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ABSTRACT 

 
The confidence to speak: family and social capital as enabling factors 
for the political work of Adelaïde Ehrnrooth 
 
My doctoral dissertation explores the social agency of a noble woman, 
and the manner in which she used her family resources to strengthen this 
agency. I approach my research from a biographical point of view. My 
study focuses on women’s liberation activist and author Adelaïde Ehrn-
rooth (1826 – 1905). By mirroring her activism with her family dynam-
ics, I study how she became a forerunner of the Finnish women’s move-
ment. Esitaistelija (champion) is a term used by Ehrnrooth herself when 
referring to her work in the women’s movement. The same term was 
adopted by her admirers and followers, particularly in the women’s lib-
eration organization Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry. 

I explore my research interest through three research questions. 1) 
What was the meaning of family as an enabling factor for societal work? 
2) What means did a noble woman have to influence society? 3) What 
was the relationship between public and private in Adelaïde Ehrnrooth’s 
societal work, and how did family events reflect on her societal agency?  

My primary source material is the correspondence between Adelaïde 
Ehrnrooth and her brother Johan Casimir Ehrnrooth. This collection 
consists of approximately 300 letters, exchanged between the years 1882 
– 1903. In addition, my secondary source material is comprised of Ehrn-
rooth’s correspondence with her relatives, friends and associates. Being 
a writer and a journalist, she left behind a collection of poetry, novels and 
polemics. This published material forms the third important source for 
my research. I have also examined a vast collection of material regarding 
the organizations in which she operated, as well as official institutions, 
and collections concerning family law and finance. 

In terms of theoretical framework, I employed Pierre Bourdieu’s the-
ory on social capital. I applied this theory to gender history by examining 
gender as a weakening factor on an individual’s social capital. Toril Moi 
has stated that femininity is a form of negative capital, but if a woman 
has substantial social capital, the negative value of her gender is dimin-
ished. When wealthy and well connected, a woman is less a captive of her 
gender, and thus a stronger actor in the public forum. 

I determined three key aspects by which Adelaïde Ehrnrooth’s family 
network provided her with social capital. First, it offered confidential re-
lationships with powerful people both in her family and in society. Se-
cond, it attached her to a strong and uniform society that offered a re-
spectable environment from which to pursue her goals. The third aspect 
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was the more abstract legacy of her father, a general, whose example gave 
her courage to expand the traditional role of a noble woman.  

The identity of an officer, adopted from her father Gustaf Adolf Ehrn-
rooth, was a key factor in Adelaïde Ehrnrooth’s role as a public discus-
sant. By talking and writing publicly, she broke the customs of both her 
social class and her gender, but for her, this militant identity justified her 
work as a political activist. 

In order to pursue her goals, Adelaïde Ehrnrooth wrote extensively 
for newspapers, did charity work and promoted her political goals pri-
vately, via networks of friends and family. Charity was a conventional 
way for noble women to have an impact on society. Public writings and 
pamphlets engaged Ehrnrooth in Finnish political discussion. Her noble 
background was visible in the way she made use of her networks as a 
channel for political work.  

Despite her political activism, there was a clear paradox between Ad-
elaïde Ehrnrooth’s traditional values and the emerging civic society of 
late 19th-century Finland. The relationship between her political work 
and her private life was problematic. As a noble reformist, she used her 
social position in order to change society, its customs and laws. However, 
this society, with its estates and ranks, was the same one that had given 
her a high social position in the first place. Ehrnrooth lived by the values 
and norms of patriarchal society, which emphasized duty towards family, 
estate and community. Simultaneously, she worked towards a more 
equal society. She used her social position to advance her political goals, 
which, when reached, would eventually extinguish said social position. 
She also required her family members to uphold the same patriarchal 
values.  

 

Eeva Kotioja 

eeva.kotioja@gmail.com 
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ESIPUHE 

Parhaat asiat elämässä tapahtuvat usein yllättäen. Valmistuttuani mais-
teriksi keväällä 2013 hain suuntaa, ajatusta siitä, miten etenisin. Tutkia 
halusin, mutta polku näytti kovin hämärältä. Professori Markku Kuisma, 
jolla on kyky nähdä suoraan ongelmien ytimeen ja tarjota niihin tarkkoja 
ratkaisuja, ehdotti, että tutustuisin Adelaïde Ehrnroothiin. Tutustuin, in-
nostuin, ja lopputulos on tässä. Professori Kuisman avulla pääsin sukel-
tamaan rohkean ja pitelemättömän naisen nahkoihin. Markku Kuismaa 
haluankin kiittää tästä mahdollisuudesta, samoin kuin kannustavasta ja 
viisaasta ohjauksesta, tuesta, neuvoista ja ystävyydestä. On ilo ja kunnia 
olla oppilaasi. 

Suuri kiitos professori Kirsi Vainio-Korhoselle ja yliopistonlehtori 
Maarit Leskelä-Kärjelle, jotka toimivat väitöskirjani esitarkastajina. Hei-
dän kommenttinsa ja huomionsa olivat arvokkaana apuna tutkimuksen 
viimeistelyssä. Kiitos yliopistonlehtori Maarit Leskelä-Kärjelle, kun hän 
ystävällisesti suostui toimimaan vastaväittäjänäni. 

Toinen ohjaajani, dosentti Teemu Keskisarja on tarjonnut läpi tutki-
musprosessin pragmaattista ja järkevää apua. Rohkaisusi ja opastuksesi 
kirjoitusvaiheessa auttoivat suuresti. Kiitokset kirjoitusneuvoista ja kes-
kusteluista. 

Aivan tutkimukseni loppumetreillä sain ohjaajakseni vielä professori 
Anu Lahtisen. Olen onnekas, että hän oli mukana väitöskirjan intensiivi-
sessä loppurutistuksessa. Anu, työtahtisi on hämmästyttävä, mutta keskus-
teluissamme ei ole koskaan ollut läsnä kiireen tuntua. Kiitos hauskoista ja 
hyödyllisistä tapaamisista, joiden jälkeen asiat tuntuivat aina järjestyvän.  

Kiitos professori Niklas Jensen-Eriksenille ja professori Laura Kolbelle 
epävirallisesta ohjauksesta, kollegiaalisesta tuesta ja neuvoista projektin 
edetessä. 

Väitöskirjani on ollut osa tutkimushanketta Nobility and the Making of 
Modern Society: The Case of the Ehrnrooth Family, 1500–2000. Työsken-
teleminen osana tutkimushanketta on tuonut yksinäisen puurtamisen rin-
nalle yhteisöllisyyttä, iloa ja vertaistukea. Haluankin kiittää aatelissuvun 
historiaan kanssani sukeltanutta valiojoukkoa: Markku Kuisma, Teemu 
Keskisarja, Niklas Jensen-Eriksen, Sakari Siltala, Annette Forsén, Anitra 
Komulainen, Kati Toivanen, Saara Hilpinen ja Ahto Apajalahti, kiitos innos-
tavasta yhteistyöstä. 

