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Suomalaisten kaupunkiyhteisöjen keskiryhmiin kuuluneiden henkilöiden elämäkerrat: 

tutkimusmenetelmien ja lähdeaineistojen mahdollisuudet ja ongelmat  

Tarkastelen esityksessäni ennen muuta muista kuin niin sanotuista suurmiehistä laadittujen 

elämäkertatutkimusten mahdollisuuksia, rajoitteita ja ongelmia. Esitys perustuu 1990-luvun 

alkupuolelta alkaneeseen tutkimustyöhön, jossa on hyödynnetty mm. kollektiivibiografian ja 

prosopografian (mikäli niitä ylipäätään voidaan erottaa ainakaan vahvasti toisistaan), 

henkilöhistoriallisen tutkimuksen, elämäkertatutkimuksen sekä toimijuutta (agency) koskevan 

tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä. Tarkastelussa ovat olleet erityisesti 1600–1800-luvun 

kaupunkiyhteisöjen keskeiset toimijat sekä 1900-luvun osalta myös erityisesti talouselämän 

vaikuttajat. Tiivistän myös erityisesti em. aikoja koskevan ruotsalaisen ja suomalaisen aihepiirin 

tutkimuksen 2000-luvun päälinjoja. Käsittelen esityksessäni lisäksi esimerkiksi erityyppisten 

alkuperäisaineistojen (esimerkiksi tuomiokirjat, valtiopäiväaineistot, sanomalehdet) yhdistämisen 

tarvetta, välttämättömyyttä ja ongelmia sekä henkilöistä muodostuneen jälkimaineen (jota voidaan 

kutsua myös historiakulttuuriksi) merkitystä kokonaiskuvan hahmottamisessa. 
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Relationaaliset minuudet ryhmäbiografian kehyksessä – Tengströmin perhepiiri 1800-luvun 

puolivälissä 

Esitelmäni tarkastelee ryhmäbiografian ja relationaalisen minuuden käsitteitä tutkimuksessa, joka 

pyrkii ymmärtämään suomalaiseen kansallisuusaatteeseen sitoutuneiden ihmisten kokemuksia ja 

tunteita. Biografinen tutkimus on hedelmällinen tapa hahmottaa abstraktien ilmiöiden, kuten 

nationalismin, ja subjektiivisten kokemusten leikkauspisteitä. Empiirinen tapaukseni on 

Tengströmin perhepiiri 1800-luvun puolivälin Suomessa ja pääaineistoni sen jäsenten väliset 

kirjeenvaihdot. Sekä naiset että miehet olivat kiinnostuneita kansallisesta projektista, ja ryhmä 

muodosti aatteellisesti inspiroivan sosiaalisen ja emotionaalisen ympäristön. 

Ryhmäbiografia on tutkimukseni kehikko; se on rakentamisen ja rajaamisen väline niin ajoituksen, 

teemojen kuin kohdehenkilöiden suhteen. Tutkimuskohteeksi määrittyy ryhmä, joka on ollut sitä jo 

omasta ja aikalaistensa näkökulmasta. Tutkimus tarkentaa ryhmän jäsenten keskinäisiin suhteisiin 

sekä etenkin niihin elämän osa-alueisiin, jotka olivat heille yhteisiä. Ryhmäbiografia tarjoaa 

lukuisia vertailun mahdollisuuksia ja keskeinen kysymys on ryhmän ja yksilöiden välinen 

dynamiikka. Operationalisoin keskinäisten suhteiden tutkimuksen relationaalisen minuuden 

käsitteen avulla. Tarkastelen sitä, miten jäsenten minuudet, suhteet ja toiminta rakentuivat suhteessa 

toisiin ryhmän jäseniin ja jaettuihin elämänalueisiin. Tengströmin piirin kohdalla tärkeiksi 

teemoiksi nousevat keskinäiset tunteet, jaettu kansallisuusaate sekä näiden limittyminen toisiinsa 

niin avioliitoissa, ystävyyksissä kuin sisarussuhteissa. 
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Elämäkerta ja "yhteinen kansa" 1800-luvun Suomessa 

"Mutta aniharwoin näkyy julkisuudessa rahwaan elämä-kerrallisia arwosteluita, ja siitä pian joku 

saattaa tulla siihen käsitykseen, ettei talonpoikaisessa kansassa ole mitään kelwollista ja jaloa." 

Kysymyksen siitä, kuka on elämäkerran arvoinen, esitti 1876 lukkari ja talollinen Pietari Päivärinta 

nekrologissa, jonka kohteena oli ylivieskalainen kunnallismies Leander Saarela. Seuraavana vuonna 

Päivärinta lähetti Kansanvalistusseuralle kirjoituksensa Elämäni. Se ei kuitenkaan ole varsinainen 

omaelämäkerta vaan opettavainen kertomus valistuneesta ja eteenpäinpyrkivästä talonpojasta. 

Ennen Päivärintaakin kansanihmiset olivat panneet paperille elämänvaiheitaan tai kirjoittaneet 

elämäkerrallisia tekstejä toisista ihmisistä. Tarkastelen esitelmässäni vähän tai ei lainkaan koulua 

käyneiden kirjoituksia, jotka ovat peräisin sekä arkistoista että painetuista lähteistä. Jotkut 

kirjoittivat itseään varten tai lähipiirilleen, toiset taas laajemmalle lukijajoukolle. Kynänkäyttäjien 

syntymävuodet ajoittuvat suurimmaksi osaksi 1780-luvulta 1870-luvulle. Kirjoitusten pituus 

vaihtelee parista liuskasta useaan sataan sivuun. Joissakin teksteissä elämänvaiheet tulevat 

enemmän tai vähemmän monipuolisesti kerrotuiksi, mutta aineistossa on myös kirjoituksia, joissa 

kerrotaan vain jostakin elämänvaiheesta tai teemasta. 

