kokouksessa vuonna 1918 hän esitelmöi kansalaissodasta otsikolla ”Omat kokemukset sotilaselämän uskonnollisuudesta vapaussodan aikana”. Tästä kansalaissodan muistelusta puuttui
useimpien muiden kirjoittajien ilmaisema surun ja sodan traagisuuden
kuvaus. Kalpa yleisti oman uskonnollisen kokemuksensa kuvaamaan
valkoisten sotilaselämän uskonnollisuutta. Hänen mielestään nuoriso
löysi rintamalla paitsi isänmaan myös Jumalan. Kuolema, toisten kaatuminen ja toisten säilyminen hengissä, toi esiin kysymyksen ”Miksi minä
säilyin?” ja sitä kautta myös uskonnolliset kysymykset.
Omista kokemuksistaan Kalpa kertoi, että ennen taistelun alkua
saatettiin veisata ”Jumala ompi linnamme”. Myös hartaushetkiä pidettiin. Rintamaelämä toi hänen mieleensä taistelun, jota kaikkialla luonnossa käytiin olemassaolon oikeudesta. Kansalaissodan taisteluissa Kalvan mielessä olivat hänen kertomansa mukaan rakkaus ja viha, rakkaus
isänmaata ja kansaa kohtaan, viha punaisia kohtaan. Vihan hän kertoi
syntyneen, kun ”etelästä saapui tietoja verisistä kauhuntöistä”. Käsky
rakastaa vihollista unohtui ja sota raaisti mielet. Hänen mukaansa tapahtui sellaista mitä ei olisi pitänyt sattua, mutta Kalpa ei kertonut
mitä. Tästä aihepiiristä ei valitettavasti löydy lisätietoja myöskään Eino
Kalvan Kansallisarkistossa säilytettävästä kokoelmasta. Kalvan esityksen
lopputulemana oli, että ”iloiten uhrasivat sankarit punaisimman sydänverensä isänmaan vapauden puolesta”. 617
Ylioppilas Kalvan kertomuksessa huomiota herättävät sotaan liittyneet emootiot: rakkaus ja viha. Rakkauden kohteena oli ilmeisen idealisoitu ”kansa”. Viha puolestaan kohdistui olemassa olleeseen kansanosaan, punaisiin. Se syttyi punaisten väitetyistä hirmutöistä kantautuneiden huhujen perusteella. Tiedekuntayhdistyksen lähteistä vain Kalvan kertomus mainitsee vihan punaisia kohtaan, muut ylioppilaiden
jälkikäteismuistelot puhuvat surusta ja kärsimyksestä. Kalvan esitystä oli
kuuntelemassa vain kymmenen ylioppilasta, ja siitä käyty keskustelu oli
lyhyt. Kansalaissodan herättelemästä uskonnollisuudesta huomautettiin, että se oli ollut erilaista eri puolilta maata kotoisin olleissa joukkoosastoissa.
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Tiedekuntalehdessä maaliskuussa 1919 ilmestynyt Eino Kalvan artikkeli ”Valkoinen terrori” ei sitä vastoin liittynyt kansalaissotaan. Jälkikäteistarkastelussa tämä humoristinen artikkeli vaikuttaa ajan tapahtumia ajatellen mauttomalta. Kirjoittaja viittasi ns. valkoisesta terrorista
käytyyn keskusteluun ja ilmoitti osallistuvansa siihen Kyyhkysen ”sotakirjeenvaihtajana”. ”Kyyhkynen on saanut maistaa valkoista terroria sillä eräs sen toimittaja on ollut pidätettynä joko poliittisista tai sotilaallisista syistä.” Kirjoituksessaan Kalpa haastatteli ”terrorin uhria”, tuntemattomaksi jäänyttä teologian ylioppilasta, joka kutsunnoissa oli vapautettu palveluksesta, mutta joka jonkin sekaannuksen vuoksi oli ollut
muutaman päivän pidätettynä. Pidätyksen syyksi esitettiin, ettei ylioppilas ollut saapunut kutsuntoihin. Ylioppilas päätyi vankilaan Hämeenlinnaan, mistä hän, kuin Jeesus haudastaan, vapautui kolmen päivän
kuluttua vangitsemisestaan.618
”Persoonallisen työn merkitys yhteiskunnallisen kysymyksen ratkaisussa” oli puolestaan Sigfrid Sireniuksen esitelmän aiheena tiedekuntayhdistyksen kokouksessa maaliskuussa 1919. Sirenius esitti, että papiston oli kansalaissodan jälkeisessä tilanteessa luotava henkilökohtaisia
yhteyksiä yli luokkarajojen. Kysymys oli hänen mukaansa Suomen kansan tulevaisuudesta. Jotta tulevaisuutta olisi, tarvittiin rakentavaa ja
sovittavaa työtä. Sireniuksen mukaan pappien tuli toimia anteeksiannon ja anteeksisaamisen saavuttamiseksi, lakien kunnioituksen palauttamiseksi ja siten, että ihmiset jälleen kääntyisivät ”isien Jumalan”
puoleen. Pappien piti hänen mielestään erikoisesti kiinnittää huomiota
teollisuustyöväestön parissa tehtävään työhön. Tehtävään sovintotyöhön
tarvittiin ihmisten henkilökohtaista panosta; pappien omaa toimintaa,
yhteiskunnallisesti valveutuneita maallikoita ja aiempaa vähemmän
luottamusta siihen, että organisaatiot, järjestöt ja laitokset, ratkaisisivat
”yhteiskunnallisen kysymyksen”. Esitelmää oli kuuntelemassa 24 ylioppilasta. Sireniuksen ajatuksista ei ilmeisesti käyty keskustelua; kommentteja tai kysymyksiä ei ole merkitty pöytäkirjoihin.620
Opiskelijamaailmassa jumaluusopin sisäänpäin kääntyneiden säilyttäjien sukupolvi oli noin sukupolven ikäinen, 30–35 vuotta. Se oli
Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen virallinen ääni 1870-luvulta
1900-luvun alkuvuosille. Tiedekuntayhdistyksen toiminnassa tämä sisäänpäin kääntyneiden säilyttäjien polvi saavutti samanaikaisesti sekä
aatteellisen kulminaatiopisteensä että osanoton aallonpohjan 1900-lu345

Sigfrid Sirenius (1877–1961), suomalaisen setlementtiliikkeen pioneeri, esitelmöi jumaluusopin ylioppilaiden kokouksissa työväenliikkeestä. Ennen kansalaissotaa hän esitteli myönteisessä mielessä työväenliikkeen tavoitteita. Kansalaissodan jälkeen hän luennoi ylioppilaille sovintomielialan välttämättömyydestä. Sirenius oli opiskelija-aikanaan tiedekuntayhdistyksen aktiivijäsen ja
toimi muun muassa Kyyhkysen päätoimittajana kevät- ja syyslukukauden
1899.619 Museoviraston kuva-arkisto.

vun alkuvuosina. Sukupolven vaikutusaika päättyi suurlakkoon, jolloin
ylioppilaiden sukupolvihistoriassa alkoi uuden sukupolven yhteiskunnallisen avautumisen aika. Sen selkeä poliittis-yhteiskunnallinen kiinnostuksenkohde ennen kansalaissotaa oli työväenkysymys.
Ideologinen vasemmistolaisuus ei saanut kannatusta, mutta työväestön vaatimia sosiaalisia uudistuksia kannatettiin. Joku piti sosialismia
myös osana Jumalan suurta maailmansuunnitelmaa, osana vapauden
aatteen jatkuvaa leviämistä ihmiskunnan historiassa. Kansalaissota lo346

petti aiemman aktiivisen keskustelun työväenkysymyksestä. Kansalaissodan jälkeiset keskustelut ja kirjoitukset kuvastavat pääosaltaan jumaluusopin ylioppilaiden surua kansalaissodan tapahtumien vuoksi ja
sota-aikana omakohtaisesti koettuja järkytyksiä. Tiedekuntayhdistyksen
yhteiskunnallisen suuntautumisen äkkinäistä muutosta kuvaavina lähteinä ne ovat valitettavan niukkia. Ehkä ne kuitenkin kertovat sen mitä
ylioppilaat saivat sanotuksi.
On luontevaa olettaa, että sosialismiin ennen kansalaissotaa liitetyn
toiveikkuuden päättyminen sisällissotaan oli sosialistien uudistusvaatimuksia myönteisesti kommentoineille jumaluusopin ylioppilaille
järkyttävää ja traumaattista. Huomionarvoista myös on, että kansalaissodan jälkeen noin kymmenen vuoden ajan teologiseen tiedekuntaan
kirjoittautuminen väheni niin, että puhuttiin jopa pappispulasta. Sodan
jälkeen vanhempi pappispolvi vetosi ylioppilaisiin yhteiskunnallisen sovun rakentamiseksi. Sosialismin ”historialliset ilmenemismuodot” häivyttivät tiedekuntayhdistyksestä 1910-luvun ajatukset sosialismin historiallisesta tai eettisestä oikeutuksesta. Kansalaissodan jälkeinen jumaluusopin ylioppilaspolvi aktivoitui Akateemiseen Karjala-Seuraan.
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L OPPUKATSAUS
Jumaluusopin ylioppilaiden poliittis-yhteiskunnallisesta ajattelusta ja
toiminnasta erottuu kolme toisistaan poikkeavaa kehityskautta. Ne
muodostavat kolme toisistaan erottuvaa sosiaalista ja intellektuaalista
sukupolvea: varhaisen fennomanian, sisäänpäin kääntyneiden säilyttäjien ja yhteiskunnallisen avautumisen sukupolvet. Ensimmäinen sukupolvi ulottui tiedekuntayhdistyksen perustamisesta vuonna 1853
1860–1870-luvun vaihteeseen. Tämä noin 20 vuoden periodi muodostaa jumaluusopin ylioppilaiden ensimmäisen, varhaisen fennomanian sukupolven. Suomalaisen ylioppilasnuorison yleisen sukupolvikehityksen näkökulmasta varhaisen fennomaanipolven jumaluusopin
ylioppilaat olivat osa tuonaikaista opiskelijakuntaa.
Toinen sukupolvi ulottui 1870-luvun alusta suurlakkoon. Tämän
säilyttäjäsukupolven aikana alkoi ylioppilaiden erottautuminen ja eristäytyminen muiden alojen ylioppilaista. Tuolloin suomenkielisyys oli itsestään selvä osa yhdistystä, isänmaallisuudesta tuli korostetun kristillinen hyve. Patriarkalismin puolustaminen ja kirkosta erotetun koulun
sekä uskonnosta riippumattoman taide-elämän kritiikki tuli osaksi ylioppilaiden yhteiskunnallisia näkemyksiä. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista, että sortovuosien myöntyvyyspolitiikkaan sitoutuneet kirkonjohtajat kuten naisasian vastustuksestaan ja kirjallisuuskritiikistään
tunnettu Gustaf Johansson sekä hänen piispatoverinsa O. I. Colliander
tulivat tästä sukupolviryhmästä, jossa beckiläinen raamattuteologia alkoi pitkään kestäneen vaikutuksensa teologisessa tiedekunnassa.
Ensimmäiselle kaudelle oli tunnusomaista ajan ilmapiiriin suhteutettu yhteiskunnallinen radikalismi. Toista kautta puolestaan leimasi
niin ikään suomalaisen yhteiskunnan yleiskehityksen taustaa vasten
arvioituna, yhteiskunnallinen konservatismi ja kielipoliittinen radikalismi. Tämä kehityssuunta päättyi suurlakkoon, jolloin jumaluusopin ylioppilaiden sisäänpäin kääntynyt toiminta muuttuu mielenkiinnoksi
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ajan kysymyksiin, erityisesti työväenkysymykseen. Kolmas kehityskausi,
yhteiskunnallisen avautumisen sukupolvi oli vain runsaan kymmenen
vuoden mittainen.
Tarkasteltaessa jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvittaista yhteiskunnallis-poliittiseksi tulkittavaa mielipiteenmuodostusta merkittäviksi
teemoiksi nousevat suomen kielen asema, yhdistyksen eri inspehtorien
vaikutuskaudet, patriarkalismi ja huoneentaulun etiikka, ylioppilaiden
sosiaalisessa taustassa tapahtuneet muutokset sekä tiedekuntayhdistyksen uskonnollistuminen sen mukaan, mistä tai kenen näkökulmasta
sukupolvittaista muutosta tarkastellaan. Seuraavassa tiedekuntayhdistyksen toiminnasta pyritään hahmottamaan eri sukupolvia soveltaen
kaikkia edellä mainittuja näkökulmia.
1850-luvun perustamisvaiheessa tiedekuntayhdistystä johtivat aktiivisesti ylioppilaat. Inspehtoreina toimineiden välitysteologisesti suuntautuneiden dekaanien F. L. Schaumanin, B. O. Lillen ja A. F. Granfeltin suoranainen puuttuminen yhdistyksen toimintaan rajoittui pääosin siihen viralliseen rooliin, joka heillä toiminnan valvojina tässä suhteessa oli. Alkuinnostuksen jälkeen vuonna 1853 pääkieleksi julistettu
suomi oli opiskelijoiden vähäisyyden aikana 1860-luvulla taka-alalla ja
sen käytöstä pöytäkirjakielenä luovuttiin. Suomen kieli vakiinnutti asemansa tiedekuntayhdistyksen kielenä 1870-luvun puoliväliin tultaessa,
aikana, jolloin poliittinen fennomania organisoitui.
Ylioppilaiden mielipiteenmuodostuksen siirtymistä konservatiivispatriarkaaliseen suuntaan oli edistämässä herätysliiketaustainen inspehtori A. W. Ingman ja selkeästi vauhdittamassa Herman Råberghin
inspehtorikausi ja hänen aktiivinen osallistumisensa tiedekuntayhdistyksen toimintaan. Tiedekuntayhdistyksessä esittämiensä kannanottojen perusteella Råbergh edusti selkeästi fundamentalististyyppistä raamattuteologiaa ja sen argumentaatiotapaa. Kausi merkitsi ylioppilaiden
oman toiminnan ja itsehallinnon kapeutumista aiempaan verrattuna.
Keskusteluihin puuttumalla ja ”Jumalan sanan pohjalta” inspehtori
Herman Råbergh otti tavakseen lausua ylioppilaiden käsittelemistä teemoista lopullisen ja oikean mielipiteen. Hän paitsi rajoitti ylioppilaiden
omaa mielipiteenilmaisua myös opetti omalla esimerkillään fundamentalistista keskustelutapaa: Raamattuun vetoamalla löytyi lopullinen totuus kustakin käsiteltävästä asiasta.
Teologisen tiedekunnan dekaanien vaikutusta merkittävämpää oli
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luonnollisesti ajan tilanteen muuttuminen: suomenkielisen kulttuuritoiminnan ja kansakoulun laajentuminen, sivistyneistön uskontokritiikki ja sekularisaation eteneminen. Luterilainen kirkkokristillisyys ei
ollut ainoa kristillisyyden tulkki Suomessa, ja eriuskolaislaki virallisti tämän tilanteen, joka merkitsi luterilaisen kirkon uskonnollisen yksinvallan päättymistä. Koulu oli erotettu kirkosta. Perinteisen patriarkalismin
kannatuksesta ja patriarkalistisesta hegemoniasta vapautumisen vaikeudesta jumaluusopin ylioppilaiden keskuudessa kertovat naisasiasta ja
naisten koulutuksesta käydyt keskustelut. Suomalaisessa uskonnollisuudessa tällä uskonnolliseksi tulkitulla patriarkalismilla on ollut pitkä, nykyaikaan ulottuva vaikutushistoriansa.
Tiedekuntayhdistyksessä vallinnut voimakas uskonnollinen ajattelutapa, raamatullisiin argumentteihin ja taloussäädyn perinteiseen asemaan vetoaminen, talonpoikaisopiskelijoiden lisääntyvä määrä ja sivistyskotien jälkeläisten vähäisyys loivat ympäristön, jossa naisten oikeuksien laajentamisella oli vain vähän ymmärtäjiä. Naiskysymys ei merkinnyt ainoastaan perinteisen uskonnollisen naiskuvan kyseenalaistamista.
Kyse oli myös mieskuvasta ja miehen hegemoniasta yhteiskunnan eri
alueilla. Naiskysymyksessä 1870- ja 1880-luvun nuoret miesylioppilaat,
dekaanin tukiessa heitä voimakkaasti omilla tulkinnoillaan, edustivat
konservatiivista linjaa. Ilmapiirin muutos käy selkeästi ilmi, kun linjaa
verrataan esimerkiksi 1860-luvun pappissäädyssä naisista käytettyihin
puheenvuoroihin.
Jumaluusopin ylioppilaiden keskusteluissa oli käytössä kaksi argumentointitapaa. Toinen vetosi Raamattuun ja perinteeseen, toinen perusteli uudistusten kannattamista viittaamalla muuttuneeseen historialliseen tilanteeseen, uusiin olosuhteisiin, kristinuskon henkeen ja ajan
vaatimuksiin. Vastakkain olivat siten fundamentalistinen ja kristinuskon yhteiskunnallista uudelleentulkintaa ajava linja. Ainoa kysymys,
jossa jälkimmäinen perustelutapa säilyttäjäsukupolven aikana voitti ensimmäisen oli kuolemanrangaistuksen vastustaminen 1870-luvun alkuvuosina. Vastustaessaan kuolemanrangaistusta ylioppilaat myös ensimmäisen, kerran avoimesti vastustivat tiedekuntansa dekaania ja asettuivat kannattamaan hänen tuomitsemaansa näkemystä, kuolemanrangaistuksen poistamista.
Dekaani Råberghin rooli niin sanotun sosiaalisen kristillisyyden
tuomisessa säilyttäjäsukupolven jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen
350

toimintaan oli merkittävä. Ylioppilaiden näköalojen avartuminen ei tapahtunut teoreettisten pohdintojen tai ajan uudistusten kannattamisen
kautta – paitsi raittiuskysymyksessä ja siinäkin inspehtorin kannan vastaisesti – vaan ylioppilaiden vapaaehtoistyössä sosiaalisesti huono-osaisten parissa. Huono-osaisuuden lievittämiseksi ei kuitenkaan vaadittu
yhteiskunnallisia uudistuksia, rakenteiden muuttamista tai taloudellisia
parannuksia vaan tulevat papit lievensivät huono-osaisuutta papiston
perinteisin keinoin, saarnaamalla ja opettamalla.
Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen keskusteluja, esitelmiä ja
väittäjäisiä ei pidetty vain ajanvietteen vuoksi. Ylioppilaiden käymille
keskusteluille oli tyypillistä, että alkuvuosikymmenten keskusteluissa eri
teemoista pyrittiin löytämään yhteinen konsensus, kaikkia tyydyttävä
”oikea” näkemys. Teologian ylioppilaidenkin mielipiteenmuodostusta
kuvaa hyvin Matti Klingen käyttämä termi ”kansalaismielen synty”.
Tiedekuntayhdistyksen alkuvaiheen fennomaanisukupolven kokouksissa harjoiteltiin sääty-yhteiskunnan kansalaisuutta, vapaata mielipiteenmuodostusta ja sen ilmaisemista aikana, jolloin tällaista vapautta ei Venäjän imperiumiin kuuluneen Suomen julkisessa elämässä ollut. Tätä
kautta voisi kuvata ylioppilaiden itsehallinnon ajaksi, jolloin tiedekunnan
opettajien rooli tiedekuntayhdistyksen toiminnassa oli suhteellisen pieni.
Suomalaisen yhteiskunnan moniarvoistuminen näkyi kiinnostavalla
tavalla myös tiedekuntayhdistyksen kokouksissa. Teologian ylioppilaiden yritys tiedekuntayhdistyksen ns. yleisen mielipiteen muodostamiseksi alkoi selkeästi kangerrella tultaessa 1870-luvulle, toisen ylioppilassukupolven aikaan. Aiemmin ylioppilaat olivat pyrkineet mielipiteenmuodostuksessa toimimaan kuin yhtenä näkemyksiään muovaavana
säätynä. Uudessa tilanteessa näkemysten moninaisuus tai perustavat
näkemyserot eivät useinkaan mahdollistaneet yhden yhteisen kannan
muovaamista kulloinkin käsiteltävästä asiasta. Näin siitäkin huolimatta,
että uskonnollinen, eräänlainen fundamentalistinen tulkinta muodostui
jumaluusopin ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen, siis ylioppilaiden
”virallisen linjan”, yhteiskuntapoliittiseksi tulkinta-apparaatiksi. Hurskauselämään kääntyneiden säilyttäjien sukupolven aikana paine yhteisen, oikean näkemyksen löytymiseen oli voimakas, mutta johti toisinajattelijoiden erkanemiseen yhdistyksen toiminnasta 1880-luvulla.
1880-luvun lopun hajaantumisen jälkeen tiedekuntayhdistyksen
mielipiteenmuodostus alkoi pelkistetymmin kuvata yhdistyksen vanhaa
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linjaa edustaneen fraktion mielipiteitä. Konfliktien vähäisyys kertonee
siitä, että ”kadotetuiksi” luonnehditut äänestivät niin sanotusti jaloillaan ja pysyttelivät poissa yhdistyksen toiminnasta. Tämän kehityksen
kulminaatiopiste saavutettiin 1900-luvun alussa. Voidaan vain arvailla,
miten kokouksista poissa ollut ylioppilaiden enemmistö suhtautui esimerkiksi kulttuurielämän kysymyksiin tai kirkon johdon myöntyvyyspolitiikkaan.
Tyypiltään toisenlaisena puolestaan erottuu G. G. Rosenqvistin
inspehtorikausi, joka ajoittui säilyttäjäsukupolven päättymisen ja yhteiskunnallisen avautumisen sukupolven syntymisen alkuvuosiin. Inspehtori näyttää olleen hurskauselämään kääntyneitä ylioppilaita radikaalimpi ja avarakatseisempi. Tiedekuntayhdistyksen toimintaan osallistumisen kannalta kriittinen lamakausi osui juuri 1900-luvun alkuun, jolloin
toimintaan osallistui säännöllisesti vain pieni aktiivien joukko. Aika
merkitsi muutosta koko tiedekunnan opiskelijajoukkoa kokoavasta
tiedekuntayhdistyksestä kohti muodollisesti uutta aktiivien johtamaa
uudentyyppistä ainejärjestöä. Sisällöllisesti uusi tiedekuntayhdistys ei
ollut, vaan pitkään jatkuneen hengellistymiskehityksen päätepiste.
Osanoton vähäisyys kertoo myös siitä, että opiskelijaseurakunnaksi
muuttunut yhdistys ei vedonnut jumaluusopin ylioppilaiden enemmistöön. Osanotto oli laajaa vain silloin, kun keskusteltiin seksistä tai huonosti suomea osanneen inspehtori Rosenqvistin pätevyydestä virkaansa.
Niinpä tiedekuntayhdistyksen lähteet aiempaa vähemmän kuvaavat teologian ylioppilaiden näkemyksiä joukkona, ja enemmänkin yhdistyksen
eli sen aktiivien mielipiteenmuodostusta.
Sortokausien aikaa tarkasteltaessa on otettava huomioon yhdistyksen virallinen rooli osana yliopistoyhteisöä. Vastarinta, aktivismi tai ajan
olojen arvostelu ei voinut toteutua tiedekuntayhdistyksen kaltaisen virallisen järjestön kautta eikä tulla rekisteröidyksi sen pöytäkirjoihin.
Tästä näkökulmasta ylioppilaiden vähemmistön dominoima hurskaudellinen ylioppilasyhdistys oli poliittisesti vaaraton ja tarkoituksenmukainen. Ilmapiirin levottomuus ja venäläistämistoimet tapahtuivat
”pöytäkirjan ulkopuolella”. Ajan tilanteessa suomalaisilla ylioppilailla oli
kuitenkin muutakin mietittävää kuin tiedekuntayhdistys. Jako poissaolevaan enemmistöön ja jumaluusopin tiedekuntayhdistystä johtaneeseen vähemmistöön kertoo siitä, että poikkeuksellisena murrosaikana
tulevan papiston vähemmistö oli yhä kiinnostuneempi hurskaus352

elämästä ja sen harjoittamisesta. Samaan aikaan enemmistö puolestaan
ei osoittanut vastaavaa kiinnostusta.
Tätä ajanjaksoa kuvaa tiedekuntayhdistyksen sisäisen kurin koventuminen ja sen keskittyminen alkoholinkäytön valvomiseen ja siitä
rankaisemiseen. Yhteiskunnalliset kysymykset, lähinnä työväenkysymys, eivät tulleet keskusteluun ylioppilaiden omasta aloitteesta, vaan
Teologiseen lauantaiseuraan kuuluneen papiston toiminnan välityksellä.
Suurlakon jälkeen syntyneen yhteiskunnallisen avautumisen sukupolven aikana 1910-luvulla tilanne muuttui tässä suhteessa. Ylioppilaat
keskustelivat yhteiskunnallisista teemoista ja työväenkysymyksestä. Erityisesti sosialistisen työväenliikkeen yhteiskunnallisten uudistusten vaatimukset hyväksyttiin tiedekuntayhdistyksessä laajasti.
Sosialismi ideologisena järjestelmänä ei saanut ylioppilaiden kannatusta. Ylioppilaat kuitenkin tulkitsivat työväenliikkeen vaatimukset moraalisesti oikeutetuiksi, vaikka historiallinen materialismi ja uskontokritiikki torjuttiinkin. Voidaankin esimerkiksi miettiä, olisiko sosialismi
saanut tulevassa papistossa laajempaa tai syvempää kannatusta, jos niin
oikeaoppinen, ideologiaa korostanut uskontokriittinen linja ei olisi syrjäyttänyt puolueen niin kutsuttua kansallista linjaa. Ajan tilanteessa ja
kansalaissodan ”aattona” jumaluusopin ylioppilaiden moraalisilla hyväksymisillä ja tuomitsemisilla ei kuitenkaan enää ollut käytännön merkitystä. Silti on luultavaa, että työväestön vaatimuksia ja niiden eettistä
oikeutusta puolustaneille jumaluusopin ylioppilaille kansalaissota jälkiselvittelyineen oli erittäin traumaattinen.
Kansalaissodan jälkeisissä tiedekuntalehdissä ja tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoissa ei näy sodan jälkeisen koston avoimia puolustajia. Pikemminkin esimerkiksi tiedekuntalehti Kyyhkysen sodan jälkiselvittelyjä, ”oikeutettuja rangaistuksia”, ylimalkaisesti kuvannut artikkeli mahtipontisestikin kauhisteli rangaistusten ankaruutta ja esimerkiksi veljensä murhaajan sielunhoitajana toiminut ylioppilas kuvasi myötätuntoaan
kuolemaantuomittua, murtunutta miestä kohtaan. Sodan jälkeen tiedekuntayhdistyksessä pyrittiin punaisten ja valkoisten välisen juovan poistamiseen ja sovintomielialan luomiseen, vaikkakin oli selvää millä puolella ylioppilaiden enemmistö ”kapina-asiassa” oli.
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SUKUPOLVET

JA NIIDEN AVAINKOKEMUKSET

Jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvien muutoskaudet ajoittuvat ulkoisten tilanteiden ja tiedekuntayhdistyksen ulkopuolisten tapahtumien mukaan. Kun tarkastellaan ylioppilaiden sukupolvittaisten näkemysten muodostumista, ne eivät muodostuneet tyhjiössä tai hermeettisesti suljetussa uskonnollisessa arvomaailmassa, vaan avainkokemuksista siinä yhteiskunnassa, jossa nuo ylioppilaspolvet elivät. Jo tiedekuntayhdistysten perustaminen – samoin kuin sittemmin osakuntien
uudelleen perustaminen – oli venäläisten viranomaisten, ei suomalaisten tai suomalaisten ylioppilaiden oma ratkaisu. Suurlakon heijastama
murrosaika puolestaan merkitsi muutosta myös tiedekuntayhdistyksen
asennoitumisessa. Näissä muutoksissa ehkä yllättävänkin suurta osaa
esittivät teologisen tiedekunnan opettajat, kulloisetkin yhdistyksen
inspehtorit sekä suurlakon jälkeen Teologinen lauantaiseura Erkki Kailan johdolla. Poikkeuksena on vain kielikysymys, tiedekuntayhdistyksen suhde suomen kieleen, jossa tiedekuntayhdistyksen oma aktiivisuus näyttää olleen opettajakunnan aktiivisuutta merkittävämpää.
Mitkä olivat jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvikehitykseen vaikuttaneita avainkokemuksia? Ylioppilaiden mentaliteetin muutokset
ajoittuivat ajankohtiin, joiden yleisesti tiedetään olleen suomalaisen
yhteiskuntakehityksen muutosaikoja: 1860–1870-lukujen vaihde ja
suurlakko. Näinä aikoina myös tulevan papiston yhteiskunnallinen
ajattelu muuttui. On luontevaa olettaa, että avainkokemukset löytyvät
näistä muutosajoista.
Säilyttäjäsukupolven yleisiksi avainkokemuksiksi nousevat kuin
luonnostaan tietyt yleiset tapahtumat kuten suomen kielen aseman virallistaminen ja vahvistaminen, valtiopäivä- ja kirkolliskokoustoiminnan alku, Suomen rahaolojen uudistus, osakuntien ja ylioppilaskunnan
perustaminen, naisten yliopistokoulutuksen alkaminen. Näistä vain viimeksi mainittu näkyy suoraan ylioppilaiden käymissä keskusteluissa.
Naisten koulutuksessa oli kyse vanhan uskonnollisesti legitimoidun
patriarkaalisen yhteiskuntajärjestyksen haastamisesta ja tuon järjestyksen lopun alusta. Muut edellä mainitut tapahtumat eivät kyseenalaistaneet perinteistä uskonnollista tulkintaa naisten yhteiskunnallisesta asemasta tai yhteiskunnallista patriarkalismia yleensä. Näin ollen voidaan
ajatella, että jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvikehityksessä oli sekä
354

yleisiä avainkokemuksia että avainkokemuksia, jotka liittyivät tähän
ryhmään sen ominaisluonteen, sen uskonnollisen sitoutumisen, vuoksi.
Näin tarkastellen yhdeksi avainkokemukseksi nousee myös uskonnollisesta ohjauksesta irrallisen kulttuurielämän synty.
Säilyttäjien sukupolven vaihtuessa yhteiskunnallisen avautumisen
sukupolveen avainkokemuksiksi löytyvät suurlakko ja ensimmäiset
eduskuntavaalit. Olisi kuitenkin järjetöntä väittää, että sortovuodet eivät olisi olleet osa tuon ajan ylioppilasnuorison avainkokemuksia. Sortovuosien avainkokemuksen vaikutus oli kahtalainen; tiedekuntayhdistystä johti uskonnonharjoitukseen orientoitunut vähemmistö, enemmistö jumaluusopin ylioppilaista oli jossain muualla.
Jumaluusopin ylioppilaiden mentaliteetin tarkastelussa on huomioitu myös tutkittavien sosiaalinen tausta. Teologisen tiedekunnan opiskelija-aines oli yliopiston alaluokkaisinta. Sen eittämätön avainkokemus
oli suomenkielisen koulutusväylän avautuminen ja koulutielle pääseminen. Tämä avainkokemus ei ollut jokin tietty yksi historiallinen tapahtuma, vaan henkilökohtainen kokemus, joka toistui vuosikymmenten
ajan alemmista yhteiskuntaluokista opintielle lähteneiden parissa.
Sääty-yhteiskunnan oloissa oli eri asia olla suomenkielisen sukunsa
ensimmäinen ylioppilas kuin ylioppilas, jonka perhehistoriaan kuului,
ehkä jo sukupolvien ajan, ruotsinkielinen yliopistokoulutus. On otettava huomioon myös yliopisto-opiskelijoiksi lähteneiden ”kulttuurinen
pääoma” aikana, jolloin peruskoulutuksen sosiaalisia eroja ja taloudellisia mahdollisuuksia tasaava vaikutus oli aivan toinen kuin nykyään.
Kulttuurielämän ilmiöitä tai vaikkapa sivistyneistön huvittelumuotoja
tuomitessaan alaluokkaiset ylioppilaat tuomitsivat ja arvostelivat sitä,
mikä oli vierasta heidän omalle taustalleen, tavalliselle kansalle. Avainkokemukseksi on siten hahmoteltavissa myös toinen vuosikymmenestä
toiseen toistuva tapahtuma: suomenkielinen alempia yhteiskuntaluokkia edustava ylioppilas saapuu Helsingin yliopiston muodostamaan
tiedeyhteisöön, joka on yleisilmeeltään ruotsinkielinen, ja kaupunkiin,
jonka elämäntapa on hänen taustalleen täysin vieras.
Kolmas avainkokemus, joka toistui eri vuosikymmenten aikana, oli
”uhattuna oleminen”. Kun vanhat osakunnat lakkautettiin tilanteessa,
jossa suomenkielisen kirjallisuuden julkaisemista oli rajoitettu, uhanalaisena oli ylioppilaiden oma itsehallinnollinen toiminta ja osakunnissa
harjoitettu suomen kielen edistäminen. 1860-luvulta alkaen ”uhka” il355

meni uskontoon, kirkkoon, teologian opiskelijoihin ja opiskeluun
kohdistuneena erimuotoisena arvosteluna. 1800-luvun loppupuolella ja
1900-luvun alussa teologian ylioppilaat elivät myös kriittisemmässä ja
”vihamielisemmässä” ympäristössä kuin suomalainen papisto koskaan
aiemmin. Uskonto- ja kirkkokriittinen sivistyneistö kyseenalaisti kirkon, uskonnon ja teologisen koulutuksen tieteellisyyden, uskonnolliset
ns. vapaakirkolliset ja baptistien liikkeet haastoivat kirkon uskontulkinnan auktoriteetin ja sen yhteiskunnallisen aseman, sosialistinen työväenliike arvosteli kristinuskoa ja kirkkoa sekä ideologisesti että sosiaalisesti. Säilyttäjäsukupolven aikana ylioppilaiden reaktio tähän arvosteluun oli raamattufundamentalismi, pyhityskehitys ja tapojen puritanismi.
Jumaluusopin ylioppilaiden yhteiskunnallisen avautumisen aika,
noin kymmenen vuoden periodi ennen kansalaissotaa, oli uudentyyppisen ja ennenkokemattomissa poliittisissa oloissa varttuvan tulevan papiston kasvuaikaa. Venäläistämistoimet koettiin uhkaksi koko yhteiskunnalle. Tämän sukupolven merkittävimmän kokemuksen, kansalaissodan, pääasialliset vaikutukset näkyivät vasta myöhemmin ja kuuluvat
tämän tutkimuksen aikarajauksen ulkopuolelle.