Väitöskirjantekijän täytyy huolehtia myös elämän materiaalisesta 
puolesta. Täysipainoisen työskentelyn mahdollistamisesta kiitän Georg 
ja Ella Ehrnroothin säätiötä. Osoitan kiitokseni Ehrnrooth-sukuyhdis-
tykselle sen tutkimustani kohtaan osoittamasta mielenkiinnosta sekä 
Paul Ehrnroothille mahdollisuudesta tutustua hänen hallussaan oleviin 
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arkistokokoelmiin. Kiitokset myös Ritarihuoneen amanuenssi Gunilla 
Peräsalolle opastuksesta Ritarihuoneen arkistokokoelmien pariin. 

Jatko-opintoni olen suorittanut Helsingin yliopiston Suomen ja Poh-
joismaiden historian tutkijaseminaarissa. Torstaisin kokoontunut vii-
saan keskustelun tihentymä on ollut avainasemassa tämän tutkimuksen 
etenemisessä – vertaistuki, erilaiset näkökulmat ja monialainen histo-
rian asiantuntemus on iskenyt uusia kipinöitä tutkimuksen tekoon.  

Kiitän myös työyhteisöäni, Meritullinkadun/Oikokadun/Kirjatyön-
tekijänkadun tiheään muuttavaa kirjatyöntekijöiden joukkoa. Rose-Ma-
rie Peake, Nana Arjopalo, Elina Seppälä, Annette Forsén, Marja-Leena 
Hänninen ja Daniela Hakulinen, kiitos hyvästä työilmapiiristä ja luovista 
tauoista arkisen aherruksen lomassa. 

Saara Hilpinen, kiitos keskusteluista, kahvihetkistä, arkistomat-
koista, naurusta ja itkusta. Olet ensiluokkainen ystävä ja korvaamaton 
esilukija. Kati Toivanen, kiitos positiivisesta ja järjestelmällisestä asen-
teestasi työntekoon, jotain siitä välittyi kirjoitusretriittimme aikana mi-
nullekin. Reetta Hänninen, kiitos lukuisista lounaista, loputtomasta 
myötäelämisestä, vertaistuesta ja pitkistä keskusteluista. Alex Snellman, 
tartutit minuun välittömästi intosi suomalaista aatelia kohtaan, ja olet 
ollut suurena apuna matkassani aatelissäädyn pariin. Lämmin kiitos ja 
nöyrä kumarrus. 

Tien varrella tutkimustani ovat lukeneet ja kommentoineet lukuisat 
tutkijat, joille esitän tässä kiitokseni. Panu Pulma, Juha Siltala, Henrika 
Tandefelt, Ulla Ijäs ja Virva Liski, kiitos rakentavasta palautteestanne ja 
neuvoistanne. Anitra Komulainen, Maiju Wuokko, Sampsa Hatakka, Aaro 
Sahari ja Julia Dahlberg – kiitos kollegiaalisesta tuesta ja keskusteluista.  

Nana Arjopalolle kiitos englanninkielisen tiivistelmän kielentarkastuk-
sesta ja Veera Arstiolle sekä Pekka Lähteenmäelle avusta kirjan taitossa. 

Ystäviäni ja perhettäni haluan kiittää, sillä olette muistuttaneet, että 
elämää on myös väitöskirjan ulkopuolella. Pekka – oikein ajoitettu ha-
laus lienee täsmälääke väitöskirjakriisin iskiessä, ja olet ollut ajoituksen 
mestari. Kiitos myös ruokahuollosta ja teknisestä tuesta. Lotta ja isä, kii-
tos vilpittömästä uskostanne tämän projektin onnistumiseen. Ystävilleni 
kiitos tiukoissa tilanteissa myötäelämisestä. 

Viimeinen kiitos kuuluu äidilleni, joka herätti minussa kiinnostuk-
sen historiaan. Kuten Adelaïde Ehrnrooth, myös äiti uskoi vankasti sii-
hen, että vaikeisiinkin asioihin pitää ryhtyä, jos ne tuntuvat oikeilta. Ol-
koon tämä kirja esimerkki siitä. 

 
 
Helsingissä, elokuussa 2018 
 

Eeva Kotioja 
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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet 

”Mitä merkittävää olen tehnyt? En muuta kuin puhunut ää-
neen sen, mitä tuhannet ja taas tuhannet jalot, lahjakkaat 
naiset ajattelivat ja ajattelevat, vaikka he aivan liian kuu-
liaisesti sopeutuivat noudattamaan kehotusta: ’nainen 
vaietkoon seurakunnassa.’ Minä en ollut kuuliaisten jou-
kossa. Ei, minä uskalsin puhua selkeästi, kun näin sen tar-
peelliseksi.”1 

Tammikuussa 1896 Helsingin Seurahuoneella juhlittiin suomalaisen 
naisasian esitaistelijan, Lovisa Adelaïde Ehrnroothin (1826–1905) 
70-vuotissyntymäpäiviä. Yllä oleva katkelma Ehrnroothin kiitospu-
heesta kiteyttää hänen roolinsa suomalaisen naisasialiikkeen alkuhis-
toriassa: hänen suurtekonsa oli uskaltaa puhua ääneen naisten ase-
maan liittyneistä epäkohdista. 

Käsillä oleva tutkimus pohtii sitä, mistä tällainen uskallus rakentuu. 
Analysoin sukupiirin muodostamaa sosiaalista pääomaa ja tapoja, joilla 
yksilö pystyi sitä hyödyntäen edistämään yhteiskunnallisia tavoitteitaan 
1800-luvun jälkipuolen Suomessa. Uskallus puhua, johon Adelaïde 
Ehrnrooth yllä viittaa, oli usein tärkeämpää kuin viestin sisältö tai 
muoto. Uskallusta voi opetella, mutta sen lähtökohdat ovat yksilön taus-
tassa, elämänasenteessa ja identiteetissä. 