Pohdin esitelmässäni motiiveja, jotka saivat kirjoittamaan omasta tai toisten elämästä. Tuon myös 

esiin malleja, joihin kirjoittajat tukeutuivat. Niitä voi löytää esimerkiksi ruumissaarnoista, joita 

luettiin kirkossa 1600-luvulta 1800-luvulle sekä Ajantiedon kronologisista vuosiluetteloista. On 

myös huomattava, että runo oli monelle varhaiselle kirjoittajalle luontevin ilmaisumuoto – olihan 

kirjallinen perinne ohutta ennen 1800-luvun loppupuolta. Siitä kertoo jo se, että elämäkerta-sanaa 

saatettiin käyttää elämän tai elämäntavan synonyymina. 

  



2. Glocal historiographies: Writing a transnational and multi-sited biography of Matti 

Kurikka (1863–1915) 

Matti Kurikka (1863–1915) is a many-dimensional and controversial character in Finnish history. 

He was a playwright, a journalist, a socialist, a Utopian and a theosophist, as well as a speaker for 

free love and women’s rights. He was also an agitator with a global scheme, who had an effect in 

several utopian communities in Australia, Canada and the U.S. The members of the research project 

Fragmented visions. Performance, authority and interaction in early 20
th

-century Finnish oral-

literary traditions (funded by the Academy of Finland 2014–2017, www.fragvis.net) have tackled 

Matti Kurikka, because his life concretizes both ideological tensions and performative practices in 

late 19
th

 and early 20
th

 century Finland. In the session, Kirsti Salmi-Niklander, PI of the Fragmented 

Visions-project and two researchers (Anne Heimo and Sami Suodenjoki) will discuss different 

aspects of Matti Kurikka’s transnational career and the methodological issues in the process of 

writing a transnational and multi-sited biography. The focus is on "glocal historiographies", local 

biographical projects which can challenge nationalistic and hegemonic historiography and bring up 

alternative interpretations. 

 

Abstracts: 

 

Dr. Sami Suodenjoki 

Post-doctoral fellow, University of Tampere 

sami.suodenjoki@uta.fi 

 

Matti Kurikka as an embodiment of the intensifying crisis between Finland and Russia 

In this paper, I examine Matti Kurikka as a figure who, by his actions, illustrates the intensification 

of the crisis between Finland and Russia in the late nineteenth and early twentieth centuries. I show 

that the biggest of the many scandals caused by Kurikka took place in the spring of 1899, when his 

incautious editorial led to him being labelled in the Finnish press as an unpatriotic henchman of the 

Russian authorities. The scandal was nourished by Kurikka’s Ingrian background and the awkward 

attention given to him by some Russian newspapers, and it eventually pushed Kurikka to leave 

Finland for six years. Yet when he returned from America in the autumn of 1905, he immediately 

caused new controversies with his statements on the relationship between Finland and Russia. 

Because of his activity, Kurikka was given an epithet ”titulus”, which was also used by the 

nationalist press to stigmatize other suspected traitors and collaborators of the Russian authorities. 

In the paper, I compare Kurikka with some other ”tituli”, who in their own ways represent 

ideologies that were pushed into the margins of politics and therefore have been largely neglected in 

historiography. I argue that by focusing on the biographies of Kurikka and other less known 

marginal figures it is possible to highlight new aspects of the contemporary Finnish political 

climate, which in historical accounts is often reduced into a simple antagonism between the Old 

Finns, the New Finns and the socialists. 
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Utopian Dreams under the Southern Cross - Constructing Matti Kurikka’s Endeavors in 

Queensland 

Matti Kurikka left Finland in 1899 to establish a utopian community “Kalevan Kansa” (People of 

Kalevala) in Queensland, which was at the time actively recruiting migrants form the Nordic 

countries. In the following months some 200 Finns migrated to Queensland. About 80 of them were 

actual followers of Kurikka. In Brisbane Kurikka was soon confronted with the fact that things were 

not as he had expected, and after some desperate attempts to earn enough money to accomplish his 

plans the community split up and Kurikka continued his journey to British Columbia to find another 

utopian community. Over a hundred years later Kurikka is still remembered as a controversial 

character by Finns in Australia. He and his endeavors have also been a subject of research both in 

Finland and in Australia. In my paper I will examine his time in Queensland and the various sources 

used in constructing this part of his biography. 
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Matti Kurikka’s last years and heritage in Connecticut 

Matti Kurikka spent his last years (1909–1915) in New York and later on his farm in North Stonington, 

Connecticut. As a public speaker and the editor of New Yorkin Uutiset, he had a strong influence in the 

Finnish immigrant community. I will focus on the contradictory stories related with his last years and his 

death, which are a very interesting topic in oral history perspective. Digital sources provide new information 

on Matti Kurikka’s death, but even more important sources are those obtained and created by the activists of 

the Finnish American Heritage Center at Canterbury, Connecticut. The Finnish community has kept up 

Kurikka’s memory and heritage, and provided valuable new sources and interpretations for biographical 

research. 
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Tensions in Biographical Theory 