SUKUPOLVIVAIKUTUS

IDENTITEETIN

JA KANSALAISUUDEN ETSINTÄNÄ ?

Tutkimuskohteet, jumaluusopin ylioppilaat, olivat näkemyksiään etsiviä, opiskelevia nuoria. Ehkä ylioppilaiden säätytaustan muuttuminen
– yhdessä epävarmoiksi koettujen olojen kanssa – lisäsi 1800-luvun lopulla ylioppilaiden alamaisuusajattelua verrattuna yhdistyksen alkuvaiheen sääty-ylioppilaiden omaan aktiivisuuteen. Beckiläinen raamattuteologia ja fundamentalistinen raamatuntulkinta ainakin ohjasivat ylioppilaita voimakkaasti esivaltauskollisuuden ja myöntyvyyden suuntaan. Tältä osin tiedekuntayhdistysten perustamisen tarkoitus, osakuntaradikalismin hillitseminen ja mahdollisen separatismin estäminen,
onnistui jumaluusopillisessa ylioppilastiedekunnassa hyvin sisäänpäin
kääntyneen säilyttäjäsukupolven aikana. Aatteelliset ja ideologiset
muutokset, jotka myöhemmin näkyivät tiedekuntayhdistyksen toiminnassa, olivat kuitenkin eläneet sen ”marginaalissa” jo aiemmin.
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1870-luvulta alkava konservatismin kausi pyhityskehityksineen oli
syntynyt jo 1850-luvulla herännäisyyden hajoamisesta ja beckiläisen
raamattuteologian omaksumisesta. Se ”siirtyi” tiedekuntayhdistykseen
uusien professorien myötä vanhojen väistyessä ja herännäistaustaisten
ylioppilaiden löytäessä beckiläisyyden. Uusi suuntautuminen suurlakon
jälkeen ei sekään syntynyt tyhjästä, vaan tilanteessa, jossa tiedekuntayhdistyksen linja oli herättänyt vastustusta jo 1880-luvulla ja ylioppilaiden
enemmistö 1900-luvun alusta lähtien pysytellyt poissa kokoontumisista.
Ensimmäiselle periodille oli tunnusomaista valinta suomen kielen
puolesta – valinta, jonka sekä toisen kauden ylioppilaat että ylioppilaiksi
rekrytoituneiden sosiaalinen tausta vahvistivat koskemaan koko tutkittua kautta. Poikkeuksena tosin oli noin seitsemän vuoden periodi
1860–1870-lukujen vaihteessa, jolloin suomenkielisistä pöytäkirjoista
luovuttiin äänestyksen jälkeen. 1900-luvun alussa ylioppilaiden toiminta suomen kielen puolesta ulottui myös teologisen tiedekunnan
opettajakuntaan. Vaatimus suomenkielisestä opetuksesta henkilöityi
ruotsinkieliseen G. G. Rosenqvistiin ja julkiseen polemiikkiin hänen
pätevyydestään suomen kielen taitoa edellyttävään professuuriin.
Polemiikissa tiedekunnan vapaamielinen dekaani joutui puutteellisen
kielitaitonsa vuoksi Suomalaisen Nuijan harjoittaman agitaation kohteeksi, välikappaleeksi ylioppilaiden värväämisessä ajamaan yliopiston
suomenkielistämistä.
Valinta suomen kielen puolesta ei tapahtunut uskonnollisten herätysliikkeiden vaikutuksesta, vaan perustui vanhoissa osakunnissa ja sivistyneistön parissa vallinneeseen fennofiiliseen suomalaisuushenkeen.
Alun perin vuonna 1853 suomi valittiin yhdistyksen pääkieleksi, vaikka
ylioppilaiden keskinäinen käyttökieli oli ruotsi. Ensimmäisen kauden
ylioppilaiden joukossa oli myös niitä, joille sitoutuminen suomen kieleen merkitsi suomenkielisen kirjallisuuden tuottamista, niin käännöksinä kuin omina julkaisuina opiskeluaikana tai valmistumisen jälkeen.
Ensimmäiseen kauteen kuului ylioppilasyhdistyksen toiminta osana
yliopistoa ja muiden tiedekuntayhdistysten muodostamaa kokonaisuutta. Se jatkoi omalta osaltaan osakuntatraditioita, sääty-ylioppilaan ja
ylioppilassäädyn tapoja. Toisena kautena jumaluusopillinen ylioppilasaines muuttui ratkaisevasti ja jumaluusopillisen sääty-ylioppilaan aika
oli ohi. Alkoi koko tutkimuskauden kestävä kehityssuunta, jossa ylioppilaat niin sanotusti kansallistuivat. Ylioppilaiden perinteinen sääty357

tausta, se, että papiksi opiskelevat aiemmin edustivat yleensä ylempiä
yhteiskuntaluokkia, muuttui. Kaksi kolmannesta toisen ja kolmannen
kauden ylioppilaista olikin ensimmäisen polven sivistyneistöä, jopa
niin, että tutkimuskauden loppua kohti ylioppilasaines taustaltaan jatkuvasti alaluokkaistui.
Suomalaisen yhteiskunnan sekularisoituessa papisto ja luterilainen
kirkko menettivät asemiaan monilla tavoin. Jatkaessaan osakuntaväittäjäisten traditioita autonomian ajan teologian ylioppilaat kävivät keskustelua yhteiskunnan muutokseen, papiston asemaan ja uskonnollisiin
kysymyksiin liittyvistä teemoista. Näin ylioppilaat toimivat kuin säätyyhteiskunnan pappissäädyn harjoituskenttänä, tosin se erona, että osallistumisoikeus jumaluusopin ylioppilaiden mielipiteenmuodostukseen
oli kaikilla tiedekunnan opiskelijoilla eikä kuten pappissäädyssä vain vakinaisen papiston valitsemilla edusmiehillä.
Ylioppilaiden toiminta jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä
ja heidän käymänsä keskustelut olivat ennen kaikkea intellektuaalisen ja
uskonnollisen sukupolvivaikutuksen tuottamista. Teologisessa tiedekunnassa sivistyneistön suomalaista kulttuuria uusintavaan prosessiin
rekrytoitiin alemmista, säätyvaltiopäivien ulkopuolisista yhteiskuntaluokista kotoisin olevia ylioppilaita. Jumaluusopin ylioppilaiden osalta
hartauselämää korostaneena kautena kyse oli korostetusti sekä suomenkielisen että yhteiskunnallisesti konservatiivisen kansalaisuuden ja
mielipiteenmuodostuksen harjoittelusta, johon voimakkaasti vaikuttivat
tiedekunnan dekaanit A. W. Ingman ja Herman Råbergh.
Kansalaisuuden harjoitteluun kuuluivat ensimmäisessä vaiheessa
kirjallisen mielipiteenilmaisun harjoituskanavana vuodesta 1853 toiminut tiedekuntalehti Kyyhkynen, yritys suomenkielisen sanomalehden perustamiseksi sekä osallistuminen ylioppilaiden yhteisiin hankkeisiin.
Toisessa vaiheessa sääty-ylioppilaiden ja jumaluusopillisen ylioppilassäädyn muutosta kuvaa ylioppilaiden jalkautuminen kansan pariin. Tiedekuntayhdistyksessä tehtiin käytännön vapaaehtoistyötä Helsingin huono-osaisten parissa ja rekrytoiduttiin nousevan raittiusliikkeen kannattajiksi.
Tiedekuntayhdistyksen alkuvaiheen toiminta muotoutui lakkautetuista osakunnista välittyneen tradition mukaan. Vuoden 1852 statuuttien kiristyneen valvonnankin ilmapiirissä jotain osakuntien itsehallinnollisista tavoista säilyi. Merkittävintä oli, että vaikka ylioppilaat eivät
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voineet vaikuttaa tiedekuntayhdistyksen virkamiesten valintaan, yhdistyksen eri tehtäviin valittiin edustajat mies ja ääni -periaatteella. Toimiminen sihteerinä, lainakirjaston tai -lainarahaston hoitajana ja tiedekuntayhdistyksen edustaminen muodosteilla olevan ylioppilaskunnan
asioissa edellytti vaaleissa tunnustettua muiden ylioppilaiden luottamusta.
Näkyvin piirre autonomian ajan jumaluusopin ylioppilaiden reaktiossa yhteiskunnan sekularisoitumiseen oli ylioppilasyhteisön hengellistyminen ja pyhittyminen, joka 1870-luvulta alkaen jatkui suurlakkoon saakka. Ilmiö on käänteisesti verrannollinen yhteiskunnan muutokseen eli sekularisaation etenemiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.
Ensimmäisen sortokauden aikana osanotto kokouksiin romahti, ja
suurlakon luoma uusi tilanne päätti tiedekuntayhdistyksen hartaudellisen veljespiiritoiminnan. Tiedekuntayhdistyksen hengellistymiseen vaikutti useita sekä ulkoisia että sisäisiä tekijöitä.
Osakuntien uudelleen perustaminen 1860-luvulla ei merkinnyt jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen toiminnan laantumista tai loppumista, vaan ymmärrettävä ulkoinen paine tuki sen statuuttien edellyttämää toiminnan jatkumista. Tiedekunnan opiskelijamäärän romahtaminen ja ylioppilasnuorison parissa noussut teologien arvostelu, jota
sääty-yhteiskunnan jumaluusopilliseen oppisäätyyn opiskelevat eivät aiemmin olleet kohdanneet yliopiston sisällä, olivat ulkoisia, pienen jumaluusoppineiden opiskelijaryhmän sisäistä koheesiota lisänneitä tekijöitä. Sisäiseen hartaudenharjoitukseen kääntyminen 1880-luvulla ja
1900-luvun alussa kuvastaa niin ikään tiedekuntayhdistyksen reaktiota
ulkoiseen paineeseen ja epävarmoihin, rauhattomiin oloihin.
Tiedekuntayhdistys tarjosi toiminta- ja keskusteluympäristön ajan
uskontoon ja kirkon asemaan vaikuttavien muutosten käsittelyyn samanmielisten, kirkkoon ja uskontoon myönteisesti suuntautuvien ylioppilaiden parissa. Yhdistys tarjosi myös vaihtoehtoisen toimintaympäristön niille, jotka eivät esimerkiksi uskonnollisiksi ymmärrettyihin
syihin vedoten halunneet osallistua uudelleen perustettuun osakuntatoimintaan ja ylioppilaiden perinteisiin ajanviettotapoihin. Sisäistä
koheesiota lisäsi epäilemättä myös ylioppilaiden suomen kielen käyttö
ja suomenkielisyys tilanteessa, jossa yliopisto oli leimallisesti ruotsinkielinen, sekä jumaluusopin ylioppilaiden muista yliopisto-opiskelijoista
poikkeava sosiaalinen tausta autonomian kauden lopulle tultaessa.
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Ulkoisen ympäristön paine, sivistyneistön uskontokritiikki 1880-luvulla sekä työväestön ja sivistyneistön kirkko- ja pappiskritiikki 1900luvun alussa, sai jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä aikaan
kääntymisen sisäiseen hartaudenharjoitukseen, ei asettumista julkiseen
konfrontaatioon luterilaisen kirkon ja uskonnon arvostelijoiden kanssa.
Tässä mielessä eri vuosikymmenten vanhempi papisto, aiemmat tiedekunnan professorit kuten A. F. Granfelt, F. L. Schauman ja G. G. Rosenqvist sekä Teologisen lauantaiseuran jäsenet 1900-luvun alussa, olivat tiedekuntayhdistyksen ääntä käyttäneitä ylioppilaita aktiivisempia.
Ylioppilaiden linja näyttää olleen, että kristinuskoa puolustettiin pyhittymällä ja tulemalla niin hyviksi papeiksi, etteivät kriitikot löytäisi
papeista moittimista – ainakaan maallisen vaelluksen suhteen. Kysymykseen, missä määrin tämä kehitys oli reaktiota myös vapaakirkollisten liikkeiden leviämiseen ja niiden esittämään kirkkokritiikkiin, ei
tässä tutkimuksessa voida vastata. Joka tapauksessa on selvää, että
pyhityskehitys toimi ”puolustuslinjana” sekä uskontokritiikkiä että uskonnollisesti motivoitunutta kirkkokritiikkiä vastaan.
Sekularisaation vastustamisella, uskonnosta riippumattoman kulttuurielämän tuomitsemisella, jumaluusopin ylioppilaiden tapakulttuurin muutoksella ja sisäisen hartaudenharjoituksen korostamisella oli
kuitenkin sekularisaatiota edistävä vaikutus. Huolimatta esimerkiksi
suomen kielen edistämisestä suomenkielisen korkeakulttuurin luomiseen pyrkivän sivistyneistön ja papiston tiet näyttivät eroavan. Säilyttäjäsukupolven vaikutus oli yhteiskunnallisessa mielessä ajamassa luterilaista kirkkoa ja sen papistoa yhteiskunnan marginaaliin tai vähemmistöön. Näinhän tapahtui esimerkiksi kysymyksessä myöntyvyyspolitiikasta. Eristäytymis- ja marginalisoitumiskehitys pysähtyi ja muutti
suuntaansa suurlakon jälkeisen yhteiskunnallisen avautumisen sukupolven aikana.
Tiedekuntayhdistyksen muutos sääty-yhteiskunnan ylioppilaiden
toimintafoorumista hajoavassa sääty-yhteiskunnassa toimivaksi järjestöksi ja lopulta demokraattisessa järjestelmässä toimivaksi opiskelijayhteisöksi oli syvällinen. Myös tapakulttuuri muuttui. 1850-luvun jumaluusopin ylioppilaat toimivat ja juhlivat muun akateemisen nuorison
tavoin. 1800-luvun loppuvuosikymmenten ja 1900-luvun alun puritanistinen hartaudellistumiskehitys johti tilanteeseen, jossa tiedekuntayhdistyksen kokoukset rukouksineen ja virsineen olivat eronneet mui360

den Aleksanterin yliopistossa toimivien ylioppilasjärjestöjen tapakulttuurista. Jumaluusopin tiedekuntayhdistyksestä oli tullut kuin opiskelijaseurakunta.

SUOMALAINEN

KULTTUURIELÄMÄ

JA JUMALUUSOPIN YLIOPPILAAT

1870-luvulta alkaen kulttuuri-ilmiöt, jotka kiinteästi liittyivät suomenkielisen kulttuurielämän nousuun, kuten teatteri ja realistinen kirjallisuus, tuomittiin kristityille ja teologian ylioppilaille sopimattomiksi.
Tämä merkitsi erottautumista maan yleisestä kulttuurikehityksestä.
Edes suomenkielinen kirjallisuus ja näytelmät eivät saaneet osakseen
voimakkaasti suomenkielistyneen tulevan papiston ymmärtämystä.
Kielikysymystä keskeisempi tekijä näet oli kysymys kristinuskon asemasta ja kulttuurimuotojen suhteesta siihen; oliko taide alisteista uskonnolle ja määrittelikö uskonto esimerkiksi sen, mikä oli oikeaa taidetta. Nouseva suomalainen kulttuurielämä ei ylioppilasyhdistyksen
enemmistön mielipiteen mukaan ollut hengeltään oikealla tavalla kristillistä, vaan jopa kristinuskolle vahingollista.
Vastustaessaan kulttuuri-ilmiöitä ylioppilaat, asiaan voimakkaasti
vaikuttaneen dekaaninsa Herman Råberghin johdolla, vastustivat sekularisaatiota. Kysymys oli kirkon ja perinteisen uskonnollisuuden holhouksesta vapaiden kulttuurimuotojen kehityksestä, jotka ylioppilaiden
mukaan eivät oikealla tavalla tuoneet ilmi kristinuskon totuuksia. Tässä
vastustuksessa oli kyse paitsi papiston, tulevan papiston, kulttuurihegemoniasta ja sen murtumisesta myös talonpoikaisen maaseudun kristillisyyden reaktiosta kaupungin ja kaupunkisivistyneistön ”uutuuksia” vastaan sekä Raamatun ja sen tulkinnan yhteiskunnallisesta roolista.
Toisaalta ylioppilaiden – ja sittemmin kirkon – taiteeseen, teatteriin,
kirjallisuuteen ja kirkkokonsertteihin kohdistamilla tuomioilla ei ollut
suurta vaikutusta kulttuurielämän kehitykseen. Suurempi vaikutus tällä
oli luterilaiseen kirkkoon, joka näitä ihanteita johdonmukaisesti seuraten olisi ghettoutunut kulttuurielämän ulkopuolelle ja jonka jäsenten,
”oikeiden kristittyjen”, ajateltiin ja edellytettiin pysyttelevän poissa
kulttuuririennoista. Talonpoikaisen herätyskristillisyyden vaikutus näkyy erityisesti pitkässä, eri vuosikymmeninä käydyssä keskustelussa
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tanssin synnillisyydestä. Joka tapauksessa jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen kulttuuristen näkemysten avartuminen kuuluu vasta autonomian jälkeiseen aikaan.
Suomalaisen välitysteologian varhaisempi traditio oli korostanut
kristillistä tiede- ja yhteiskuntakäsitystä sekä kristinuskon hegemoniaa
kaikilla elämänaloilla. Tämä välitysteologian piirre sopi yhteen 1800-luvun loppupuolen teologisen tiedekunnan uusien trendien kanssa. ”Oikean” eli kristillisen kulttuurin, koulun, tieteen ja yhteiskuntajärjestyksen ajatus sopi yksiin sekä talonpoikaisen herätysliikeuskonnollisuuden
että beckiläisen raamattuteologian kanssa siitä huolimatta, että lähtökohdissaan jälkimmäiset ratkaisevasti poikkesivat Suomessa aiemmin
omaksutusta kulttuurimyönteisestä välitysteologiasta.
Tiedekuntayhdistyksessä näkyy myös individualisaation eteneminen
ja sen vastustus. Tiedekuntayhdistyksen toiminta jumaluusopin ylioppilaiden säätynä alkoi kangerrella 1870-luvulla siinä mielessä, että yhteisen, oikean mielipiteen muodostaminen kustakin käsitellystä kysymyksestä vaikeutui. Mielipide-erot ja tiedekuntayhdistyksen niin sanotun
virallisen linjan vastustus huipentuivat 1880-luvulla maallisista huveista
keskusteltaessa. Niiden tuomitsemista vastustaneet leimautuivat yhdistyksessä toimineiden näkökulmasta ”kadotetuiksi”. Tiedekuntayhdistyksen uskonnollisen yhteisöllisyyden ja yksimielisyyden korostamista
ajaneiden oli vaikea hahmottaa vanhan yhteisöllisyyden hajoamista erityisesti niissä tapauksissa, jotka koskivat naisten oikeuksien laajentamista.

YLIOPPILAAT

EDELLÄKÄVIJÖINÄ

JA KONSERVATIVISMIN ASIAMIEHINÄ

Jumaluusopillinen tiedekuntayhdistys oli edelläkävijä kolmessa yhteiskunnallisessa kysymyksessä, jotka kaikki sittemmin muodostuivat merkittäviksi suomalaista yhteiskuntaa muovanneiksi tekijöiksi. Näitä olivat suomen kielen aseman edistäminen, raittiusideologia ja koulutuksen laajentaminen. Perustamisestaan, vuodesta 1853 saakka tiedekuntayhdistys valitsi pääkielekseen suomen ja muuttui suomenkieliseksi jo
1870-luvulla. Teologisesta tiedekunnasta muodostui voimakas suomenkielisen akateemisen sivistyksen ja suomenkielisen konservatismin
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linnake. Sen opiskelijoista suomenkielisen koulusivistyksen saaneiden
osuus kohosi 90 prosenttiin Helsingin yliopistossa, jossa suomenkieliset kokonaisuutena muodostivat suurlakkoon mennessä vain noin 60
% kaikista ylioppilaista.
Teologian ylioppilaiden säilyttäjäsukupolvi omaksui ohjelmakseen
täysraittiuden edistämisen ennen kuin raittiusaate muuttui kansanliikkeeksi. Nuoret teologipolvet nousivat näin vanhemman polven kohtuukäyttöä puolustavaa linjaa vastaan ja tulkitsivat raittiuden, kuten vapaakirkollisessa raittiusliikkeessä, uskonnollisesti kristityn tunnusmerkiksi.
Raittiusideologian omaksumista epäilemättä edisti ylioppilaiden sosiaalinen tausta, maalaisuus hajoavassa sääty-yhteiskunnassa. Se oli huomattavilta osin samankaltainen kuin Irma Sulkusen kuvaamassa, raittiuden kansalaisuskonnoksi omaksuneessa maalaistaustaisessa työväestössä.
Kun raittiusaate muodostui työväestöllä uskontoa korvaavaksi ideologiaksi, jumaluusopin ylioppilailla siitä tuli osa heidän uskonnollista
kansalaisuuttaan.
Raittiusideologia syntyi säilyttäjäsukupolven aikana, mutta säilytti
asemansa myös sitä seuranneen yhteiskunnallisen avautumisen sukupolven parissa. Raittiusideologia on siis suomen kielen harrastuksen tavoin sukupolvitarkastelun ylittävä ilmiö. Alkoholikysymykseen liittyi
ehdottomaksi ymmärretty uskonnollinen ideaali, jota kielikysymyksessä
ei puolestaan ollut. Jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä kieltolakia noudatettiin jo ennen kieltolain virallista säätämistä. Yhdistys valvoi
tarkoin raittiuden noudattamista, tutki väitettyjä juopumistapauksia ja
tuomitsi rangaistuksia. 1910-luvun tilanteessa, jossa tiedekuntayhdistyksen 24-vuotiailla jäsenillä oli eduskuntauudistuksen myötä poliittiset
kansalaisoikeudet, voimakasta yksityisyyteen puuttumista kuvannut
Palokunnantalon juttu näyttää keskittyneen fuksien, siis luultavasti alle
24-vuotiaiden ylioppilaiden alkoholinkäyttöön.
Tiedekuntayhdistyksen kolmas rooli edelläkävijänä liittyi koulutuksen laajenemiseen ja teologisen koulutuksen rooliin sosiaalisen nousun
toteutumisessa 1880-luvulta alkaen. Teologinen tiedekunta rekrytoi
muita tiedekuntia enemmän opiskelijoita paitsi suomenkielisen koulusivistyksen saaneista myös alemmista yhteiskuntaluokista. Kun suomen
kielen ja raittiusaatteen edistäminen olivat jumaluusopin ylioppilaiden
omia valintoja, oli luonnollisesti opintoalan valitseminenkin kunkin ylioppilaan oma valinta.
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Se, että kansan parista noussut ensimmäisen polven sivistyneistö
muita oppialoja laajemmin suuntautui teologiaan, on kuitenkin nähtävä paitsi perinteen myös yleisten yhteiskunnallisten ja uskonnollisten
tekijöiden vaikutuksena. Heikki Waris on tuonut esille, että pappisura
oli perinteisesti ollut kansan parista yliopistoon lähteneiden ylioppilaiden tavallisin alanvalinta. Valmistuttuaan nämä ylioppilaat eivät esimerkiksi 1800-luvun alkupuolen sääty-yhteiskunnassa yleensä päässeet
nousemaan korkeimpaan papistoon tai arvostetuille virkapaikoille.
1800-luvun loppupuolella tilanne alkoi muuttua jo siitä syystä, että
enemmistö papeiksi opiskelevista oli ensimmäisen polven sivistyneistöä.
Ratkaisevinta tässä muutoksessa oli luonnollisesti suomenkielisen, yliopistoon johtavan koulutusväylän avautuminen kansakoulun perustamisen ja koululaitoksen laajenemisen myötä. Voitaisiin myös ajatella,
että talonpoikien lasten kouluttautuessa papeiksi metsää kaatui tai toisin päin; kun metsää kaatui, talonpoikien lapset lähtivät teologiseen tiedekuntaan. Talonpoikien vaurastuminen metsäteollisuuden kehittymisen myötä tarjosi, ainakin teoriassa, jälkeläisille entistä laajemmassa
määrin mahdollisuuden myös henkiseen vaurastumiseen.
Tutkittavana aikana ”kansa” oli perinteisellä tavalla uskonnollista,
toisin kuin aikakauden sivistyneistö, herätysliikkeiden vaikutus oli laajaa eikä työväenliikkeen uskonnon- ja kirkonvastainen kritiikki ennen
suurlakkoa ollut osa työväen, vaan liikkeen aktivistien ja johtajien aatemaailmaa. Koulutuksesta osattomien vanhempien jälkeläisten ainoa
koulutuksellinen esikuva saattoi usein olla paikkakunnan pappi – ei
fyysikko, kielitieteilijä tai latinisti. Pappi oli usein paikkakuntansa ainoa
akateemisesti koulutettu henkilö. Lisäksi hän oli 1800-luvun lopulla
yhä useammin esimerkki nimenomaan suomenkielisestä yliopistokoulutuksen saaneesta henkilöstä. Maaseudulla uskonnon kunnioitus
sekä arvostus papin ammattia kohtaan saattoi olla aitoa, ja kouluttamattomat vanhemmat toivoivat lapsistaan pappeja. Suurin osa yliopiston oppialoista oli kouluttamattomien vanhempien ja heidän lastensa
kokemuspiirin ulkopuolella toisin kuin pappi ja papin työ.
Papiston varhaisella suomenkielistymisellä, kulttuurikonservatismilla ja sosiaalisen taustan monipuolistumisella on ollut myös kirkollista
merkitystä, joka helposti sivuutetaan kun arvioidaan kirkon asemaa ja
merkitystä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Nämä tekijät tekivät luterilaisesta kirkosta ”kansan” kirkon. Papiston enemmistö 1880364