Adelaïde Ehrnrooth oli kirjailija, toimittaja ja yksi suomalaisen naisasia-
liikkeen edelläkävijöistä. Tutkimuksessani esitän, että perheestä ja suvusta 
noussut sosiaalinen pääoma oli avainasemassa naisten julkisen toiminnan 
käynnistymisessä Suomessa. Varhaisten naisasianaisten vaikuttamistyötä 
edesauttoi heidän asemansa osana kulttuurista, taloudellista tai poliittista 
eliittiä. Asema eliitin jäsenenä antoi uskallusta toimia. Adelaïde Ehrnroothin 
tapauksessa asema aatelissäädyssä, siihen sisäänrakennettu identiteetti ja 
tapa elää vaikuttivat hänen kykyynsä asemoida itsensä osaksi uutta aatteel-
lista ryhmää. Johanna Annola on Kai Häggmania mukaillen jaotellut 1800-
luvun jälkipuolen suomalaisen sivistyneistön nousevaan ja vanhaan sivisty-
neistöön. Nouseva sivistyneistö arvosti ennen muuta intellektuellia kehitystä 
traditionaalisten aatelisominaisuuksien sijasta, mutta vanhan sivistyneistön 

                                                                     
1) Westermarck 1928, 345. Katkelma Adelaïde Ehrnroothin kiitospuheesta hänen 

70-vuotisjuhlissaan Helsingin Seurahuoneella 16.1.1896. Alkuperäinen: ”Vad 
stort har jag gjort? Ingenting annat än uttalat högt, vad tusende, sinom tusende 
ädla, begåvade kvinnor tänkt och tänka, fastän de alltför lydigt ställt sig till 
efterrättelse förmaningen: ’kvinnan tige i församlingen’. Jag var ej bland de lyd-
iga. Nej, jag vågade tala ur skägget, när jag fann det nödigt.” 
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jäsenet pystyivät edelleen hyödyntämään vanhaa asemaansa muuttuvassa yh-
teiskunnallisessa tilanteessa.2 

Tutkimuksessa käsittelen sitä, miten nainen pystyi hyödyntämään 
säätyasemaansa ja sen avulla laajentamaan yhteiskunnallista vaikutus-
piiriään. Adelaïde Ehrnrooth alleviivasi naisten juridisen aseman epä-
kohtia jo 1860-luvulta alkaen sanomalehdissä julkaistujen jatkokerto-
musten muodossa. Aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana hän teki sa-
malla näkyväksi naisten julkiselle työlle asetetut rajat. Hän astui toistu-
vasti tapakulttuuriin piirrettyjen rajojen yli, rikkoi niitä ja työnsi samalla 
kauemmas itsestään. Kuten alun sitaatissa tutkimuksen päähenkilö to-
tesi itse: hän uskalsi puhua ääneen, se seikka erotti hänet monista muista 
lahjakkaista naisista. Säätyaseman, sukupiirin ja aatelisidentiteetin 
luoma uskallus toimia oli konkreettinen osoitus säätyasemaan sisälty-
neestä sosiaalisesta pääomasta.3 

Väitöskirjatutkimukseni ytimessä on Ehrnroothin perheverkosto so-
siaalisen pääoman tuottajana ja Adelaïde Ehrnrooth tuon pääoman luo-
jana ja käyttäjänä. Ehrnroothin ja tämän sisarusten väliset ihmissuhteet 
ja heidän elämäntarinansa luovat pohjan suuremmalle kertomukselle 
yksilön roolista sääty-yhteiskunnan muodonmuutoksessa. 

Jäsennän tutkimukseni seuraavien tutkimuskysymysten mukaisesti 
1. mikä merkitys sukupiirillä oli yhteiskunnallisen toiminnan mahdol-

listajana? 
2. mitkä olivat säätyläisnaisen yhteiskunnallisen vallankäytön keinot? 
3. millainen oli yksityisen ja yleisen suhde Adelaïde Ehrnroothin yh-

teiskunnallisessa työssä? Miten sukupiirin tapahtumat heijastuivat 
hänen toiminnassaan? 

 
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella aatelisaseman ja vallak-

kaan sukupiirin merkitystä yhteiskunnallisesti aktiiviselle naiselle. 
Sekä aikalaisten että jälkipolvien toimesta on usein maalattu kuva 
varhaisista naisasianaisista yksinäisinä taistelijoina, eräänlaisina vai-
keuksista voittoon nousevina sankareina, jotka kamppailivat yksin 
suurta vihollista vastaan. Adelaïde Ehrnrooth ja hänen aikalaisensa 
Alexandra Gripenberg (1857–1913) korostivat itsekin näitä ominai-
suuksia itsessään. Vaatimaton Minna Canth (1844–1897) sai Lucina 
Hagmanin vuosina 1906 ja 1911 kirjoittamassa kaksiosaisessa elä-

                                                                     
2) Häggman 1996, 23–26; Annola 2011, 13. Ks. myös Jallinoja 1983, 35–36. 
3) Käytän tutkimuksessani termiä yhteiskunnallinen työ naisasiatyön/naisasialiik-

keen sijaan, sillä Adelaïde Ehrnroothin julkinen vaikuttaminen kattoi laajemman 
valikoiman yhteiskunnallista toimintaa kuin naisasialiike.  
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mänkerrassa roolikseen olla naisasialiikkeen ylevä ja yksinäinen tais-
telija.4 Sekä Canth että Ehrnrooth olivat molemmat sekä itsensä että 
muidenkin määrittäminä naisasian puolesta taistelijoita, mutta eivät 
suinkaan yksinäisiä. Ajatus heidän yksinäisyydestään oli varhaisen 
naisasialiikkeen keino korostaa poikkeuksellisten yksilöiden ainut-
laatuisuutta, kykyä toimia eri tavalla kuin muut. ”Yksinäisen taisteli-
jan” viitta oli Canthin ja Ehrnroothin kohdalla ennen muuta seuraa-
vien sukupolvien luomus. Adelaïde Ehrnroothin sukupiirissä sen jä-
senet tukivat toinen toistaan, ja hän jakoi elämänsä sisarensa ja sisa-
rentyttärensä kanssa. Minna Canthilla puolestaan oli tiivis ystäväpiiri 
ja lämpimät perhesuhteet, hänelle perhe oli tärkeintä.5 Molemmille 
naisille vahva sukupiiri muodosti alustan ja ponnahduslaudan, joka 
antoi mahdollisuuden edistää heille tärkeiltä tuntuvia asioita. 

Tutkimuksessani analysoin sukupiirin toimintaa yhteiskunnalli-
sen aktivismin näkökulmasta. Adelaïde Ehrnroothin henkilöhistorian 
kautta erittelen yksilön suhdetta sukuunsa, sukupiirin rakennetta ja 
sen toimintaa eri tilanteissa. Relationaalinen katsontakanta henkilö-
historiaan kytkee tutkimuskohteena olevan yksilön sosiaaliseen ym-
päristöönsä, mitä myös lähdeaineistona käyttämäni kirjeaineisto ko-
rostaa. Yksilön ja hänen sosiaalisen ympäristönsä käsittelyn myötä 
voin tarkastella suuria kulttuurisia ja yhteiskunnallisia muutoksia 
sekä niiden vaikutuksia yksilön toiminnalle, vaikka en voikaan täysin 
tavoittaa sitä tapaa, jolla Adelaïde Ehrnrooth itse jäsensi ympäröivää 
maailmaa ja sen suhdetta hänen elämäänsä. 