 

During the last decades of the 20
th

 century, History, History of Ideas and Art History went through a 

crisis of biography as research. Each discipline suffered differently from the situation, because of, 

as it seems, differing intrinsic values or goals of each of them. Now the ‘biographical turn’ is 

advancing, and it is in many respects applied by sharing same methods and methodological 

approaches in different disciplines. By sketching concrete examples, I will discuss this practice 

from the point of view of these three disciplines, with the focus mainly on the consequences of the 

practice in Art History, my own field of study. My argument will put the tension between method 

and self-understanding of the discipline in the centre of biographical theory. 
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From Biography to Ethography: A Prospectus for Biographical Literary Criticism  

 

In the academic study of literature, biographical approaches are a thing of the past. And deservedly 

so: explaining literary works by the lives of their authors is a crude model of textual and cultural 

interpretation. What this paper will propose, however, is that the repudiation of biographism has 

hampered our understanding of what a biographical fact is. Reflecting on the question of literary 

reputation, I suggest that a biographical fact should be seen in terms of the ethos or mode of living 

that it reveals, both individually and communally. The reputation of a novel is not an intentional 

element of the novel; it is, however, one of the modes of its historical presence. The characteristic 

question of biographical criticism – what did the author mean and how did they come to mean it – 

can therefore be posed in a reconfigured form: in what modes does a society live in the creation of a 

literary work, and in what modes does the work live in the society that receives it? It is this 

ethographical approach – the study of facts as ethos – that this paper will seek to elaborate. 

  



Tarja-Liisa Luukkanen 
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Biography: legitimizing the past or questioning the past power structures and power-holders? 

Some Finnish examples. 

 

My aim is to examine the biographical writing in the context of power structures. Presenting some 

examples on the 19th-century Finnish historical figures, I intend to show how questions of power 

have sometimes played a part in writing biographical descriptions. 

 

In a small country like Finland, academic power structures and various loyality networks 

(academic, political, religious and those based on kinship) can produce idealized interpretations on 

historical figures. However, examining historical Finnish figures from the modern point of view – 

and on the bases of archival material –, might shed some new light on previous biographical 

writing, on those aspects previously omitted as well as revise previous claims and intepretations that 

might have been be simply false. Writing biographies is historically bound; a certain period could 

emphasize, even unduly, the merits of some while ignoring those historical figures regarded, in 

spite of their actual merits, somehow unimportant or ideologically unsuitable. 

 

My examples include August Ahlqvist and Aleksis Kivi, Bengt Olof Lille (one of the founders of 

the Finnish Literature Society in 1831) as well as Otto Immanuel Colliander (professor, Lutheran 

bishop) ja Johan Samuel Pajula (Doctor of Theology, the researcher who published the first 

theological thesis in Finnish). Through these examples I will discuss the questions of biography 

writer´s responsibility and the need of contextual approach while writiting biographies. 

  



4. Biographies of Family Members 

The multiple meanings of kinship are relevant in connection to both biographical and auto-

biographical texts. Writing about what he described as "the social uses of kinship", Pierre Bourdieu 

argued that there is a difference between actual kinship, and what he chose to describe as 

"representational kinship". The latter he understood as a staged community which individuals 

would make claims to when they wanted to gain access to the symbolic capital present in the family 

name or group identity. 

The presentations in this session implement Bourdieu’s idea, using empirical cases from 19
th

 and 

20
th

 century Finnish and Swedish family histories. 

 

Abstracts: 

 

Julia Dahlberg 
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Kinship within the Intellectual Republic: Family Relations as Staged Communities 

of Thought 

 

This paper will focus on the artist and writer Helena Westermarck (1857–1938) and her maternal 

aunt Elisabeth Blomqvist (1827–1901) who was a pioneer in the field of female education in 

Finland. Comparing Westermarck’s descriptions of her aunt in her own memoirs and her biography 

about Blomqvist, it will be argued that one of the functions of the later, was to strengthen 

Westermarck’s own cultural position by means of performance. The aim of this paper will therefore 

be to discuss Bourdieu’s understanding of representational kinship in relation to the concept of 

"thought collective" introduced by Ludwik Fleck and recent discussions about the performance of 

identity. It will be argued that Westermarck’s account of her aunt’s life can be seen as one of the 

means through which she tried to stage her own public persona as a female intellectual. 
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Narrating the Life of Father and One’s Own: Ellen Key as an Auto/Biographer 

 

This paper will discuss Ellen Key’s (1849–1926) work on the life of his beloved father Emil Key 

(1822–1892). The book in three volumes, Minnen av och om Emil Key. Utgivna och utfyllda av 

Ellen Key, was published in 1915–1917. Based on a previous analysis of Key as a biographer of 

remarkable figures of cultural history, the paper argues that Ellen Key used biography as a way to 

convey her political and intellectual thoughts across Europe. The main question is, whether she used 

also the life story of his father in a related way to perform herself as a political and intellectual 

figure, and as a daughter of a political father. Furthermore, the paper puts Ellen Key’s work in the 

context of the First World War and asks, for instance, how her father’s and her own thoughts about 

"skandinavism" as a strategy to protect the Nordic countries against Russia were presented. As a 

third point of the paper discusses whether the work can reflect Ellen Key thoughts about aging, own 

aging included. 
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Narrating the life of a mother 

