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Matti Salo (Oulun yliopisto): Oulun läänin Talousseuran toiminta maatalouden 

valistuskirjallisuuden julkaisijana 1800-luvulla 

 

1700-luvun lopulla perustetun ja valtakunnallisesti toimineen Suomen Talousseuran mallin 

mukaan perustettiin 1800-luvun kuluessa useita alueellisia seuroja kehittämään Suomen eri 

läänien ja alueiden taloutta ja erityisesti aikakauden pääelinkeinon maatalouden 

harjoittamista. Vuonna 1928 perustettu Oulun läänin Talousseura oli näistä alueellisista 

maanviljelysseuroista ensimmäinen, ja sen toimialue oli myös maantieteellisesti laajin, sillä se 

kattoi 1900-luvun alkuun saakka koko Pohjois-Suomen. 

 

Tavalliselle maalaisväestölle kohdistettu Oulun läänin talousseuran neuvonta- ja valistustyö 

tapahtui kiertävien neuvojien, näyttelyiden ja kilpailujen ohella myös lyhyiden opaskirjasten 

avulla. Esityksessä tarkastellaan, miten laajaa tämä julkaisutoiminta oli, millaisia aihepiirejä 

julkaisuissa käsiteltiin, miten käytännönläheistä/teoreettista neuvonta oli ja miten seuran 

pohjoinen toiminta-alue mahdollisesti vaikutti aiheisiin.  

Esitelmässä tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan myös sitä, mistä kirjasten tietopohja oli 

peräisin, miten kirjasia levitettiin kansan keskuuteen ja mikä oli opaskirjasten vastaanotto 

pohjoisen maalaisrahvaan keskuudessa. 

 

Opaskirjasten sisällönanalyysin ohella keskeisiin kysymyksiin vastataan Oulun läänin 

Talousseuran vuosikertomusten sekä pohjoissuomalaisen lehdistön, erityisesti Oulun Wiikko-

Sanomia -lehden sisältämien tietojen avulla. Oulun läänin Talousseuran toiminnasta on 

julkaistu eri aikoina myös useita vaihtelevan tasoisia historiikkeja/historioita. 

 

Reetta Hänninen (Helsingin yliopisto): ”Huolestuneelle äidille.” Aikakauslehti Kalevatar 

vertaistiedon välittäjänä  

 

Kalevattaren näytenumero ilmestyi loppuvuonna 1894. Se nosti esiin vähäosaisten ja 

naisasian puolesta toimivia henkilöitä ja instituutioita, mutta ei sitoutunut mihinkään 

järjestöön. Makasiini-tyyppinen lehti oli suunnattu kohtuullisen hyvin toimeen tuleville, kotia 



hoitaville naisille, joiden elämäntyyli ei kuitenkaan ollut ylellinen. Yleisilme oli kevyt. Lehti 

kirjoitti kaikesta, mikä voisi olla ”hyödyllistä, hauskaa ja hyvää.” Se tarjosi lukijoilleen 

käytännöllisiä neuvoja ja viihdettä pitkiin iltoihin. Kalevatar muistutti esikuvaansa, 

ruotsalaista Idun-lehteä. Kahdeksansivuiset numerot täyttyivät kertomuksista, runoista, 

tietoteksteistä, huonekasvien hoito-ohjeista, kaskuista, lukijakilpailuista, lasten tehtävistä 

sekä ”nurkkanovellina” jatkuvasta keittokirjasta.  

 

Lehden oli määrä ilmestyä kahdesti kuukaudessa, mutta jo muutamassa kuukaudessa tahti 

alkoi laahata ja viimeinen numero ilmestyi vuoden 1896 alussa. Kalevattaren päätoimittaja 

Saima Grönstrand (1863–1932) kertoi lukijoilleen, kuinka vaikeaa oli työskennellä yksin ja 

vähillä varoilla. Aiemmissa tutkimuksissani on käynyt ilmi, että kirjoittamalla elantoaan 

hankkivan Grönstrandin rahavaikeudet olivat jatkuvia ja hän istui velkavankeudessakin 

vuonna 1893.  