Adelaïde Ehrnrooth syntyi vuonna 1826 hierarkkiseen sääty-yhteis-
kuntaan, ja hän kuoli yleisen ja yhtäläisen äänioikeuslain voimaantulon 
aattona vuonna 1905. Hänen elämänsä mahdollistaa 1800-luvun alun 
sääty-yhteiskunnan, vuosisadan loppupuolella muotoutuneen kansalais-
yhteiskunnan ja näiden yhteensopivuuden tarkastelun yksilön näkökul-
masta. Tämän tutkimus osoittaa, että Adelaïde Ehrnrooth tarttui elämäs-
sään uusiin mahdollisuuksiin, rikkoi rajoja ja aikaansai muutoksia, mutta 
hänen elämänarvonsa kumpusivat aatelin traditioista. Myös suomalaisen 
naisasialiikkeen tarkastelu yhden henkilön näkökulmasta on perusteltua, 
sillä jäsenmäärältään läpi 1800-luvun varsin kapea-alainen liike henkilöi-
tyi voimakkaasti vahvoihin yksilöihin jo toiminta-aikanaan.6 

Tutkimuksessani väitän suvusta nousseen sosiaalisen pääoman ol-
leen keskeinen voimavara siinä, että eliitin sisällä sukupuolensa vuoksi 

                                                                     
4) Hagman 1906 ja 1911. Samanlaista narratiivia Maikki Fribergistä luo Hjelt 1945 ja 

Alexandra Gripenbergistä Tuulio 1959. Naisten taistelijuus käy ilmi jo elämänk-
ertojen nimissä: Hjeltin Friberg-elämäkerta on ”Lannistumaton”, Tuulion 
Gripenberg-elämäkerta on otsikoitu ”Kirjailija, taistelija, ihminen”. Adelaïde 
Ehrnroothin jälkimainetta käsittelen luvussa 7.3. 

5) Kinnunen 2012, 394; Maijala 2014, 348.  
6) Ollila 2010, 19; Leskelä-Kärki 2014, 316; Tornioja-Latola 2014, 279–280.  
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rajoitettu yksilö sai äänensä kuuluviin julkisessa keskustelussa. Määrit-
telen sosiaalisen pääoman tässä tutkimuksessa ominaisuudeksi, joka 
nousee yksilön suhteista muihin ja tämän kyvystä hyödyntää näitä suh-
teita.7 Yksilön uskallus toimia epätyypillisellä tavalla ja rikkoa rajoja 
kumpusi vahvasta sosiaalisesta asemasta. Historiallisesti tarkasteltuna 
naiseuden voi yhteiskuntaluokkien sisällä nähdä negatiivisena ominai-
suutena, joka heikensi naisen yhteiskunnallisia etenemismahdollisuuk-
sia suhteessa saman yhteiskuntaluokan mieheen. Feministinen kirjalli-
suudentutkija Toril Moi on esittänyt kuitenkin Pierre Bourdieun pää-
omateoriaa mukaillen, että naiseuden tuoma negatiivinen pääoma vähe-
nee, mikäli naisella on muuta pääomaa, joka kumoaa sukupuolen nega-
tiivisen vaikutuksen. Esimerkiksi varakkaan ja vaikutusvaltaisesta su-
vusta tulevan naiskirjailijan oli 1800-luvun hierarkkisessa Suomessa 
helpompi saada äänensä kuuluviin kuin köyhän, alempaan yhteiskunta-
luokkaan kuuluneen mieskirjailijan.8 

Tällaisessa tilanteessa sukupuolen merkitys on pienempi kuin luo-
kan ja varallisuuden, mutta jos rinnakkain ovat samaan sosio-ekonomi-
seen luokkaan kuuluvat mies- ja naiskirjailija, sukupuolen merkitys pää-
omaa laskevana tekijänä kasvaa. Hyvin verkostoitunut nainen on muun 
yhteisön silmissä vähemmän nainen ja enemmän yksilö.9 Suomalaisen 
historiantutkimuksen kentällä Maarit Leskelä-Kärki on soveltanut Moin 
ajattelua Krohnin sisaria käsittelevässä väitöskirjatutkimuksessaan. Hä-
nen tutkimuksensa osoittaa, että sosiaalisessa pääomassa on kyse henki-
lökohtaisista ominaisuuksista ja ihmissuhteista, ei sukupuolesta. Sosiaa-
lisen pääoman merkitys ammatillisen uran edistäjänä ei tarkoita osaa-
mattomien esiinmarssia, vaan lahjakkaiden toimijoiden muita parempia 
mahdollisuuksia tulla nähdyksi ja kuulluksi.10 

Adelaïde Ehrnroothin poliittisessa toiminnassa näkyi hänen sääty-
asemastaan ja sukupiiristään noussut sosiaalinen pääoma, joka mahdol-
listi poliittisen vallankäytön ja vähensi sukupuolen merkitystä negatiivi-
sena ominaisuutena. Aikalaistensa nimeämänä naisasian soturina Ehrn-
rooth loi viestilleen voimaa ja arvovaltaa sukunsa upseerimenneisyy-
destä. Asema osana aatelia oli Adelaïde Ehrnroothille keino auktorisoida 
itsensä puhujana ja kirjoittajana. Adelaïde Ehrnroothin elämäntarina 

                                                                     
7) Käsittelen sosiaalisen pääoman käsitettä tarkemmin luvussa 1.4. 
8) Moi 1999, 293–295. 
9) Ks. luku 1.3 ja Moi 1999, 293–295. 
10) Moi 1999, 293–295; Lovell 2004, 41–42; Leskelä-Kärki 2006, 354–355. Ks. myös 

Lappalainen 2001. Toril Moi on tutkinut Simone de Beauvoirin suhdetta Jean-
Paul Sartreen esimerkkinä sosiaalisen pääoman merkityksestä naiselle. Hänen 
mukaansa Sartren ja Beauvoirin suhde helpotti jälkimmäisen kirjailijan uraa ja 
mahdollisuutta saada näkyvyyttä. Leskelä-Kärki puolestaan korostaa Kaarlo 
Krohnin roolia sisartensa kirjallisen uran alkuun saattamisessa. Myös Julia Dahl-
berg (2018) on hyödyntänyt Moin ajattelua tutkiessaan Helena Westermarckin 
taiteilijuutta. 
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osoittaa sotilasaatelin vaikuttaneen myös säädyn naisten identiteetin-
muodostukseen. Naisasianaisena hän asemoi itsensä osaksi sukunsa up-
seerien jatkumoa, korosti kirjoituksissaan käyvänsä taisteluun naisasian 
puolesta, aseenaan vain kynänsä. Pelkkä yhteiskunnallisten rakenteiden 
tarkastelu ei siis tee oikeutta Ehrnroothin kaltaisten naisten yhteiskun-
nalliselle vaikutusvallalle, sillä naisten näkymätön valta ei näyttäydy ra-
kenteita tarkastelemalla. Päästäkseen käsiksi heidän valta-asemansa 
syntymekanismeihin ja sen manifestaatioon yhteiskunnallisessa keskus-
telussa, tutkijan on tarkasteltava sosiaalisia käytäntöjä rakenteiden si-
jasta. Toimintatapojen ja tuttavapiirien tutkimus osoittaa, miten epävi-
rallista valtaa käyttäneet naiset rakensivat asemansa. Sosiaalinen pää-
oma, sotilasidentiteetti ja inhimilliset resurssit yhdessä tekivät Adelaïde 
Ehrnroothista yhteiskunnallisen aktivistin, jota kuunneltiin.11 