luvulta alkaen rekrytoitui yhteiskunnan alemmista luokista, talonpojista, työläisistä ja torppareista. He eivät olleet kansalle vieraita herroja tai uskonnolla kansaa sortavaa yläluokkaa, vaan yliopistokoulutuksen
saaneita ”kansan omia poikia”. On myös luontevaa olettaa, että tämä
joukko näki pääosin maalaisen suomalaisen yhteiskunnan ja sen tarpeet
toisesta näkökulmasta kuin sivistyskotien lapset. Toisaalta sivistyskotitaustaisia, omista lähtökohdistaan sivistyneistön tavoitteita ja elämäntapaa ymmärtäviä ylioppilaita oli vähän. Evankelis-luterilaisen kansankirkon muotoutumista pohdittaessa olisi ehkä vastedes syytä miettiä aiempaa perusteellisemmin, olivatko kirkon ylätason hallinnolliset ja
organisatoriset uudistukset ratkaisevia tekijöitä kansankirkon muotoutumisessa ja mikä vaikutus oli esimerkiksi papiston suomenkielistymisellä ja papeiksi rekrytoituneiden sosiaalisen taustan muutoksilla.
Raittiusliike, jonka varhaisvaiheessa teologian ylioppilaat olivat aktiivisia täysraittiuden esittäjiä, oli aikansa uutuus Suomessa. Sen kuten
muidenkin asioiden ”edistyksellisyyden” jälkikäteinen arviointi on riippuvainen valitusta näkökulmasta, mutta aikakautensa tilanteessa täysraittius oli uusi, suuret joukot rekrytoinut uutuus. Voitaisiin ajatella,
että nuoren papiston raittiusliikkeelle antamaa tukea ja liittymistä raittiusliikkeeseen selittävät papiston sosiaalinen tausta ja siinä tapahtuneet
muutokset sekä raittiusliikkeen organisoituminen nimenomaan fennomaaniseksi liikkeeksi. Merkittävää oli, että raittiusliikkeestä muodostui
yksi poliittisen fennomanian toteuttamisväylä. Edistämällä raittiutta
jumaluusopin ylioppilaat edistivät myös ”suomen asiaa”.
Ylioppilaiden sosiaalisella taustalla oli epäilemättä oma osuutensa
raittiusideologian kannattajiksi rekrytoitumisessa. Sääty-ylioppilaiden ja
kansan pojista papeiksi opiskelleiden oma kokemus alkoholinkäytöstä
oli säätysidonnainen. On luonnollista, että suomalainen arki ja kansan
alkoholinkäyttö seurauksineen näyttäytyivät alemmista yhteiskuntaryhmistä papeiksi valmistuneiden silmissä toisenlaisena kuin sivistyneistön
ja vanhemman papiston kohtuukäyttöä painottava ideaali. Juoppous
alempien kansanryhmien ongelmana oli tuttua kansan parista nousseille papeille, ehkä myös kohtuukäytön mahdottomuus kansan juomatapojen sivistäjänä.
Suomen kieli, raittiusaate ja teologian ylioppilaiden sosiaalisen taustan laajeneminen ovat mielenkiintoisia myös silloin, kun niitä tarkastellaan suhteessa papiston hegemoniaan. Tarkasteltavana kautena 1853–
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1918 papiston asemassa tapahtui syvällekäyviä ja peruuttamattomia
muutoksia. Kun papisto niin sanotusti menetti asemiaan monilla rintamilla, papiston kansallistuminen, johon kuuluivat suomen kielen edistäminen, raittiusaate ja ylioppilaiden sosiaalisen taustan laajeneminen,
toi papistolle uudenlaista hegemoniaa.
Suomen kieltä edistäessään teologian ylioppilaat olivat yhteiskunnan
ja yliopiston fennomanisoimisen etujoukossa. Uskonnon ja isänmaallisuuden liitto toteutui niin ikään varhain, mikä hyvin kuvaa suomalaisen luterilaisuuden kansallista luonnetta. Jumaluusopin ylioppilaiden
kansallistuminen sopi yhteen suomalaiskansallisten poliittisten tavoitteiden kanssa, mutta oli ristiriidassa kosmopoliittisuutta ja eurooppalaisuutta korostavan ruotsinkielisen nuoren sivistyneistön tavoitteiden
kanssa. Teologian ylioppilaat ja papit löysivät kirkon hylänneen sivistyneistönosan tilalle kansan tuen, ei ainoastaan puheissa, vaan konkreettisesti pappissäädyn ja suomenkielisen talonpoikaissäädyn yhteistyössä
säätyvaltiopäivillä sekä kansan lasten hakeutumisessa pappisuralle. Raittiusaate ja sen uskonnollistaminen nostivat kristinuskon ainakin näennäisesti yhteiskunnallisen reformin keskiöön.
Tiedekuntayhdistyksessä esitettiin 1850-luvulla suomenkielisen
koulutusväylän avaamista yliopistoon johtavaksi väyläksi ja yliopistokoulutuksen vähittäistä suomenkielistämistä. Ehdotus jäi kuitenkin yksinäiseksi mielipiteenilmaukseksi. Jumaluusopillisen tiedekuntayhdistyksen vaiheissa ehdotus kuvaa sekä yhdistyksen varhaista suomen kielen harrastusta että koulukysymyksen edistämistä. Suhtautuminen koululaitokseen sai uusia sävyjä. kun suomenkielinen kouluopetus toteutui.
Säilyttäjäsukupolven aikana kansakoulukysymyksen käsittelyssä korostui, tuon ajan papiston yleislinjan mukaisesti, huoli uskonnonopetuksen asemasta ja merkityksestä kansakoulun opetuksessa. Naisten yliopistokoulutus tai naisten kouluttaminen ylipäätään ei näytä olleen tärkeää. Myöskään kansakoulun naisopettajista ei keskusteltu. Näissä kysymyksissä nuoret miesylioppilaat eivät olleet aloitteellisia. Naissivistyksestä keskusteltiin silloin, kun naissivistyksen edistysaskeleita tapahtui ”muualla”. Tuolloinkin ylioppilaiden enemmistö tuomitsi nämä
hankkeet.
Autonomian jälkipuoliskon jumaluusopin ylioppilaiden historia on
osa naisemansipaation, erityisesti naisemansipaation vastustamisen historiaa. Patriarkaalisella yhteiskuntajärjestyksellä, jossa naiset olivat hol366

hotteja ja miehet yhteiskunnan julkisen elämän toimijoita, oli uskonnollinen legitimaationsa. Naisen paikan yhteiskunnassa ja miehen
alamaisena määritteli Raamattu, traditio ja luterilainen regimenttioppi.
Näiden kolmen liitto oli vahva; naisemansipaatio toteutui yhteiskunnassa, mutta ei kirkossa eikä teologisessa tiedekunnassa. Jumaluusopin
ylioppilaiden toiminnassa naisemansipaation aika kuuluu käsillä olevan
tutkimusaikakauden ulkopuolelle.
Säilyttäjäsukupolven keskusteluissa näkyvät myös selkeästi kysymykset papiston säätyasemasta ja statuksesta sekä kirkollisen koulutushegemonian murtumisesta. Ylioppilaita askarruttaneita kysymyksiä olivat kansakoulunopettajan asema sivistyneistön jäsenenä sekä kansankouluttajana suhteessa papistoon. Muutamat yksittäiset ylioppilaat korostivat kunnioittavaa ja arvostavaa suhtautumista kansakoulunopettajiin. Yleislinja oli kuitenkin epäluuloinen ja vaati kansakoulunopettajia
jopa ulkoisesti erottautumaan sivistyneistöstä pukeutumalla kansanomaisesti. Kun jumaluusopin ylioppilaiden enemmistö itse oli taustaltaan kansanomaista, tämä oli selkeä kannanotto yliopistokoulutuksen
tuottaman statuksen ja ylioppilaiden oman kohoavan säätykierron puolesta.

NOVITEETTEINA

KONSERVATISMI , FUNDAMENTALISMI

JA YLIOPISTONATIONALISMI

Ajatus yliopistosta sosiaalisen kohoamisen väylänä on erittäin sopiva
kuvaamaan Helsingin yliopiston teologista tiedekuntaa autonomian
ajan jälkipuoliskolla, erityisesti sen kautta toteutunutta säätykiertoa.
Jos hahmotellaan tyypillistä jumaluusopillisessa tiedekuntayhdistyksessä toiminutta ylioppilasta, jota sellaisenaan ei luonnollisesti koskaan
ole ollut olemassa, saadaan seuraava eri vuosikymmeniä kuvaava malli.
1850–60-luvulla hän oli suomen kielen edistämisestä vakuuttunut,
ruotsinkielisen koulun käynyt papinpoika maaseudulta. Hänen tapakulttuurinsa ei poikennut sivistyneistön tuolloisesta yleisestä tavasta.
1880-luvulla jumaluusopin ylioppilas oli isänmaallinen, talonpoikaistaustainen suomenkielisen koulun käynyt ensimmäisen polven sivistyneistön edustaja, joka vastusti naisemansipaatiota, kristinuskosta
irtautunutta kulttuurielämää, osallistumista maalliseen huvielämään ja
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jolle sivistyneistön elämäntapa oli vieras. 1900-luvun alussa tyypillinen
ylioppilas oli niin ikään suomenkielisen koulun käynyt työläis- tai
torpparitaustainen nuori, joka kannatti täysraittiutta ja ankaraa toverikuria sen valvomiseksi sekä piti tiedekuntayhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä henkilökohtaisen uskonelämän synnyttämistä ja hoitamista.
Hän tunsi kansan arjen, mutta 1880-luvun talonpoikaisylioppilaan tavoin osasi ruotsia merkittävästi huonommin kuin ruotsiksi koulunsa
käyneet 1850- ja 1860-luvun ylioppilaat. Ruotsinkielisen sivistyneistönuorison kosmopoliittisuus oli hänelle vierasta.
Onkin syytä arvella, että ruotsinkielisten ylioppilasradikaalien esittämä kritiikki teologian ylioppilaiden sivistymättömyydestä ei perimmältään viitannut heidän tiedollisiin ominaisuuksiinsa – joista tosin ruotsinkielisen rotuideologian edustajilla oli vaatimaton käsitys samoin kuin
suomenkielisten ulkonäöstäkin. Sivistymättömyys-kritiikki ei myöskään
johtunut teologisen koulutuksen puutteista. Jumaluusopin ylioppilaat
olivat sivistymättömiä, koska he ensimmäisen polven sivistyneistön
edustajina olivat kotoisin sivistymättömästä kansasta. He olivat säätytaustaltaan alaluokkaisia ja aikansa sivistyneen tapakulttuurin ulkopuolella kasvaneita. Suomenkielisten, suomeksi koulunsa käyneiden ylioppilaiden ruotsin kielen taito oli lisäksi huonompi kuin 1850-luvun
jumaluusopin ylioppilaiden, joiden koulukieli oli ollut ruotsi. Lisäksi
tämä uutta sivistyneistöä edustava joukko uskonnollisesti kyseenalaisti
ja tuomitsi vanhan sivistyneistön tapakulttuurin.
Teologian opiskelijat sekä alaluokkaistuivat ja kansanomaistuivat
taustaltaan että uskonnollistuivat samanaikaisesti. Jumaluusopin ylioppilaiden kautta kanavoitui kansan ja maaseudun protesti kaupunkilaissivistyneistön ruotsin kieltä, elämäntapaa, uskonnollista ja yhteiskunnallista liberalismia vastaan. Alempien yhteiskuntaluokkien jälkeläisten
rekrytoituminen papeiksi ei merkinnyt papiston radikalisoitumista,
vaan kääntymistä konservatismiin. Itse asiassa kääntymisestä puhuminen on epätarkkaa sikäli, että verrattuna varhempaan papistoon jumaluusopin ylioppilaat olivat konservatiivisia, mutta teologiaa opiskelemaan lähteneet alempien yhteiskuntaluokkien lapset eivät itse ”muuttuneet” konservatiivisemmiksi. He toivat tiedekuntayhdistykseen ”kansan” ja maaseudun konservatiivisuuden, sen säätysidonnaisen uskonnollisen hartauden ja tapakulttuurin.
On itse asiassa mielenkiintoista, miksi jumaluusopin ylioppilaat ei368

vät niin sanotusti poliittisesti radikalisoituneet aikana, jolloin kaksi kolmannesta heistä oli ensimmäisen polven sivistyneistöä. Yksi tekijäryhmä
lienee jo aiemmin usein mainittu ylioppilaiden maalaisuskonnollisuus,
esivaltauskollisuus ja patriarkalismi sekä tiedekunnassa vallinnut konservatiivinen raamattuteologia. Toinen tekijä lienee se, että yhteiskunnallinen radikalismi yliopistonuorison parissa liittyi uskonnolliseen vapaamielisyyteen sekä sittemmin ruotsinkielisen sivistyneistön ja sosialistien uskonnonvastaisuuteen. On melko luonnollista, että ensimmäisen
polven suomenkielinen teologisivistyneistö ei radikalisoitunut arvostelemaan kristinuskoa ja kirkkoa vapaamielisen, pääosin ruotsinkielisen ylioppilasnuorison tavoin tai historiallisen materialismin ideologisista lähtökohdista. Jumaluusopin ylioppilaat kyllä ”radikalisoituivat”, mutta
konservatismiin, suomen kieleen ja raittiusliikkeeseen.
Alemmista yhteiskuntaryhmistä tulleet jumaluusopin ylioppilaat eivät rekrytoituneet myöskään kaikkein köyhimmästä väestönosasta,
laajenevasta tilattomasta väestöstä tai kaupunkilaisköyhälistöstä. Omalla
kohdalla toteutunut tai toteutumassa oleva sosiaalinen nousu ehkä
tyynnytti radikalismia, jonka purkautumisteinä toimivat raittiusaate ja
suomenkielinen suomalaisuus. Mitä sitten ajattelivat 1880-luvulla tiedekuntayhdistyksen hajaantumisessa sen toiminnasta erottuneet jumaluusopin ylioppilaat muuta kuin että kristitty voi osallistua maallisiin
huveihin, sitä eivät lähteet kerro. Joka tapauksessa Jumaluusopillisen
ylioppilastiedekunnan eri sukupolvien edustama radikalismi oli suomalaisuusradikalismia. Se vastusti ruotsinkielistä valtakulttuuria ja edisti
kansankieltä. Autonomian ajan jumaluusopin ylioppilaiden historia ei
ole suurmieshistoriaa. Ylioppilaiden suomalaisuusradikalismi kuvaakin
”alhaalta päin” tapahtunutta yhteiskunnallista muutosta; tässä tapauksessa suomenkielisestä kansasta nousseiden toimijoiden aktiivisuutta ja
sen merkitystä.
Teologisen tiedekuntayhdistyksen vaiheet heijastavat sitä, miten
”ohuita” olivat yliopiston ympärille ryhmittyneet, yhteiskunnallisia uudistuksia tai uskonnollista radikalismia ajaneet ryhmät ennen naisliikkeen ja työväenliikkeen organisoitumista. Papisto oli 1880-luvulta saakka rekrytoinut enemmistön uusista jäsenistään alemmista yhteiskuntaluokista. Talonpoikien ja työläis- ja torpparitaustaisten ylioppilaiden
suhteellisesti suuri rekrytoituminen teologiseen tiedekuntaan ei ilmennä
köyhälistön oikeaoppista luokkavihaa eikä kirkon johtajien pelkäämä
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sosialistien suuri kannatus valtiopäivävaaleissa tarkoittanut kannatusasteeseen verrattavaa uskontovihamielisyyttä. Kansasta nousseet ensimmäisen polven ylioppilaat suomenkielistivät luterilaisen papiston. Voikin esimerkiksi leikitellä ajatuksella, mitä tämä merkitsi suomalaiselle
luterilaisuudelle ja luterilaiselle kirkolle. Mikä olisi luterilaisen kirkon
asema ja jäsenmäärä tänään, jos sen suomenkielisen enemmistön pappeina olisikin koko autonomian kauden ollut ruotsinkielinen, säätyläistöä, sen arvoja ja elämäntapaa edustava papisto – esimerkiksi kansalaissodan ja uskonnonvapauden toteuttamisen jälkeisessä tilanteessa?
Tutkittava ajanjakso alkoi venäläisviranomaisten toimeenpanemalla
ylioppilasvalvonnan kiristymisellä ja päättyi kansalaissotaan. Tuona aikana jumaluusopin ylioppilaiden rooli niin sanottuina edelläkävijöinä
nykyaikaisen suomalaisen yhteiskunnan synnyssä liittyi ensinnäkin uskonnollisesti neutraaleihin kysymyksiin, joista ei ollut olemassa uskonnollista, raamatullista totuutta, kuten suomen kieleen ja säätykiertoon.
Raamatussa ei otettu kantaa siihen saiko suomen kieltä käyttää, pitikö
sivistyksen olla ruotsinkielistä tai kuka sai opiskella papiksi. Täysraittiutta, joka ei kuulunut perinteiseen uskonnollisuuteen tai Raamatun
maailmaan, puolestaan edistettiin niin yhteiskunnallisin kuin uskonnollisinkin argumentein, kun taas kuolemanrangaistusta vastustettiin
ajan henkeen vedoten vastoin perinnettä ja suurta osaa Raamatusta.
Ajan uudistusten vastustaminen ja arvosteleminen liittyi kysymyksiin, jotka horjuttivat luterilaisen kirkon, papiston ja kristinuskon hegemoniaa ja käsitystä kristillis-patriarkaalisesta yhteiskuntajärjestyksestä.
Yhteiskunnan sekularisoituessa pietistinen, maailmasta erottautuva
pappisihanne muodostui hallitsevaksi. Papin ja kristityn ideaalikuvaksi
tuli puritaaninen, alkoholista, tanssista, maallisista huveista ja taiteesta
uskonnollisista syistä kieltäytyvä ihminen. Tällä jumaluusopin ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksessä 1800-luvulla muotoutuneella kuvalla,
joka ei noussut Raamatusta, vaan 1800-luvun talonpoikaisesta uskonnollisuudesta, fundamentalistisesta raamatuntulkinnasta ja anglosaksisen uskonnollisuuden vaikutuksesta, on ollut kauaskantoinen vaikutus
siihen, mitä kristittynä olemisen on Suomessa ajateltu edellyttävän.
Jumaluusopin ylioppilaiden kansalliset harrastukset olivat yksi ilmentymä tuon ajan yliopistonationalismista. Eurooppalaisessa yliopistonationalismissa on ollut kaksi eri linjaa. Toisaalta yliopistot ilmensivät
ja loivat kulttuurista yhtenäisyyttä maissa, joissa poliittista yhtenäisyyttä
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ei vielä ollut. Näin tapahtui esimerkiksi Saksassa. Monikansallisissa
imperiumeissa, kuten Venäjällä ja Itävalta-Unkarissa tilanne oli toinen.
Yliopistoväki toimi nationalismin luojana keskittyen kansallisen historian ja kansallisen kielen edistämiseen.
Kuten tunnettua, näin tapahtui myös Suomessa. Sen sijaan ei ole
yleisesti tunnettua, mikä rooli teologisella tiedekunnalla ja teologian ylioppilailla oli tässä prosessissa. Vuodesta 1853 teologisessa tiedekunnassa
alkoi myös suomalaisen historian opetus. Suomen kirkkohistoria oli oppiaine, joka aiemmin ei ollut kuulunut suomalaisen papiston koulutukseen.
Näkökulmaltaan ja tulkinnoiltaan Suomen kirkkohistorian opetus poikkesi radikaalisti ulkomaisten tutkijoiden käsityksistä Suomen historiasta.
Samaan aikaan kun ylioppilaille luennoitiin uutta, suomenkielisen
kansan kulttuuriarvoa korostavaa historiaa, ylioppilaat valitsivat yhdistyksensä pääkieleksi kansankielen. Kyse oli yhdestä eurooppalaisen
yliopistonationalismin ilmentymästä. Vuodesta 1853 alkaen tuleva suomalainen papisto sai kansallisen historian opetusta sekä edisti kansankielen käyttöä ja käyttöönottoa yliopiston virallisena kielenä. Teologisesta tiedekunnasta ja suomalaisesta papistosta muodostui, eri opiskelijasukupolvien yhteiskunnallisista näkemyseroista huolimatta, autonomian ajan laajimmin suomenkielistynyt akateeminen ammattiryhmä.
Yhteiskunnallisen säätyhierarkian muuttuminen ja patriarkalismin
murtuminen olivat kaksi papistoon ja sen asemaan syvällisesti vaikuttanutta muutosta. Hierarkian muuttuessa ennen sivistyneistöön identifioitunut papisto ja kirkko löysi liittolaisekseen kansan, joka oli kelvollinen liittolainen myös sivistyneistön uskonto- ja kirkkokritiikkiä vastaan. Näin tekivät jo jumaluusopin ylioppilaat. Fennomanisoituvan papiston tulkitsema ”kansa” oli jotain muuta kuin säätyläisten luoma representaatio; ylioppilaiden enemmistö oli itse kotoisin tästä ”kansasta”.
Oman aikamme tunnettu kansainvälinen ilmiö on uskonnollisen
fundamentalismin nousu maissa ja kulttuureissa, jotka ovat kokeneet
nopean modernisaation ja ulkoisen, monessa suhteessa ylivertaisen länsimaisen kulttuurin muutospaineen. Yhteiskunnallisen murroksen synnyttämä uskonnollinen, uskonnollista argumentaatiota käyttävä fundamentalismi on uskontorajat ylittävä ilmiö. Se ei pyri ”paluuseen” alkuperäiseksi ja jumalalliseksi ajateltuun yhteiskuntaan, vaan kulloisenkin
nyky-yhteiskunnan säilyttämiseen ja muutosten vastustamiseen.
Sekularisaatiossa papiston yhteiskunnallinen hegemonia heikkenee
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ja murtuu tai muuttuu. Uskonnollisen fundamentalismin nousu ei ole
jotain, mikä on tapahtunut tai tapahtuu vain jossain muualla, Suomen
ulkopuolella. Näin tapahtui myös suomalaisen yhteiskunnan muutosja modernisaatiovaiheessa 1800-luvun lopulla. Taide-, huvielämä- ja
naiskysymyksistä käyty keskustelu kuvastaa 1870- ja 1880-lukujen suomalaisten teologian ylioppilaiden radikalisoitumista, joka johti uskonnolliseen fundamentalismiin. Beckiläisen raamattuteologian Suomessa
saama kannatus ja talonpoikaisen, pietistisväritteisen kristityn ideaalikuvan muodostuminen ei ollut uskonnollinen, vaan uskonnollis-yhteiskunnallinen ilmiö. Siinä yhteiskunnallinen konservatismi sai uskonnollisen konservatismin muodon.
Jumaluusopin ylioppilaiden historia osoittaa, että papiksi opiskeleva
nuoriso laajalti omaksui tämän uskonnollis-yhteiskunnallisen konservatismin. Heille, kuten joillekuille myöhemmille ilmiön arvioijillekin,
fundamentalistinen tukeutuminen Raamatun kirjaimeen merkitsi oikeaa uskonnollisuutta, raamatullisuutta. Yhteiskunnallisten muutosten
paineessa turvauduttiin tulkintaan. Ikuisiksi, ehdottomiksi ja muuttumattomiksi auktoriteeteiksi tulkittiin Raamattu ja historia.
Suurlakon jälkeen tämä sukupolvi väistyi tiedekuntayhdistyksestä,
mutta sen jäsenet, entiset ylioppilaat, vaikuttivat vielä pitkään luterilaisen kirkon ja koululaitoksen viroissa. Suurlakon jälkeisen uudentyyppisesti orientoituneen ylioppilassukupolven vaikutus kesti vain kymmenisen vuotta. Sen yhteiskunnallisen avautumisen linja puolestaan päättyi
kun kansalaissota alkoi.
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kirjoittautunut Lukander toimi vuosina 1862–1865, varhaiseen kuolemaansa saakka, lähetyskoulun johtajana. Carpelan 1928, 155.
56 HYK TYT, ptk 3.11.1856, § 2; 23.2.1857.
57 HYA TTA , teol. tdk. matrikkelit 1853–1878. Förteckning öfver Embets- och
Tjenstemen - - Vår-Termin 1853; Vår-Termin 1854, 20.
58 Vuosina 1859–71 ylioppilaat olivat kaikki valmistuneet kouluista, sillä
mahdollisuus yksityisopetuksen perusteella ylioppilastutkintoon osallistumiseen oli säädetyn viiden vuoden siirtymäajan jälkeen poistunut. Waris 1940,
216. Ruutu 1939, 52–53. Ojala 1962, 341, 350.
59 Autio 1971, 24.
60 Tähän on laskettu myös kolme ylioppilasta, joiden isää ei tunneta. Nämä
avioliiton ulkopuolella syntyneet teologian opiskelijat kuuluivat äitinsä
perusteella tähän ryhmään.
61 Kaupunkilais- ja maaseututaustojen ero näkyi myös humanisteissa. Vuoden
1868 39 länsisuomalaisesta humanistista vain kolme oli kotoisin Turun
kaupungista. Klinge 1967, 5 viite 4.
62 HYA TTA Teologisen tiedekunnat matrikkelit 1847–1875, 1875–1888.
Matrikkeleissa läsnäolijat on ilmoitettu lukuvuosittain. Lukumääriä
laskettaessa kukin ylioppilas on huomioitu vuosittaisessa tilastossa vain
kerran. Matrikkeli- ja luettelotiedot vuosilta 1875–1879 sisältävät kaikki
kirjoilla olleet.
63 HYK TYT ptk 14.2.1853; hist.kielitiet. yo.tdk ptk 1853; lääketiet. yo.tdk
ptk 1853; matem.luonnontiet. yo.tdk ptk 1853.
64 Lindelöf oli promovoitu filosofian maisteriksi 1850, teologian kandidaattitutkinnon hän suoritti vuonna 1856. Teologian tohtoriksi hän väitteli 1863
ja toimi työurallaan uskonnon lehtorina, Hauhon kirkkoherrana ja
Porvoon tuomiokapitulin asessorina sekä valtiopäiväedustajana. Savokarjalainen Calonius ei tutkinnon suorittamisesta huolimatta tehnyt uraa
pappina. Hän toimi Kuopion tuomiokapitulin notaarina ja jäi eläkkeelle
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Kuopion lääninhallituksen kääntäjän virasta. HYK TYT, ptk 11.4.1853, §
3. Förteckning öfver Embets- och Tjenstemen – Vår-Termin 1853; Vår-Termin
1854, 20. Wennerström 1885, 477. Carpelan 1928, 117, 173, 187.
HYK TYT ptk 4.4.1853, § 4; ptk 11.4.1853, § 3.
Ylioppilaiden dekaanista käyttämä kaitsija-nimitys löytyy ensimmäisen
kerran painetussa muodossa Polénin toimittamasta Mehiläisestä 1/1859 ja
”jalkurit” (yliopistopoliisin merkityksessä) Mehiläisestä 4/1859. Ks.1800luvun kirjasuomen sähköiset aineistot, www.kotus.fi. 1800-luvun kirjasuomen asiantuntemuksesta kiitän erikoistutkija, FT Petri Lauermaa.
HYK TYT ptk 3.10.1853, § 7. HYA Ylioppilasmatrikkeli 1817–1865,
565. Förteckning öfver Embets- och Tjenstemän - - Vår-termin 1854, 19.
Paldani toimi suomenkielisenä sihteerinä myös kevätlukukauden 1855 ja
osallistui tuolloin Kyyhkysen toimittamiseen. Paldani, joka oli Länsisuomalaisen osakunnan jäsen, oli valmistunut filosofian maisteriksi 1853.
Teologista tutkintoa hän ei suorittanut. Työuransa hän suoritti maanmittaustoimen parissa ja Loviisan postimestarina. Carpelan 1928, 175.
Anttila 1936, 410. Krohn 1954, 10.
HYK TYT Kyyhkynen 1859. HYK TYT ptk 31.1.1859, § 6; 28.11.1859, §
1. Suvanto 1994, 101.
Kommentti liittyi savo-karjalaisen osakunta-aktiivin A. E. Ahlqvistin
määräaikaiseen erottamiseen yliopistosta, Luukkanen 2000, 98–99.
Savo-karjalaisten ylioppilaiden väittelyistä 1830-luvulla Luukkanen 2000,
60–61, myös n. 139–140 ja vuonna 1846 perustetusta suomalaisesta
seurasta G. Rein 1899, 65–72; Waris 1939, 85.
Mandellöf 1910, 277. Leino-Kaukiainen 1989, 331–332.
Hroch 1985, 65. Sulkunen 2004, 46–52, 227 n. 113.
HYK TYT, ptk 16.3.1857, § 3. Bergroth oli yksi tiedekuntayhdistyksen
tuolloisia aktiiveja ja hän oli myös tiedekuntalehti Kyyhkysen toimittajana
syyslukukaudella 1857. Hän oli tullut ylioppilaaksi vuonna 1855 ja hänet
vihittiin papiksi vuonna 1859. Bergroth kuoli Luumäen kirkkoherrana
vuonna 1900. Wennersrtöm 1885, 417. Colliander 1918, 364–365. Autio
1971, 81.
Bergin kirje Armfeltille vuodelta 1856, suomennos ks. Thiodolf Rein 1905,
197. Vrt. Liikanen 1995, 94–95. Julkisissa puheissa Suomen tilanne
esitettiin eri tavoin, Bergin puhe teologisen tiedekunnan promootioillallisilla 28.5.1857 Finlands Allmänna Tidning 2.7.1857; Wiborg 44/
9.6.1857.
Iisalo 1968, 110–119. Luukkanen, www.kansallisbiografia/Cygnaeus Uno
HYK TYT, ptk 16.2.1857, § 3; ptk 16.3.1857, § 3; ptk 30.3.1857, § 3.
Muita suomeksi pidettyjä esitelmiä HYK TYT, ptk 16.3.1863, § 3 ”hätävalheesta”.
Opetusohjelmassa olisi perinteiseen kansanopetukseen kuulumattomia
aineita, mutta vain ”ajan hengen” vaatimuksesta. Turun, Porvoon ja
Kuopion tuomiokapitulien lausunnot olivat samansuuntaisia kuin vuoden
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1851 koulukomitean esitykset: kansakouluista esitettiin lukkarien johtamia
rippikouluun valmistavia opinahjoja. Iisalo 1968, 115, myös viite 11.
Luukkanen 2003.
”senkaltaisista uskonnollisista aiheista, joista ei vielä selvää käsitystä saatu,
jokainen voi sanoa mielipiteensä, sillä ei ole keneltäkään kielletty, aina ja
jokapaikassa woimansa jälkeen totuutta etsiä.” HYK TYT, ptk 30.3.1857, §
4; ptk 6.4.1857, § 4.
Juva Eräitä pohjalaisten ylioppilaitten kirjeitä 1850- ja 1860-luvulta, 420;
1950, 197.
Kirjoituskilpailua ehdotti Fredrik Polén. Vastaava kilpakirjoitus järjestettiin
historiallis-kielitieteellisessä tiedekuntayhdistyksessä pari vuotta myöhemmin. HYK TYT ptk 10.11.1862, § 2. Klinge 1967, 46.
HYK TYT ptk 28.2.1853, § 2.
HYK Kyyhkynen 1/28.1.1856. Kirjoittaja huudahtaa: ”Oi, eikö meidän
tästä tulisi iloita ja riemuita ihanasta kansasta ja suloisesta maasta. Woi
ystäväni! Tämä on kallis ja arwaamatoin lahja - - . Meidän tulee siis uhrata
lahjaa ja kiitos-uhria kaikesta sydämmestämme ja kaikesta woimastamme
tälle rakastetulle Suomelle, tälle syntymämaallemme.”
HYK Kyyhkynen 1/28.1.1856. ”Ottakaamme siis ajasta vaari, aika on kallis;
tehkäämme työtä, olkaamme valppaat, uutterat sillä kun yö tulee ei kukaan
voi työtä tehdä.”
HYK Kyyhkynen 1/28.1.1856.
HYK TYT Kyyhkynen 1/28.1.1856.
M. A. Castrénia oli tiedekuntalehdessä käsitelty jo edellisenä vuonna.
Tuolloin anonyymi artikkeli ”Hvilka känslor lifvade Castrén?” esitteli hänet
”oikean” isänmaallisen hengen ilmentymänä; suomen kielen edistäjänä ja
miehenä, joka ei jättänyt isänmaataan vaikka hänelle tarjottiinkin virkaa
Pietarista. HYK TYT Kyyhkynen 3/1855; 1/28.1.1856. Smith 1991, 21.
HYK TYT Kyyhkynen 1/28.1.1856. Förteckning öfver Embets- och
Tjenstemän - - Vår-Termin 1856, 19. Wennerström 1885, 456. Colliander
1910, 134, 135, 215, 221, 277, 538. Carpelan 1928, 185.
Hobsbawm 1994, 27, 99, 117, 119. Vrt. Siltala 1999, 118–119.
Punaisen Tasavallan 17 tunnetusta jäsenestä Robert Alcenius ja Carl Gustaf
Swan suorittivat teologisia opintoja valmistumatta papiksi. FT Johan
Viktor Calamnius, vuosien 1877–1878 valtiopäivämies, sen sijaan suoritti
kandidaattitutkinnon 1876, toimi Kuopion tuomiokapitulin notaarina sekä
vuodesta 1886 tuomiorovastina. Ohto Manninen 1986, 117–176. Klinge
1997, 195–200.
Alapuro 1988, 86–87. Heikkilä 1990, 501, 502–503, 504. Suomalainen
1800-luvun kansalaisuskonto näkyy muun muassa isänmaata ja kansaa
käsittelevien virsien lisääntymisenä, kuten Pentti Lempiäisen tekemä vuosien
1701 ja 1886 virsikirjojen vertailu osoittaa. Lempiäinen 1978, 309–313.
HYK TYT ptk 16.4.1860, § 2; ptk 27.1.1868, § 2. Pinomaa 1946, 123–
124. Engman & Jungar 1980, 41. Vuonna 1867 esitelty opiskelustipendi
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Tarttoon ja siihen kuulunut papintyö Inkerinmaalla ei nostattanut kommentteja tiedekuntayhdistyksessä. Samaan aikaan yleinen suhtautuminen
Venäjän-stipendeihin oli myös muuttunut. Stipendiehtoja ja stipendien
luonnetta muutettiin 1860-luvulla ja niiden suosio kääntyikin nousuun,
kun stipendiaatit saattoivat opiskella muutakin kuin venäjää. HYK TYT
ptk 4.11.1867, § 2. Flink 2004, 91–92.
Luukkanen 2000, 98–99. Flink 2004, 90–92. Ketola 2004, 68–73.
Carpelan 1928, 185.
Krohn 1954, 358. Suomenkielinen latinan kielioppi julkaistiin 1858,
saksan kielioppi 1861, kreikan ja ranskan kieliopit 1863, venäjän 1864 ja
englannin kielioppi vuonna 1867. HYA Ylioppilasmatrikkeli 1817–1865,
583.
Dekaani Schaumanin ehdotuksesta tiedekuntayhdistykseen perustettiin
toimikunta, jonka tehtäväksi tuli hankkia yhdistyksen käyttöön ulkomailla
julkaistua kirjallisuutta. Murman oli kyseiseen tehtävään valittujen
inspehtorin, kuraattorin ja kahden maisterin ohella toimikunnan ainoa
ylioppilasjäsen. HYK TYT ptk 11.4.1856, § 1. Krohn 1954, 358. Sulkunen
2004, 198.
Snellman 1996, 58, 286–288, 439. Koskenvesa 1987, 92–103.
Krohn 1954, 358. Koskenvesa 1987, 103–120. Inkerissäkin Murmanilla oli
kirjallisia harrastuksia, mutta hänen ainoaksi omaksi julkaisukseen jäi Selitys
häätavoista Inkerinmaan Suomalaisissa seurakunnissa vuodelta 1872.
Herännäispappien suomentamista teoksista ja suomennostyön tavoitteista
Kansanaho 1988, 62–74.
Kirjoittauduttuaan yliopistoon vuonna 1855 Hirvinen opiskeli ensin
jonkin aikaa historiallis-filologisessa tiedekunnassa. Yhdistyksen ruotsinkielisenä sihteerinä hän toimi huhti–toukokuussa 1859 ja Kyyhkysen toimittajana syyslukukaudella 1857. HYK TYT ptk 20.4.1857, § 6. HYA
Ylioppilasmatrikkeli 1817–1865, 631. Förteckning öfver Embets- och
Tjenstemän - - Vår-termin 1857, 3.
Ylioppilas Hirvisestä tuli vuonna 1879 Ylistaron kirkkoherra ja hän toimi
pappissäädyn edustajana vuoden 1882 valtiopäivillä. Vaasan
pappeinkokouksessa vuonna 1885 hän ehdotti, että työväestölle olisi
annettava edustus valtiopäivillä ja että työväestöä varten olisi perustettava
sairausvakuutus- ja vakuutuslaitoksia, pankkeja ja osuusliikkeitä. Hirvisen
pappeinkokousehdotuksen esikuvana oli eräs saksalainen sosiaalipoliittinen
reformiohjelma. Keskustelun aiheesta katkaisi kuitenkin arkkipiispa
Renvall. Hänen mielestään ehdotukset työväestön aseman parantamisesta
menivät liian pitkälle eivätkä ns. suurten kulttuurimaiden reformiesitykset
sellaisenaan soveltuneet Suomen oloihin. HYK TYT ptk 20.4.1857, § 6.
Wennerström 1885, 455. Juva 1960, 125.
Esimerkiksi esitys yhden vakinaisen puheenjohtajan valitsemiseksi koko
ylioppilaskunnalle tuli jumaluusopilliseen tiedekuntaan vuonna 1863
Uusmaalaisen osakunnan nimissä. HYK TYT ptk 19.10.1857, § 2; ptk
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12.11.1857, § 1; ptk 20.2.1863, § 4; ptk 27.2.1863, § 1. Schybergson
1917, 115, 119–121. Klinge 1978a, 73. Ahonen 2003, 48–49.
HYK TYT, ptk 16.2.1863, § 3. Oikeustieteen ylioppilaiden vastauskirjelmä
luettiin 2.3.1863. HYK TYT, ptk 2.3.1863, § 2. Oikeustieteellisen
tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjat eivät ole säilyneet (prof. Mikael Hidénin
tiedonanto), joten asian käsittelystä oikeustieteellisessä tiedekuntayhdistyksessä ei ole tietoa.
Klinge 1967, 6.
C. H. Caloniuksesta tuli sittemmin Viipurin hovioikeudenneuvos, senaatin
prokuraattori ja valtiopäivämies. Autio 1971, 81.
Rommi 1964, 218–235; 1975, 73–74. Hroch 1985, 72, 178. Suomen
kielen ja suomenkielisen kansan varhaista kulttuurista kehitystä
hahmottelevista teologisen tiedekunnan luennoista 1850-luvulla Luukkanen
2000, 126–138; 2003.
HYK TYT, ptk 23.3.1857, § 1.
Esim. HYK TYT, ptk 12.10.1857; ptk 9.2.1863, § 3.
HYK TYT, ptk 10.12.1853, § 2; 30.1.1854, § 3. Förteckning öfver Embetsoch Tjenstemen - - Vår-Termin 1854, 18. Wennerström 1885, 523. Vuonna
1850 filosofian maisterin tutkinnon suorittanut Tengén vihittiin papiksi
1854 ja hän siirtyi työskentelemään Pietarin alueelle 1863. Muolaan
kirkkoherraksi hän tuli vuonna 1873. Harless-vaikutteista Suomessa
Murtorinne 1986, 83, 97, 290; Luukkanen 1993, 163.
Kyseisen kokouksen esitelmäaiheena oli ”Miksi kuninkaatar Kristiina oli
moitittava?”. HYK TYT, ptk 6.2.1854, § 2.
HYK TYT, ptk 4.12.1854, § 2.
Silfverhuth 1977, 224–226. Jussila 1996, 39. Klinge 1997, 257. Vuosina
1848–1850 valvontaa kiristettiin Ranskan vallankumouksellisen
kuohunnan ja Venäjällä paljastuneiden ”salaliittojen” vuoksi. Salaseuraksi
luokiteltu Pyhän Kyrilloksen ja Metodiuksen veljeskunta oli tieteellinen
keskusteluseura ja Petrasevskin, nuoren oppineiston poliittisen keskusteluseuran, salaliittolaisia oli esim. F. Dostojevski. Kalleinen 1994, 296.
Tamelander hankkiutui Qvantenin lähipiiriin ja tarjoutui Suomeen
menevän postin kuljettajaksi. Suomeen tulleesta lähetyksestä poistettu
kielletty kirjallisuus sekä Tamelanderin poikkeustietä saama matkustuslupa
herättivät huomiota. Erikoiseksi tapahtuman tekee, että
kenraalikuvernöörille edullisen vakoojan lopulliseksi paljastajaksi on
nimetty kenraalikuvernöörin kanslian päällikkö Edvard Walleen, joka olisi
kehottanut ylioppilaita ajamaan roiston pois keskuudestaan. Mandellöf
1910, 283–284. Klinge 1967, 30–31. Kalleinen 1994, 296.
HYK TYT, ptk 5.11.1855, § 2.
Tamelander erotettiin yliopistosta 1855. Tor Carpelanin matrikkelitietojen
mukaan hän työskenteli vuodesta 1857 virkamiehenä kenraalikuvernöörin
kansliassa Moskovassa. Carpelan 1928, 180–181. Prosessista ja
kansalaismielipiteen vaikutuksesta vakoiluasiassa Klinge 1967, 33–36.
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116 Tässä tapauksessa viranomaisten informaattorina toimi juhliin tilatun
sotilassoittokunnan esimies. Snellman arvioi Töölön tapahtumien vaarantavan hallituksen aloittaman aiempaa vapaamielisemmän yliopistopolitiikan
ja arveli, että ”siinä he nyt ovat maljailleet minun professuurini”. HYK
TYT, ptk 10.12.1855, § 1. Mandellöf 1910, 284. Schybergson 1918, 249–
250. G. Rein 1943, 21–28. Klinge 1967, 36–42.
117 Heikel 1940, 520.
118 HYK TYT, ptk 17.11.1856, § 6; ptk 24.11.1856, § 2. Autio 1971, 4.
Fredrik Gottlieb Slöör, josta sittemmin tuli kirkkoherra Inkerinmaalle, oli
Kyyhkysen toimittajana kevätlukukaudella 1856. Slöörin veli Kaarlo Slöör
oli puolestaan tunnettu suomalaisuusmies, ensimmäinen Shakespearen
suomentaja ja Pietarin luterilaisen seurakunnan koulun johtaja. Krohn
1954, 10, 367, 393, 410; Kajava 1963, 58; Luther 2000, 207, 376–377.
119 Tappelupukarit olivat kirjoittautuneet yliopistoon vuonna 1854, Irenius
tosin ensin historiallis-filologiseen tiedekuntaan, josta hän vaihtoi teologiseen. He toimittivat useita Kyyhkysen numeroita vuosien 1854–1856 ja
1858 aikana. Irenius ei koskaan valmistunut; yliopiston matrikkelissa häntä
kuvaillaan mielisairaaksi. Berghäll vihittiin papiksi vuonna 1859,
pitäjänapulaiseksi Euraan hänet nimitettiin 1880 ja kirkkoherraksi 1885.
Hän suomensi sittemmin nimensä Vuoriseksi. HYK TYT ptk 11.5.1857, §
2; ptk 18.5.1857, § 1. HYA Ylioppilasmatrikkeli 1817–1865, 617, 618.
Förteckning öfver Embets- och Tjentstemen - - Höst-Termin 1856, 19.
Wennerström 1885, 416. Autio 1971, 12, 13.
120 HYK TYT ptk 20.9.1867, § 2; ptk 23.9.1867, § 2.
121 Hobsbawm 1964, 166. Smith 1991, 64. Anderson 1996, 113.
122 Anderson 1992, 4, 6–7, 75. Smith 1991, 13, 14, 53. Manninen 2000, 210–
211.
123 Smith 1991, 53, 61–62, 64. Manninen 2000, 210–213, myös viite 12.
124 Luukkanen 2000, 32–44; 2003, 71–89.
125 HYK TYT ptk 7.3.1864, § 2.
126 HYK TYT ptk 7.3.1864, § 2.
127 HYK TYT ptk 7.3.1864, § 2. Kuuliala 1934, 77–79, 81–82. Murtorinne
1986, 152–153; 1998, 385.
128 Paasivirta 1978, 222, 241–242. Suomen kieliolojen keskeistä lainsäädäntöä, ks. Herää Suomi, 119.
129 HYK TYT ptk 29.1.1866, § 2, § 6. Edellisen kokouksen pöytäkirja
tarkistettiin lukemalla se kokousväelle suomeksi. Autio 1971, 87. Kekonen
kuoli Saarijärven kappalaisena 1911.
130 Råbergh viitannee David Gustaf Mölsän kirkon tilasta pitämään suomenkieliseen esitelmään 23.11.1863. HYK TYT ptk 5.2.1866, § 6. Pinomaa
1946, 119.
131 HYK TYT ptk 12.2.1866, § 4. Kyyhkynen ei ilmestynyt vuosina 1864–
1865. Se perustettiin uudelleen tammikuussa 1866, ks. HYK TYT ptk
29.1.1866, § 2. Lillestä ja suomen kielestä 1860-luvulla Pinomaa 1946,
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118–119; Luukkanen 2000, 173–174.
132 Piispuusaikanaan Råbergh sitä vastoin käytti suomea verrattain virheettömästi ja sujuvasti, esitti Saarinen, joka perusti arvionsa kuulemaansa
saarnaan. Pinomaa 1946, 118. Luukkanen 2000, 153.
133 HYA Yliopiston matrikkeli 1865–1866. Autio 1971, 96–113. Bergroth
vaihtoi opintoalaa ja työskenteli sittemmin metsänhoitajana. Brummerista
tuli Pyhäjärven (Viipurin lääni) kappalainen. Vuonna 1867 seitsemän
Jyväskylässä opiskellutta kirjoittautui yliopistoon, heistä viisi teologiseen
tiedekuntaan.
134 HYK TYT ptk 12.2.1866, § 4. Murtorinne 1998, 385.
135 Rommi 1973. Rommi & Pohls 1989, 97, 100.
136 HYK TYT ptk 16.4.1855, § 2.
137 HYK TYT, ptk 15.10.1855, § 4; ptk 26.11.1855, § 2.
138 HYK TYT, ptk 29.10.1855, § 2. Kirkkohistorian professori B. O. Lille
luennoi ”isänmaan kirkkohistoriasta” esimerkiksi kevätlukukaudella 1855
joka viikko neljä tuntia. Ajatus, että kristinuskon ymmärtämiseksi oli
tärkeämpää tuntea kristinuskon historiaa kuin sen oppirakennelmia, on
peräisin Schleiermacherilta. Luukkanen 2000, 77, 126–138, 204.
139 HYK TYT, ptk 17.11.1856, § 3.
140 HYK TYT, ptk 10.11.1862, § 3. Petterson vihittiin papiksi vuonna 1864 ja
hän toimi pappissäädyn valtiopäiväedustajana vuosien 1882, 1885 ja 1888
valtiopäivillä. Vuoden 1888 valtiopäiviltä hän erosi julkisen skandaalin
saattelemana kesken istuntokauden kun paljastui, että hän oli hankkinut
väärentämillään asiakirjoilla, Asikkalan seurakunnan nimissä, huomattavia
rahasummia omaan käyttöönsä. Wennerström 1885, 497 (myös Pettersonin
julkaisutoiminta). Juva 1960, 198–199.
141 Wiborg nälvi avoimesti tuolloisia uskonnollisia näkemyksiä ja niiden
edustajia. Sen mukaan opettajakokous erosi myönteisessä mielessä aiemmin
pidetystä Porvoon hiippakunnan pappeinkokouksesta, jonka ”parlamentaarinen henki veti vertoja kalifaatin muinaisille neuvonpidoille”. Opettajien
kirkon ja koulun erottamista vastustava kanta oli kuitenkin lehden
edustaman linjan näkökulmasta pettymys. Prästaståndets protokoll 1863–
1864 II, 309–331. Wiborg 21/15.3.1861, ”Skolläraremötets Borgå
förhandlingar”. Österbladh 1933.
142 Iisalo 1968, 134–136.
143 HYK TYT ptk 8.12.1856, § 1.
144 Samasta asiasta keskusteltiin myös seuraavassa kokouksessa. Tuolloin
”tultiin melkein samaan päätökseen kuin viimmeinki”, mutta itse keskustelua ei pöytäkirjassa ole selitetty. HYK TYT ptk 19.10.1857, § 4;
26.10.1857 § 3; 2.11.1857, § 4.
145 HYK TYT, ptk 15.10.1855, § 4; ptk 26.11.1855, § 2.
146 HYK TYT, ptk 28.9.1863, § 3; ptk 5.10.1863, § 4. HYA
Ylioppilasmatrikkeli 1817–1865, 715. Autio 1971, 66.
147 HYK TYT, ptk 13.11.1854; 25.2.1856. Pöytäkirjoista ei käy ilmi, oliko
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ehdotus peräisin tiedekunnan opettajilta vai ylioppilailta. Kun tiedetään,
että professori Lille, lakkautetun Savo-karjalaisen osakunnan pitkäaikainen
kuraattori ja inspehtori, oli paitsi innostunut kulttuurihistoriasta ja jo 1840
valitellut ylioppilaiden vähäistä saksan kielen taitoa, ehdotus oli
luultavimmin peräisin opettajakunnasta. Luukkanen 2000, 86, 160–167.
Mölsästä Autio 1971, 47.
Mölsä ehdotti myös, että tenttejä pitäisi voida suorittaa koko lukukauden
ajan. Inpehtori Schauman sanoi laudatur-ehdotusta voitavan harkita, mutta
esitti käsityksenään että tenttien määrän lisäämisestä olisi toteutuessaan
enemmän haittaa kuin hyötyä. HYK TYT, ptk 23.11.1863, § 3. Juva
HYK TYT, ptk 17.11.1857, § 4.
HYK TYT, ptk 20.4.1857, § 2.
Pappisryhmän alkuperäisen ehdotuksen mukaan Suomen Lähetysseuran
toiminta piti ulottaa myös kotimaisen pakanuuden kitkemiseen ja todellisen kristillisyyden edistämiseen Suomessa. HYK TYT, ptk 14.11.1859, § 3;
21.11.1859, § 2. Kansanaho 1960, 74–78.
HYK TYT, ptk 14.11.1859, § 3. Myös Kyyhkynen 2/1857 ”Haureudesta”,
käsiteltiin kokouksessa 2.3.1857 § 3. Langenneiden naisten turvakodin
perusti sittemmin Helsinkiin 1880-luvun alussa vapaakirkollinen Emma
Mäkinen ja Turkuun Mimmi Lindvall. Kansanaho 1960, 193. Naisten
tekemästä käytännön työstä Markkola 2002.
HYK TYT, ptk 13.2.1860, § 4; 20.2.1860, § 2.
HYK TYT, ptk 29.9.1862, § 5; 6.10.1863, § 4.
HYK TYT, ptk 2.4.1855, § 3. Kirkkoonottamiskeskusteluista 1800-luvun
jälkipuolella Rajainen 1978, 327–331.
Hirvisen vasta-argumentteja ei ole kirjattu muistiin. HYK TYT, ptk
14.11.1859. Mandellöf 1910, 282–283. Autio 1971, 19.
HYK TYT, ptk 15.10.1860, 22.10.1860, § 3; 5.11.1860, § 3.
HYK TYT ptk 1.12.1862, § 4. Wennerström 1885, 466. Työurallaan
Karsten toimi ensin opettajana ja ala-alkeiskoulun rehtorina mm. Tampereella ja sittemmin Koivulahden kirkkoherrana.
HYK TYT ptk 1.12.1862, § 4.
HYK TYT ptk 9.3.1857, § 3. Åbo Tidning 83/22.10.1858, ”Om prestbrist
och prestbildning”.
Förteckning öfver Embets- och Tjenstemen - - Vår-Termin 1856; Vår-Termin
1859; Höst-Termin 1859. Gummerus 1920, 246. Björklund 1939, 108. Juva
1950, 164–167. Iisalo 1968, 136–138. Murtorinne 1992, 233–236.
Yliopistoon ilmoittauduttiin läsnäoleviksi lukukausittain. Kevätlukukausien
luvut kuvaavat kirjoittautuneiden lukumäärää helmikuun puolenvälin
paikkeilla, syyslukukausien luvut puolestaan lokakuun alun tilannetta.
Förteckning öfver Embets- ja Tjenstemen - - Höst-Termin 1860; Vår-Termin
1861; Vårtermin 1865; Höst-Termin 1866.
HYK TYT ptk 15.9.1862, § 2; ptk 13.2.1864: ptk 17.5.1865. Förteckning
öfver Embets- ja Tjenstemen - - Vår-Termin 1862; Höst-Termin 1862. Jotain

