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Paula Rossi (Oulun yliopisto): ”God natt nu snälla vän för i afton”. Mitä kirjeet kertovat 1800-

luvun oululaisten porvaristyttöjen elämästä ja kielistä? 

 

Vuonna 1853 kahteen oululaiseen vaikutusvaltaiseen porvarisperheeseen syntyivät tyttäret 

Maria ja Sofie. Perheet olivat keskenään kanssakäymisissä ja tyttäret kävivät samaa vasta 

perustettua ruotsinkielistä koulua Svenska Fruntimmersskolan i Uleåborg. 1860-luvulla Maria 

lähetettiin Tukholmaan porvarisperheeseen oppimaan mm. ranskaa, englantia, historiaa ja 

maantietoa sekä opiskelemaan saksalaiseen kouluun. Sofie puolestaan lähetettiin Sveitsiin 

yksityiseen sisäoppilaitokseen. Esitelmässäni tuon esille 1800-luvun oululaisten 

porvaristyttöjen elämää ja kiinnostuksen kohteita sekä perhe-elämään liittyviä tapoja. 

Materiaalina on Marian kirjoittamia kirjeitä ja viestilappuja Sofielle 1860-luvulta 1900-luvun 

puolelle asti. Millaista tietoa kirjeisiin ja viestilappuihin kirjoitettiin? Oliko niissä jokin 

erityinen muoto ja malli? Esitelmässäni tuon esille myös kirjeenvaihdon kieli- ja sanavalintoja. 

Kirjeet on pääosin kirjoitettu Marian ja Sofian äidinkielellä ruotsiksi, mutta Maria käyttää 

kirjeissä myös muita kieliä. Missä tilanteissa kielenvaihtoa tapahtuu ja miksi? Millä tavoin 

kirjeiden kieli on muuttunut vuosikymmenten aikana? Lisäksi tarkastelen, esiintyykö kirjeen 

kirjoittajan ruotsin kielessä niitä piirteitä, jotka ovat tyypillisiä Suomessa käytetyssä ruotsin 

kielessä.  

 

Minna Seppänen (Turun yliopisto): Oppikoulujen latina ja kreikka 1800-luvun julkisessa 

keskustelussa 

 

Tarkastelen esitelmässäni klassisten kielten eli kreikan ja latinan asemaa suomalaisessa, 

erityisesti suomenkielisessä kouluopetuksessa. Tarkastelu rajautuu autonomian ajan 1800-

lukuun; näinä vuosikymmeninä voidaan nähdä suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittyvän 

uushumanistisista ihanteista kohti vuosisadan loppupuolen uusia tuulia, jotka merkitsevät 

klassisen sivistyksen kannattajille sitä, että heidän on noustava puolustamaan kreikan ja 

latinan asemaa: koulutusuudistusten ytimessä on juuri klassisten kielten asema 

järjestelmässä. Keskustelua käytiin erityisesti latinan kielen asemasta, koska sille oli 

perinteisesti omistettu – ja omistettiin yhä, käytännössä läpi koko vuosisadan – merkittäviä 



opetustuntimääriä. Klassisten kielten opettajat olivat uudenlaisen haasteen edessä 

tilanteessa, jossa kansallisten ja muiden modernien kielten sekä luonnontieteiden nousu 

uhkasivat viedä resursseja vahvalle humanistiselle pohjalle rakennetun koululaitoksen 

kulmakiveltä. Tähän saakka klassikoiden nauttima prestiisi oli kantanut ilmeisesti melko 

kyseenalaistamattomana. Esitelmässäni erityisen huomion kohteena ovat klassisten kielten 

puolesta esitetyt argumentit: miksi kreikan ja latinan opettaminen ja oppiminen on tärkeää? 

Sanoma- ja aikakauslehdissä (tärkeimpinä Kirjallinen Kuukauslehti, Suomi, Tidskrift utgiven av 

Pedagogiska föreningen i Finland ja Valvoja) käyty keskustelu ajankohtaisista koulutuksen 

kehittämiseen liittyvistä asioista piirtää esiin tiedon käsitteellistämisen tapoja ja käsityksiä 

koskien niin yleistä ihmisenä kehittymistä, oppimista, kieltä, esteettisiä ihanteita kuin 

kansallisia pyrkimyksiä.  

 

 

Sari Alajoki (Oulun yliopisto): Ester Ulrica Lundén (1776–1859) tiedon tuottajana ja tiedon 

tuottamisen verkostoissa 

 

Esitelmässäni tarkastelen pohjoissuomalaisen maalaissäätyläistön tiedon tuottamisen tapoja, 

tiedon kulkua yhteisöön, yhteisöstä ulos ja yhteisön sisällä, tiedon käsittelyä ja yleisesti tiedon 

määrää ja sen laatua. Erityisesti tarkasteluni kohteena on Kalajoen pitäjä ja siellä 1800-luvun 

ensimmäisellä puoliskolla asunut upseerin leski Ester Ulrica Lundén (1776–1859), jonka 

päiväkirjamerkinnät vuosilta 1823–1850 valaisevat myös tätä asiaa. Lundén ei elänyt 

tiedollisessa tyhjiössä, vaikka hän oli nainen, leski ja asui Euroopan syrjäisessä periferiassa.  