1.2. Aiempi tutkimus 

Väitöstutkimukseni liittyy sekä perhehistorian että sukupuolihistorian 
kenttään, henkilöhistoriallisesta näkökulmasta. Suomalaisen aatelin 
säätyaseman heikkenemistä mutta ryhmän jäsenten pysymistä osana 
eliittiä ovat ansiokkaasti tutkineet Alex Snellman ja Jaana Gluschkoff, 
joiden tutkimusten lopputulemat ovat tämän tutkimuksen alkulähteitä. 
Snellmanin laaja yleiskatsaus suomalaiseen aateliin ja Gluschkoffin Gri-
penbergin sukupiiriin keskittyvä verkostoanalyysi osoittavat aateliin 
kuuluneiden miesten kyvyn hypätä – Snellmanin väitöskirjan otsikon 
mukaisesti – yhteiskunnan huipulta uusiin rooleihin. Saman säädyn nai-
set, jotka eivät sukupuolensa vuoksi saattaneet olla samalla tavoin legaa-
lin yhteiskunnallisen vallan käyttäjiä, pystyivät myös hyödyntämään su-
kupiirinsä asemaa, varallisuutta ja sosiaalista pääomaa. Hekin hakeutui-
vat säätyihin perustuneen valtarakennelman murtuessa uusiin rooleihin, 
muuttuivat osaksi nousevaa sivistyneistöä, kuitenkin vanhan sivistyneis-
tön hyveistä ammentaen.12 

Suomalaisia säätyläisnaisia koskevaa henkilöhistoriallista tutki-
musta on julkaistu viime vuosina Suomessa runsaasti. Tuoreet tutki-
mukset tuovat esiin aiempaa vivahteikkaamman kuvan yhteiskunnan 
yläkerrosten naisista, joiden elämänpiiri ei ollut lainkaan niin kapea kuin 
usein on tulkittu. Kirsi Vainio-Korhosen Sophie Creutz- ja Sofie Muns-
terhjelm -tutkimukset, Ulla Ijäksen Marie Hackmania käsitellyt väitös-
kirja ja Anu Lahtisen väitöskirja Fleming-sukupiirin naisista paljastavat, 

                                                                     
11) ”Adelaïde Ehrnrooth”. Nya Pressen 16/1896, 18.1.1896, 2; Ollila 2010, 17. Sääty-

aseman merkitystä korostavat Anne Ollila (2000a) ja Kati Launis (2005). 
12) Gluschkoff 2008; Snellman 2014. Gluschkoff toteaa eliittiverkostojen ylläpitäjien 

ja pääomien siirtäjien olleen usein naisia. Gluschkoff ei kuitenkaan erittele 
pääomalajeja tarkemmin. Gluschkoff 2008, 14; Snellman 2014, 25 (alaviite 125). 
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että vaikka nämä naiset toimivat juridisesti ja kulttuurisesti oman nai-
seutensa kontekstissa, he saattoivat silti ohjata omaa elämäänsä varsin 
laajasti. Minna Maijalan Minna Canth -elämäkerta valottaa ansiokkaasti 
toisen suomalaisen naisasialiikkeen kärkihahmon elämäntarinaa. Suo-
malaista naisliikettä käsittelevään tutkimuskenttään oma tutkimukseni 
tuo perhehistoriallisen näkökulman. Riitta Jallinoja on väitöskirjassaan 
vertaillut naisliikkeen vaikuttajien ja heidän puolisoidensa suhdetta jär-
jestökentän näkökulmasta ja osoittanut naisliikkeen tiiviin yhteyden 
avioliittojen kautta fennomaaniseen liikkeeseen. Tämä näkökulma jättää 
kuitenkin naimattomien naisten perhesuhteet piiloon. Myös Pirjo Mark-
kola on käsitellyt avioliittojen merkitystä säätyläisnaisten yhteiskunnal-
liselle vaikuttamiselle. Nämä tutkimukset ovat antaneet osviittaa sille, 
että järjestötyö ja sukuaseman tuoma arvovalta olivat säätyläisnaisten 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen kaksi pääväylää.13 

1800-luvun suomalaisia säätyläisnaisia käsitelleet suomalaistutki-
mukset ovat kategorisesti osoittaneet, että vaikka naisen juridinen 
asema oli kapea, naiset toimivat omassa piirissään aktiivisina ja itsenäi-
sinä toimijoina. Anu Lahtinen on osoittanut myös esimodernin ajan aa-
telisnaisilla olleen merkittävän roolin sukupiirin vahvuuden rakentajina. 
Tiina Miettinen osoitti puolestaan 1600-luvun piikoja käsitelleessä tut-
kimuksessaan, että monet heistä olivat itsenäisiä toimijoita, jotka suun-
nittelivat uransa ja taloudenpitonsa itse. Myös kansainvälisessä konteks-
tissa on tuotu esiin naisten toimijuuden laajuus yhteiskunnallisella sek-
torilla. Toisaalta erityisesti vanhempi naisia käsitellyt historiantutkimus 
on korostanut naisten kapeaa ja alistettua roolia yhteiskunnassa. Kaari 
Utrio (2005) toi laajassa teoksessaan Suomen naisen vuosisadat esiin 
naimattoman naisen alisteista asemaa suhteessa sekä miehiin että nai-
misissa oleviin naisiin, mikä ei uudemman tutkimuksen valossa pidä yk-
siselitteisesti paikkaansa. Suomalaista naisasialiikettä lähellä ollut Tyyni 
Tuulio rakensi henkilöhistoriallisissa teksteissään yksinäisen taistelijan 
myyttiä, pyrkimyksessään tuoda varhaisia naisasianaisia näkyville myö-
hemmille sukupolville.14 

                                                                     
13) Jallinoja 1983, erityisesti 34–50; Markkola 2002, 42–51; Leskelä-Kärki 2006; 

Lahtinen 2008; Vainio-Korhonen 2008a, 2012; Ijäs 2015. Naisten elämänkerto-
jen kirjoittamisesta laajemmin ks. Leskelä-Kärki 2017, 7–32. 