One recent biographical trend in Finland concerns writing biographies of one’s mother. Many of 

these biographies (eg. Pia Ingström’s Äitiä ikävä, 2010, Laura Kolbe’s Nykyajan nainen, 2016, 

Annina Holmberg’s Tahto ja Hohto. Ritva Holmbergin elämä ja teot kirjailijatyttären silmin, 2017) 

written by daughters are feminist in their tones, as some have more autobiographical layers than 

others. In my paper, I would like to discuss the way mother and mother-daughter relations are 

discussed these kinds of intimate and relational biographical texts. I will also draw on my ongoing 

biographical research project concerning the life of Minna Krohn (1841–1917), a Finnish teacher, 

school director and mother of two daughters. Writers Aino Kallas and Aune Krohn wrote about 

their mother both in fictional, epistolary and biographical texts. Looking at these various materials 

where the image of mother and the relationship between mothers and daughters is negotiated I will  

reflect the ways individuals are described, written about and remembered by their close relations. 

Methodologically my paper is based on the idea of relational identity theorized eg. by philosopher 

Adriana Cavarero and on an idea of cultural historical biography, that seriously takes into account 

various ethical and methodological challenges that are involved in the practice of writing a 

biography. 
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Algot Untolan kirjailijaelämäkerran haasteita from below-näkökulmasta 

 

Maiju Lassilan kirjailijanimellä parhaiten tunnettu Algot Untola (1868–1918) kirjoitti 

karnevalistisen maailmantuntemuksen ja naurun läpäisemiä tekstejä, joissa yhteiskuntaa 

tarkastellaan ja kommentoidaan kriittisesti from below -näkökulmasta. Untolasta laaditun 

elämäkerrallisen tutkimuksen ongelmana on, että aikalaiskriitikot arvioivat kirjoituksia 

korkeakulttuurin ja kansallisuusaatteen näkökulmasta ottamatta huomioon kirjailijan ominaislaatua 

poleemikkona ja harvinaisen puhdaspiirteisenä karnevalistisen lajin taitajana. Punaisten puolelle 

asettuneen Untolan kirjailijakuvaan on vaikuttanut vääristävästi myös se, että biografinen 

perustutkimus on laadittu vuoden 1918 kurkistusaukon kautta. Tavoitteenani on kirjoittaa hänen 

kirjailijaelämäkertansa uudelleen kääntämällä ylhäältä alaspäin tarkasteleva näkökulma kirjailijan 

oman erityislaadun huomioivaksi alhaalta ylöspäin tarkastelevaksi näkökulmaksi. 

 

Esitelmässäni nostan esiin kolme aikaisempien Untolaa käsittelevien elämäkerrallisen kirjoitusten 

metodiongelmaa ja kerron, minkälaisia ratkaisuja olen omassa työssäni ajatellut käyttää. 

Ensimmäisenä ongelmana on biografisen lähdemateriaalin jättämä aukkoisuus ja siitä johtuva 

tulkinnan epävarmuus, toisena faktan ja fiktion sekoittuminen, kun kirjailijan kaunokirjallista teosta 

on käytetty elämäkerrallisena lähteenä, ja kolmantena puutteellisen lähdekritiikin tuottamat 

ongelmat. 

 

Käytän tutkimuksessani ensisijaisena aineistona Untolan kaikkia kirjoituksia kirjeistä ja 

lehtikirjoituksista kaunokirjallisiin teoksiin sekä häntä ja hänen tuotantoaan käsitteleviä kirjoituksia. 

Tutkimuksessa sovelletaan Mihail Bahtinin kieli- ja kirjallisuusteoriaa, jonka mukaisesti tekstit 

asetetaan yhteiskunnalliseen kontekstiinsa, keskusteluyhteyteen muiden samoista teemoista 

kirjoittaneiden kirjoittajien kanssa. Tutkimus kuuluu historiantutkimuksen alaan hyödyntäen 

vahvasti mm. kirjallisuudentutkimusta ja folkloristiikkaa. 

  



Lauri Julkunen 
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Näkymätön ja näkyvä sukupuoli Yrjö Karilaan elämässä 

 

Monesti kuulee sanottavan, että mieselämäkerrat ovat sukupuolisokeita. Onkin totta, että sukupuoli 

(gender) mainitaan vain harvoin miehen elämää käsittelevän populaarin tai tutkimuksellisen 

elämäkerran näkökulmana. Suurmieselämäkertojen historiallisena painolastina mieselämäkerroilla 

on edelleen taipumus keskittyä toimintaan, tekoihin ja saavutuksiin, jolloin mies sukupuoliolentona 

jää usein näkymättömiin. Sukupuolen tuominen miehiä käsittelevään biografiseen tutkimukseen on 

kuitenkin osoittautunut haastavaksi. Miestutkimuksen keskeiset käsitteet (esim. hegemoninen 

maskuliinisuus) perustuvat rakenteellisiin selitysmalleihin, ja niiden soveltamista biografiseen 

historialliseen tutkimukseen ei ole aina nähty luontevaksi. Vastapainoksi onkin pyritty kehittämään 

yksilöllisestä kokemuksesta lähteviä tapoja tarkastella miehen sukupuolittunutta elämää. 