164

165
166
167
168
169
170
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172
173
174
175
176
177

178
179

dekaanin ”laadullisesta” tyytyväisyydestä teologisen tiedekunnan tuolloisiin
ylioppilaisiin kuvaavat esimerkiksi mainetodistusten arviot. Alhaisen
osallistumisprosentin vuonna 1865 ylioppilaiden mainetodistusten yleisin
arvio oli ”hyvä ja vakava käytös ynnä erinomainen ahkeruus”.
”Huonoimmillakin” käytös oli hyvä ja vakava ja ahkeruus kiitettävä. HYK
TYT ptk 17.5.1865, § 3.
HYK TYT, ptk 22.9.1862, § 5; 29.9.1862, § 3; 20.10.1862, § 2. Murtorinne 1986, 135–137. Kuraattorin kerrotaan lukeneen kirjoituksen Siperian
vangeista, jonka hän oli suunnitellut julkaisevansa Suomettaressa. Tämä
alustus ei ole säilynyt tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoissa. HYK TYT, ptk
28.4.1862, § 3.
HYK TYT ptk 15.10.1855, § 4; ptk 26.11.1855, § 2; ptk 11.2.1861, § 4
(pappispulasta).
HYK TYT ptk 3.11.1862. HYA Ylioppilasmatrikkeli 1817–1865, 679.
Förteckning öfver Embets- och Tjenstemen - - Höst-termin 1862. Koko
yliopiston opiskelijamäärä oli tuolloin 407.
HYK TYT, ptk 12.3.1860. Huomautukset liittyvät 1600-luvun
puhdasoppisuudesta pidettyyn alustukseen.
Juva 1950, 196.
Juva 1950, 316–319.
HYK TYT, ptk 16.3.1856, § 3.
HYK TYT, ptk 11.2.1856, § 6; ptk 18.2.1856, § 4; ptk 3.3.1856, § 4.
Granfeltin kotikartanon tanssikoulusta, jossa mm. Uno Cygnaeus oppi
tanssimaan, Luukkanen, www.kansallisbiografia/Cygnaeus,Uno.
HYK TYT, ptk 19.3.1856, § 1, keskusteltavana myös 25.3.1869, § 3.
HYK TYT, ptk 21.4.1856, § 2.
HYA TTA, teol. tdk:n matrikkeli 1867. Saarinen 1920, 158–163
(koulumuistoista)1996a, 1996b. Kaarninen & Kaarninen 2003, 72–73.
Pinomaa 1946, 120–121. Autio 1971, 115. Luukkanen 2000, 173–174.
Luther 2000, nro 772. Pinomaan artikkeli sisältää otteita Juho Saarisen
muistelmista.
HYK TYT, ptk 4.2.1856 § 3.
Kirkko-organisaatiosta vapaan henkilökohtaisen uskonnollisuuden yhtenä
auktoriteettina oli mm. Kierkegaard, jonka kirjoitukset näyttivät kelpaavan
niin uskonto- ja kirkkokritiikin lähteeksi kuin dekaani Schaumanin
lukemaksi teologisen tiedekuntayhdistyksen hartausmateriaaliksikin. HYK
TYT, ptk 17.10.1853, § 2; Juva 1950, 198–211 (myös tulevan kirkkohistorian professorin Herman Råberghin roolista osakunnan 1850-luvun
uskontokeskusteluissa), 302-303.
Juva 1950, 304–307.
Uusi saksalainen kirkkohistoria ja saksalainen välitysteologia olivat tulleet
Helsingin yliopistoon B. O. Lillen ja hänen oppilaansa A. F. Granfeltin
mukana jo vuonna 1840. Juva 1950, 316–317. Luukkanen 1993
(Granfeltista); 2000 (Lillestä).
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180 Tämä arvostelu tosin liittyi Juvan tulkinnan mukaan osakunnassa vallinneeseen ns. käytännölliseen materialismiin. Viipurilaisessa osakunnassa oli
keskeisesti esillä pikemminkin huvielämä, ”viini, laulu ja naiset”, kuin
henkiset harrastukset tai uskonnollisen vapaamielisyyden pohtiminen. Juva
1950, 317–319.
181 Malkavaara 1953, 5.
182 HYK TYT, ptk 15.9.1862 § 2; myös 9.2.1863 § 1.
183 HYK TYT, ptk 30.3.1863, § 2; ptk 23.11.1863, § 3.
184 Mandellöf 1910, 280, 285.
185 HYK TYT ptk 21.9.1868, § 1. Heikel 1940, 520, 527, 541–542. Pinomaa
1946, 122. Klinge 1978b, 207 (ylioppilaiden reaktioista).
186 Uusmaalaisten vähäisyys teologian opiskelijoina näkyi esimerkiksi vuoden
1872 apurahojen jaossa. Paikalla ei ollut ketään uusmaalaista, joka olisi
voitu valita toimikuntaan. Vuoden 1873 alussa stipendien myöntämistapaa
ja -perusteita muutettiin, mutta ylioppilaiden osakuntaedustus jakotoimikunnassa säilyi. Osakuntien edustus vaihteli vuosittain; vuoden
kuluttua uusmaalaisillakin oli kaksi edustajaa. HYK TYT ptk 30.11.1872,
§ 1; 3.12.1873, § 5; 22.4.1874, § 2. HYA TTA teol. tiedekunnan
matrikkelit. Läsnäolleiden luettelot 1868–1879.
187 Wennerström 1885, 482, 512. Winter toimi tiedekuntayhdistyksen
sihteerinä vuoden 1871 ja kevätlukukauden 1872, Lydbeck puolestaan
syyslukukauden 1874. Schönbergistä tuli Toholammin kirkkoherra vuonna
1883 ja Lydbeckistä Petäjäveden kirkkoherra vuonna 1884.
188 HYK TYT, ”Kummallisia mietteitä tiede-kunnassamme”, Kyyhkynen 11/1872.
189 HYK TYT 3.2.1872 ptk § 5; 14.2.1872 § 4; 21.2.1872 § 3.
190 JMA, Arthur Gulinin muistiinpanot. L. Oskar Kjäldström Råberghista
Kyyhkynen 2/1953, 8. Heikel 1940, 653.
191 HYK TYT ptk 19.9.1877, § 1, § 5, § 6.
192 HYK TYT Kyyhkynen 1871.
193 Hildén oli sittemmin yksi vuonna 1888 ilmestymisensä aloittaneen
aikakauslehden Vartijan perustajista. HYK TYT. ptk 2.4.1873, § 2; ptk
5.11.1873, § 4.
194 Heikel 1940, 538, 539, 568.
195 Rommi 1973, 275–277. Rommi & Pohls 1989. Liikanen 1995, 160–165,
279–297. 1870-luvun ylioppilaiden yleistä aktivismia kuvastaa, että he
järjestivät näyttäviä mielenilmauksia lupia kysymättä ja seurauksista
piittaamatta. Yliopiston venäjän kielen professorin A. F. Nordqvistin
julkisesti kyseenalaistettua patsashankkeen eräälle Suomen sodan sankarille
– hän muun muassa kutsui patsashanketta venäläisvastaiseksi
demonstraatioksi – , ylioppilaat järjestivät hänelle naukujaiset.
Mielenilmauksen seurauksena oli, että vajaat 150 ylioppilasta erotettiin
määräajaksi yliopistosta. Klinge 1978a, 231–240.
196 Jumaluusopin ylioppilaiden suomalaisuusharrastusta osoittaa myös, että
yksi ensimmäisistä nimensä suomentaneista ylioppilaista – Aleksis Kiven
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197
198
199
200
201
202
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204
205
206

