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Sessio 7 

 

Satu Sorvali (Turun yliopisto): Pielisjärven kuulumiset vai mätäkuun jutut? Tiedon tulkinta ja 

levittäminen kiistan aiheena 

 

Luku- ja kirjoitustaidon yleistyminen ja sanomalehtien räjähdysmäinen kasvu 1800-luvun 

loppupuolen Suomessa mahdollistivat sen, että lähestulkoon kuka tahansa kirjoitustaitoinen 

ja -haluinen kadunmies (harvemmin nainen) saattoi harjoittaa toimittajan taitojaan ja 

lähettää omia juttuehdotuksiaan sanomalehtiin. Maaseudulta lähetettiinkin säännöllisesti 

paikkakunnan uutisia valta- ja maakunnallisiin lehtiin. Kyseisen paikkakunnan asukkaat eivät 

kuitenkaan aina pitäneet maaseutukirjeenvaihtajien raportteja paikkansapitävinä. Nämä 

erilaiset tulkinnat seudun asioista ja tapahtumista näkyivät usein ärtyneinä kirjoituksina 

sanomalehtien mielipidepalstoilla.  

 

Maaseutukirjoitukset eivät olleet pelkästään oman kotiseudun ylistämistä, vaan niissä 

saatettiin kriittiseen sävyyn nimetä seudun ihmisiä ja myöhemmin jotkut näistä henkilöistä 

puolustivat ärtyneinä kunniaansa mielipidekirjoituksissa. Erimielisyyttä syntyi m yös siitä, 

mitä tietoa sopi levittää koko kansalle sanomalehtien palstoilla, ja mitä ei. On huomattava, että 

maaseutukirjeenvaihtaja ei ollut yhteisesti sovittu henkilö paikkakunnalla, vaan kuka tahansa 

saattoi tarjota palveluksiaan sanomalehdelle palkkiota vastaan, myös sellaiset henkilöt, jotka 

eivät itse asuneet kyseisellä paikkakunnalla. Maaseutukirjeenvaihtajien valtaa tiedon 

levittämisessä kritisoitiinkin usein. Toisaalta sanomalehtien mielipidepalstat mahdollistivat 

myös toisenlaisten katsantokantojen julkituomisen. Toimitus saattoi puolustaa 

maaseutukirjeenvaihtajaa tai pysytellä neutraalina osapuolten välillä. Toisinaan toimitus otti 

erotuomarin roolin pitkiksi venyneissä ärtyneissä viestiketjuissa ja ilmoitti, milloin 

”kynäsotaa” oli kestänyt riittävän pitkään.  

 

Eniten kritiikkiä maaseutukirjeiden suhteen esitettiin paikkakunnan raittius- ja 

siveellisyysasioiden raportoimisessa, mutta myös esimerkiksi kuntakokouksien väärin 

referoimisesta tuli kritiikkiä. Tässä esitelmässä pohdin motiiveja ärtyneille 

mielipidekirjoituksille, mutta myös sille, miksi nämä ihmiset näkivät paikkakunnan 

tapahtumat niin eri valossa. Oliko paikkakunnalla tapahtuneen epäkohdan, vääryydenteon tai 



yhteisön sisäisen skisman esiin tuominen oikeudenmukaisuuden tai myötätunnon hakemista? 

Entä asettaako maaseutukirjeenvaihtaja itsensä korokkeelle, kun kertoo omalla 

paikkakunnallansa ”rehottavasta juoppoudesta”? Olivatko maaseutukirjeet näppäriä 

uutiskatsauksia paikkakunnalle vai aikansa ”fake news’ejä”?  