 

Lehti jäi lyhytikäiseksi, mutta Saima Grönstrand ehti esitellä siinä kiinnostavan tavan vaihtaa 

tietoa. Helmikuussa 1895 Kalevatar kertoi toimitukseen tulleen lukuisia kirjeitä, joissa 

pyydettiin neuvoja esimerkiksi taloudenhoitoon. Kokematon toimitus, siis käytännössä 

päätoimittaja Grönstrand, pyysi vastaamiseen apua lukijoiltaan. Grönstrand visioi, kuinka 

lukijattarien välille syntyisi yhteys: yksi kysyisi ”vaikkapa Laatokan rannalta, niin kenties 

kahden viikon päästä saisi vastauksen tuntemattomalta ystävältä Tornion takaa.” Yhteistyö 

lähti heti käyntiin. Lukijat kysyivät mitä erilaisimmista aiheista ja saivat vähintään yhtä 

monenlaisia, mutta kovin avuliaita vastauksia otsan näppylöistä, lapsen karsastuksesta, padan 

rasvaamisesta ja milloin mistäkin. 

 

Kalevattaren lukijapalsta oli aikanaan poikkeuksellinen. Lehti ei asettunut lukijoidensa 

yläpuolelle kaikkitietäväksi auktoriteetiksi, vaan heidän rinnalleen tiedonvälityksen alustaksi. 

Kalevatar antoi äänen lukijoille ja tunnusti heidän tietojensa arvon. Saima Grönstrand sitoi 

lukijat osaksi lehden tekoprosessia ja teki sen hyvin läpinäkyvällä tavalla. Esitelmässäni 

kerron, minkälaisista asioista 1800-luvun lopun naislukijat kaipasivat tietoa. Lisäksi 

tarkastelen Kalevattaren uraauurtavaa lähestymistapaa suhteessa muihin varhaisiin naisille 

suunnattuihin aikakauslehtiin. 

 

 



Matti Enbuske (Oulun yliopisto): Tiedon palautejärjestelmän merkitys siirtolaisuudessa: 

esimerkkinä 1800-luvun Pohjois-Suomen siirtolaisuus Norjaan 

 

Vuonna 1970 maantieteilijä Akin L. Mabogunje esitteli yleisen systeemiteorian pohjalta 

muuttoliikkeelle teorian rajautuneesta toiminnallisuuden muodosta (”defined functionalist 

form”), jossa hänen mukaansa oli olennaista tunnistaa vuorovaikutuksen peruselementit, 

niiden ominaispiirteet ja eri yhteydet.  Mabogunje keskittyi tarkastelemaan maaseudun ja 

kaupunkien välistä muuttoliikettä, mutta esitys on sovellettavissa myös siirtolaisuuteen. Hän 

korostaa varsinkin lähtö- ja muuttoalueiden välisen tiedon palautejärjestelmän (”feedback 

mechanism”) merkitystä muuttoliikkeen voimistumiselle. Muuttovirrat eivät ole teorian 

mukaan millään muotoa sattumanvaraisia yhteiskunnan ilmiöitä.  Mabogunjen esittämää 

mallia on sovellettu myöhemmin erityisesti kansainvälisen muuttoliikkeen järjestelmiin, 

vaikka se ei ole mitenkään täsmällisesti käsitteellistetty. Esitelmässä tarkastellaan, miten 

Mabogunjen teoriaa voidaan soveltaa tutkittaessa Pohjois-Suomen alueella 1800-luvulla 

syntynyttä Pohjois-Norjan eli Ruijan siirtolaisuusprosessia, mitkä vuorovaikutuksen 

peruselementit siihen vaikuttivat ja mikä merkitys tiedon palautejärjestelmällä oli 

siirtolaisuusilmiössä.  

 