207
208
209
210

211
212
213
214
215
216
217

jälkeen – oli teologian ylioppilas Lauri Vihtori Widbom. Hän muutti
nimensä Pajulaksi vuonna 1875. HYK TYT ptk 23.9.1874, § 1;
28.4.1875, § 2. Ruutu 1939, 96. Heikel 1940, 569. Paunu 1990, 100.
Syyslukukauden 1874 pöytäkirjoja ei ole puhtaaksikirjoittanut tuolloisten
kokousten sihteeri Lybeck, vaan ne on puhtaaksikirjoitettu vasta keväällä
1876. HYK TYT ptk 29.3.1876, § 3. Heikel 1940, 694.
Heikel 1940, 650. Murtorinne 1986, 152–153. Luukkanen 2000, 137.
HYA Hertta Tirrasen haastattelut, Naemi Stenij. Pinomaa 1946, 113–114.
Krohn 1954, 271–273. Murtorinne 1986, 147–148. Pirinen 2001, 33, 38.
Sulkunen 2004, 52, 91, 153.
HYK TYT ptk 22.9.1875 § 4; ptk 26.1.1876, § 1, § 5.
Krohn 1954, 420.
Murtorinne 1978, 269. Rommi & Pohls 1989, 100. Suomen kielen tulosta
virkakieleksi 1880-luvulta alkaen Leino-Kaukiainen 1989, 333–335.
HYA Yliopiston matrikkeli 1868–1874. Autio 1996, 1–80.
Juva 1956, 128. Murtorinne 1978, 272.
HYK TYT 19.9.1877, § 1; 24.4.1879, § 3.
KA, Suomalaisen Nuijan arkisto, jäsenluettelo ja pöytäkirja 31.10.1880.
Mustakallio 1986, 153. Jussila 1989, 149. Sihvo 1989, 368 (Suomalainen
Nuija ruotsalaisia ja maltillisia suomenkielisiä vastaan: ”paitsi että oli
mahtavaa osoittaa sveci-paroille kelle herruus kuului, myös moderaattien
halventaminen tuotti kunniaa”). Klinge & Kolbe 1990, 73–77. Koivisto
1996, 117–118. Siltala 1999, 280. Vares 2000, 28–30. Virtanen 2001, 98.
HYK TYT ptk 2.2.1882, § 9. Autio 1996, 17.
Ylikangas & Pajuoja 1987, 61–62. Virtanen 2001, 96.
HYA TTK, Läsnäolleiden luettelot 1868–1879; Förteckning 1860–1869.
Hjelt 1907, 3. Klinge 1967, 64. Murtorinne 1978, 272.
Osakuntaan kuuluminen määräytyi yleensä syntymäpaikan mukaan.
Aatelisten etuoikeuksiin kuului, että he saivat vapaasti valita mihin
osakuntaan he liittyivät. Toisen polven ylioppilaat saivat valita osakuntansa
joko syntymäpaikkansa perusteella tai liittyä jäseneksi siihen osakuntaan,
johon heidän isänsä oli kuulunut. Osakuntajäsenyys ei siten kuvaa alueellista rekrytoitumista yksityiskohtaisesti, vaan 20-vuotisen tarkastelukauden
yleisenä muutoksena. HYA TTK Läsnäolleiden luettelot 1868–1879. Juva
1956, 121. Strömberg 1989, 301–302.
Klinge 1967, 15–16. Seppo Kuusisto 1978, 81–91.
HYA TTA Teol.tiedekunnan matrikkelit 1847–1875, 1875–1888.
Redogörelse 1881, 24; 1884, 25; 1887, 24, 1890, 26; 1893, 24. Opiskelijoiden kokonaismäärät ovat suuruusluokkaa ja opiskelijamäärän kasvua
kuvaavia likimääräisiä lukuja.
Hjelt 1907, 10, 11. Ruuth 1934, 151. Murtorinne 1978, 270, 272.
Klinge 1989, 786. Murtorinne 1992, 321–323.
Hjelt 1907, 10, 11.
Samaan aikaan, vuosina 1884–1885, kun avoimen uskontokriittinen
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ilmapiiri tuli Savo-karjalaiseen osakuntaan, tämän osakunnan jäsenten
määrä väheni teologisessa tiedekunnassa; osakunnan jäsenissä oli aiempaa
vähemmän papiksi opiskelevia. Malmberg 1977, 36, 39, 46.
218 HYK TYT ptk 17.1.1873, § 1.
219 HYK TYT ptk 29.1.1873 § 2, § 5.
220 Apologetiikkaa käsitelleen vilkkaan keskustelun päätti dekaani Råbergh
puolustaen apologetiikkaa, joka hänen mukaansa voi raivata tietä kristilliselle uskolle, vaikkakaan ei herättää sitä. HYK TYT 19.10.1882, § 5.
Braxén kuului Kyyhkysen toimituskuntaan syyslukukauden 1880 ja
kevätlukukauden 1882.
221 HYK TYT, ptk 29.1.1873, § 3.
222 Yhdistyksellä oli tämän lisäksi, vanhojen osakuntien mallin mukaisesti,
ollut alusta saakka oma lainarahasto. Sen vastuullisena hoitajana toimi joku
ylioppilaista. Lainarahasto karttui esimerkiksi tiedekuntayhdistyksen
jäsenmaksuista, ja sen varoista ylioppilaille myönnettiin ”opintolainoja”.
Lainarahaston hoitaja valittiin tehtäväänsä enemmistövaalilla yleensä
yhdeksi vuodeksi. ”Kassöörin” vaihtuessa suoritettiin aina tilintarkastus.
Lainat myönnettiin arpomalla. Arvonnassa olivat mukana myös ne, jotka
halusivat uudistaa aiemman lainansa. Pöytäkirjojen mukaan arvonnassa
olivat etusijalla ne, joille lainaa ei ollut aiemmin myönnetty. HYK TYT ptk
29.1.1873 § 2; ptk 5.11.1873 § 3.
223 Luukkanen 2000, 153.
224 HYK TYT ptk 15.3.1876, § 3.
225 HYK TYT ptk 29.1.1873, § 3; 9.4.1873, § 3. Aiemmasta
stipendikäytännöstä Hjelt 1894, 11.
226 HYK TYT ptk 29.1.1873, § 3.
227 HYK TYT ptk 5.2.1873, § 3. Ylioppilastutkinto muuttui tammikuun
1874 annetulla asetuksella, joten tämä päätös menetti nopeasti merkityksensä. Kirjalliset kokeet pidettiin kouluissa ja suulliset kuulustelut, joihin
pääsivät kirjallisen kokeen läpäisseet, yliopistossa. Uudesta järjestelmästä
Autio 1996, 15.
228 Esim. Topelius 1998, 279. Paasivirta 1978, 265–266, 267. Härkönen 1982,
Rommi–Pohls 1989, 87–88. Liikanen 1995, 153–154. Sulkunen 2004,
163–164.
229 Lukukauden ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa oli dekaani A. F.
Granfeltin ja dosentti H. Råberghin lisäksi paikalla vain 11 ylioppilasta,
seuraavassa jo 40. Arvostelun kohteena oli Kyyhkysen numero 12/1872.
HYK TYT ptk 27.1.1872, § 2, 3.2.1872, § 2. HYK TYT ptk 17.4.1872, §
4, § 5; ptk 30.9.1874, § 5.
230 HYK TYT ptk 15.11.1877, § 3.
231 HYK TYT ptk 15.11.1877, § 3. Lampinen 1982, 184.
232 HYK TYT ptk 8.11.1877, § 5.
233 Niemi 1983, 335, 338. Klinge 1997, 232–233.
234 August Ahlqvistin ja Agathon Meurmanin Kivi-kritiikistä Siltala 1999,
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180–183.
235 Sulkunen 2004, 154–164.
236 Sulkunen 2004, 164–166.
237 Sandelin, tuolloin Porin lyseon uskonnonlehtori, toi julki tätä koskevia
näkemyksiään kirjoittaessaan esimerkiksi vuonna 1901 kaupunkinuorison
siveellisestä tilasta ja sen ongelmista Teologisessa Aikakauskirjassa. Ijäs 1997,
491.
238 Knuuttila 1990, 358–362. Luukkanen 1993, 182–191.
239 HYK TYT ptk 17.4.1872, § 6; 24.4.1872 § 2, § 3.
240 HYK TYT ptk 24.4.1872 § 3. Knuuttila 1990, 358–362. Luukkanen
1993, 72–89.
241 Prestaståndets protokoll 1877–1878, 734–742.
242 HYK TYT ptk 22.11.1877, § 3. Wennerström 1885, 530. Wartiainen
vihittiin papiksi vuonna 1881. Autio 1996, 110.
243 HYK TYT ptk 22.11.1877, § 3.
244 HYK TYT ptk 22.11.1877, § 3.
245 HYK TYT ptk 18.2.1886, § 3. Taube oli Jyväskylän lyseon kasvatteja.
Punaiset murhasivat tämän Vehkalahden kirkkoherrana toimineen papin
(”elävältä paloiteltu”) huhtikuussa 1918. Autio 1996, 175;
www.sotasurmat.fi.
246 HYK TYT ptk 18.2.1886, § 3. Ensimmäisen kerran kysymys kirkkokonserteista oli tullut esille jo 1850-luvulla.. Ks. HYK Kyyhkynen 1/
5.2.1855.
247 HYK TYT ptk 11.3.1886, § 3. Krohn 1954, 444–445. Tarkkasen näkemysten kanssa samantyyppisiä ajatuksia löytyi 1800-luvun lopun suomalaisen
kirjallisuudentutkimuksen parista, esim. Julius Krohnin vuonna 1897
esittämistä huomautuksista. Kevätlukukauden 1885 Tarkkanen oli
Kyyhkysen toimittajana.
248 Julius Engström toimi jo yliopppilasaikanaan Pormarkun raittiusyhdistyksen esimiehenä. Teologien näkemysten vaihtelua kuvaa, että 1890luvun lopulla ja 1900-luvun alussa tuolloin jo varttuneemman teologipolven edustajat viittasivat esimerkiksi Björnsoniin myönteisessä hengessä.
Paavo Virkkunen esitteli hänen näkemyksiään sukupuolikasvatuksesta, ja
jumaluusopin tiedekuntayhdistyksen inspehtori G. G. Rosenqvist osoitti
kiinnostusta Björnsonin tuotantoon. Mielonen 1973, 293; 1975, 111. Ijäs
1997, 485, 493.
249 HYK TYT ptk 11.3.1886, § 3; 18.3.1886, § 3.
250 HYK TYT, ”Naiskysymys” Kyyhkynen 10/16.4.1885.
251 Bergen piti myös kolme luentoa aiheesta ”Mitä tiedämme Raamatusta” sekä
käsitteli kahdessa luennossaan näkemystensä saamaa kritiikkiä. Bergenin
luennoista ja niiden herättämästä keskustelusta Henricson 1940, 43–75;
Juva 1956, 202–208; Forsgård 1998, 144–147.
252 HYK TYT ”Naiskysymys” Kyyhkynen 10/16.4.1885; ”Naiskysymys II”
Kyyhkynen 8/26.3.1885; ”Naiskysymys III” Kyyhkynen 9/9.4.1885. Sihvo
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1989, 369–370.
253 Råberghin teologisen näkemyksen eri määritelmistä Murtorinne 1981, 247.
254 Salmensaari 1957, 287–288. Autio 1996, 155, 167. Mäkisen puoliso oli
langennneiden naisten turvakotia pitänyt Emma Mäkinen. Evankelista
Antti Mäkisestä Seppo 1983, 22, 50, 141, 172; Markkola 2002, 246–252.
255 Seppo 1983, 27, 335, 336.
256 HYK TYT ptk 12.2.1872 § 3. Autio 1996, 12.
257 HYK TYT ptk 12.2.1872 § 3. Heikelistä tuli Vaasan kirkkoherra 1893.
Autio 1996, 41.
258 HYK TYT ptk 7.2.1872 § 4; 21.2.1872 § 4, §5.
259 Luukkanen 1993, 182–191.
260 HYK TYT ptk 28.2.1872 § 3.
261 HYK TYT ptk 28.2.1872 § 3.
262 HYK TYT ptk 28.2.1872 § 3.
263 Sandelinin mukaan uskonnonvapaus tuli myöntää esimerkiksi baptisteille ja
”hihhuleille” eli lestadiolaisille. HYK TYT ptk 16.3.1882, § 3.
264 HYK TYT ptk 16.3.1882, § 3; 23.3.1882, § 3.
265 HYK TYT ptk 13.4.1882, § 3; 20.4.1882, § 3.
266 HYK TYT ptk 20.4.1882, § 3.
267 Juva 1960, 48–53. Nokkala 1986, 172–183, 234–235, 252–261. Veikkola
1990, 484–485.
268 HYK, TYT ptk 6.3.1872, § 4. Kyyhkynen 5/1872; Kyyhkynen 7/1872. Juva
1956, 38–41, 152–155; 1960, 147–150, 160–161.
269 HYK, TYT ptk 6.3.1872, § 4.
270 HYK, TYT ptk 6.3.1872, § 4. Rajainen 1978, 316.
271 HYK, TYT ptk 6.3.1872, § 4.
272 Siltala 1999, 78–79, 100–104, 223–238.
273 HYK, TYT ptk 6.3.1872, § 4.
274 HYK, TYT ptk 6.3.1872, § 4. Autio 1996, 3, 6, 14, 35.
275 HYK TYT ptk 3.2.1875 § 5. Wennerström 1885, 506. Rajainen 1978,
331–334. Autio 1996, 57.
276 Kirkollisen ja raamatullisen linjan eri näkemykset siviilivihkimisestä ja
ehtoollispakosta, I. Nokkala 1986, Veikkola 1990, 484–485; Välimäki
1994, 84–87.
277 HYA Hertta Tirrasen haastattelut, Naemi Stenij, s. Granfelt. Heikel 1940,
547. Autio 1996, 68. Väisänen 2004, www.kansallisbiografia/åström emma
irene.
278 Topelius 1998, 330. Heikel 1940, 546, 547. Juva 1960, 113–115. Klinge
1970, 22–23; 1978c, 143, (yliopiston konsistorin tuki naisten opiskeluoikeudelle ja sijaiskansleri von Kothenin tuki Åströmin opiskeluille) 144–
145. Pappissäädyn keskusteluista ks. Pappissäädyn pöytäkirjat 1885, 163–
183.
279 HYK TYT ptk 26.4.1876, § 4. Hougbergin työurasta ja suomentamista
teoksista, ks. Wennerström 1885, 457–458. Autio 1996, 5.
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280 HYK TYT ptk 26.4.1876, § 4. HYK, Z. Cleven kokoelma, Augusta
Cleven käsikirjoitus ”Vilniemen professori”.
281 Kuuliala 1934, 76, 80.
282 HYA Hertta Tirrasen haastattelut, Naemi Stenij. HYK TYT ptk 26.4.1876,
§ 4.
283 Kanervo 1945, 296–297. Murtorinne 1986, 138–178 (Ingman Beckin
teosten kääntäjänä s. 153–154). Luukkanen 2000, 72–73, 76, 106–107.
Hirvonen 2004, 364. Beckiläisen oppisuunnan välittäjänä Suomeen toimi
Tübingenissä vieraillut ja siellä Beckin teologiaan tutustunut Alfred
Kihlman. 1860- ja 1870-luvuilla Tübingenin oppiin matkasi teologian
opiskelijoita, joista viisi opiskeli siellä vähintään yhden lukuvuoden ajan.
Yksi heistä oli tuleva teologisen tiedekunnan professori ja arkkipiispa
Gustaf Johansson (Tübingenissä vuosina 1868–1869). Beckiläisten
rekrytoitumisesta professoreiksi Murtorinne 1986, 157–160, 166–171.
Luukkanen 2000, 151–152.
284 HYK TYT ptk 26.10.1882, § 4. Wennerström 1885, 410. Aimonen toimi
tiedekuntayhdistyksen sihteerinä kevätlukukauden 1881. Hänet vihittiin
papiksi vuonna 1883.
285 1 Tim 2 vaimo oppikoon hiljaisuudessa aviomieheltänsä; 1 Kor 14:34 teidän
vaimonne pitää seurakunnissa ääneti oleman - - . Profetoimisesta 1 Kor 11.
286 Kansanaho 1960, 242–246.
287 HYK TYT ptk 26.10.1882, § 4. Ks. Rajainen 1978, 322 (G. Johanssonin
tuomio Pelastusarmeijassa toimineista naisista).
288 HYK TYT ptk 26.10.1882, § 4; ptk 13.11.1884, § 5. Jämsästä kotoisin
ollut Lahti ei valmistunut tiedekunnasta ja teki elämäntyönsä kansakoulunopettajana. Autio 1996, 161.
289 HYK TYT ptk 26.10.1882, § 4. Autio 1996, 80, 159.
290 Naisten oikeuksia puolustanut ylioppilas Cederberg oli eri henkilö kuin
Tübingenissäkin opiskellut beckiläisen raamattuteologian kannattaja J. A.
Cederberg (1852–1915). HYK TYT ptk 26.10.1882, § 4. Murtorinne
1986, 176–177. Autio 1996, 177.
291 Tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoissa ei ole mainittu ylioppilaiden
etunimiä. Ylioppilas Henrikssonia ei pystytä identifioimaan, koska kirjoilla
oli tuolloin kolme sukunimeltään samannimistä ylioppilasta: Karl Henrik
(s. 1854), Karl Edvin (s. 1859) sekä Berndt Robert (s. 1860).
292 HYK TYT ptk 26.10.1882, § 4.
293 HYK TYT ptk 2.11.1882, § 5. Autio 1996, 167.
294 HYK TYT ptk 2.11.1882, § 5.
295 Ingmanin kotona kävi runsaasti ylioppilaita. Hän keskusteli tulevien
pappien kanssa uskonasioista ja auttoi tiedekunnan opiskelijoita myös
taloudellisesti omista varoistaan. Ingman myös testamenttasi tiedekunnalle
opiskelustipendin, joka myönnettiin ylioppilas Runsténille. Kuuliala 1934,
78. Heikel 1940, 651. Krohn 1954, 273. Autio 1996, 144, 148. Topelius
1998, 331.
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296 HYK TYT ptk 2.11.1882, § 5.
297 Klinge 1978c, 146.
298 Palmrothia ei voida identifioida. Kaksi tämännimistä ylioppilasta aloitti
jumaluusopin opinnot vuonna 1883: Gustaf Artur (s. 1864),
kruununvoudin poika ja myöhempi Helsingin Diakonissalaitoksen johtaja,
sekä kauppiaan poika Karl Alvar (s. 1864). Autio 1996, 197, 203, 204.
299 HYK TYT ptk 29.11.1885, § 6. Murtorinne 1986, 165–166.
300 HYK TYT ”Naiskysymys” Kyyhkynen 10/16.4.1885; ptk 29.11.1885, § 6.
Nainen miehelle alamainen seurakunnassa, ks. Kyyhkynen 1888.
301 HYK TYT ptk 29.11.1885, § 6.
302 Prestaståndets protokoll 1863–64, 379–393.
303 Prestaståndets protokoll 1864–1864, 384, 385, 286–387, 390. Naisten
taloudellisten oikeuksien laajentamiseksi Saarijärven kappalainen Anton
Lilius toi vuonna 1872 pappissäätyyn ehdotuksensa perintökaaren muuttamiseksi niin, että naisten perintöoikeus tulisi samaksi kuin miesten. Hänen
mukaansa naisten osa oli kaikkina aikoina ollut kärsiä. ”Nyt edes tällainen
epäoikeudenmukaisuus kuin erilainen perintöoikeus pitäisi poistaa.”
Prestaståndets protokoll 1872, 120–122.
304 Prestaståndets protokoll 1863–1864, 382–393. Bergh oli heprean kielen
dosentti, joka oli väitellyt tohtoriksi kielitieteellisesti kommentoidulla ja
kalevalamittaan laaditulla profeetta Joelin suomennoksella. Berghistä ks.
Murtorinne 1986, 76–79; Luukkanen 2000, 104–105; Pirinen 2001, 32–
33.
305 Uusi holhouslaki säädettiin tilanteessa, jossa naimattomien naisten määrä
oli aiempaan verrattuna lisääntynyt huomattavasti, ja se astui voimaan
vuonna 1864. Asiaa oli käsitelty ensimmäisen kerran jo tammikuun
valiokunnassa. Tuolloin Renvall ja Liperin kirkkoherra Anders Josef
Europaeus olivat esittäneet naisille samoja oikeuksia kuin miehille. Vuoden
1864 lain mukaan 15-vuotias nainen hallitsi ansaitsemaansa omaisuutta,
21-vuotias kaikkea omaisuuttaan, jos teki täysivaltaisuusilmoituksen
oikeudelle. 25-vuotias hallitsi kaikkea omaisuuttaan ilman ilmoitusvelvollisuutta. Avioliitossa oleva nainen tarvitsi puolisonsa luvan työskennelläkseen
kodin ulkopuolella. Prestaståndets protokoll 1863–1864, 395, 396.
Österbladh 1933, 112. Renvallista ks. Murtorinne 1986, 173–174.
306 HYK TYT ptk 22.3.1869, § 3.Vaikka Österbladhin erottelu
konservatiivisiin ja liberaaleihin pappisedustajiin ei kaikkien
konservatiiveiksi luonnehdittujen edustajien osalta kuvaakaan heidän
asennoitumistaan naisen täysi-ikäisyydestä käytyyn keskusteluun, on hänen
yleiskuvauksensa säädyn jakautumisesta konservatiiveihin, liberaaleihin ja
keskustaan erittäin informatiivinen. Österbladh 1933, 138–139.
Bärlundista Autio 1971, 128.
307 Hjelt 1907, 40, 41. Klinge 1978c, 148.
308 Hjelt 1907, 29, 30.
309 Tätä kuvaa esimerkiksi vuoden 1888 valtiopäivien keskustelu naisten
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310
311
312
313
314
315
316

317
318
319
320
321
322
323

324
325
326

soveltuvuudesta kunnan luottamustoimiin. Talonpoikaissäädyssä eniten
epäilyjä herätti vaimojen julkinen toiminta ja kysymys, miten se heikentäisi
miesten patriarkaalista valtaa.
Tiililä 1963, 73–86. Murtorinne 1986, 178; 1992, 329–333.
Alanen 1945, 300–302.
Ruuth 1934, 145, 147. Alanen 1945, 304, 306, 307.
Juva 1960, 184–185. Tiililä 1963, 75–76, 92.
Murtorinne 1978, 272–273.
Esim. Murtorinne 1964, 12–16; 1978, 273.
Ohjesääntöiseen prostituutioon kuului prostituoitujen terveydentilan
valvonta sukupuolitautien leviämisen ehkäisemiseksi ja siis asiakkaiden
suojelemiseksi. Tätä tarkoitusta varten oli organisoitu lääkärintarkastukset.
Kullakin prostituoidulla oli tarkastuskirja, johon merkittiin terveydentila.
Tarkastuskirjan menetti, jos tarkastettavassa todettiin sukupuolitauti.
Tarkastuskirja ymmärrettiin yleisesti todistukseksi, että prostituoitu oli
esteetön jatkamaan ammattiaan. Österbladh 1934, 35–36, (Johanssonin
vastustuksesta valtiopäivillä) 37–38. Rajainen 1973, 126, 133–137, 140,
153; 1978, 317–318 (Naisyhdistyksen kristilliset tavoitteet). Häkkinen
1995, 222; Nygård 1998, 51–58.
Häkkinen 1995, 77, 79–81, 87–90.
HYK TYT ptk 13.2.1907, § 7. Rajainen, Ijäs 1997, 490–491.
HYK TYT ptk 20.3.1872, § 3; ptk 3.4.1872 § 2, § 3, § 4.
”Fosterlandskärleken 1= från kristlig synpunkt” Kyyhkynen 8/1872;
Kyyhkynen 9/1872; Kyyhkynen 10/1872.
HYK TYT ptk 10.4.1872, § 3.
HYK TYT ptk 10.4.1872, § 3.
HYK TYT ptk 10.4.1872, § 3.
HYK TYT ptk 23.4.1873, § 3. Blomstedt oli lukkarin poika, joka suoritti
opintoja sekä historiallis-kielitieteellisessä että teologisessa tiedekunnassa
valmistumatta kummastakaan. Hän toimi kotiopettajana ja kuoli 1883.
Autio 1996, 8.
Oppivelvollisuudesta keskusteltaessa ylioppilaat päätyivät näkemykseen,
että alkuopetus olisi annettava pyhäkouluissa, joissa opetettaisiin lukemista,
laskentoa, kirjoittamista ja laulua. HYK TYT ptk 17.3.1875, § 4.
HYK TYT ptk 23.4.1873, § 3. Sundwall ei suorittanut teologisia tutkintoja. Hänen isänsä Matias Sundwall oli ollut tiedekunnan siveysopin
professori. Autio 1971, 86.
Myös kansan uskonnollinen sivistäminen tulkittiin isänmaalliseksi toiminnaksi. Kyyhkynen 6/1876 oli kehottanut ylioppilaita kirjoittamaan kansantajuisia kirjasia, ja toukokuussa 1876 tiedekuntayhdistys hyväksyi ylioppilas
Alfons Lönnrothin ehdotuksen kirjasten toimittamisesta ”alhaiselle ja
talonpoikaiselle väestölle”. Jokaista kehotettiin tekemään voitavansa
kirjasten aikaansaamiseksi, jotta edistettäisiin ”tätä hyvää isänmaallista
tarkoitusta”. Kirjoitusajaksi sovittiin kesäkuukaudet, syksyllä kirjoitukset
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tuotaisiin dekaanille. Hän tarkistaisi ne myöhemmin valittavan komitean
kanssa, minkä jälkeen niitä tarjottaisiin jonkun kustantajan julkaistavaksi.
Hankkeen toteutumisesta ei ole merkintöjä yhdistyksen pöytäkirjoissa.
HYK TYT ptk 3.5.1876, § 3; ptk 4.10.1876, § 4. Huhta 2001, 223–228.
327 Kansanaho 1960, 155–158. Antikainen 2003, 18–24.
328 HYK TYT ptk 2.10.1872, § 4.
329 HYK TYT ptk 2.10.1872, § 4. Nymanista Autio 1996, 28.
330 HYK TYT ptk 2.10.1872, § 4.
331 HYK TYT ptk 2.10.1872, § 6; ptk 9.10.1872, § 4, § 6; ptk 25.1.1874.
Autio 1996, 18, 24, 29, 40.
332 Reinholm oli Historiallisen Osakunnan jäsen, kansantapojen ja kansanperinteen suurkerääjä ja suoritti tällä alalla merkittävän elämäntyön. HYK
TYT ptk 29.1.1873, § 8. Reinholmista Sulkunen 2004, 86, 112–113, 149
ja Pirkko-Liisa Rausmaa, www.kansallisbiografia/Reinholm Henrik August.
333 Kuoppala 1963, 236–239, 257–258. Kortekangas 1967, 57–60. Murtorinne
1981, 252.
334 Kansanaho 1960, 157.
335 Antikainen 2004, 30.
336 Arthur Gulin, joka kirjoittautui yliopistoon runsas kuukausi koulun
perustamisehdotuksen jälkeen, kertoo toisen version koulun perustamisesta.
Sen mukaan jokin hyväntekeväisyysyhdistys oli vuokrannut kaksi huonetta
Antipoffin talosta ja ehdottanut Råberghille, että ylioppilaat pitäisivät siellä
koulua. Aloite koulunpitoon olisi siis tullut jostain muualta kuin ylioppilailta. Tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjat esittävät asian kuitenkin
toisin ja yhdistyksen tiedetään maksaneen muun muassa koulutilojen
vuokran. Ehkä hankkeen takana oli Råbergh jollain tavalla. Asia sai
varmasti enemmän kannatusta ylioppilailta, jos vapaaehtoistyötä esitti
toinen ylioppilas eikä jälleen tiedekunnan dekaani. HYK TYT ptk
11.4.1877, § 3. Aarnisalo (Työpäiväni päättyessä), 20–22. Pinomaa 1946,
132. Kansanaho 1960, 190–191. Autio 1996, 72.
337 HYK TYT ptk 11.4.1877, § 3. 28.11.1878; 3.2.1881, §3; 10.2.1881, § 4.
JMA, Arthur Gulinin muistelmat (koneella kirjoitettu käsikirjoitus).
Aarnisalo, 20. Pinomaa 1946, 132. Kansanaho 1960, 191. Poppius toimi
myöhemmin Tammisaaren seminaarin johtajana. Autio 1996, 138.
338 HYK TYT ptk 13.3.1884, § 2; 5.4.1888, § 5; 8.11.1888, § 3. Kansanaho
1960, 191.
339 JMA, Arthur Gulinin muistelmat (koneeella kirjoitettu käsikirjoitus).
Pinomaa 1946, 132.
340 Mutorinne 1992, 367–371.
341 HYK TYT ptk 24.11.1862, § 2; 20.11.1865, § 3; 27.11.1865, § 3;
19.3.1866, § 5; 26.3.1866, § 7; 18.10.1869, § 2. Halmesmaa 1978, 88,
90–91, 140.
342 Prestaståndets protokoll 1863–64, 15.2.1864, 474, 478. Österbladh 1933,
114, 161–164, (kuolemanrangaistus osana väliaikaisen rikoslain uudistusta
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vuoden 1867 pappissäädyssä) 262–264. Blomstedt 1964, 425–430, 438,
452, 459, 486. Berghin veljesten esittämin argumentein kuolemanrangaistusta puolusti sittemmin myös Gustaf Johansson, ks. Vartija 1888,
123–128. Forsgård 1998, 165–173.
HYK, TYT ptk 20.3.1872, § 5; ptk 27.3.1872, § 4. Wennerström 1885,
531. Yksi yksityiskohta kannatustaan lisäävän beckiläisen raamattuteologian vaiheissa oli, että vapaamielisyyden vastustaminen ei tarkoittanut
taloudellisen liberalismin vastustamista. Esim. Alfred Kihlman vastusti J.
Grönbergin vuonna 1872 pappissäädyssä tekemää ehdotusta lasten yötyön
kieltämisestä. Grönberg esitti, että klo 22:n ja 4:n välinen yötyö kiellettäisiin kokonaan. Grönbergin mielestä ”Yksityisen voitonhimon ei pidä saada
hyötyä alaikäisten elämän ja terveyden kustannuksella. Yön lepo on
jokaisen ihmisen luovuttamaton oikeus, ja valtion tulee katsoa, ettei tätä
oikeutta loukata”. Kihlman, tuolloinen Tampereen puuvillatehtaan johtaja,
leimasi Grönbergin ajatuksen kummalliseksi, mahdottomaksi, ajatuksenvapautta, yksityisen ihmisen persoonallisuuden vapautta, hänen pyhimpiä
oikeuksiaan ja työn oikeutta vastustavaksi. Kihlman koki sosiaalisen
heräämisen 1890-luvun alussa ja muutti näkemyksiään. Kuoppala 1965,
267–274. Karisto et al. 1987, 141. Kihlmanin ura papista liikemieseliitin
jäseneksi Autio 1971, 118. Hirvonen 2004, 364–374.
Blomstedt 1964, 435–436.
HYK TYT ptk 1.3.1876, § 4; 8.3.1876, § 3.
HYK TYT ptk 8.3.1876, § 3.
Lille pietismistä ja beckiläisyydestä Luukkanen 2000, 103–108, 151–152.
Alapuro
HYK TYT ptk 5.11.1873, § 4.
HYK TYT ptk 29.10.1873, § 4.
Vrt. HYK TYT ”Vielä sananen papiston ja kansakoulunopettajien väleistä”,
Kyyhkynen 6/20.11.1884.
HYK TYT ptk 31.1.1878, § 5.
Kansakoulunopettajia puolustavia puheenvuoroja ei ole kirjattu kokouspöytäkirjaan. HYK TYT ptk 29.10.1873, § 4. Autio 1996, 10, 17, 43, 54.
HYK TYT ptk 25.2.1874, § 4.
HYK TYT ptk 5.3.1874, § 4. Murtorinne & Heikkilä 1980, 18–19.
HYK TYT ptk 7.3.1878, § 5
Ainoa asia, jonka Jahnsson tulkitsi rapauttaneen kansan luottamusta
pappeihin, olivat hänen mielestään herätyskokoukset. Tätä tulkintaa muut
eivät hyväksyneet. HYK TYT ptk 6.5.1874, § 2. FM Jahnsson suoritti
teologisen erotutkinnon 1885 ja toimi sittemmin opettajana Turun
suomalaisessa lyseossa. Autio 1971, 94.
HYK TYT ptk 29.3.1876, § 4. Schalin (FK 1877, TK 1884) toimi
sittemmin mm. Uudenkaarlepyyn kansakouluseminaarin johtajana 1886–
1904. Autio 1996, 18.
Schalin: ”- - meidän tulee olla uskonnon suhteen kansakoulunopettajia
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kohtaan vähänvaativia, he ovat vielä nuoria miehiä ja uskonnon
salaisuuksissa kokemattomia ja uudesti syntymättömiä”. HYK TYT ptk
29.3.1876, § 4.
HYK TYT ptk 29.3.1876, § 4.
Alleviivaus alkuperäisissä pöytäkirjoissa. HYK TYT ptk 29.3.1876, § 4.
Iisalo 1968, 347–352.
Iisalo 1968, 295–297.
Uskonnonopettajan olisi pitänyt dekaanin mielestä olla seurakuntatyössä
toimiva pappi, jotta hän voisi ”elävämmin hartauden kanssa uskontoa
opettaa”. Hän näki tuolloisen koulun johtavan kokonaan uskonnottomien
koulujen perustamiseen. Esimerkkinä tästä hän piti Helsingin
Polyteknillistä koulua. Hän näyttää tarkoittaneen, että sielläkin opiskeleville
olisi pitänyt opettaa uskontoa. HYK TYT ptk 29.11.1877, § 3. Iisalo 1968,
292–294.
HYK TYT ptk 29.9.1875, § 1; ptk 14.2.1877; ptk 21.2.1877.
HYK TYT ptk 24.1.1877, § 3, § 4, § 8; ptk 31.1.1877, § 2.
HYK TYT ptk 15.10.1875, § 1, § 3.
HYK TYT ptk 27.10.1875, § 2; ptk 8.11.1875, § 4; ptk 10.11.1875, § 3;
24.11.1875, § 3.
Ingmanin ehdottamat esitelmäaiheet olivat ”Ovatko vaatimukset
päästöeksamimaan theologisesta tiedekunnasta korotettavat? Ja missä
määrin korotettavat?”, ”Mitä ajateltakoon kuolemanrangaistuksesta
theologilliselta kannalta?”, ”Mitä päätettäköön rahvaamme
vastahakoisuudesta kansakouluja otaksumaan?”, ”Millainen olkoon
herrassäätyisen vaimoväen sivistys, Raamatun kannalta katsottuna?”sekä
”Mitä sanottakoon ”karttaan”[= muistiinpanoihin] sitoutumattomasta
saarnatavasta?”. HYK TYT ptk 10.11.1875, § 4; ptk 1.12.1875, § 3; ptk
26.1.1876, § 5; ptk 9.2.1876, § 2.
HYK TYT ptk 26.1.1876, § 4.
HYK TYT ptk 9.2.1876, § 2.
HYK TYT ptk 9.2.1876, § 2, § 5; ptk 23.2.1876, § 5.
HYK TYT ptk 20.3.1877, § 3; ptk 11.4.1877, § 2.
Murtorinne 1998, 387–388.
Mannheim 1986, 72–76; 1991, 206–215. Suvanto 1994, 14, 21, 271–272.
Suvanto 1994, 325.
HYK TYT ptk 11.10.1877, § 5.
HYK TYT ptk 18.10.1877, § 4.
Tutkinnonuudistuksesta Juva 1960, 90–92; Innanen 2003, 25–26.
Museotietojen mukaan piirros on 1880-luvulta. Gummerus kuitenkin
aloitti teologian opintonsa vasta 1890-luvulla. Murtorinne 1986, 229, 271.
Heikel 1940, 557. Klinge 1989, 796.
”Mikä meteli kokouksen lopetettua syntyi tässä pöydän ääressä: tuolit
lentelivät, pöytä tutisi, rähinä oli ääretön”. HYK TYT, Kyyhkynen 1880.
HYK TYT ptk 24.3.1881, § 3, § 4; 31.3.1881, § 2, § 8; 21.4.1881, § 3