14) Naisten toimijuudesta yhteisönsä ja perheensä vaikutusvaltaisina jäseninä ks. 
Giele 1995; Ollila 2000a; Hall & Davidoff 2002; Leskelä-Kärki 2006; Lahtinen 
2008; Steinrud 2008; Vainio-Korhonen 2008a, 2012; Maijala 2014; Ijäs 2015; 
Miettinen 2015; Frigren 2016; Ilmakunnas et al. 2017; Leskelä-Kärki 2017, 141–
142. Naisten kapeasta yhteiskunnallisesta roolista ks. Tuulio 1959, 1979; Rund-
quist 1989; Utrio 2005, erit 92–93. Adelaïde Ehrnroothin kirjallista toimintaa on 
käsitellyt Rosenlund 1998. Suomalaisen naishistorian kentästä tarkemmin ks. 
Tuomaala 2005. Kirjoittavista naisista laajemmin ks. Grönstrand, Lappalainen, 
Launis (toim.) 2001 ja Jalava, Kinnunen, Sulkunen (toim.) 2013. 
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Väitöstutkimukseni tuo sukupuolihistorian kentälle henkilöhistori-
allisen tutkimuksen naisesta, joka hyödynsi aktiivisesti omassa yhteis-
kunnallisessa työssään sukupiirinsä vahvuuksia. Tutkimus antaa oman 
kontribuutionsa perhehistorian tutkimukseen tarkastelemalla sen vähi-
ten tutkittua osa-aluetta, sisarussuhteita, sosiaalisen pääoman lähteenä. 
Aikuisia sisaruksia ja heidän välistään dynamiikkaa tarkasteleva tutki-
mus on jäänyt perhehistoriankin kategoriassa hyvin vähäiseksi, mutta se 
on lisääntyvän kiinnostuksen kohteena. Maarit Leskelä-Kärjen ansiokas, 
Krohnin sisaruksia käsitellyt väitöstutkimus Kirjoittaen maailmassa – 
Krohnin sisarukset ja kirjallinen elämä on osoittanut aikuisten sisarus-
ten toiminnan painoarvon sekä toistensa maailmankatsomukselle että 
toistensa ammatillisille pyrkimyksille. Anne Ollila on osoittanut veljien 
toimineen keskeisinä neuvojina ja opastajina naimattomille virkanaisille 
1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä.15 

Säätyläisnaisia niin osana perhettään ja sukuaan kuin osana suoma-
laista yhteiskunnallista kenttää voi tutkia eri lähtökohdista. Naisten his-
toriallinen rooli yksityisen toimintakentän, kodin ja perheen, ylläpitäjinä 
ja vaalijoina on vahva ja sitä käsittelevä historiantutkimus laaja-alaista. 
Myös naisten kodin ulkopuolisen toiminnan työpaikoilla tai järjestöken-
tällä voi määritellä kodin piirin laajentumisena yhteiskunnalliseen äitiy-
teen.16 Carroll Smith-Rosenberg on määritellyt julkisen piirin sulkeutu-
misen naisilta olleen seurausta valtion väkivaltakoneiston ylläpidon ja 
taloudellisen vallan keskittymisestä miesten käsiin. Sotilaskoulutuksen 
puute ja ensin isän, sitten aviomiehen edusmiehisyys määrittelivät hä-
nen mukaansa naisten elinpiiriksi kodin ja teki kaikesta sitä ympäröi-
västä miesten toiminta-aluetta – niin työstä, hallinnosta kuin järjestötoi-
minnastakin.17 Jyrkkä kahtiajako ei sinällään ole todenperäinen, kun jo 
aatelin ja varakkaan porvariston kodeista osa oli varattu julkiseen kans-
sakäyntiin. Koti ei siis ollut yksiselitteisen yksityinen tila, ja Suomessa 
järjestökenttä oli jo varhain myös naisten toiminta-aluetta.18 Tätä jyrk-
kää jaottelua on purettu 2000-luvun historiantutkimuksessa runsaasti ja 
pyrkimys on määritellä yhteiskunnan ja yksilön, samoin kuin julkisen ja 

                                                                     
15) Aikuisten sisarusten suhteista ks. esimerkiksi Davidoff 1995, 206–226; Ollila 

2000a 105–111; Davidoff & Hall 2002 348–353; Leskelä-Kärki 2006, 292–310; 
Dahlberg 2011, passim.; Davidoff 2012, 133–164; Harris 2012, passim.; Dahlberg 
2018.  

16) mm. Sulkunen (1986, 1991, 1995, 2009), Hirdman (2003), Juntti (2004), 
Steinrud (2008), Annola (2011) ovat käsitelleet tematiikkaa eri näkökulmista. 
Irma Sulkusen uraauurtava työ suomalaisen sukupuolihistorian parissa on nosta-
nut esiin lukuisia käsitteellisiä työkaluja, kuten kaksijakoisen kansalaisuuden ja 
yhteiskunnallisen äitiyden teemat.  

17) Smith-Rosenberg 2000, 275. 
18) Naisista järjestökentällä ks. Ramsay 1994, Juntti 2004. Aateliskodin jakautumis-

esta ks. Steinrud 2008, 192–194. 
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yksityisen, suhde joustavasti ja tilanteiden mukaan muuttuvaksi. Ade-
laïde Ehrnroothin kaltaiset yksilöt luovivat sulavasti molemmissa pii-
reissä, ja monia julkisia teemoja edistettiin yksityisistä lähtökohdista.19 

Väitöskirjani keskeistä tutkimuskohdetta, Adelaïde Ehrnroothia, kä-
sittelevä tutkimuskirjallisuus on varsin niukkaa. Suomalaisen naisasia-
liikkeen tradition mukaisesti hänestä kirjoitettiin biografisia tekstejä hä-
nen syntymäpäiviensä ja kuolemansa yhteydessä naisasialiikkeen julkai-
suissa.20 Ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa varsinainen Adelaïde Ehrn-
rooth -elämäkerta on Ehrnroothin aikalaisen Helena Westermarckin kir-
joittama Adelaïde Ehrnrooth. Kvinnospår i finländskt kulturliv vuodelta 
1928. Ehrnroothin syntymän 100-vuotisjuhla vuonna 1926 kirvoitti sup-
pean biografian julkaisun sekä Naisten Äänessä että Helsingin Sano-
missa, mutta tämän jälkeen Ehrnrooth on ollut varsin niukasti esillä suo-
malaisia naisasianaisia tarkastelevissa kirjoituksissa. 1990- ja 2000-lu-
vulla häntä ovat tarkastelleet Caius Kajanti teoksessaan Kiehtovia nais-
kohtaloita Suomen historiasta sekä Pia Forssell Riitta Mäkisen ja Marja 
Engmanin toimittamassa kokoelmassa Naisten aika. Valkoinen varis ja 
muita oppineita naisia. Ehrnroothin bibliografia on koottu Pia Forssel-
lin toimesta teokseen Finlands svenska litteraturhistoria. Omassa tut-
kimustyössäni olen tarkastellut Adelaïde Ehrnroothin kaukomatkoja su-
kupuolihistorian näkökulmasta kokoomateoksessa Ehrnrooth – Ken-
raali- ja liikesuku modernin Suomen synnyssä 1750–1950 sekä Ade-
laïde Ehrnroothin varhaista hyväntekeväisyystyötä osana helsinkiläistä 
kulttuurielämää juhlakirjassa Leivoksia, kaupunkilaisia ja sivistysaat-
teita: kävelyretkiä Euroopan historiaan.21  

 

1.3. Ehrnroothin sukupiiri 

Adelaïde Ehrnrooth edusti sekä vanhaa aateliseliittiä että uutta, abstrak-
timpaan vaikutusvaltaan, sivistykseen ja mielipidejohtajuuteen pohjan-
nutta nousevaa eliittiä. Hän kulki elämänsä aikana pitkän tien aatelisty-
töstä seurapiirineidoksi, kosmopoliitiksi, kirjailijaksi ja naisasianaiseksi. 
Luokkaretkeksi aatelisnaisen matkaa ei voi kutsua, mutta matka luokan 
sisällä on merkittävä – matka yksityisestä julkiseen, hiljaisuudesta ää-
nekkyyteen, kartanosta yhteiskuntaan. 