 

"Ja lopuksi saan kunnian ilmoittaa, että nuo mahtavat kirjoitukset ovat olleet aivan mainioita 

nauru-pilleriä ainakin täällä, näin mätäkuun aikana maistuvat ne erittäin hyvältä." (Vastine 

maaseutukirjeelle Karjalatar-lehden mielipideosastolla 10.8.1895) 

 

Heikki Kokko (Tampereen yliopisto): Lehdistön paikalliskirjeet ja moderni 

yhteiskuntakokemus Suomessa 1800-luvun puolivälissä 

 

Suomenkielisen lehdistön ensimmäinen nousukausi oli 1850-luvulla, jolloin lehtien määrä ja 

niiden levikit lähtivät nousuun. Kun suomenkielinen lehdistö vakiintui, kyse oli ensimmäisen 

väestön enemmistön kielellä toimineen modernin median synnystä Suomen 

suuriruhtinaskunnassa. Lehdistön kautta ajankohtainen ja yhdenmukainen ylipaikallinen ja 

globaali tieto pääsivät kirjallisessa muodossa leviämään uudella tehokkuudella myös 

suomenkieliselle maaseudulle. 

 

1800-luvun puolivälin suomenkielisen lehdistön yhtenä sisällöllisenä erityispiirteenä oli 

toimitusten ulkopuolelta tulleiden lukijakirjeiden runsas määrä. Tällaisia kirjeitä kirjoitettiin 

useimmiten eri paikallisyhteisöjen nimissä. Kokemuksen historian huippuyksikön (HEX) 

digihistoriaprojekti Digitaalinen paikalliskirjetietokanta on kerännyt näitä kirjeitä. Vuosien 

1850–1865 väliltä niitä on kerättynä jo yli 11000.  

 

Paikalliskirjeet ovat erityisen hyvä lähdeaineisto Suomen suuriruhtinaskunnan 

suomenkielisen väestönosan ihmisten ”from below” -kokemusten tutkimiseen, sillä kirjeiden 

kirjoittajien joukossa oli runsaasti yksilöitä yhteiskunnan alemmista kerroksista. Koska 

lehdistö kasvoi 1800-luvun puolivälissä paikallisrajat ylittäväksi yhteiskunnalliseksi 

instituutioksi, paikalliskirjeiden kautta voi tutkia myös laajempaa yhteiskunnallista 

kokemusta. Kompaktiutensa vuoksi Suomen suuriruhtinaskunnan yhteiskunnallista kehitystä 

voi puolestaan käyttää case-tapauksena tutkittaessa erilaisia ylipaikallisia, ylikansallisia ja 

globaaleja prosesseja, kuten modernisaatiota, nationalismia ja kansalaisyhteiskunnan syntyä. 



 

Esittelen esityksessäni Digitaalista paikalliskirjetietokantaa ja siihen liittyvää post doc -

tutkimustani, joka käsittelee yhteiskuntaan kuulumisen kokemuksen rakentumista 1800-

luvun puolivälin Suomessa. Tuolloin koettiin samaan aikaan laajoja yhteiskunnallisia 

reformeja, vuosien 1866–1868 nälkäkatastrofi sekä paikallishallinnon uudistuksia. Samaan 

aikaan laajentuneen suomenkielisen lehdistön lukijakirjetoiminnan ansiosta kaikista näistä 

voitiin Suomessa ensimmäistä kertaa keskustella aikaisempaa laajapohjaisemmalla 

yhteiskunnallisella tasolla. 

 

Konsta Kajander (Jyväskylän yliopisto): Mielekäs tieto. Kategoriat, representaatiot ja mallit 

kulttuurisen tiedon välittäjinä 1800-luvun puolivälin suomalaisissa sanomalehtikirjoituksissa 

 

Tarkastelen metodologisessa esityksessäni kognitiivisen kulttuurintutkimuksen 

sovellusmahdollisuuksia 1800-luvun sanomalehtikirjoitusten analyysille. Lähestymistavassa 

kulttuuri käsitetään sosiaalisesti välittyneeksi tiedoksi, jonka ihmiset omaksuvat yhteisön 

jäsenenä. Kulttuurista tietoon sisältyvät esimerkiksi tavat, arvot, normit ja uskomukset, joita 

ihmiset tarvitsevat selviytyäkseen arkielämässään ja toisaalta kokeakseen maailmansa 

mielekkääksi. 