(syyttömyyttään julistaneen Hallbergin puolustuskirjelmä ”pöytäkirjoihin
tulevien polvien luettavaksi”), § 4, § 5; 5.5.1881, § 1, § 2; 2.2.1882, § 3.
383 HYK TYT ptk 21.4.1881, § 7, § 11.
384 HYK TYT ptk 2.5.1881, § 4; 5.5.1881, § 2; 27.4.1882, § 4; ”Arvostelukokouksistamme” Kyyhkynen 6/12.3.1885. Krohn 1954, 462. Malmberg
kuului Kyyhkysen toimituskuntaan kevään 1879 ja toimi samaisen syksyn
tiedekuntayhdistyksen sihteerinä.
385 Juva 1960. Seppo 1983, 18, 38–39, 120–122 (baptismi), 21, 139–140
(vapaakirkollinen liike), 130–131, 135 (metodismi).
386 HYK TYT ptk 6.11.1884, § 4; 13.11.1884, §3, § 4; 1.12.1884.
387 HYK TYT ptk 6.11.1884, § 4.
388 HYK TYT , ”Walitettava kohta”, Kyyhkynen 9/9.4.1885.
389 Aarnisalosta Toiviainen 2000, 13–17; Mustakallio & Koskenvesa,
www.kansallisbiografia/Aarnisalo, Otto.
390 Ylioppilas Aallon isä oli maanviljelijä Sääksmäeltä, Engströmin puolestaan
maalaiskauppias Parkanosta. Ylioppilas Hotinen oli torpparin poika
Mäntyharjulta, Taube maanviljelijän poika Luhangalta ja Numminen
maanviljelijän poika Laukaasta (yliopiston matrikkelissa isän ammatiksi on
ilmoitettu lautamies). Aarnisalo kutsui itseään myöhemmin työmiehen
pojaksi; hänen isänsä oli rakennusmestari. HYA KA, Ylioppilasmatrikkeli
1866–1885, 332, 340, 343, 357, 367, 375, 407.
391 HYA KA, Ylioppilasmatrikkeli 1866–1885, 332, 343.
392 HYK TYT ptk 2.10.1879, § 3. Mielonen 1973, 135, 146–147, 179–182,
291. Sulkunen 1986, 54–55. Savo-karjalaisia raittiusaktiiveja olivat lääk.
kand. J. V. Johnsson, Kaarle Krohn, Kustavi ja Arvi Grotenfelt.
393 Juva 1960, 105–106.
394 HYK TYT ptk 16.2.1882, § 3. Mielonen 1973, 137–139 (Mielosen
ilmoittama Bergrothin esitelmäpäivä 23.2. on virheellinen). Autio 1996, 75.
Bergroth kuului tiedekuntalehti Kyyhkysen toimituskuntaan syyslukukauden 1877 ja kevätlukukauden 1878. Juoppoudesta kirkkokurin kohteena
1800-luvun alkupuolella Halmesmaa 1976, 184, 200, 202–203, 224, 284.
395 HYK TYT ptk 16.2.1882, § 3. Bergroth perusti sittemmin Aleksander
Auvisen ja K. A. Hildénin kanssa Vartija-aikakauslehden ja toimi sen
päätoimittajana. Bergrothin raittiusnäkemysten taustaksi on
viittauksenomaisesti mainittu hänen alkoholia käyttänyt isänsä. Mäkisalo
1988, 20.
396 HYK TYT ptk 16.2.1882, § 3. Mielonen 1973, 142–143.
397 HYK Kyyhkynen 5/1882. Mielonen 1973, 143–143.
398 HYK TYT ptk 16.11.1882, § 2. Mielonen 1973, 144. Dahlström toimi
tiedekuntayhdistyksen sihteerinä kevätlukukauden 1882. Kjäldströmin
kertomus opintojensa alkuajoista ”Rakastakaamme toisiamme! Suomen
vanhin pappi, rov. L. Oskar Kjäldström tervehtii nykyistä teologipolvea”,
Kyyhkynen 2/1953, 8.
399 HYK TYT ptk 9.11.1882, § 3. Mielonen 1973, 144–145; baptistien
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roolista raittiusaatteen nousussa Ruotsissa ja Suomessa Mielonen 1973,
130–132 ja 140–141.
400 HYK TYT ptk 16.11.1882, § 2. Mielonen 1973, 145–146; 1975, 111.
Sandelinista ks. Ijäs 1997, 491–492. Raittiusaatteen levittämistä edisti
valmistuminen ja kirkon koko maan kattava organisaatio; raittiusaatteesta
innostuneet ylioppilaat veivät aatteen mukanaan virkapaikkoihinsa ympäri
Suomen. Esimerkiksi Thauvónista tuli Viitasaaren kirkkoherra,
Kjäldströmistä Inkoon kirkkoherra, Olsonista Helsingin pohjoisen
ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra, Smolanderista Jämsän kappalainen.
Dahlström ei valmistunut papiksi, vaan toimi mm. kansakoulunopettajana
ja Koivulan kasvatuslaitoksen johtajana. Aimonen toimi kirkkoherrana
Toholammilla ja Sandelin Porin lyseon opettajana sekä Aitolahden
kirkkoherrana. Silvander (v. 1906 Salokas) työskenteli kirkkoherrana
Ylöjärvellä, Kontiolahdella ja Antreassa. Autio 1996, 114, 122, 136, 139,
157, 159, 166.
401Teologian ylioppilaat esittivät ylioppilaiden raittiusyhdistyksen perustamista
kaksi kertaa vuonna 1882 ja samaa esitti oikeustieteen ylioppilas Johan
Viktor Falck (v. 1906 Havu) vuonna 1883. Kyseinen yhdistys perustettiin
vuonna 1886. HYK TYT ptk 30.11.1882, § 9. Mielonen 1973, 292.
Tarkkasesta Murtorinne 1986, 177, 218, 224.
402 HYK TYT ptk 30.11.1882, § 9. Mielonen 1973, 110–112; 1975, 105–
112.
403 Huttunen suoritti erotutkinnon 1886 ja kuoli pian valmistumisensa jälkeen
vuonna 1888. Muut allekirjoittajat olivat oikeustieteen ylioppilas Falck,
ylioppilas Kaarle Krohn, ylioppilas Kustaa Grotenfelt, ylioppilas Arvi
Grotenfelt, kirjanpitäjä A. E. Högman, lääketieteen kandidaatti J. V.
Johnsson ja filosofian kandidaatti K. Lindroos (Heino). Tässä mainitut
ylioppilaat pitivät myös maakunnissa kansantajuisia raittiusaiheisia
luentoja. Sulkunen 1986, 55–62. Autio 1996, 177. Ahonen 2003, 73–74.
404 HYK TYT Kyyhkynen 3/5.11.; Kyyhkynen 3B/5.11.; Kyyhkynen 4/12.11;
Kyyhkynen 4B/12.11.; Kyyhkynen 4C/12.11.; Kyyhkynen 5/19.11;
Kyyhkynen 5B/19.11.; Kyyhkynen 6A/26.11.; Kyyhkynen 6B/26.11.1885.
Tarkkanen 1886.
405 Mielonen 1973, 164, 168–169, 204, 291. Sulkunen 1986, 44–46.
406 HYK TYT ptk 28.10.1886. Myös Kyyhkynen 1/4.10.1888; 2/11.10.1888;
7/25.4.1889. Juva 1960, 202.
407 HYA, Teologisen tiedekunnan matrikkeli 1905. Redogörelse 1881 (1878–
1881), 24, 1905 (1902–1905), 51; 1908 (1905–1908), 178, 184. Klinge
1970, 22; 1989, 795. Malmberg 1977, 52.
408 Redogörelse 1905 (1902–1905), 58; 1908 (1905–1908) 178; 1911 (1908–
1911), 161; 1917 (1914–1917), 212.
409 Mustakallio 1983, 33.
410 Murtorinne 1964, 37–42. Rommi 1964, 97–102, 152. Malmberg 1977, 86.
Mustakallio 1983, 30, 31, 33.
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411
412
413
414
415
416
417

Jutikkala 1984, 106–107.
Heikel 1940, 559.
Hjelt 1907, 12.
Välimäki 1994, 122–123.
Malmberg 1977, 61, 64.
Redogörelse 1905 (1902–1905), 48.
Säätytaustan ja kieliryhmän erot olivat selvät myös koko koulujärjestelmän
tasolla. Esimerkiksi lukuvuonna 1900–1901 ruotsinkielisten koulujen
oppilaista 6,2 % oli talonpoikien, torppareiden tai muun ”maalaisrahvaan”
jälkeläisiä, kun suomenkielisissä kouluissa heidän osuutensa oli 20,5%.
Hjelt 1907, 15. Jutikkala 1984, 101. Hjeltin luettelossa eivät näy kaikki
teologiseen kirjoittautuneet.
418 HYA Hertta Tirrasen haastattelut, Martti Ruuth, 12, 15. Martti Ruuthin
mukaan ylioppilastiedekunnassa keskusteltiin paljon vapaakirkollisesta
liikkeestä. Liikkeellä oli nuorison parissa paljon kannattajia Helsingissä. Sen
vaikutus tuntui niin ikään Viipurissa ja Jyväskylässä, ja tiedekuntaan tuli
vapaakirkollistyyppisen herätyksen kokeneita ylioppilaita.
419 Johansson: ”Kun on ruvettu järjen väittelyillä ottelemaan sen kanssa, jonka
tahto on kääntynyt pois totuudesta, yllytetään tätä vain uusia mutkia
keksimään, joilla pääsee totuutta kiertämään. - - Ellei omatunto herää, ellei
täydellä todella totuutta etsitä, niin on turhaa ruveta ihmistä kääntämään
tieteellä.” Juva 1960, 297–298.
420 Kokouksessa apologiaa vastusti käytännöllisen teologian professori O. I.
Colliander, joka Johanssonin tavoin oli beckiläinen. Kristityn lähtökohta oli
Raamattu ja kristinuskon tieteellisen arvostelun lähtökohta oli tiede. Tämä
lähtökohtien erilaisuus merkitsi Collianderin mukaan sitä, että kristillinen,
tieteelliseen kritiikkiin vastaava apologia oli turhaa. HYK TYT ptk
14.2.1890, § 4. Juva 1960, 298–299.
421 Ohjausta järjestettiin NMKY:n tiloissa. HYK TYT toverineuv. ptk
5.10.1893, § 2; 3.3.1894, § 3; 28.9.1894, § 3; 2.10.1915, § 4.
422 Ijäs 1993, 67–69.
423 Suomen Kirkon Julkisia Sanomia 1898, 105.
424 HYA Hertta Tirrasen haastattelut, A. F. Puukko, 10.
425 HYA Hertta Tirrasen haastattelut, Martti Ruuth, 15.
426 HYA Hertta Tirrasen haastattelut, August Peltonen 19.–28.3.1951, 12.
427 6.2., 3.4., 30.10. ja 2.10.1898 myös vt. apulainen J. Gummerus ja
lokakuussa Erik Johansson (Erkki Kaila) saarnasivat suomeksi. Ruotsinkielisiä jumalanpalveluksia oli neljä. Suomen Kirkon Julkisia Sanomia 1897,
119; 1898, 15, 29, 60, 136.
428 Ruuthin mukaan Råbergh huolehti hyvin opiskelijoistaan, muun muassa
siitä etteivät opiskeluajat venyneet. HYA Hertta Tirrasen haastattelut,
Martti Ruuth, 12.
429 HYK TYT ptk 23.9.1886; 28.10.1886; 27.1.1887; 26.1.1888. Vares 1993,
59–68. Välimäki 1994, 32–33.
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430 Välimäki 1994, 34, 62. Ingmanin äidilleen osoittamissa opiskeluaikaisissa
kirjeissä ei ole tietoja tiedekuntayhdistyksen toiminnasta. Harrastuksistaan
hän mainitsi uimisen ja selosti yksityiskohtaisesti mm. uimalippujen
edullista yhteisostojärjestelmää. KA LI D 1.
431 Murtorinne 1964, 62. Vares 1993, 93. Välimäki 1994, 62.
432 HYA Hertta Tirrasen haastattelut, August Peltonen 19.–28.3.1951, 10–11, 12.
433 Töttermanista Murtorinne 1986, 209–213.
434 HYA Hertta Tirrasen haastattelut, August Peltonen 19.–28.3.1951, 13.
435 HYA Hertta Tirrasen haastattelut, August Peltonen 19.–28.3.1951, 13,
Martti Ruuth, 12.
436 HYK TYT toverineuv. ptk 5.10.1893, § 3; 15.11.1893, § 1; 12.12.1893, §
4; 3.3.1894, § 2; 11.10.1895, § 3; 16.11.1895, § 4; 30.9.1896, § 2, § 3;
2.10.1896, § 2.
437 Juva 1960, 196–207.
438 HYK TYT ptk 18.2.1892, § 4; 25.2.1892, § 2, § 5. Godenhjelm 1916, 12,
81,105.
439 HYK TYT toverineuv. ptk 27.11.1893, § 2. Sjöstedt toimi toverineuvoston
puheenjohtajana syyslukukauden 1894 ja kevätlukukauden 1895 sekä oli
Kyyhkysen toimittajana keväällä 1890 ja syksyllä 1892. Pakarinen toimi
syksyn 1894 ja kevään toverineuvoston sihteerinä sekä kevään 1893
Kyyhkysen toimittajana. Peltonen puolestaan toimitti tiedekuntalehteä
kevään 1890 ja syksyn 1892, Meurman kevätlukukauden 1890.
440 Turva-parantolan perustivat yksityisesti E. Bergroth, vankilakirjanpitäjä
Vihtori Nyberg ja tohtori Kaarle Krohn. Huvituksen maatilalla Yläneellä
sijainneessa parantolassa oli tilat 25 potilaalle. HYK TYT toverineuv. ptk
27.11.1893, § 2. 12.12.1893, § 1. Mielonen 1973, 290–291. Ahonen 2003,
241–253 (Turva-parantolan vaiheista).
441 HYK TYT ptk 20.9.1867, 2; ptk 23.9.1867, 2. 1860-luvun väärentäjäkin
joutui dekaanin puhutteluun kaikkien tovereittensa edessä, mutta häntä
puhuteltiin kuitenkin kunnioittavasti toisin kuin ylioppilas Siitosta.
Väärentäjää ojensi dekaani, ei vertaisryhmä. Dekaani pahoitteli, että joutui
erottamaan väärentäjän, kehotti häntä kiittämään tovereitaan lievästä
tuomiosta, toivoi ylioppilaan palaavan hyveen tielle ja toivotti hänet
kahden vuoden erottamisajan jälkeen tervetulleeksi takaisin tiedekuntaan.
442 HYK TYT toverineuv. ptk 28.9.1894, § 1; 15.10.1894, § 2. Godenhjelm
1916, 103.
443 HYK TYT toverineuv. ptk 15.11.1893, § 2; 27.11.1893, § 4; 30.11.1893,
§ 3; 26.3.1895, § 2; 15.11.1894, § 2, § 3, 5.12.1894, § 2; 24.1.1896, § 1.
444 HYK TYT ptk 28.1.1892, § 2. Frank 1889, 3–12, 113–188 (Solovjevista).
445 HYK TYT ptk 28.1.1892, § 2. Frank 1889, 189–289 (Ikonnikovista).
446 HYK TYT ptk 28.1.1892, § 2. Frank 1889, 25–112 (Tsaadaevista). Arto
Luukkanen 2001, 129–130.
447 HYK TYT ptk 24.1.1904, § 1; ptk 29.2.1905, § 3; ptk 8.11.1905, § 2;
ptk 15.11.1905, § 4; ptk 22.11.1905, § 7, § 9; ptk 16.10.1907, § 8; ptk
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449
450
451
452
453
454
455