                                                                     
19) Kaartinen 2002, passim; Ollila 2002, 125; Juntti 2004, 41–44. Ks. myös Lee 

Downs 2010, 147–150. 
20) Adelaïde Ehrnrooth. Hemmet och Samhället 1–12/1889, 1–2; Adelaïde Ehrn-

rooth. Nutid 2/1896, 25–40; Furuhjelm, Annie: Adelaïde Ehrnrooth. Nutid 
1/1905, 2; Adelaïde Ehrnrooth. Koti ja Yhteiskunta 2/1905, 17–20. 

21) Friberg, Maikki: Adelaïde Ehrnrooth. Naisten ääni 1/1926; Äijälä, Ada: Adelaïde 
Ehrnrooth. Helsingin Sanomat 17.1.1926, 8. Kajanti 1999, 170–180; Forssell 2015, 
75–79; Kotioja 2017a; Kotioja 2017b. 
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Tässä tutkimuksessa yksilön elämäntarina avaa ikkunan yhteiskun-
nallisten muutosten ilmentymiseen yksilötasolla: miten suuret aatteelli-
set mullistukset muokkasivat ihmisen maailmankuvaa ja kykyä toimia 
yhteiskunnassa. Millaisia uusia mahdollisuuksia suomalaisen yhteiskun-
nan muutokset, sanomalehdistön kehittyminen, valtiopäivien uudelleen 
käynnistyminen ja lainsäädännön muutokset avasivat, ja miten toisaalta 
vanha arvomaailma ja sukukeskeisyys säilyivät osana ihmisten arkea? 
Tutkimuskohteena Adelaïde Ehrnrooth on poikkeuksellinen historialli-
nen henkilö, jonka elämästä on säilynyt paljon aiemmin käyttämätöntä 
lähdemateriaalia. Hänen elämästään kertova aineisto antaa mahdolli-
suuden pohtia yksittäisen ihmisen kautta sitä, miksi yksilö toimi niin 
kuin toimi, mikä häntä motivoi ja miten yhteiskunnan modernisaatio nä-
kyi hänen elämässään. Aatelisen naisen yhteiskunnallisessa toiminnassa 
peilautuvat toisaalta vanha valtasääty, toisaalta yhteiskunnalliselle ken-
tälle vasta nouseva naissukupuoli. Nämä kahden vastakkaisen voiman 
tarkastelu yhdessä tarjoaa herkullisen näkökulman yksilön tapaan ra-
kentaa omaa sosiaalista pääomaansa ja hyödyntää sitä. 

Ehrnroothin suku on baltiansaksalaista alkuperää, alkuperäiseltä ni-
meltään Plagman. Suvun kantaisä saapui Suomeen Baltiasta 1500-luvun 
jälkipuolella ja asettui asumaan Turkuun. Suku menestyi ja vaurastui 
vuosien kuluessa, ja lopulta siviilivirkamiehenä kunnostautunut Käkisal-
men läänin tuomari Johan Plagman aateloitiin vuonna 1687. Suku intro-
dusoitiin Ruotsin Ritarihuoneeseen järjestysnumerolla 1123. Aateloin-
nin yhteydessä Johan Plagman otti nimekseen Ehrenrooth, joka myö-
hemmin lyhentyi muotoon Ehrnrooth. 1800-luvulle tultaessa suku oli 
tyypillinen säätynsä edustaja, jonka jäsenten työurat suuntautuivat up-
seeri- ja kartanomaailman. Upseereina Ehrnrootheja palveli erityisesti 
Savon rykmentissä. Vuonna 1826 syntyneen Adelaïde Ehrnroothin per-
heessä oli kaikkiaan 15 lasta, joista kahdeksan saavutti aikuisiän. Näistä 
kahdeksasta sisaruksesta ainoastaan Sofia Margareta Elisabeth, Gustaf 
Robert, Lovisa Adelaïde ja Johan Casimir22 elivät yli 50-vuotiaiksi. Sisa-
rusten lisäksi sukupiiriin kuuluivat sekä Robertin että vuonna 1873 edes-
menneen Carl Albertin puolisot ja jälkikasvu.23 

                                                                     
22) Selvyyden vuoksi käytän tästä eteenpäin näistä henkilöistä heidän vakiintuneita 

kutsumanimiään. Lovisa Adelaïde, Johan Casimir ja Gustaf Robert käyttivät 
kutsumanimenä toista nimeään, Sofia Margareta Elisabeth oli kutsumanimeltään 
Elise, perhepiirissä hänestä käytettiin myös lempinimeä Julle. Lempinimi esiintyy 
tutkimuksessa yksittäisissä lainauksissa.  

23) Carpelan 1954, 273; Plagman-Ehrnrooth 1973, 7–9, 40-41; Toivanen 2017, 25. 
Vuonna 1801 kenraalimajuri Carl Gustaf Ehrnrooth ylennettiin ritariluokkaan, ja 
suku jakautui kahteen haaraan. Suomen siirryttyä Venäjän vallan alle vuonna 
1809 molemmat sukuhaarat liitettiin vastaperustettuun Suomen Ritarihu-
oneeseen, numeroilla 73 ja 85. Tässä tutkimuksessani tarkastelema sukuhaara 
kuuluu Suomen Ritarihuoneeseen numerolla 73. Adelaïde Ehrnroothin sukupiiri 
on yksityiskohtaisemmin esiteltynä liitteessä 1. 
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Tutkimuksessa analysoimani Adelaïde Ehrnroothin sosiaalinen pää-
oma rakentui ensisijaisesti hänen suhteistaan sisaruksiinsa. Hänen tai-
tonsa oli rakentaa siltoja ihmisten välille, luoda sekä omasta että sisarus-
tensa inhimillisestä pääomasta sosiaalista pääomaa. Sukupiiriin kuului 
vaikutusvaltaisia henkilöitä, joiden kautta Ehrnrooth pystyi tuomaan 
esiin häntä askarruttavia yhteiskunnallisia teemoja. Ehrnroothin sisa-
rukset muodostivat yhdessä tiiviin sosiaalisen piirin, jonka sisällä he pys-
tyivät rakentamaan perheen yhteiskunnallista asemaa ja korostamaan 
omaa yhtenäisyyttään. He loivat oman privaatin tapakulttuurinsa ja nou-
dattivat suvun sisällä sanattomasti määriteltyä moraalikoodistoa, joka 
tuli näkyviin vasta sen rikkouduttua. Sukupiiriä analysoimalla on mah-
dollista selvittää, miten sen toiminta kasvatti perheen yhteistä sosiaalista 
pääomaa. Sisarusten välistä kirjeenvaihtoa yksityiskohtaisesti tarkaste-
lemalla paljastuu, millaiset suhteet sisaruksilla oli toisiinsa ja miten si-
säisesti vahva sukuverkosto pystyi tuottamaan pääomaa jäsenilleen. Si-
sarusten hyvinvoinnista ja sukupiirin sisäisestä vahvuudesta huolehti-
minen loi mahdollisuuden jalostaa suvun sosiaalisista resursseista yh-
teiskunnallista vaikutusvaltaa. 