 

Esitykseni rakentuu kolmelle käsitteelle. Ensinnäkin kulttuurinen tieto perustuu kategorioihin 

ja kategorisointiin. Ilman maailmaa jäsentäviä kategorioita ihmiset olisivat jokseenkin 

hukassa ympäristönsä kanssa. Samalla kategoriat ovat arvoväritteisiä. Ne kertovat 

havaitsijalleen, minkälaisia (sosiaalisen) kategorian jäsenet tyypillisesti ovat, miten ne 

eroavat muiden kategorioiden jäsenistä ja millaisia kategoriaan kuuluvien jäsenten tulisi olla. 

Sosiaalisia kategorioita koskeva kulttuurinen tieto tiivistyy siten prototyyppisten, ideaalisten 

ja stereotyyppisten esimerkkien ympärille, jotka edelleen erottelevat sisä- ja ulkoryhmiä 

toisistaan. 

 

Toiseksi, kulttuurinen tieto välittyy ja liikkuu eteenpäin julkisten representaatioiden kuten 

tekstin, kuvien ja rituaalien avulla. Vaikka tutkijoilla ei voi olla suoraa pääsyä menneisyyden 

ihmisten mieliin, julkisten representaatioiden kautta on mahdollista tutkia eri aikakausien 

ajattelutapoja. Julkisista representaatioista tulee kulttuurisia kun ne alkavat ketjuuntua ja 

levitä laajempaan populaatioon. Tämä Dan Sperberin kulttuurisen epidemiologian teoriasta 



peräisin oleva määritelmä on käyttökelpoinen myös tiedon liikkumisen näkökulmasta. 

 

Kolmanneksi, kulttuurinen tieto voidaan tiivistää kulttuurisiksi malleiksi, skemaattisesti 

jäsentyneiksi toimintaohjeiksi ja ajattelun välineiksi, joiden kautta ihmiset kykenevät 

toimimaan ja selviytymään erilaisissa ympäristössä paitsi tilanteen myös 

kategoriajäsenyytensä edellyttämällä tavalla. Kulttuuriset mallit perustuvat osittain hiljaiseen 

tietoon, jolloin ihmiset eivät ole niistä välttämättä tietoisia – ennen kuin malleihin sisältyviä 

normeja rikotaan. Kulttuuriset mallit rakentuvat historiallisissa prosesseissa. Ne muuttuvat 

hitaasti, ne voivat muokkautua, kadota tai sulautua osaksi uusia malleja. 

 

Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen työkalut voivat hyödyttää sanomalehtitutkimusta 

ainakin seuraavilla tavoilla. Kategorioiden valitseminen analyysiyksiköksi ryhmien tai 

identiteettien sijasta auttaa välttämään essentialisointia, ja tutkimaan sen sijaan ryhmien 

muodostamisen prosesseja. Tällöin analyysi keskittyy siihen, mitä kategorioilla tehdään ja 

miten niitä käytetään argumentoinnin osana. Julkisten representaatioiden käsite kytkee 

puolestaan kielelliset representaatiot ihmismielen kognitiivisiin tekijöihin, joiden tunteminen 

vahvistaa edelleen tekstien tulkintaa, ja rakentaa siltaa tiedon tuotannon ja vastaanoton 

välillä. Kulttuuriset mallit ovat hyödyllinen käsite tiedon leviämisen näkökulmasta. 

Sanomalehtikirjoitukset tarjoavat oivan aineiston tutkia kulttuuristen mallien 

kulttuurihistoriallista rakentumista, leviämistä tai jopa katoamista. 

 

Esitys pohjautuu viimeistelyvaiheessa olevaan väitöskirjatyöhöni, jossa tutkin puoliherra-

kategorioita ja talonpojan kulttuurisia malleja 1800-luvun puolivälin suomalaisissa 

sanomalehtikirjoituksissa. 

 