456

457
458
459
460
461
462

463
464
465

15.11.1907, § 3; ptk 29.1.1908, § 3, § 4; ptk 5.2.1908, § 3 (Kyyhkynen).;
ptk 5.2.1908, § 8 ja ptk 12.2.1908, § 3 (kokousten päätösvaltaisuuden
edellyttämien osallistujamäärien alentaminen); ptk 11.11.1908, § 2 & § 3.
HYA Hertta Tirrasen haastattelut, Martti Ruuth, 12. HYK TYT ptk
27.1.1904, § 4. Godenhjelm 1916, 88. Kuusistosta uskonnonhistoriallisen
tutkimuksen vastustajana Murtorinne 1986, 228. Johansson oli Kyyhkysen
toimittajana kevään 1903, Pätiälä samaisen vuoden syyslukukauden ja
kevään 1904.
HYK TYT ptk 27.1.1904, § 4. Virkkunen 1953, 240–244. Luukkanen
1997, 423–449.
HYK TYT ptk 3.2.1904, § 1, 2.3.1904, § 3.
HYK TYT ptk 24.2.1904, § 3; 2.3.1904, § 3; 23.3.1904, § 1, § 3, § 4;
26.10.1904. 4.10.1905, § 3.
HYK TYT ptk 2.3.1904, § 3.
HYK TYT ptk 2.3.1904, § 3.
HYK TYT ptk 2.3.1904, § 3; 20.4.1904, § 3.
HYK TYT ptk 4.2.1892, § 4: 19.10.1904, § 3; myös 15.2.1905, § 4;
15.3.1905, § 5. Opiskelijaluettelot 1903, 1904. Godenhjelm 1916, 115.
Tiitola oli tiedekuntayhdistyksen sihteeri syksystä 1903 vuoden 1904
loppuun. Hän toimi valmistuttuaan pappina Yhdysvalloissa 1905–1907.
NMKY:n innokkaita jäseniä olivat Paunun ohella mm. ylioppilaat I. E.
Wallenius (myöh. Valanne) ja Manne Hoffrén. Filobiblica-kokousten
pitäjäksi lupautui syyslukukaudella 1904 professori Arthur Hjelt ja
kevätlukukaudella 1905 professori K. A. Appelberg. HYK TYT ptk
21.9.1904, § 9; 28.9.1904, § 2; 15.2.1905, § 2. Paunu 1990, 112.
HYK TYT ptk 2.3.1904, § 3.
HYK TYT 26.10.1904, § 5. Godenhjelm 1916, 48.
HYK TYT ptk 26.10.1904, § 5.
Vikström 1966a, 28, 32, 223–225.
HYK TYT ptk 2.11.1904, § 2. Opiskelijaluettelo 1905. Kolehmainen toimi
tiedekuntayhdistyksen sihteerinä kevätlukukauden 1905.
HYK TYT ptk 2.11.1904, § 2. Redogörelse 1908, 6. Kuusisto toimi syksyllä
1907 ja keväällä 1908 jonkin aikaa Lauri Ingmanin sijaisena opettaen
teologisen tiedekunnan käytännöllisiä harjoituksia. Kiintoisa yksityiskohta
Immanuel Kantin vaikutuksesta oli, että myöhemmässä kokouksessa
ylioppilas Granfelt, Kantia luettuaan, esitti päätyneensä sen pohjalta
pohtimaan kysymystä liiallisesta auktoriteettien kunnioittamisesta. Kantin
innoittamana hän esitti, että saarnat olivat liian usein sekä muodoltaan että
sisällöltään liian perinteisiä. HYK TYT 23.11.1904, § 3.
HYK TYT ptk 2.11.1904, § 2.
HYK TYT ptk 6.3.1907, § 5. Papiston myöntyvyysmielisen enemmistön
toiminta sekä perustuslaillisten että työväenliikkeen kirkkokritiikin syynä,
Murtorinne 1964, 114–115; 1967, 12–13.
HYK TYT Kyyhkynen 2/1920.
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466 Pätiälä 1977.
467 Pätiälä 1977, 50–56. Moneen suuntaan aktiivisesti toiminut Kaila vieraili
sittemmin esitelmöitsijänä myös Suomalaisessa Nuijassa luennoiden
aiheesta valtion ja kirkon ero. Prometheus-ylioppilasyhdistyksestä ja sen
uskontopoliittisista tavoitteista Murtorinne 1967, 35–39, 71–72, 137–143
(yritys maanlaajuiseksi uskonnonvapausliitoksi). Kailan esitelmä Suomalaisessa Nuijassa, Raataja 7 & 8/1908.
468 Jaakko Gummeruksen keväällä 1905 laatiman jäsenluettelon (OMA, J.
Gummeruksen kokoelma, Eb:7) mukaan seurassa oli tuolloin 17 jäsentä.
Siihen kuuluivat hänen lisäkseen E. Johansson (Erkki Kaila), Lauri Ingman,
Arthur Hjelt, Paavo Snellman, A. F. Peltonen, A. F. Puukko, L. Hendell,
Y. Hietalahti, K. Ahlstedt, K. Sipilä, A. Fellman, M. Pesonen, Z. Castrén,
Y. Lindstedt, Kaarlo Österbladh ja A. W. Kuusisto. Teologisesta lauantaiseurasta Juva 1956, 130; 1960, 355; 1967, 231–232. Murtorinne 1967,
28–30. Veikkola 1969, 11–12, 29–37, 184–185; 1977, 28–29. Välimäki
1994, 54–55.
469 Pätiälä 1977, 51, 53–54.
470 Pentti Lempiäinen ja Tapio Lampinen ovat tuoneet esille, että vuosien
1890–1917 oikeussaarnoissa, ennen oikeuden istuntoja pidetyissä
lakisääteisissä jumalanpalveluksissa, yhteisöllinen näkökulma vaihtui
yksilökeskeiseksi. Myös viittaukset Vanhaan testamenttiin, oikeuslaitokseen
ja yhteiskuntajärjestykseen vähenivät aiempaan verrattuna selvästi.
Oikeussaarnojen muutos koski kaikkien ikäluokkien pappeja, ja Vanhan
testamentin käyttö väheni kaikentyyppisissä kirkollisissa puheissa. Yksi
selittävä tekijä lienee venäläistämistoimet. Toisaalta on otettava huomioon,
että väistyvä vanhatestamentillinen argumentaatio oli ollut ominaista juuri
beckiläiselle raamattuteologialle. Onkin ajateltavissa, että aikakauden
tilanteessa nämä kehitystrendit liittyivät toisiinsa. Murtorinne 1964, 268–
269, 302–303, 308–309; 1978, 271. Mustakallio 1983, 98–99. Lampinen
1982, 183–186 (rippipuheiden polarisoitumisesta toisaalta pietistiseen,
parannusta korostavaan beckiläiseen ja toisaalta luterilaista tunnustusta
korostavaan kirkolliseen linjaan 1880-luvulta alkaen).
471 Pirinen 1982, 340–341.
472 Beckiläisten yhteiskunnallisista näkemyksistä Sentzke 1957, 134; Murtorinne 1986 171–173, 302 (viite 30 ja 31, aiheen tutkimushistoriaa).
473 Käydyissä keskusteluissa dekaani huomautti, että että sama valitus kävijämäärän vähyydestä oli ollut yleinen jo vuosikymmeniä. HYK TYT ptk
1.3.1905, § 6; 8.3.1905, § 5.
474 HYK TYT ptk 8.3.1905, § 5.
475 Serenius osallistui Kyyhkysen toimittamiseen syyslukukaudet 1904 ja 1906.
HYK TYT ptk 15.11.1905, § 5; 13.2.1907, § 7. Godenhjelm 1916, 102.
Armo Nokkala 1958, 111. Ijäs 1997, 492–494.
476 HYK TYT ptk 15.11.1905, § 5.
477 HYK TYT ptk 22.11.1905, § 9.
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478 Tanssimisesta ehdotettiin loppuponsi, jota ei kuitenkaan sellaisenaan
hyväksytty. Sen mukaan tanssiminen oli teologille mahdotonta ja ”ehdottomasti hyljättävä” ei tanssin itsensä vaan yleisen mielipiteen vuoksi. HYK
TYT ptk 22.3.1905, § 4.
479 HYK TYT 25.10.1905, § 3.
480 HYK TYT 25.10.1905, § 3. Armo Nokkala 1958, 108–109.
481 Alastomuus-teeman käsittely saattoi liittyä Tampereen Johanneksen kirkon
freskojen herättämään keskusteluun. HYK TYT 25.10.1905, § 3.
Godenhjelm 1916, 91. Rentola toimi Kyyhkysen toimittajana syyslukukaudella 1905.
482 HYK TYT 25.10.1905, § 3.
483 HYK TYT ptk 16.11.1904, § 7. Godenhjelm 1916, 131.
484 Kuusisto 1945, 309.
485 Soikkanen 1961, 295, 313, 314, 345–346, 331–335; 1975, 79–91.
Murtorinne 1967, 32–34, 260–261. Veikkola 1969, 18–21; 1990, 485–
486;. Mustakallio 1983, 66–67, 74–75. Alapuro 1988, 76, 117–122.
Kujala 1989, 130–41, 165. Ehrnrooth 1992, 105–120.
486 Soikkanen 1961, 155–158, 295–299.
487 HYK TYT ptk 29.11.1905.
488 Ahti 1999, 27, 28.
489 HYK TYT ptk 4.6.1906, § 9.
490 Juva 1990, 419. Roudasmaa 1997, 29. Ylioppilassuojeluskunnasta
Roudasmaa 1997, 20–21; mm. ylioppilaiden suruvaatetuksesta Tommila
1999, 78, 105, 187.
491 Asevelvollisuuskuulutuksia kieltäytyi lukemasta alle 70 pappia eli 1/8 ja
kutsuntaluettelot jätti toimittamatta noin sata pappia. Virkkunen 1953,
193–194. Klinge 1978c, 185. Murtorinne 1964, 112–113; 1967, 12–13;
1986, 243. Tommila 1999, 141–142.
492 Jussila 1977, 71, 89.
493 HYK TYT ptk 7.2.1906, § 5.
494 HYK TYT ptk 7.2.1906, § 5. Murtorinne 1967, 40–42.
495 HYK TYT ptk 14.2.1906, § 10.
496 HYK TYT ptk 14.2.1906, § 10.
497 HYK TYT ptk 14.2.1906, § 10; myös 21.2.1906, § 4. Larkio 1967, 194.
Mustakallio 1983, 135.
498 HYK TYT ptk 14.2.1906, § 10.
499 HYK TYT ptk 21.2.1906, 14.3.1906, § 6.
500 HYK TYT 21.3.1906, § 3; 28.3.1906, § 3. Veikkola 1969.
501 Kaila myös kehotti ylioppilaita kirjoittamaan vuonna 1905 perustettuun
kirkolliseen Kotimaa-lehteen. HYK TYT ptk 21.2.1906. Kuoppala 1963,
241–243, 252–255, 358–365. Larkio 1967, 71. Veikkola 1969, 9–11
(Teologisen lauantaiseuran synnystä ja tavoitteista), 123, 130, 187.
Mustakallio 1983, 51, 52–53, 60. Virkkusen luento luonnontieteen ja
kristinuskon suhteesta vuonna 1916 toi kokoukseen 70 kuulijaa. HYK
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TYT ptk 22.11.1916, § 4.
502 Myös kirkkohistorian professori Jaakko Gummerus, toinen
lauantaiseuralainen, esitelmöi tiedekuntayhdistyksessä. Vuonna 1909 hän
piti alustuksen ”Vanhan testamentin kritiikistä”. HYK TYT ptk
20.10.1909, § 3. Larkio 1967, 184–185. Mustakallio 1983, 126–134.
503 Teologiseen tiedekuntaan rekrytoituneita lauantaiseuralaisia olivat Erkki
Kaila, Jaakko Gummerus (kirkkohistorian professoriksi 1900), Lauri
Ingman (käytännöllisen teologian assistentti 1901, professori 1916), Arthur
Hjelt (Raamatun alkukielten apulainen 1903–1904, Vanhan testamentin
eksegetiikan professori 1904), A. F. Peltonen (Raamatun alkukielten
apulainen 1907–1917), Martti Ruuth (kirkkohistorian dosentti 1908–
1918, sittemmin professori), Antti J. Pietilä (esikäsitteiden apulainen
1911–1919) ja Uno Paunu (lähetystieteen dosentiksi 1911). Larkio 1967,
72, 75.
504 Sodasta ja kristityn oikeudesta osallistua sotaan keskusteltiin teoreettisena
kysymyksenä ja periaatteellisella tasolla, ilmeisesti kuitenkin aikakauden
tilanteeseen liittyen 3.10.1906. HYK TYT ptk 26.9.1906, § 9; 3.10.1906,
§ 6. HYA, TTA teol. tdk:n matrikkeli 1906. Mustakallio 1983, 205.
505 HYK TYT ptk 11.10.1906, § 7, § 10. Godenhjelm 1916, 1.
506 HYK TYT ptk 17.10.1906, § 7. HYA TTA teol. tdk:n matrikkeli 1906.
Opiskelijaluettelo 1906.
507 HYK TYT ptk 17.10.1906, § 7. HYA teol. tdk:n matrikkeli 1906. Nimeltä
mainituista ylioppilaista varovaisen tukensa yhdistystoimintaan osallistumiselle antoivat myös Frans Lindbohm ja Kaarlo Aulis (ent. Aulin). Elias
Pentti oli Kyyhkysen toimittajana syyslukukaudesta 1907 kevään 1908
loppuun sekä toimi tiedekuntayhdistyksen sihteerinä syyslukukauden 1908
ja koko vuoden 1909.
508 HYK TYT ptk 13.4.1904, § 6.
509 HYA TTA, teol. tdk ptk 31.5.1905.
510 Lukuvuonna 1907–1908 Helsingin yliopiston opiskelijoista kolme
neljännestä oli suomenkielisiä ja puolet kaikista luennoista pidettiin
suomeksi. Suomenkielinen opetus jakaantui kuitenkin varsin epätasaisesti
eri tiedekuntien kesken. Eniten suomenkielistä opetusta oli teologisessa
tiedekunnassa, vähiten lääketieteellisessä. HYA TTA, teol. tdk ptk
31.5.1905. Jutikkala 1989, 282–284.
511 Teologisen tiedekunnan erikoisluonnetta osoittaa myös naisopiskelijoiden
vähäisyys. Vuosina 1902–1905 naisten osuus kaikista yliopisto-opiskelijoista oli yli 20 %. Teologisessa se oli 3 %. Useana vuonna uusista opiskelijoista
yli 30 % oli naisia. Samanaikaisesti monena vuonna ainoatakaan naista ei
kirjoittautunut opiskelemaan teologiaa. Redogörelse 1905 (1902–1905), 48,
52.
512 Murtorinne 1986, 274
513 Kyseessä oli jo toinen ”omista riveistä noussut”, Rosenqvistia julkisesti
häpäisevä lehtipolemiikki. Polemiikista Elis Bergrothin ja hänen
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toimittamansa Vartijan kanssa Juva 1960, 345–352. Vikström 1966, 162.
Mäkisalo 1988, 48–54. Kooste Suomen kielioloja koskevasta lainsäädännöstä autonomian aikana ja itsenäisyyden alkuvuosina ks. Herää Suomi
1989, 119. Jutikkala 1989, 282.
Välitysteologiaa edustanut Hans Lassen Martensen oli tanskalainen
professori ja piispa, joka oli ollut professori A. F. Granfeltin (1815–1892)
tieteellinen esikuva. Martensenin kirjan käyttö oppikirjana vielä 1900luvun alussa osoittaa professori Rosenqvistin tunnettua kiinnostusta 1800luvun välitysteologiaa kohtaan. Samalla se kertoo, ettei etiikan opetus niin
sanotusti ollut ajan hermolla; teos Moralfilosofiens system oli julkaistu alun
perin vuonna 1841. Luukkanen 1993, 38–39, 51, 109–110.
Uusi Suometar 242/19.10.1906, Avoimia kysymyksiä prof. Rosenqvistille.
Uusi Suometar 242/19.10.1906, Avoimia kysymyksiä prof. Rosenqvistille
Uusi Suometar 20/20.10.1906, Lähetettyjä kirjoituksia – Prof. G. G.
Rosenqvistille.
Uusi Suometar 243/20.10.1906, Lähetettyjä kirjoituksia – Prof. G. G.
Rosenqvistille.
Uusi Suometar 243/20.10.1906, Lähetettyjä kirjoituksia – Prof. G. G.
Rosenqvistin vastauksen johdosta.
Uusi Suometar 243/20.10.1906, Lähetettyjä kirjoituksia – Prof. G. G.
Rosenqvistin vastauksen johdosta.
HYA KA konsistorin ptk 14.2.1894, § 2. ”Kun kokoussalit täyttyivät . . .
Prof. Voipio muistelee JTY:tä”, Kyyhkynen 1/1953, 6–7. Kieliprotestista
Voipio ei kertonut; hän tuli teologiseen tiedekuntaan vasta vuonna 1909.
Lehtikirjoittelun taustaan liittyi Rosenqvistin torjuva asenne Kailaa
kohtaan; Kaila kuului tiedekunnan opettajakuntaan vastoin hänen
tahtoaan. Rosenqvist oli toiminut hänen lähes kuusi tuntia kestäneessä
väitöstilaisuudessaan vastaväittäjänä vuonna 1896 ja arvostellut väitöskirjaa
ankarasti. Teologian esikäsitteiden apulaisenviran tullessa hakuun hän ei
kannattanut virkaan Kailaa, vaan J. S. Pajulaa. Konsistorin äänestäessä
apulaisenviran täytöstä äänet jakautuivat poikkeuksellisesti tasan kummankin hakijan kesken. Rehtori Thiodolf Rein äänesti Kailaa ja täten ratkaisi
virantäytön Kailan hyväksi. Murtorinne 1986, 260, myös viite 43.
Mustakallio 1986, 156.
Rosenqvistin kulttuuriteologiasta ja hänen yhteiskunnallisista tulkinnoistaan ks. Vikström 1966; Murtorinne 1986, 253–254.
HYK TYT ptk 17.10.1906, § 7; 24.10.1906, § 2, § 3, § 4; 31.10.1906, § 4.
HYK TYT ptk 25.10.1906, § 2.
HYK TYT ptk 25.10.1906, § 2.
HYK TYT ptk 25.10.1906, § 2; 31.10.1906, § 2. HYA TTA teol. tdk:n
matrikkeli 1906. Kokousta johti Rosenqvistin sijaan tällä kertaa eksegetiikan professori Edvard Stenij. Kortekangas toimi Kyyhkysen toimittajana
syyskauden 1907.
Tiedekuntaan kirjoittautuneet Opiskelijaluettelon 1916, 13–83, mukaan
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530 Uusi Suometar 243/20.10.1906, kokouskutsu, s. 1.
531 Allekirjoittajat kokoontuivat ylioppilastalolle, jossa pidettiin kokous:
”kolme repäisevää puhetta, satamiehisen kvartetin ukkosen voimalla
kajahduttama Herää Suomi! ja jyrisevät eläköönhuudot suomalaiselle
Suomelle”. Konsistorille osoitettu kirjelmä oli alun perin käännytetty
takaisin, kun yliopiston sihteeri oli edellyttänyt sitä tuoneelta lähetystöltä
allekirjoittajien valtakirjoja. Niinpä ylioppilastalon kokous järjestyi
kulkueeksi ja toimitti kirjelmän perille satapäisen ylioppilasjoukon voimin.
KA Suomalainen Nuija, ptk 25.9.1906, § 1. Raataja 1906, 339–340.
Klinge 1978c, 337.
532 KA Suomalainen Nuija, ptk 25.9.1906, § 1. Raataja 1906, 337–338.
Klinge 1978c, 337. Konsistorin nuorsuomalaiset ja ruotsinkieliset pitivät
kirjelmää luonnottoman kiihotuksen tuloksena ja sen toimittamistapaa
sopimattomana. Ymmärrystä hankkeelle osoittivat vanhasuomalaiset.
533 Anttila 1936, 440–441. Yliopiston kieliolot järjestettiin lainsäädäntöteitse
1930-luvulla.
534 Eduskuntauudistuksen myötä ruotsalaisen kansanpuolueen uskontopoliittinen suunta muuttui, radikaali uskonnonvastaisuus väheni ja
puoluekokoukset ottivat huomioon myös ruotsinkielistä kirkkokansaa
askarruttavia kysymyksiä kuten esim. etsivät ratkaisuja ruotsinkielisten
pappien lukumäärän lisäämiseksi. Rosenqvist 1952. C. O. Bonsdorff 1956,
150–152. Murtorinne 1986, 147.
535 Jussila 1989, 147–148, 149.
536 Mielenilmauksista professori Mandelstamin suomettarelaisia herjanneen
lehtikirjoittelun johdosta ja niistä seuranneista rangaistuksista Klinge 1989,
867–869. Mandelstamin jutusta ei ole mainintoja Jumaluusopillisen
tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoissa. Yliopiston tasolla ylioppilaiden
demonstraatio käsiteltiin osakuntiin kohdistuneena kurinpitotoimena.
Ottaen huomioon tiedekuntayhdistyksen ankaran toverikurin olisi
luonnollista, että tuomittujen ylioppilaiden asiaa olisi käsitelty myös
yhdistyksen toverikuria valvoneessa toverineuvostossa. Jumaluusopillisen
tiedekuntayhdistyksen toverineuvoston pöytäkirjat vuosilta 1899–1912
eivät valitettavasti ole säilyneet.
537 Jumaluusopillisen ylioppilastiedekunnan toiminnasta syyslukukaudella
1916, Vartija 1917, 26.
538 HYK TYT ptk 31.10.1906, § 5.
539 HYK TYT ptk 31.10.1906, § 5.
540 HYK TYT ptk 31.10.1906, § 5, § 6. Dekaanin mukaan kristilliset
yhdistykset saattoivat olla siveellis-uskonnollisen luonteen kehittymiselle
vaarallisempia kuin esimerkiksi maanviljelysseurat ja yleensä maalliset
yhdistykset. Dekaani ei kuitenkaan perustellut näkemystään..
541 HYK TYT ptk 13.11.1907, § 6; ptk 27.11.1907, § 9. Osakuntaelämän
aiheuttamaa ”koneellisuutta ja persoonallisuuden menetystä” pelkäsi yksi
ylioppilas. Pitkähkön tauon jälkeen tiedekuntayhdistyksessä alettiin pitää
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esityksiä myös uskontoon tai uskonnon tulkintaan liittymättömistä
kysymyksistä kuten esimerkiksi esperantosta marraskuussa 1907.
542 HYK TYT ptk 21.11.1906, § 4. Kyyhkynen 4/1906. Lehdessä ylioppilaita
kehotettiin myös kirjoittamaan Kyyhkyseen aiempaa ahkerammin. Yhdistyksen toiminnan hiljaiseloa kuvastaakin, että marraskuussa ilmestyi vasta
tiedekuntalehden neljäs numero.
543 HYK TYT ptk 21.11.1906, § 7. Murénin ajankohtainen poliittiseen
tilanteeseen liittynyt alustus korvasi kokouksessa esityksen ”Ohjaus papin
palvelukseen”, joka oli referaatti Gustaf Jensenin kirjasta.
544 HYK TYT ptk 21.11.1906, § 7 , § 9.
545 HYK TYT ptk 21.11.1906, § 9. Saarilahti toimitti tiedekuntalehti
Kyyhkystä kevään 1907 ja vuoden 1908. Murtorinne 1967, 102. Lindström
1973, 96–100, 144, 146. Juva 1977, 12–43. Mustakallio 1983, 288–289,
489, 371–376 (vanhasuomalaisten kristillisiä tunnuksia ja kristillisiä arvoja
korostaneesta vaalityöstä). Välimäki 1994, 102–106.
546 HYK TYT ptk 21.11.1906, § 9. Laurikkala oli Kyyhkysen toimittajana
syyslukukaudella 1905 ja kevätlukukaudella 1907.
547 HYK TYT ptk 21.11.1906, § 9. Mustakallio 1983, 226–227.
548 Kirkollisten näkemysten muuttumisesta vuoden 1908 kirkolliskokouksessa
Murtorinne 1967, 200–203. Kirkon myöntyvyysmielisen johdon politiikasta toisen sortokauden aikana ks. Mäkisalo 1988, 65. Mustakallio 1990.
549 Larkio 1967, 75–76.
550 HYK TYT toverineuv. ptk 6.11.1913, § 3; 24.2.1914, § 4; 18.2.1916;
11.3.1916, § 3. Diakonissalaitoksella vierailtiin myös syyslukukaudella
1916. Vartija 1917, 26.
551 Kuuliala 1915, 321–325. Vartija 1917, 22.
552 HYK TYT toverineuv. ptk 25.9.1915, § 2; 2.10.1915, § 4; 26.10.1915, §
2 & 3; 11.1915, § 3; 18.2.1916, § 5; 11.3.1916, § 5; § 3; 5.10.1916, § 4.
553 HYK TYT toverineuv. ptk 27.4.1914, § 2; 16.10.1914, § 2; 4.2.1916, § 2.
Lehtiö 2004, 360.
554
555 Alasen mukaan nainen ei soveltunut papiksi, mutta kylläkin uskonnonopettajaksi. HYK TYT ptk 18.10.1916, § 4. Vartija 1917, 23. Lehtiö 2002,
202, 204; 2004, 35, 38–39.
556 HYK TYT toverineuv. ptk 1913 § 1. Vuonna 1913 tiedekunnassa opiskeli
kaksi Heliövaaran veljestä Olavi Konstantin (s. 1891) ja Martti Mikael (s.
1892). Pöytäkirjoissa ei ole identifioitu, kumpi veljeksistä osallistui VPKtalon jupakan käsittelyyn. Ankaraa kuria vaatinut Mustala toimi toverineuvoston puheenjohtajana vuodet 1914 ja1915 sekä kevätlukukauden
1916.
557 HYK TYT toverineuv. ptk 1.11.1913, § 1.
558 Söyringin opiskelijatoveri W-K. Kuuliala: ”Kävimme [Kouvolassa] myös
kerran tarkastamassa kasarmit. Samaten olimme sillä suolla, minne punikit
olivat haudanneet murhaamansa miehet, luvultaan useita satoja. Saivat nyt
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itse kaivaa niitä ylös ja aavistivat samalla omaakin kuoppaa kaivavansa.
Siellä oli m.m. Söyringin ruumis. Kyllä oli kurjaa katsella.” Opiskelijaluettelot 1911, 1913. Kuuliala 1918, 14. Godenhjelm 1916, 30, 16, 60,112:
Kilpeläinen 1918, 127–129; Palmén 1930, 444. Http://www.sotasurmat/
Söyrinki, Iivari.
HYK TYT toverineuv. ptk 1.11.1913, § 1.
HYK TYT toverineuv. ptk 4.11.1913, § 2.
HYK TYT toverineuv. ptk 1.11.1913, § 2.
HYK TYT toverineuv. ptk 4.11.1913, § 2. Godenhjelm 1916, 98.
HYK TYT toverineuv. ptk 4.11.1913, § 2.
HYK TYT toverineuv. ptk 4.11.1913, § 2.
HYK TYT toverineuv. ptk 4.11.1913, § 2.
HYK TYT toverineuv. ptk 4.11.1913, § 2; 6.11.1913, § 2.
HYK TYT toverineuv. ptk 4.11.1913, § 2.
HYK TYT toverineuv. ptk 6.11.1913, § 2.
Kuusisto 1945, 309–317. Soikkanen 1961, 147–148. Kuoppala 1963, 380.
Kortekangas 1967, 57. Larkio 1975, 96–100. Kansanaho 1978, 340–343,
345–346. Murtorinne 1977, 10. Veikkola 1977, 29, 35. Mustakallio 1983,
67–68.
Kuoppala 1965, 344–365. Mustakallio 1983, 49–54.
OMA J. Gummeruksen kok. Eb:10. FK Johannes Honkavaara sai vuonna
1916 tai 1917 kirjoituksensa aiheeksi Lutherin kirja Saksan kansan
kristilliselle aatelille. Ylioppilaiden kirjoitelmia ei ole tallennettu Gummeruksen kokoelmaan. Gummeruksen opetusta arvioitaessa on myös otettava
huomioon, että hänen opettamansa kirkkohistoria oli teologian kandidaatin tutkintoa suorittaneiden ylioppilaiden parissa tiedekunnan suosituin
oppiaine. Ijäs 1993, 115–116.
OMA J. Gummeruksen kok. Eb:10. Yksi esseeaiheista oli Lutherin
reformatoorilliset periaatteet taistelussa hurmahenkisyyttä vastaan vuonna
1522.
HYK TYT Kyyhkynen 1–2/1911, Sosiaalisista kysymyksistä I.
Saarela muistutti lukijoita myös kesän 1910 kristillisen ylioppilaskokouksen
ponsista, joiden mukaan ylioppilaiden oli tutustuttava yhteiskunnalliseen
kirjallisuuteen, otettava osaa yhteiskunnalliseen työhön ja oltava suhteessa
kanssaihmisiinsä palvelijoita. HYK TYT Kyyhkynen 1–2/1911, Sosiaalisista
kysymyksistä I.
HYK TYT ptk 8.3.1911, § 3.
Palokunnantalon tapauksessa fuksien rankaisemista sittemmin ajaneet
Lehtinen ja Eerikäinen olivat politiikkaan osallistumisesta täysin eri mieltä.
Kristityn ja oikean papin ihanteeseen kuului kummankin mielestä ehdoton
raittius, mutta kysymyksessä politiikkaan osallistumisesta he edustivat
näkemysten äärilaitoja. HYK TYT ptk 8.3.1911, § 3.
HYK TYT ptk 8.3.1911, § 3.
Syksyn 1913 kokoontumisissa oli enimmillään 70 ja vähimmillään 20
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ylioppilasta. Avointa Venäjään tai venäläisyyteen kohdistunutta arvostelua,
joka näkyi esim. Ylioppilaslehden palstoilla, ei löydy tiedekuntayhdistyksen
pöytäkirjoista 1910-luvulla. Ajan tilanteessa jumaluusopin ylioppilaiden
näkemykset Venäjästä luultavasti noudattivat tuon ajan ylioppilaiden yleisiä
näkemyksiä. Vartija 1914, 38. Klinge & Harmo 1983, 67–69.
Söyrinki 1914, 38–39. Kuuliala 1915, 323.
Vartija 1915, 43.
HYK TYT ptk 3.2.1915, 10.2.1915, 2.10.1915, 9.2.1916.
HYK TYT ptk 6.11.1916; 31.1.1917, § 1.
HYK TYT ptk 29.11.1916, § 2. Vartija 1917, 26. Waltari toimi
tiedekuntayhdistyksen sihteerinä syyslukukauden 1916.
HYK TYT ptk 18.2.1916, § 3; 2.4.1916. Godenhjelm 1916, 75. Mömmötulkinnoista ks. Larkio 1972, 107–109; Laine 1999, 58–59. Mömmö oli
toiminut Kyyhkysen toimittajana syyslukukaudella 1909. Sireniuksen
hahmottelemista Teollisuusseutujen Evankelioimisseuran tavoitteista, joiden
piispa O. I. Colliander katsoi kantavan Ilmestyskirjan pedon merkkiä, ks.
Kuusisto 1945, 314; Larkio 1975, 98.
Sireniuksen suomeksi toimittamat Steadin esitelmät Tarvitseeko kirkko
työväenliikettä ja Tarvitseeko työväenliike kristinuskoa ilmestyivät vuonna
1913. HYK, TYT ptk 15.11.1916, § 4. Opiskelijaluettelo 1912. Vartija
1917, 25. Larkio 1975, 91. Veikkola 1977, 35. Salokasta on kirjallisuudessa
virheellisesti kutsuttu Pauli Ahokkaaksi. Salokas toimi Kyyhkysen päätoimittajana vuonna 1910 ja yhdistyksen sihteerinä syyslukukauden 1912.
HYK, TYT ptk 15.11.1917, § 4. Vartija 1917, 25.
Juva 1960, 122, 124. Soikkanen 1961, 147. Kansanaho 1978, 343–345,
348–349. Mäkisalo 1988, 71–72.
Rasila 1968. Soikkanen 1975, 191–193, 220, 224. Ehrnrooth 1992, 336–
337, 340–362. Alapuro 1997, 55–69.
Yliopiston Venäjän vastaisista ryhmistä, ks. Lauerma 1966, 48, 51.
Turpeinen 1980, 271.
Ylioppilaiden tiedekuntakohtaiset lukumäärät ovat osin epätarkkoja, koska
kaikkien Helsingin yliopiston osakuntiin kirjoittautuneiden ylioppilaiden
opintoalaa ei ole mainittu ja jotkut jääkäreiksi lähteneistä opiskelivat
kahdessa tiedekunnassa. Epäselvien tapausten määrä on kuitenkin niin
pieni, ettei se vaikuta tiedekuntakohtaisen rekrytoitumisen järjestykseen.
Ylioppilasjääkärien opiskelualan lähde: Suomen jääkärien elämäkerrasto
(1938). Ylioppilasaktivisteista Lackman 2000, 64–73.
HYA, Hertta Tirrasen haastattelut, Aarno Maliniemi.
Sihvo 1954, 127–129.
Saksassa Berg osallistui asemasotaan Misse-joella, Riianlahdella ja Aa-joen
taisteluihin. Suoritti Libaun (Liepaja) sotakoulun A-kurssin 1917. Suomen
jääkärien elämäkerrasto 1938, 35–36. Lackman 2000, 146–147.
Saksassa Hyvönen osallistui asemasotaan Misse-joella ja Riianlahdella,
Schmardenin hyökkäykseen ja Aa-joen taisteluihin. Suomen jääkärien
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elämäkerrasto 1938, 174–175.
595 Suomen jääkärien elämäkerrasta 1938, 350–351. Suomen jääkärit. Elämä ja
toiminta sanoin ja kuvin I, 1007. Kurkialan elämänvaiheet ja työtehtävät ks.
Rämä 1994.
596 Vuonna 1938 Vuori liittyi ”sen kansainvälisen komitean palvelukseen, joka
valvoo puuttumattomuuden noudattamista Espanjan sisällissodassa”.
Suomen jääkärien elämäkerrasto 1938, 893. Ahti 1999, 289.
597 Salmio osallistui taisteluihin Misse-joella, Riianlahdella ja Aa-joella. Suomen
jääkärien elämäkerrasto 1938, 685.
598 Saksassa Björklund kuului pioneerikomppaniaan ja osallistui taisteluihin
Misse-joella, Riianlahdella sekä Schmardenin hyökkäykseen. Suomeen hän
palasi jääkärien pääjoukon mukana ja kuului 2. Jääkärirykmentin IV
pataljoonan 2. komppaniaan. SArk PK 1842-Ba 10. Suomen jääkärien
elämäkerrasto 1938, 42.
599 Yrittäessään ensimmäisen kerran pois Suomesta Pekki oli pohjoisella rajaasemalla tullut käännytetyksi takaisin. Rajavartija ei ollut uskonut tarinaa
nuorten miesten matkasta tukkitöihin. Pekki otti osaa Missen, Riianlahden
ja Aa-joen taisteluihin ja kävi Libaun sotakoulun 3-kurssin vuonna 1917.
Suomen jääkärien elämäkerrasto 1938, 574–575. Jukka Luoma ”Jääkärimuseo avattiin Saksassa”, Helsingin Sanomat 1.10.2002 (HS:n artikkeli
kutsuu Mikko Pekkiä Matiksi).
600 Anttila otti osaa asemasotaan Misse-joella ja Riianlahden rannikkoasemissa
sekä osallistui Aa-joen talvitaisteluihin. Hän saapui Suomeen jääkäreiden
pääjoukon mukana 2. krenatöörirykmentin I Jyväskylän pataljoonan 3. ja
1. komppanian päällikkönä ja otti osaa muun muassa Vilppulan, Kuljun,
Tampereen ja Vesilahden taisteluihin. SArk PK 1842-Ba 5. Suomen
jääkärien elämäkerrasto 1938, 20–21. Suomen jääkärit. Elämä ja toiminta
sanoin ja kuvin I, 1007. Jääkärien koulutusajan huvituksista ks. Lackman
2000, 244–251.
601 Keväällä 1917, ennen lähtöään Saksaan, Marttinen toimi kirkkoherran
apulaisena Kurussa. Eino Marttinen In Memoriam, Kyyhkynen 3/
12.3.1919. Suomen jääkärien elämäkerrasto 1938, 455. Suomen jääkärit.
Elämä ja toiminta sanoin ja kuvin I, 1007.
Http:\\www.sotasurmat.fi\marttinen.
602 HYK TYT Hartaushetki Perä-Pietilän saunassa, Kyyhkynen 12.2.1919.
Muuan muistelma, Kyyhkynen 26.2.1919. Valkoiseen armeijaan kuului
myös sotilaspappeja, jotka liittyivät joukkoihin seuratessaan paikkakuntakuntansa suojeluskuntalaisia. Maaliskuussa 1918 armeijassa oli 25 pappia.
Vuonna 1904 ylioppilaaksi valmistunut ja vuonna 1914 papiksi vihitty
Ruotsinpyhtään virallinen apulainen Einar Rauhamäki (s. 1883) sitä
vastoin oli tiettävästi ainoa punaisiin liittynyt agitaattorina ja paikkakuntansa punaisten johtajana toiminut pappi. Kansalaissodan jälkeen Rauhamäki piileskeli ensin Helsingissä, pakeni sitten Ruotsiin Suomen
sosialististisen työväenpuoleen puoluesihteerin Arvo Tuomisen avustamana
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ja siirtyi sieltä vaimoineen Neuvostoliittoon O. W. Kuusisen avustuksella.
Vuosien 1936 ja 1937 puhdistuksissa Rauhamäki vaimoineen katosi
Siperian vankileireille. Juva 1990, 419. Kansanaho 1994, 291–298.
Klinge 1990, 9, 15–16.
Teologisen tiedekunnan pöytäkirjoissa ainoa jollain tavoin kansalaissotaan
liittyvä maininta on ”jääkärivänrikki Anttilan” kypsyyskokeen päivämäärän
määrääminen. HYA HYY ptk 25.11.1918, § 3. HYA teol. tdk:n ptk
22.1.1920.
W-K. Kuuliala 1918, 1–3.
W-K. Kuuliala 1918, 3, 6–7, 9, 14. I. Kuuliala 2000, 30, 33–40. Kieltolain
vastustamisesta eduskunnassa Larkio 1976, laajasta kirjallisesta tuotannosta
I. Kuuliala 2000, 41–43.
OMA, J. Gummeruksen kok. Eb:9. Http://www.sotasurmat.fi. In
memoriam. – Teologinen Aikakauskirja 1918, 116–138. Palmén 1930, 444.
Uutta toimikautta alettaessa, HYK Kyyhkynen 1/9.10.1918. Kaatuneiden
opiskelijatovereiden muistamisesta, Till de stupades minne, HYK
Kyyhkynen 2/23.10.1918; Kaatuneita tovereita muistellessa, HYK
Kyyhkynen 1/12.2.1919.
HYA, teol. tdk:n matrikkeli 1915–1916. Http://www.sotasurmat.fi.
HYK TYT Uutta toimikautta alettaessa Kyyhkynen 1/9.10.1918.
HYK TYT Kyyhkynen 1/9.10.1918, Eroaville tovereille. Gummerus 1918,
54–55. Gummeruksen mukaan tärkein yksittäinen syy kansalaissodan
syttymiseen oli uskonnon ja Jumalan hylkääminen. Tässä hän oli monen
kirkkoa ja uskontoa edustaneen aikalaisen kanssa samaa mieltä. Sotaan
johtaneita eri tekijöitä, myös kirkon välinpitämätöntä roolia suhteessa
”sosiaaliseen kysymykseen” arvioitiin ja arvosteltiin, mutta perimmiltään
sota tulkittiin uskonnollisesti sekä oikeuden kamppailuna vääryyttä vastaan.
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ei liittynyt kansalaissotaan, vaan siihen miten jumaluusopin ylioppilaiden
tulisi käyttäytyä suorittaessaan asevelvollisuuttaan. HYK TYT ptk
25.2.1920, § 4. Toiviainen 2000, 42–43.
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L IITE 1.

JUMALUUSOPILLISEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN VIRKAILIJAT 1853–1918.
Lähde HYK TYT, pöytäkirjat 1853–1868; Kejserliga Alexanders-Universitetet i
Finland. Katalog. Helsingfors 1875–1918.
Osakuntien uudelleenperustamisen myötä tiedekuntayhdistysten kuraattorien
aiempi virallinen asema yliopistojohdon nimittämänä ylioppilaiden valvojana
päättyi. Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistykseen kuuluu nykyäänkin
maisterintutkinnon suorittanut kuraattori. Vuoden 1868 osakuntauudistuksen
jälkeen kuraattoreita tärkeämpiä toimijoita olivat kuitenkin inspehtoreina aktiivisesti toimineet dekaanit sekä ylioppilaiden keskuudestaan valitsemat, käytännön asioista vastanneet luottamushenkilöt. Näitä olivat erityisesti sihteerit ja varainhoitajat – tehtävät, joista aikanaan muotoutuivat myöhemmät TYT:n puheenjohtajan ja talousministerin toimet. Osakuntien palauttamisen jälkeinen
aika ei merkinnyt opiskelijoiden itsehallinnon lisääntymistä Jumaluusopillisessa
tiedekuntayhdistyksessä. Inspehtorit kuten Ingman ja Råbergh vaikuttivat voimakkaasti tiedekuntayhdistyksen toimintaan ja teologian ylioppilaiden parissa
syntyneeseen sukupolvivaikutukseen.Tiedekuntayhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneiden ylioppilaiden määrä on luonnollisesti suurempi kuin mitä
liitteistä 1 ja 2 käy ilmi. Kuten tutkimuksessa on käynyt ilmi, koko joukko sukupolvivaikutuksen tuottamiseen osallistuneita ylioppilaita löytyy nimeltä mainittuina tiedekuntayhdistyksen pöytäkirjoista. Tiedekuntayhdistyksessä oli myös
huomaamattomampia toimijoita monissa eri tehtävissä. Alkuvaiheessa ylioppilaat vastasivat teologisen lainakirjaston hoidosta ja sittemmin osallistuivat tiedekuntayhdistyksen edustajina Opiskelijakirjaston ylläpitoon. Opetustyöhön vankilassa ja ns. Antipoffin koulussa osallistuneista ylioppilaista ei ole säilynyt tietoja. Näihin tehtäviin osallistuneiden lukumäärää ei siten tiedetä samoin kuin ei
myöskään kuinka laajalti ylioppilaat osallistuivat Jaakko Gummeruksen ideoimaan esikaupunkityöhön. Huomattava joukko jumaluusopin ylioppilaita osallistui vuosikymmenten kuluessa inspehtorinsa johdolla lukukausittaiseen teologisten stipendien jakoon. Kutakin yliopiston osakuntaa edusti stipendilautakunnassa kaksi ylioppilasta.
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Nestor Järvinen, Leinbergin sijaisena kl 1858 – kl 1859
August Wilhelm Frosterus sl 1859 – kl 1861
Viktor Petterson sl 1861 – sl 1863
Herman Råbergh kl 1864 – kl 1868
Pöytäkirjurit ja kasöörit eli yhdistyksen sihteerit ja rahastonhoitajat
suomenkielisessä tiedekuntayhdistyksessä 1875–1918:
sl 1875 sihteeri Sakari Kontio, rahastonhoitaja Konrad Hougberg
kl 1876 sihteeri Uno von Schrowe, rahastonhoitaja Konrad Hougberg
sl 1876 sihteeri Uno von Schrowe, rahastonhoitaja Henrik Wegelius
kl 1877 sihteeri Emil Murén, rahastonhoitaja Henrik Wegelius
sl 1877 sihteeri Emil Murén, rahastonhoitaja Viktor Berner
kl 1878 sihteeri Emil Murén, rahastonhoitaja Viktor Berner
sl 1878 sihteeri K. Hemán, rahastonhoitaja Carl Schamil Hallberg
kl 1879 sihteeri Wilho Kaitila, rahastonhoitaja C. S. Hallberg
sl 1879 sihteeri K. E. Malmberg, rahastonhoitaja C. S. Hallberg
kl 1880 sihteeri K. L. Enkvist, rahastonhoitaja C. S. Hallberg
sl 1880 sihteeri A. L. Gulin, rahastonhoitaja C. S. Hallberg
kl 1881 sihteeri D. A. Aimonen, rahastonhoitaja C. S. Hallberg
sl 1881 sihteeri & rahastonhoitaja B. Grönlund
kl 1882 sihteeri S. G. Dahlström, rahastonhoitaja B. Grönlund
sl 1882 sihteeri S. G. Dahlström, rahastonhoitaja B. Grönlund
kl 1883 sihteeri K. F. Strömmer, rahastonhoitaja B. Grönlund
sl 1883 sihteeri J. E. Laakso, rahastonhoitaja B. Grönlund
kl 1884 sihteeri J. E. Laakso, rahastonhoitaja B. Grönlund
sl 1884 rahastonhoitaja S. G. Dahlström
kl 1885 rahastonhoitaja S. G. Dahlström
sl 1885 sihteeri K. B. Hytönen, rahastonhoitaja G. A. Taube
kl 1886 sihteeri K. B. Hytönen, rahastonhoitaja G. A. Taube
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sl 1886 sihteeri W. Kajander, rahastonhoitaja K. B. Hytönen
kl 1887 sihteeri T. Palonen, rahastonhoitaja W. Kajander
sl 1887 sihteeri T. Palonen, rahastonhoitaja K. Mellberg
kl 1888 sihteeri T. Palonen, rahastonhoitaja K. Mellberg
sl 1888 rahastonhoitaja Martti Ruuth
kl 1889 rahastonhoitaja Martti Ruuth
sl 1889 rahastonhoitaja Martti Ruuth
kl 1890 rahastonhoitaja Martti Ruuth
sl 1890 rahastonhoitaja Martti Ruuth
kl 1891 rahastonhoitaja Martti Ruuth
sl 1891 rahastonhoitaja Kustaa Hallio
kl 1892 rahastonhoitaja Uno Dufva (Paunu)
kl 1893 rahastonhoitaja Uno Dufva
sl 1893 rahastonhoitaja Uno Dufva
kl 1894 sihteeri A. E. Ruuskanen, rahastonhoitaja H. V. Selin
sl 1894 sihteeri A. E. Ruuskanen, rahastonhoitaja K. V. Hurmerinta
kl 1895 sihteeri A. E. Ruuskanen, rahastonhoitaja K. V. Hurmerinta
sl 1895 rahastonhoitaja A. E. Ruuskanen
kl 1896 rahastonhoitaja A. E. Ruuskanen
sl 1896 rahastonhoitaja A. E. Ruuskanen
kl 1897 rahastonhoitaja K. S. Tommila
sl 1897 rahastonhoitaja F. Oinonen
kl 1898 rahastonhoitaja F. Oinonen
sl 1898 rahastonhoitaja J. Hämäläinen
sl 1899 sihteeri H. Vehmanen, rahastonhoitaja J. Hämäläinen
kl 1900 sihteeri J. Vallin, rahastonhoitaja J. L. Vallin
sl 1900 sihteeri J. Vallin, rahastonhoitaja J. Hämäläinen
kl 1901 sihteeri E. Holmström, rahastonhoitaja J. Leiviskä
sl 1901 sihteeri E. Holmström, rahastonhoitaja S. H. Berndson
kl 1902 sihteeri E. Holmström, rahastonhoitaja S. H. Berndson
sl 1902 sihteeri E. Holmström
kl 1903 sihteeri E. Holmström
sl 1903 sihteeri Vihtori Tiitola, rahastonhoitaja Torsten Hohenthal
kl 1904 sihteeri Väinö Kantele, rahastonhoitaja Torsten Hohenthal
sl 1904 sihteeri Väinö Kantele, rahastonhoitaja Aale Sariola
kl 1905 sihteeri Otto Kolehmainen, rahastonhoitaja Aale Sariola
sl 1905 sihteeri Iisakki Seppänen, rahastonhoitaja Aale Sariola
kl 1906 sihteeri Iisakki Seppänen, rahastonhoitaja Aale Sariola
sl 1906 sihteeri Kaarlo Haunio, rahastonhoitaja Yrjö Kortekangas
kl 1907 sihteeri Kaarlo Haunio, rahastonhoitaja Yrjö Kortekangas
sl 1907 sihteeri Jalmari Laurila
kl 1908 sihteeri Johan Kuorikoski, taloudenhoitaja Matti Torvinen
sl 1908 sihteeri Elias Pentti, taloudenhoitaja Matti Torvinen
kl 1909 sihteeri Elias Pentti, rahastonhoitaja Matti Torvinen
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kl 1914 sihteeri Pauli Salokas, rahastonhoitaja A. J. Hanhinen
sl 1914 sihteeri Wiljo-Kustaa Kuuliala, rahastonhoitaja K. V. Tarmo
kl 1915 sihteeri Wiljo-Kustaa Kuuliala, rahastonhoitaja K. V. Tarmo
sl 1915 sihteeri A. J. Salo, rahastonhoitaja O. D. Schalin
kl 1916 sihteeri Pauli Salokas, rahastonhoitaja O. D. Schalin
sl 1916 sihteeri U. Valtari
kl 1917 sihteeri M. Malmgren
sl 1918 sihteeri J. A. Aarnio