 

Säätyläistön elämäntapaan liittyi monia kirjoittamattomia sääntöjä ja käyttäytymisnormeja, 

jotka opittiin laajalta suku- ja säätyläispiiriltä. Suku oli tärkeä ja suvun käsite oli paljon 

laajempi kuin nykyisin. Myös säätyläiselämään kuului keskeisesti työnteko ja arkiset askareet 

suoritettiin yhdessä palvelusväen kanssa. Tietoa siirtyi näin myös säädyiltä toiselle. 

Keskeisellä sijalla säätyläiselämässä olivat vierailut, erilaiset sosiaaliset tilaisuudet ja 

seurustelun muodot, joissa välitettiin tietoa joskus kaukaakin.  

 

Lundén tuotti itse kirjallista tietoa kirjoittamalla päiväkirjaa, kirjeitä ja monenlaisia muita 

kirjallisia tuotoksia, kuten ruoka-, lääke- tai mustereseptejä. Kirjoitettua tietoa hän sai 

kirjeiden välityksellä, lukemalla sanomalehtiä ja erilaista kirjallisuutta. Laajat sosiaaliset 



verkostot lähellä ja kauempana olivat tärkeitä tiedonsaannin lähteitä. Pohjoisessa 

periferiassakin oltiin kiinnostuttu eurooppalaisista, jopa ulkoeurooppalaisista ilmiöistä ja 

tapahtumista ja tieto liikkui yllättävän nopeasti. Kalajoella vuosittaiset markkinat olivat myös 

merkittävä tiedon välityksen ja vaihdon tapahtuma, missä levitettiin yhteiskunnallisen 

kumousliikkeen, herännäisyyden aatetta, mutta missä sai myös ihmetellä eksoottisia eläimiä 

tai ulkomaisten taiteilijaseurueiden esityksiä.    

 

Naisten ja miesten välittämä tieto oli tavallisesti erilaista. Miehet tuottivat enemmän 

”institutionaalista” tietoa ja he olivat usein erilaisia virkaherroja, lääkäreitä, apteekkareita, 

oikeudenpalvelijoita jne. Naisten välittämä tieto liittyi arkisempiin asioihin kuten taloustöihin 

ja käsitöihin. Toisaalta naiset osasivat hyödyntää miesten tuottamaa ja hallitsemaa tietoa 

omaksi edukseen tai turvakseen. Lundénin elämässä verkostojen kautta saatu tieto ja taito 

takasivat hänelle turvatun elämän ja vanhuuden toisin kuin monelle muulle hänen 

säätysisarelleen.  

 

Riikka Isoaho (Oulun yliopisto): Oululaistyttö opintiellä Helsingissä 1850-luvulla 

 

Mamsellien monenkirjavat tyttökoulut ja vallasväen tyttärille suunnatut pensionaatit kävivät 

1800-luvun kuluessa auttamatta vanhanaikaisiksi ja oppisisällöiltään riittämättömiksi.  

 

Naissivistyksen periaatteelliset lähtökohdat olivat jatkuvan julkisen keskustelun kohteena ja 

tyttöjen koulunkäyntimahdollisuuksia alettiin määrätietoisesti kehittää. Vuonna 1843 

perustettiin Helsinkiin ja Turkuun valtion tyttöoppikoulut, jotka tarjosivat aikansa 

korkeatasoisinta opetusta säätyläistytöille. Koulut olivat ainoastaan ”siwistynein eli herrais-

wanhempain tyttäriä warten”. Oululaisen Snellmanien tervaporvarisuvun vanhin tytär 

Johanna Christina Snellman (1843 – 1872) lähetettiin opiskelemaan vuonna 1856 

ensimmäisenä pohjoisen tyttönä Helsingin tyttökouluun (Fruntimmersskolan i Helsingfors).  

 

Tässä esitelmässä tarkastelen nuoren oululaistytön opiskelijaelämää Helsingissä. Selvitän 

Johannan kotiin äidilleen lähettämien kirjeiden ja muiden lähteiden valossa, millaista tyttöjen 

opiskelu tuohon aikaan oli. Mitä aineita opiskeltiin ja millaisia oppisisältöjä koulussa 

käsiteltiin? Miten koulutytöt viettivät vapaa-aikaansa? Miten oululaistyttö sopeutui uuteen 

kouluun? Millaisia sosiaalisia verkostoja muualta tulleella tytöllä oli tukenaan 



suuriruhtinaanmaan elämää kuhisevassa pääkaupungissa? Tyttären lähettäminen kolmeksi 

vuodeksi kauas Helsinkiin kertoo ennen kaikkea perheen suuresta arvostuksesta koulutusta 

kohtaan; vanhemmat halusivat tarjota lapselleen maan parhaan opetuksen. Pohdin myös 

muita mahdollisia syitä siihen, miksi opiskelu Helsingissä katsottiin kannattavaksi. 

 