Esitelmässäni pohdin sukupuolitietoisen mieselämäkerran mahdollisuuksia ja rajoja käyttämällä 

esimerkkinä poikatyöntekijän ja nuortenkirjailijan Yrjö Karilaan (1891–1982) elämää, jota 

tarkastelen tekeillä olevassa väitöskirjassani "Miehen malli. Yrjö Karilas poikien kasvattajana 

1910–1960-luvulla". Tarkastelen hyvin käytännöllisellä tasolla, millaisten teemojen, käsitteiden ja 

mallien kautta miehen näkymätön sukupuoli voitaisiin saada biografisessa tutkimuksessa näkyväksi 

tai ainakin näkyvämmäksi. Yksilön ja rakenteiden välinen suhde kuuluu biografisen tutkimuksen 

peruskysymyksiin, ja se voidaan ajatella myös sukupuolitietoisen mieselämäkerran lähtökohdaksi. 
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Kerrottu Vennamo 

 

Esitelmässämme lähestymme biografista tutkimusta uudesta monitieteisestä näkökulmasta: 

kohteenamme ei ole SMP:n pitkäaikainen puheenjohtaja Veikko Vennamo itsessään vaan toisten 

hänestä kertomusten kautta rakentama kuva. Olemme kiinnostuneita sekä 

kansanedustajakollegoiden kertoman Vennamon piirteistä että niistä kerronnallisista keinoista, joilla 

Vennamoa luonnehditaan. Hyödynnämme esityksessämme sekä historiantutkimuksen että 

kirjallisuudentutkimuksen analyyttisiä menetelmiä ja tulkinnallisia keinoja. Tutkimalla sisältöjä ja 

esitystapoja yhdessä pääsemme kiinni muistitietohistoriassa olennaisiin kerrontatilannetta ja 

laajempaa kontekstia koskeviin tulkinnallisiin kysymyksiin. 

 

Aineistomme koostuu 22 entisen kansanedustajan pääosin 1990-luvulla tehdyistä haastatteluista, 

jotka sisältyvät veteraanikansanedustajien muistitietoarkiston kokoelmiin. He kertovat Vennamosta 

kolmesta eri subjektipositiosta käsin: osa heistä on ulkopuolisia muiden puolueiden edustajia 

suhteessa Vennamoon, osa on Vennamolle uskollisena pysyneitä ja kolmas osa hänet 

puoluehajaannuksessa jättäneitä kansanedustajia. Esityksessämme analysoimme haastatteluita 

kertovana vuorovaikutustilanteena, jossa haastateltavat kertovat erilaisia tarinoita ja yhdessä 

haastattelijan kanssa tuottavat yhteistä kertomusta. Kertomuksissa muistellaan Vennamoa, annetaan 

esimerkkejä hänen toiminnastaan ja jäsennetään sekä menneitä tapahtumia että omaa suhdetta 

niihin. Haastateltavat sekä reflektoivat asioita haastatteluhetkestä käsin että omaksuvat 

menneisyyden näkökulmia ja samastuvat mennyttä kokeviin henkilöihin. 

 

Kerrotussa Vennamossa on merkityksellistä, miten edustajakollegat arvioivat häntä jälkikäteen 

populistisena poliitikkona ja miten he katsovat hänen vaikuttaneen eduskuntatyöhön ja maan 

poliittiseen kulttuuriin laajemminkin. Samalla he kuvaavat Vennamoa henkilönä, omaa suhdettaan 

tähän eri vaiheissa sekä Vennamon värikästä ja omaleimaista tapaa toimia politiikassa. 

  



6. Macro- and microhistory 
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The diary of a schoolboy: the experience of education and social mobility in 19th-century 

Finland 

 

This paper concentrates on diary entries written by an “ordinary” Finnish grammar school boy in 

1897–1900. The starting point is the fact that the expensive grammar school education was a 

precondition for matriculating at a university and entering typical upper middle-class professions 

for which an academic degree was required. Given that the writer came from a family with limited 

economic means and an ambivalent class position, getting a good education and networking with 

the right kind of people were his only way to social advancement. How did he manage these 

investments and how did he experience his socio-economic standing? As a whole, the paper 

discusses whether it is possible to use the writer’s accounts to analyse a macro level phenomenon 

such as the emergence of middle class. 
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“Lest they go hungry” – Making of the National Narrative. 

 

The presentation ponders the material and immaterial conditions, that is, the everyday life 

underlying the collection of folklore materials and the production of a national narrative in Finland. 

It brings to light the modest and even dreary side of the nation-building process, which is still 

performed and represented as a noble and unifying project of the Finns. 

The material and immaterial conditions of the grand narrative of Finland are foremost conditions of 

individuals, the agents and actors working for the national, idealistic purposes. In addition, the 

national narrative includes and hides numerous cultural encounters: not only between ethnographers 

and their informants – such as rune singers – but also between ethnographers and academia. 

Encounters between different social classes, cultural understandings, worldviews and economic 

conditions. 

The primary sources of the study are the archived biographical materials: letters exchanged between 

the archives and the collectors, field notes and autobiographical sources, for example, diaries. The 

archive material is primarily housed in the folklore archives of the Finnish Literature Society. In 

this presentation, I will focus particularly on the letters concerning money and survival, sent by 

folklore collectors and early Finnish writers. My overall aim is to focus on all the material and 

personal factors that have influenced ethnographers’ work – among other things – their families and 

close relationships and other affective life experiences. These come up in the correspondence as 

well. 
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Commercial Counsellor Hanna Parviainen – Breaking Boundaries of Her Own Life 

Hanna Parviainen (1874–1938) was raised up in a prosperous middle-class family in Jyväskylä, 

Central Finland. Her father was an entrepreneur and the owner of a saw mill in Säynätsalo. Later in 

1914, Hanna and his two brothers founded a plywood factory in the same area. After her father and 

unexpectedly also her two brothers were passed away, she became in 1926 the owner of the forest 

industry company. This was unusual, considering the forest industry was valuated as a masculine 

branch. 