436

L IITE 2

TIEDEKUNTALEHTI KYYHKYSEN TOIMITTAMISEEN OSALLISTUNEET YLIOPPILAAT 1853–1920
(Harri Kanala & T-L Luukkanen). Tiedekuntalehden toimittajat on yhdistyksen
pöytäkirjoissa mainittu vain sukunimillään. Kaikkia toimittajia ei ole voitu identifioida. Joko heitä ei löydy teologisen tiedekunnan lukukausittaisista opiskelijatiedoista (merkitty kysymysmerkillä) tai samana lukukautena sukunimeltään samannimisiä ylioppilaita on ollut useampia (tällaiset tapaukset on merkitty *:llä).
Lähde HYK TYT pöytäkirjat 1853–1920; Förteckning 1853–1920.
Tiedekuntalehden toimittajista vain kaksi oli naisia: Selma Kallio ja Dagmar
Ahlstedt. Kumpikaan heistä ei suorittanut teologista tutkintoa. Kallio oli Kyyhkysen toimittajana syyslukukauden 1913 ja Dagmar Ahlstedt kolmen lukukauden ajan vuosina 1914–1915. Tarkasteltaessa 1850–1870-lukujen teologian ylioppilaita vaikuttaa siltä, että opiskeluaikainen passiivisuus, ”näkymättömyys”, ja
virkauralla eteneminen liittyivät yhteen.
Ennen 1880-lukua tiedekuntayhdistyksen ylioppilasaktiivien joukossa ei juurikaan ollut myöhemmällä urallaan luterilaisen kirkon johtoon nousseita piispoja
tai teologisen tiedekunnan professoreja.
1853 kl
Gustaf Böök, Karl Calonius, Abdon Adolf Lindberg, Adolf Skogman. Alexander
Carlenius, Maurtiz Caselius. Fredrik Polén, Ulrik Siegberg, Boxberg?, Frans
Lönnqvist, Erik Rautell, Adolf Snellman, Tornell*, Otto Blomberg, Evert
Molander, Matthius Sarén, Reinhold Zilliacus (+ 2 tuntematonta)
1853 sl
Karl Alopaeus, Gestrin*, Frans Grönroos, Johan Thurman, Paul Hellén, Karl
Mellberg, Wilhelm Sjöström, Jonas Ohqvist, Peter Alcenius, Karl Malmström,
Mikael Pelkonen, August Timgren, Alexander Fabrell, Klas Järnefelt, Matias
Kotilainen, Karl Leinberg, Johan Murman, Johan Dahlström, Johan Johnsson,
Oskar Petterson, Reinius*, Frans Chydenius, Karl Roschier, Axel Ylander, Gustaf
Böök, Adolf Snellman

437

1854 kl
Lindfors?, Alexander Lyra, Karl Mellberg, Herman Wahlman, Gustaf Böök,
August Lukander, August Frosterus, Paul Hellén, Tornell*, Karl Calonius, Karl
Roschier, Karl Rönnholm, Gröön, Lars Mozelli, Johan Stråhlman, Blomgren,
Johan Dahlström, Wallenius, Frans Chydenius, Malmberg, Edvard Reinius
1854 sl
Karl Berghäll, Alexander Björkqvist, Frans Palmroos, Fredrik Polén, August
Frosterus, Karl Skutnabb, Karl Stenbäck, Tornell, Wilhelm Sjöström, J. G.
Ståhlberg, Karl Bastman, August Krank, Gabriel Melart, Warelius, Anders
Kiljander, Frans Salonius, Alexander Stråhlman, HermanWahlman, Sigfrid
Heurthen, Karl Kinnunen, Karl Silfvenius, Karl Wallenius, Peter Alenius,
Malén?, Elias Malmberg
1855 kl
Blomberg, Abdon Adolf Lindberg, Erik Rautell, Johan Rosberg, Kristian
Calonius, Henrik Ehnberg, Johan Murman, Alex Sirén, Edvard Cavén, Paul
Hellen, Karl Lilius, Alexander Stråhlman, Anders Forsblom, Hidén?, Ludwig
Holst, Otto Paldani, Fagerström, Johann Forss, Anders Krank, Anders Westerlund, Anders Kiljander, Karl Kinnunen, Karl Mellberg, Herman Wahlman,
Henrik Kekoni, Evert von Konow, Wilhelm Krank, Johan Stolpe
1855 sl
August Frosterus, K. Kadolin, Henrik Kekoni, J. G. Ståhlberg, G. W. Fagerström, Abraham Hackzell, Sven Wahlman, Berndt Anthoni, Ludwig Holst,
Anders Westerlund, Olof Wallin, Johan Bergh, Karl Blomqvist, Karl Stenbäck,
Otto Stenroth, T. Hofström, K. G. Lönneström, Adam Pulkkinen, Karl
Skutnabb, Alexander Björkqvist, Karl Ireneus, T. Neovius, Karl Silvenius, Karl
Berghäll, Kristian Calonius, Alexander Heikel, Johan Telenius, Gustaf Boijer,
Elias Malmberg, Karl Moliis, Karl Sadenius
1856 kl
Karl Dahlberg, Johan Holmberg, Hegesippus Hjerpe, Karl Weckman, Karl
Grönberg, Petter Malinen, Ferdinand Masalin, Alexander Stråhlman, Johan
Hoffgrén, Anders Krank, Aloys Piispanen, Alex Sirén, Fredrik Chydenius, Frans
Sandelin, Johan Stolpe, Alexander Sternberg, Björksten, Johan Keckman,
Nyberg, Magnus Alopaeus, Johan Forss, Eliel Lagus, Herman Pihlman,
Leidenius, Johan Murman, Adolf Sirén, Tornell*, Mauritz Caselius, Johan
Liljeblad, Samuel Porthan, Johan Snellman, Edvard Cavén, Grönholm, Herman
Ingberg, Achilles Sirén, Anders Hartzell, Madenius?, Karl Moliis, Fredrik Slöör,
Karl Berghäll, Elias Malmberg, Berndt Reinholm, Johan Telenius, Johan Bergh,
Alexander Björkqvist, Karl Silfvenius, Karl Skutnabb
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1856 sl
Gustaf Boijer, Eliel Lagus, Adolf Sirén, Johan Telenius, Karl Berghäll, Elis
Björksten, Alexander Björkqvist, Frans Micklin, Karl Irenius, Magnus Malm,
Adam Pulkkinen, Frans Sandelin, Karl Blomqvist, Johan Hoffrén, Aloys
Piispanen, Karl Nordström, Berndt Anthoni, Karl Grönberg, Klas Karsten, Karl
Stenbäck, August Calamnius, August Frosterus, Gustaf Höglund, Olof Wallin,
Bergroth, Wilhelm Krank, Karl Tötterman, Fredrik Wiberg, Henrik Kekoni,
Frans Lackström, Alexander Lyra, Karl Weckman
1857 kl
Alexander Aschan, August Frosterus, Leinberg, Johan Murman, Fredrik Polén,
Anders Westerlund
1857 sl
Karl Bergroth, August Frosterus, Nestor Järvinen, Johan August Lindelöf,
Herman Boxberg, Salomon Hirvinen, Johan Hymander, Frans Miklin, Johan
Telenius
1858 kl
Nils Almark, Adam Pulkkinen, Karl Skutnabb, Karl Svahn, Otto Berg, Konrad
Dahlström, Frans Heikel, Karl Nordström, Grönholm, Fredrik Illberg, Karl
Irenius, Johan Silcke, Karl Berghäll, Herman Ingberg, Adolf Wegelius, Henrik
Boisman, Peder Granberg, Anders Hartzell, Alexander Lyra + yksi tuntematon
toimittaja
1858 sl–1865 sl toimittajia ei mainittu
1866 kl
Gustaf Eklund, Wilhelm Linstedt
1866 sl toimittajia ei mainittu
1867 kl
Nicklas Durchman
1868–1870 ei mainintaa toimittajista
1871 kl
Julius Bergroth, Mauritz Elenius, Jakob Schwarzberg, Matts Hinkula, Josef
Cajan, Karl Henriksson, K. Palén, G. Blomstedt, Karl Forsblom, Jebets Juden
Jakob Kaija, Frans Kamminen, Frans Nordlund, Janne Linsbäck, Henrik
Schwarzberg
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1871 sl
ei mainintoja toimittajista
1872 kl
Johannes Lybeck, Johan Schönberg, Anders Winter
1872 sl
Herman Hannula, Fredrik Mennander, Gustaf Nyman, Johan Snellman, Berndt
Söderman, Jonathan Gummerus
1873 kl
Karl Mannström, Eugen Nyholm, Herman Hannula, Uno von Schrowe, Karl
Wilden, E. Hackselius, Joel Heikel, Karl Schwarzberg, Johan Westerlund
1873 sl – 1876 kl ei mainintoja toimittajista
1876 sl
Emil Murén (puhtaaksikirjoittaja)
1877 kl
Juho Reijonen (puhtaaksikirjoittaja)
1877 sl Johan Hollmén (puhtaaksikirjoittaja), Elis Bergroth, C. A. Hallberg,
Emil Murén
1878 kl
Elis Bergroth, Gustaf Heman, Paul Schwindt, Kaarle Wartiainen
1878 sl
Paul Schwindt, David Aimonen, Arthur Gulin, A. G. Söderlund
1879 kl
Karl Malmberg, Emil Almberg, Adolf Hakkarainen, Henrik Wairinen
1879 sl
Aleksander Auvinen, Arthur Gulin, Ernst Lundqvist, Aron Snellman
1880 kl
Emil Grönlund, Lennart Forsten, Antti Heikkinen, Emil Panelius
1880 sl
Johan Collan, Hjalmar Braxén, Johan Kallinen, Herman Snellman
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1881 kl
Alert Ståhlhammar, Anton Havonen, Lars Kjäldström. Juho Reinilä, A. Riippa
1881 sl
Kaarlo Olander, Georg Ask, Emil Panelius, L. O. Silvenius
1882 kl
Johannes Smolander, Hjalmar Braxén, Carl Olsoni, K. Sonck, Jaakko Weijola
1882 sl
Wilhelm Kallio, Julius Engström, Wilho Lahti, Isaak Roos
1883 kl
Pekka Korhonen, Viktor Lagus, Alfred Leivo, Johan Pajula, Johan Wäyrynen
1883 sl
Olof Sjögren, Anders Gummerus, P. Heikel, August Waldstedt
1884 kl
Lahja Durchman, Arthur Heideman, Matti Hiltula, David Kröger, Otto
Lillqvist (Aarnisalo)
1884 sl
Karl Helenius, Ernst Appelberg, Erik Johansson (Erkki Kaila), Karl Mellberg,
Gustaf Palmroth
1885 kl
Matti Tarkkanen, Karl Ahlström, Johan Gustafsson, Karl Lehtonen
1885 sl
Karl Ahlström, Johan Hukkanen, Odert Ingman, Henrik Mäkinen, Karl Petrell,
Frans Vuornos
1886 kl
Henrik Mäkinen, Gustaf Forsman, Lassi Pitkänen, Aleksanteri Saarinen, Karl
Smeds
1886 sl
Juho Koskinen, Wäinö Durchman, Jakob af Hällström, Karl Petrell, Oskar
Sylvin, Juho Nukari
1887 kl
Lauri Ingman, Juho Digert, Erik Hynninen, Toivo Jussilainen, Axel Keihänen,
Juho Koskinen
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1887 sl
Wäinö Durchman, Aukusti Kallio, Karl Korpela, Kalle Lauri, Pekka Varis
1888 kl
Lauri Ingman, Robert Hernberg, Juho Koskinen, Kalle Lauri, Peltonen, Juho
Peräntie
1888 sl
August Hedberg, Einar Candolin, Falander?, Otto Kaselius, Martti Ruuth
1889 kl
Ludvig Svanberg, Einar Candolin, Kustaa Kunnas, Kaarlo Simelius, Juhana
Mennander
1889 sl
Oskar Palletvuori, Aksel Ahlbom, Erland Gyllenbögel, Kaarlo Kari, Daniel
Klami
1890 kl
Oskar Palletvuori, Hjalmar Meurman, Aksel Nurkkinen, August Peltonen,
Ludwig Sjöstedt
1890 sl
Johannes Strandman, Einar Candolin, Otto Pakarinen, Taavi Puttila, Ludwig
Sjöstedt
1891 kl
Juho Wallin, Erland Gyllenbögel, Lundahl, Otto Pakarinen, Niilo Vitikainen,
Robert Ylänen
1891 sl
Erland Gyllenbögel, Pekka Hyttinen, Juho Wallin, Johannes Äijälä, J. Öhberg
1892 kl
Juho Wallin, Uno Dufva (Paunu), Fredrik Fredrikson, Saarinen, Kaarlo
Wallenius
1892 sl
August Peltonen, Uno Dufva, Ludwig Sjöstedt, Akseli Toikka, Juho Wallin
1893 kl
Sulo Schöneman, Uno Dufva, Fredrik Heiskanen, Otto Pakarinen, Johannes
Äijälä
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1893 sl
Hallden?, Kustaa Martin, Arvid Ruuskanen, Kauno Uino, Juhani Wilkki
1894 kl
Väinö Melin, Pekka Airaksinen, Pekka Hyttinen, Frans Oinonen, Abel Räisänen
(Raunio)
1894 sl
Matti Blomqvist, Edvard Hansson, Fredrik Heiskanen, Hugo Nyberg, Kustaa
Palmunen
1895 kl
Matti Blomqvist, Antti Haikola, Kaarlo Kares, Johannes Siitonen, Johan
Wellenius
1895 sl
F. Nuupala, T. Brunnila, Sven Heikel, Kaarle Laurila, Juho Uoti
1896 kl
Matti Pesonen, Keskinen?, Kustaa Korpela, Juho Korpi, Wilhelm Lampo
1896 sl
Frans Tommila (päätoimittaja), O. Hedman, Juhana Hirvonen, Kustaa Paasio,
Väinö Ropponen
1897 kl
Johan Mikkola (päätoimittaja), Frans Tommila (pt huhtikuun), Edvard
Hansson, Juhani Hämäläinen, Jussi Kajander, J. Karlsson
1897 sl
Antti Haikola, Kaarlo Aarnio, E. Ahlstedt, Edvard Hansson, Vuornos?
1898 kl
Antti Haikola, Kaarlo Aarnio, E. Ahlstedt, Edvard Hansson, Vuornos?
1898 sl
Kaarle Aarnio (päätoimittaja), Helenius, R. Kojonen, Vilho Laine, Arvi Raunio
1899 kl
Vuornos?, Edvin Holmström, Yrjö Simelius, Sigfrid Sirenius, Johannes Wallin
1899 sl
Arvi Raunio, Väinö Helle, R. Kojonen, Vilho Laine, Sigfrid Sirenius, Johannes
Wallin
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1900 kl
Edvin Holmström, Väinö Malmberg, Aukusti Pukkila, Arvi Rautio, Allan Öhrbom
1900 sl
Edvin Holmström, Bror Borg, Toivo Helenius, Karl Lindström, Uno Nordström, Iisakki Talvitie
1901 kl
Toivo Helenius, Edvin Homström, Ernst Elovaara, Väinö Inberg, Toivo Kukkonen
1901 sl
Ilmari Granfelt, Gustaf Hoffrén, Anton Koskenniemi, Väinö Malmberg,
William Rantanen
1902 kl
Anton Koskenniemi, Gunnar Fleege, Haven?, Edvin Holmström, Kaarlo
Kilpeläinen
1902 sl
Villiam Aarnio, Ilmari Granfelt, Gustaf Hoffrén, Kauko Tamminen + yksi
tuntematon toimittaja
1903 kl
Gustaf Hoffrén, Ilmari Granfelt, Haven?, Kauko Tamminen
1903 sl
Ilmari Granfelt, Gunnar Fleege, Lauri Laitinen, Heino Pätiälä, Juhani Vuorinen
1904 kl
Ilmari Granfelt, Kalle Kuusisto, Lauri Laitinen, Heino Pätiälä, Ensio Takala
1904 sl
Kallioniemi, Ilmari Granfelt, Kalle Kuusisto, Frans Lindblom, Bengt Serenius
1905 kl
Frans Kava, William Aarnio, Emil Holmström, K. Kurvinen, Kaarlo Lindqvist
1905 sl
Antti Rentola, Aarne Forsman, Martin Kjäldström, Jalmari Laurikkala, Johan
Nikander
1906 kl
Frans Lindblom, Parvela, Jaakko Seppänen, Väinö Tanskanen + yksi tuntematon
toimittaja
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1906 sl
Bengt Serenius, Emil Hackman, Toivo Pakarinen, Antti Rentola, Arvo Salomaa
1907 kl
Yrjö Kortekangas, Elias Pentti, Jalmari Penttilä, Kustaa Saarilahti, Sulo
Vaarantaus
1907 sl
Elias Pentti, Emil Hackman, Toivo Kajava, Juho Kuorikoski, Jalmari Laurikkala
1908 kl
Elias Pentti, Antti Noponen, Vilhelm Laurila, Lauri Rikala, Kustaa Saarilahti
1908 sl
Antti Noponen, Kaarle Heikkilä, Aleksi Lehtonen, Kaarle Mattila, Kustaa
Saarilahti
1909 kl
Kaarle Mattila, Kaarle Heikkilä, Kyösti Kauppinen, Vilhelm Laurila, Matti
Markkanen
1909 sl
Julius Björklund, Erkki Hankala, Einar Kangasmaa, Viljo Mömmö, Elias
Sahalin
1910 kl
Aate Gummerus, Akusti Haavisto, Jalo Jalkanen, Ruben Kalliala, Aleksi
Lehtonen
1910 sl
Pauli Salokas (päätoimittaja), Oskar Alander, Emil Björlin, Sulo Fagerholm,
Kaiku Kallio
1911 kl
Oskar Alander (päätoimittaja), Armas Aavikko, Paul Danielsson, Kaiku Kallio,
Nurminen?, Lauri Taskinen
1911 sl
Armas Aavikko, Sulo Fagerholm, Akseli Mäkelä, Johannes Pihlamaa, Anton
Soilo
1912 kl
Armas Aavikko, Sulo Fagerholm, Arvi Koivulehto, Lauri Taskinen, Viktor
Vestberg
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1912 sl
Karl Vikman (päätoimittaja), Matti Elomaa, Toivo Hannula, Bertel Kaira,
Aarne Törn
1913 kl
Armas Aavikko, Arvi Koivulehto, Elis Pinomaa (Gulin), Aarne Salo, Salminen?
1913 sl
Juhani Ahola, Olavi Heliövaara, Jalo Jalkanen, Selma Kallio, Mauri Kokko
1914 kl
Yrjö Alanen, Dagmar Ahlstedt, Yrjö Lehmusvirta, Kalle Seppälä, Eino Tani
1914 sl
Kustaa Sarsa (päätoimittaja), Dagmar Ahlstedt, Aarne Huurre, Aarne Salo, Kalle
Seppälä
1915 kl
Aarne Salo (päätoimittaja), Dagmar Ahlstedt, Aarne Huurre, Martti Malmgren,
Kalle Seppälä
1915 sl
Tuomo Itkonen (päätoimittaja), Viljo-Kustaa Kuuliala, Martti Malmgren,
Kustaa Sarsa, Valfrid Söderholm
1916 kl
Martti Malmgren (päätoimittaja), Lauri Kuusisto, Väinö Kärävä, Eino Sormunen, Otto Veckström
1916 sl
Martti Malmgren (päätoimittaja), Häkli?, F. Kallio, Eino Sormunen, Otto
Veckström
1917 kl
Eino Sormunen, E. Jahnukainen, Martti Malmgren, Max Österdahl, Eino Kalpa
1917 sl–1918 kl ei julkaisuja
1918 sl
Väinö Kärävä (päätoimittaja), Armas Aarnio, Eero Candolin, Lauri Takala,
Kaarlo Varho, Max Österdahl
1919 kl
Hannes Anttila, Eino Kalpa, Frithiolf Pennanen, Aarne Punteri, Kaarlo Varho

446

1919 sl
Hannes Alanko, Eino Kalpa, V. Mellberg, Toivo Vinter, Kaarlo Varho
1920 kl
Hannes Alanko, Martti Cantell, Yrjö Hirvonen, A. Lehtinen, V. Mellberg
1920 sl
V. Mellberg, Verner Aurola, Eero Borg, Yrjö Hirvonen, Yrjö Häyrynen
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S UMMARY
THE FORMATION OF SOCIAL AND POLITICAL MENTALITY
FINNISH STUDENTS OF THEOLOGY IN 1853–1918

AMONG

This study examines the political and social mentality of Finnish
students of Theology in 1853–1918 by applying Karl Mannheim’s
generations approach. The theological student organisation in the
University of Helsinki is the oldest one still functioning in Finland. Its
founding in 1853 was due to the intensified control of students in
Russia and motivated by internal as well as foreign political reasons:
open acts of disloyalty on the part of Finnish students, European
political radicalism and an attempt to try to prevent the politically
suspicious or dangerous ideas from entering the Empire. In this
situation the former Finnish student corporations (nations, nationes)
were banned and dissolved. After 1853 each student was a member of
these new student bodies which were part of the official university
organisation.
THE

PRO-F INNISH GENERATION

1853–1870

The first generation was part of the academic elite of the country. Its
way of life and ideals were common to the academic youth in general.
What made the first generation nevertheless exceptional in its own
time was adopting Finnish as the official language of the theological
student body in 1853. The pro-Finnish attitudes were common
among the students of the day, but it was the first official organisation
to choose the vernacular as its main language. This was an ideological
choice. The language students used among themselves in the Swedishspeaking university was Swedish, but the protocols were written in
Finnish. In 1864 the students proposed that there should also be
lectures in Finnish, and Anders Wilhelm Ingman started to teach
Exegetic also in Finnish in the same year. Students had plans to
publish a newspaper in Finnish in the 1850s, but during the time of
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language edict, which limited the publication of Finnish literature, the
plans could not be carried out.
Enrolment into the Theological Faculty dropped dramatically in
mid 1860s, In this situation it was proposed that the use of Finnish be
abandoned. Using Finnish was considered unnecessary and too
expensive; a small fee was paid for the Finnish secretary. When there
were only 30 students was, writing double protocols undoubtedly
seemed unnecessary. The 1860s has been described as a golden era in
the improvement of the official position of Finnish. Nevertheless, the
students gave up the use of the vernacular. This occurred when the
language-based political polarisation became evident and the political
pro-Finnish movement started to become organised. The old student
corporations were re-established in 1868 and the faculty-based student
bodies started to wither away in other faculties. The theological one
continued its activities. One reason was the mental climate in the
student circles. In 1850s and 1860s anti-religious and anti-clerical
criticism appeared. It was directed against the Church, the pastors, the
religious rituals and the students of theology. The previously unheard
criticism, an outward pressure, created internal cohesion and gave the
students an opportunity to interact with a like-minded group of students.
THE

CONSERVATIVE GENERATION

1870–1905

The Finnish language was restored as the main language in 1873. The
rejection of Swedish was motivated by an argument borrowed from
the 1860s: “in order to avoid needless expenses”. Within a few years
Finnish achieved a dominant position and from the 1870s it was
virtually impossible to take part in the activities of the student body
without knowing Finnish. The role of the Finnish language was based
on the fact that Finnish-speaking students, in growing numbers from
the lower classes of the society, entered the University in order to
became pastors. During the conservative generation there were as a
percentage more Finnish-speaking students in the Faculty of Theology
than in any other faculty. Pastors-to-be also came from more humble
social backgrounds than other students.
Finnish clergy became Finnish-speaking and pro-Finnish from the
lower ranks upwards. This took place in two ways. Finnish-speaking
449

youth took up a theological career and promoted their own language
within the university and later in the Lutheran Church and society in
general. With a natural delay of 30–40 years, Finnish-speaking pastors
manned the posts previously occupied by Swedish-speakers: they were
nominated bishops and received chairs in the Faculty of Theology.
Compared with other faculties, the students of theology were from
the lowest classes, more so than in any other field of study. The sons of
the elite were not interested in studying theology. Studying theology
was not an urban endeavour. The bigger cities did not produce pastors.
The majority of the students, whatever their father’s occupation, came
from the countryside.
The higher classes of society were represented almost entirely by
sons from clerical families. In 1880s, however, their number equalled
those coming from lower-class civil servant families without an
academic education; police, postmen, telegraphists, primary school
teachers. The largest single group among the students of theology were
the sons of farmers. On the eve of the general strike of 1905 the largest
single group were the sons of workers and tenant farmers.
This generation was deeply interested in questions of personal
religious and devotional life, but in a fundamentalist way. In a
modernising and secularising Finnish society the pastors-to-be found
religious and social ideals not from the world of the country’s cultural
or scientific elite, but from their own background. The traditionalism
of the countryside was turned into a programme of political and social
conservatism. This conservative mentality included patriarchal values,
opposing the emancipation and education of women, condemning the
developing Finnish literature, theatre and art on religious grounds.
The generation was not insensitive to social concerns. In 1870s they
founded a school for underprivileged children and worked there as
voluntary teachers. They also did voluntary work in a local prison. This
social work was social charity by nature and did not include demands
for righting social wrongs through structural social changes. However,
these made it possible for students to become acquainted with social
realities alien to their own background: city poverty and problems of
convicts.
Traditionally Finnish pastors preferred moderation as far as the use
of alcohol was concerned. This Old Lutheran attitude faded away
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among students in the 1880s. When most of the cultural and social
participation was condemned because they were not religious enough,
the abstinence movement provided an outlet for becoming socially
active. Among the students of theology abstinence soon took the form
of a Christian ideal. Students had the right to practice internal
discipline. As an example of how far they were ready to go in order to
strengthen the norm, total abstinence from alcohol, they sent a fellow
student to a reform institution and held him there until he was free of
his alcoholism. The mobilised generation was conservative. From the
1880s onward those disagreeing did not participate in the activities of
the theological student body. The schism took place when the main line
judged those participating in nonreligious hobbies to be condemned.
The tendency towards religious escapism grew even stronger when the
general political situation took a turn for the worse at the end of the
19th century and the beginning of the 20th. This development
culminated in the early years of the 20th century. By 1905 the student
body was actually a student parish.
THE

GENERATION OF SOCIAL CONCERNS

1905–1918.

The mentality of theology students changed rather rapidly after the
General Strike in 1905. Dr. Eino Kaila, a future archbishop, played a
role in this. He was a member of a reform-minded Theological
Saturday Society and lecturing in student gatherings he strengthened
the mental change.
The students, 90 % of which were Finnish speakers, continued
their pro-Finnish activities in an intensified form by publicly attacking
the dean of the faculty, a Swedish-speaking professor who also taught in
Swedish. There were the moderate pro-Finns and the radical hardliners
who no doubt organised the newspaper attack. The prohibition law was
actually in force among the students before its official implementation.
As a preserved case file reveals, even rumours of somebody being drunk
were taken seriously and dealt with by the disciplinary committee.
The whole period of 1853–1918 is marked by strong upward
mobility. During the generation of social concerns some 80 % of the
pastors-to-be were first generation students. The largest single student
group was of middle-class origins: sons – and some daughters – of
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academically uneducated white-collar workers (33 % in 1914–1916).
Sons of workers and tenant farmers formed 15–20 % of the students.
After 1905 the previous student parish changed into a generation of
social concerns, which organised lectures on the prevention of
tuberculosis and field trips to visit hospitals and educational
institutions. The most important of the social concerns was the
question of the working class in 1910s. The demands for social reforms
made by the socialists were largely considered justified and morally
right. This positive understanding came to an abrupt end when the
Civil War broke out.
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