In a biographical study of counsellor of commerce Hanna Parviainen, my aim is to understand and 

explain how Hanna’s life and working career became so extraordinary and how she managed to 

break the expectations and win the obstacles set for women at that time. How was she able to create 

life of her own and how exceptional were her choices? How family and society around her reacted? 

In my research, I will explain the course of Hanna’s life from three angles. 

Education. In 1891, Hanna studied for one year in Boarding school in Geneve (Switzerland). After 

that, she entered a Commercial school in Stockholm and was qualified as an accountant 

(bookkeeper) in 1894. In the late 1890’s, she was employed as an accountant in Joh. Parviainen’s 

company. 

Working career. After having worked some years as an accountant, she took over the farms owned 

by the family. Under her control, the farm Sulkula was developed as one of the model farms, which 

were appreciated as examples for other farmers in Central Finland. 

In the late 1920’s and the early 1930’s, as owner of the forestry company, Hanna followed the 

“patriarchal” course common to all Finnish forestry companies. She took responsibility for workers’ 

wellbeing, and for instance built houses, school, church, and financially supported local societies 

(scouts, sports and gymnastics). 

Life and friends. Hanna’s social life was quite vivid and culturally rich. Her appreciation on 

practical and beautiful architectural design can still be seen in Säynätsalo area. Hanna never married 

herself. In the 1910’s Hanna met architect Wivi Lönn, and they were close friends up to Hanna’s 

death in 1938. 

In biographical research, I will combine both micro- and macrohistorical approaches. Through 

Hanna’s life course, I will explore the limits, which Hanna crossed and the reactions of the 

surrounding society. I will compare Hanna’s choices with other women at similar sosio-economic 

positions. Hanna Parviainen met the expectations regulating women’s life course, but she refused to 

adapt and created her own life. The major question is what made it possible for her to escape the life 

course so common to other women of her generation? 
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An imperialist without an empire: life and times of a Finnish settler in colonial Southern 

Africa, 1895–1940  

At the centre of this proposal is life and times of a Finnish-born settler, Carl Theodor Eriksson 

(19.3.1874–12.10.1940) in colonial Southern Africa from his initial arrival in Cape Town in 

October 1895 to his death at the Bulawayo Memorial Hospital on 12 October 1940 (1). The 

proposed paper is based on Eriksson’s African collections (diaries, photographs, and ethnographic 

and zoological collections). Traditionally biographical works on early white settlers in colonial 

Southern Africa have focused on prominent colonial figures, Cecil Rhodes as the archetypal 

imperialist being the most notable example. More recently, however, the focus of research has 

shifted to micro-level historiographical studies of petty settlers (2), who were previously considered 

‘far too busy making history to find time to write it’ (3). 

While the study of colonial identities and migration provides the theoretical framework through 

which analysis of a Finnish settler in colonial Southern Africa is developed, methodologically this 

is a historical study of imperialism as the politico-theoretical dimension of the idea of empire-

building. White settlers in colonial Southern Africa have typically been categorised as ‘Europeans’ 

partly because of a shared sense of representing a generalised idea of ‘Western civilisation’ and 

partly in order to underline contrasts between black and white experiences in the history of 

colonialism. By focusing on the more specific provenance of the settlers (their nationality and 

country of origin), it is possible to reveal idiosyncrasies (e.g. language, religion and political 

ideologies) through which we can appreciate settler identity formation more precisely. 

                                                            

1  On Eriksson see, for example, Särkkä, Timo, ’Eriksson, Carl Theodor (1874–1940)’. In 

Kansallisbiografia [National Biography of Finland], Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 

2010. https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/9381 

Särkkä, Timo, ‘Imperialists without an empire? Finnish settlers in late nineteenth- and early 

twentieth-century Rhodesia’, Journal of Migration History, 1 (2015), 75–99. 

Särkkä, Timo, ’The lure of Katanga copper: Tanganyika Concessions Limited and the anatomy of 

mining and mine exploration 1899–1906’, South African Historical Journal, 68:3 (2016), 318–341. 

2  E.g. Charles Van Onselen, Showdown at the Red Lion: The Life and Time of Jack McLoughlin 

(Johannesburg & Cape Town: Jonathan Ball, 2015). 

3  W. V. Brelsford, ‘Editorial’, The Northern Rhodesia Journal, I (1950–1952), 6. 
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Liian liukas ja kiikkerä? Konni Zilliacus poliittisen historian toimijana 

Ensimmäisten sortovuosien vastarinnan keskeiseksi toimijaksi kunnostautui 

herrasmiesseikkailijaksikin mainittu Konni Zilliacus, joka oli paennut avioliittoaan ja velkojiaan 

Amerikan kautta Japaniin ja palasi Suomeen vuoden 1899 vaihteessa ryhtyäkseen Suomen 

punaisimmaksi tiedetyn Nya Pressenin toimittajaksi. Kun lehti Zilliacuksen kirjoitusten takia 

useiden määräaikaisten esteiden jälkeen lakkautettiin lopullisesti, perusti Zilliacus maanalaisen, 

sensuroimattoman Fria Ordin, joka painettiin Tukholmassa. Alkuun Zilliacus huolehti yksin niin 

lehden toimituksesta kuin sen salakuljetuksestakin, mitä varten hän hankki matalassa vedessä 

kulkevan erityisvalmisteisen veneen. 

Maanalaisen lehden toimittamisen ohessa Zilliacus toimi sortovuosina aktiivisesti Pro Finlandia -

kulttuuriadressin kerääjänä ja organisoijana, suomalaisten Amerikan-siirtokunnan valmistelijana ja 

solmi vastustuksesta huolimatta yhteyksiä niin venäläisiin vallankumouksellisiin kuin 

japanilaisiinkin, joiden kanssa hän vehkeili Venäjän ja Japanin sodan alettua Venäjän tappioksi. 

Passiiviseen vastarintaan pettynyt Zilliacus valmisteli jo ennen varsinaisen suomalaisen aktivistisen 

liikkeen heräämistä aseiden salakuljetusta Suomeen ja kuvasi myöhemmin muistelmissaan 

seikkaperäisesti jännittävää hanketta, johon liittyi niin salanimillä ja salapuvuissa esiintymistä, 

vähältä piti -tilanteita ja tragikomiikkaa. 

Erityisesti Zilliacuksen omia muistelmia lukiessa kertomukset tuovat ennemmin mieleen 

seikkailuromaanin kuin todelliset tapahtumat. Kuitenkin erityisesti aktivistien, kuten Herman 

Gummeruksen ja Eino Parmasen aikaa käsittelevät teokset korostavat Zilliacuksen merkittäviä 

ansioita sortovuosien vastarintatoiminnassa. Sen sijaan historiantutkimuksessa Zilliacuksen ansioita 

on suoraan vähätelty, joskaan hänen puuttumistaan virallisen historiankirjoituksen sankarigalleriasta 

ei ole vakuuttavasti perusteltu. Hänet on vain vaiettu pois virallisesta kertomuksesta. 

Tarkastelen puheenvuorossani, millaisia elämäkerrallisen tutkimuksen kysymyksiä liittyy 

henkilöön, jonka suhde historiankirjoitukseen on näin kompleksinen. Esiin nousee monia 

mielenkiintoisia elämäkerran rajoja käsitteleviä kysymyksiä: Kuinka uskottava biografinen 

henkilöhahmo rakentuu? Voiko todellinen henkilö olla tarua ihmeellisempi? Millaiset ovat 

elämäkerrallisen totuuden rajat? Kuinka henkilön merkityksellisyyden positio rakentuu 

historiankirjoituksen kaanonissa? 
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Suomi−Japani-suhteiden tarkastelua yksilön elämäkerran kautta 

Suomen ja Japanin suhteet ovat kautta aikain olleet hyvät. On kuitenkin ajan jakso, 1944–1952, 

jolloin valtioiden suhteet olivat poikki eikä tältä aikakaudelta ole virallista dokumentointia. Suhteet 

eivät katkenneet tyystin vaan aktiiviset kansalaiset pitivät toisiinsa yhteyttä. Yksi tällainen henkilö 

oli Marta Keravuori (1888–1976) ja väitöskirjassani tarkastelen hänen asemaansa Suomen ja 

Japanin suhteiden muutoksessa. 

Konferenssiesitelmässäni kurkistan Keravuoren omaelämäkerran ja kirjeiden kautta Suomen ja 

Japanin yhteiskunnallisiin sekä maailmanlaajuisiin tapahtumiin. Kirjeet eivät kerro vain kahden 

ihmisen välisestä vuorovaikutussuhteesta, vaan niistä voidaan lukea muutoksista isommissa 

asioissa. Mitä kirjeessä mainittu lähetys haarukoista ja veitsistä kertoo Japanin yhteiskunnasta sodan 

jälkeen? Entä mitkä tunnelmat ja tapahtumat ovat vaikuttaneet, että sodan jälkeen Keravuoren 

japanilaisystävä oli laatinut Neuvostoliiton hyökkäystä varten Keravuorelle 

evakuiointisuunnitelman? Keravuoren temaattinen omaelämäkerta ei anna näihin vastauksia, mutta 

kertoo kuinka omistaunut kirjoittaja oli edistämään Japanin tunnettavuutta Suomessa aikana, jolloin 

valtioiden väliset suhteet olivat heikoimmillaan. 

  



8. Kollektiivibiografia – yksilön vai ryhmän ääni? 

Tämä sessio tuo kolme erilaista näkökulmaa kollektiivibiografiseen historiantutkimukseen. 

Kollektiivibiografiaa voidaan pitää joko tutkimuksen varsinaisena lopputuloksena, tutkimustulosten 

esittämistapana tai sitä voidaan pitää metodisena tai tutkimusteknisenä apuvälineenä monenlaisiin 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Pohdimme kollektiivibiografiaa sekä tutkimusasetelmana, 

kerronnan keinona että metodina. Tuomme esiin myös joitakin tutkimuseettisiä huomioita, jotka 

liittyvät kollektiivibiografiseen esittämistapaan erityisesti silloin, kun "kollektiivi" merkitsee 

ihmisryhmää, jonka status oli marginaalinen tai (negatiivisessa mielessä) poikkeava. Kuka lopulta 

määrittelee tutkimuskohteena olevan joukon? Millä perusteella tutkija liittää jo kuolleiden ihmisten 

elämät yhteen? Entä montako ihmistä kollektiivibiografian tulee käsittää? 

Väitämme, että kollektiivibiografian mahdollisuudet ulottuvat yhtä hyvin tuhansien ihmisten kuin 

yksilöidenkin tutkimiseen. Yhdeltä kannalta kollektiivibiografia voidaan ymmärtää 

prosopografiana, jossa tavoitteena on rekonstruoida menneisyydessä eläneestä väestöryhmästä 

yhtenäinen kuva eri lähteitä yhdistellen. Tällöin pyrkimyksenä on tuottaa tutkimustietoa ennen 

kaikkea ryhmästä – tutkitaan siis sitä, miten samanlaisia ihmisten elämänkulut olivat toisiinsa 

nähden. Toisaalta kollektiivibiografia voi olla keino tutkia yksilöä. Yksilöstä voidaan saada 

enemmän tietoa ja hänen toimintaansa voidaan paremmin ymmärtää, kun sitä verrataan ja 

kontrastoidaan muiden samassa asemassa olevien aikalaisten elämänkulkuihin. Pääosan voi saada 

ryhmäänsä nähden erityisen tavallinen tai erityisen poikkeava henkilö. Yksilöitä esiin nostavassa 

kollektiivibiografiassa lähtökohtana onkin ryhmän sisäinen moninaisuus, ristiriitaisuus sekä elämän 

varrella vaihtuvat roolit. Nämä kaksi eri lähestymistapaa voivat myös yhdistyä yhdessä ja samassa 

tutkimuksessa. 

Abstraktit: 
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Merimiesten vaimojen elämä 1800-luvun Suomessa – kaikkea kehruuhuoneesta 

kahvikutsuihin 

Merimiesten vaimojen toimijuutta ja merimiesperheiden toimeentuloa käsittelevässä 

väitöskirjassani (2016) tavoittelin kokonaiskuvaa merenkulkijoiden vaimoista sosiaalisena ryhmänä. 

Havaitsin kuitenkin, että naisten elämänkulut voivat olla toisistaan yhtä kaukana kuin irtolaisnaisen 

ja porvarisvaimon. Tutkimusjoukkoa kiistämättä yhdisti moni piirre kuten elämän epävarmuus ja 

suuri riski jäädä leskeksi jo ennen vanhuusikää. Silti ryhmän suuri heterogeenisuus aiheutti 

kysymyksen siitä, kokivatko tutkimani naiset kuuluvansa samaan ryhmään sillä tavalla, kuin heidät 

väestökirjanpidossa, kulttuurisissa käsityksissä ja tutkijan tietokannoissa on kategorisoitu. 

Esitelmäni pohtii, voiko yksilön tarinaa kertoa koko ryhmän tarinana ja toisaalta, hukkuuko yksilö, 

kun pyrkimyksenä on saavuttaa jotain yleistettävää tietoa koko väestöryhmästä. Yksi ratkaisu näihin 

kysymyksiin on, että tutkija kokoaa monia yksilöitä koskevista tiedoista arkkityypin, kuvitteellisen 

ryhmänsä edustajan, jota historiallisena henkilönä ei ollut koskaan olemassa. Mutta kuinka suuria 

kaunokirjallisia vapauksia tutkija voi ottaa arkkityyppejä luodessaan? 
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Turkulaiset tarkastusnaiset 1800-luvun alkupuolella 

Turussa tehtiin Suomen varhaisimmat tarkastusnaisten säännölliset sukupuolitautitarkastukset 

vuosina 1838–1848. Poliisikamarin veneeristen tautien valvontakirjaan merkittiin 165 turkulaisen 

naisen tiedot. Keitä he olivat? Mikä teki juuri heistä viranomaisten silmissä "kevytmielisiä ja irstaita 

naisia" tai "moraalittomaksi tunnettua naisväkeä"? Miksi juuri heidät pakotettiin säännöllisiin 

tarkastuksiin, vaikka niin Turussa kuin muissakin suomalaiskaupungeissa eli moninkertainen 

joukko heidän kaltaisiaan aviottomia lapsia synnyttäneitä, ehkä rikoksista tuomittuja ja aiemmin 

sukupuolitauteja sairastaneita naisia? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia tarkastusnaisten 

kollektiivibiografioiden kautta. 
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Prosopografinen tietokanta Hollolan käsityöläisistä – eli kuinka nähdä metsä puilta 

Suomalaiset maaseutukäsityöläiset ovat monipuolinen joukko, osa heistä oli virallisia 

pitäjänkäsityöläisiä, osa käsityön avulla toimeentuloa kokoavia sekatyöläisiä, jotka turvautuivat 

monenlaisiin selviytymisstrategioihin. Miten siis määrittää käsityöläinen aikana, jolloin kaikki työt 

tehtiin käsin? Prosopografisessa menetelmässä onkin keskeistä kiinnittää huomiota ryhmän 

määrittelyyn. Kokoamalla hajanaista elämänkerrallista tietoa yhteen voidaan valaista erityisestä 

epävirallisella puolella toimineiden käsityöläisten elämää. Lisäksi on helpompi erottaa joukosta 

poikkeusyksilöt, kun tiedetään ryhmän keskimääräiset ominaisuudet. Silti nämä erityiset yksilöt 

pyrkivät nousemaan esiin ja viemään tutkijan huomiota pois koko ryhmän tutkimisesta. Kysymys 

kuuluukin, kuinka vastustaa tätä kiusausta, vai tarvitseeko sitä edes tehdä? 