Ehrnroothin perhepiirin tiivis rakenne näkyi sisarusten tavassa pitää 
yhteyttä vielä aikuisiälläkin. Perheen sisällä muodostui tiiviitä kaksik-
koja, joista Adelaïde ja Casimir Ehrnrooth pitivät yhteyttä koko elä-
mänsä ajan, Elise Ehrnrooth ja vuonna 1860 kuollut Magnus Ehrnrooth 
aina jälkimmäisen kuolemaan saakka. Myös Robert ja Casimir Ehrn-
rooth kirjoittivat toisilleen läpi aikuisiän, kun taas Elise ja Adelaïde 
Ehrnrooth jakoivat kotinsa ja koko elämänsä toistensa kanssa. Sisarus-
ten kirjeenvaihto kattoi perheen, suvun ja ystävien kuulumiset, mutta 
niissä puhuttiin myös arkisista käytännön asioista. Läpi elämänsä sisa-
rukset huolehtivat toistensa taloista ja viljelyksistä, toistensa lasten hy-
vinvoinnista ja raha-asioiden sujumisesta. Yleensä palvelusten tekemi-
nen ja sisarusten asioiden hoitaminen olivat teemoja, jotka jäivät sisa-
rusparven vanhimman rasitteeksi vielä aikuisiälläkin. Pojista vanhin, 
Robert Ehrnrooth, kantoi suurimman juridisen vastuun sukuverkoston 
toiminnasta, mutta Ehrnroothit vaikuttivat kantaneen vastuuta puolin ja 
toisin, jokainen kykyjensä ja muiden velvoitteidensa mukaisesti. 

Ehrnroothien tiivis läsnäolo toistensa elinpiireissä vielä aikuisiällä-
kin saattoi kummuta nuorena kuolleen sisarussarjan jäsenen Carl Albert 
Ehrnroothin lasten holhouksesta.24 Tämä oli juridisesti Robert Ehrn-
roothin vastuualueena, mutta vaativan uran ja lukuisten omienkin lap-
sien myötä vastuu Carl Ehrnroothin lasten kasvatuksesta kuului myös 

                                                                     
24) Carl Albert Ehrnrooth kuoli vuonna 1873 ja jätti jälkeensä seitsemän alaikäistä 

lasta. Heidän holhoojakseen nimitettiin Robert Ehrnrooth, jolla oli itselläkin 
yhdeksän alaikäistä huollettavaa. Hollolan käräjäkunnan ilmoitusasiain pöytäkir-
jat 1882–1885, Cb3:18, HMA; Carpelan 1954, 284–285. 
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muille sisaruksille. Tämän lisäksi sisarusten yhteistä henkistä omai-
suutta oli vuoteen 1883 saakka samaisille lapsille kuulunut Seestan su-
kukartano Nastolassa. Sisaret ja Casimir-veli ottivat osaltaan Robert 
Ehrnroothin taakkaa kantaakseen kartanon ja sukulaislasten suhteen. 
Veljensä lasten ja omien lastensa holhouksen ohella Robert Ehrnrooth 
huolehti aktiivisesti sisarustensa raha-asioiden hoidosta, erityisesti Ca-
simir Ehrnroothin palvellessa Suomen alueen ulkopuolella. Sisarusten 
suhde oli vastavuoroinen ja ilmeisen lämmin.  

Tämän tiiviin sisarusverkoston analysointi tuo näkyväksi aikuisten 
sisarusten vahvan roolin toistensa elämässä ja sen, miten vahva sisarus-
verkosto hyödytti kaikkia sen jäseniä. Giovanni Levin klassikkoteokses-
saan Aineeton perintö. Manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-lu-
vun Italiassa käyttämä termi ”perhestrategia” sopii myös Ehrnroothin 
sukupiirin tarkasteluun. Levi tuo esiin Tesion perheen harjoittaman 
strategian, joka perustui ammattiosaamisen, suhdeverkoston ja maa-
omaisuuden kartuttamiselle. Myös Ehrnroothit toimivat yhdessä säilyt-
tääkseen ja kasvattaakseen suvun maaomaisuutta, tukeakseen suvun 
poikien kouluttautumista ensin upseereiksi, yhteiskunnan muuttuessa 
muihin ammatteihin ja laajentaakseen perheen suhdeverkostoa avioliit-
tojen ja palvelusten avulla. Erityisesti maaomaisuuden kartuttamisella 
pyrittiin hyödyttämään koko sukua, mikä käy ilmi Ehrnroothien tavasta 
järjestellä Nastolassa sijainneen sukukartano Seestan omistussuhteita 
suvun muuttuneiden olosuhteiden mukaan.25  

Sisaren ja veljen, Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin kahdenvälinen 
suhde ulottui myös yhteiskunnalliselle kentälle, joka on tämän tutki-
muksen keskiössä. Casimir Ehrnrooth tuki Adelaïde Ehrnroothia tämän 
moninaisissa yhteiskunnallisissa pyrkimyksissä. Adelaïde Ehrnrooth 
puolestaan hoiti veljensä käytännön asioita, ruokavarojen tilaamisesta 
taloudenhoitajan palkkaamiseen. Esimerkki osoittaa, että naimattomat 
naiset olivat keskeisessä roolissa julkisissa viroissa palvelevien veljiensä 
taustavaikuttajina, huolehtien vaimojen tavoin perheen ja yksityiselä-
män piiriin kuuluneista asioista.26  

 

                                                                     
25) Levi 1992,199–207.  
26) Ks. myös Davidoff 2012, 140–141. 
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1.4. Keskeiset käsitteet  

Sosiaalinen pääoma ja sukupuoli 

Tutkimukseni kietoutuu sosiaalisen pääoman käsitteen ympärille. Rans-
kalaisen sosiologin Pierre Bourdieun ajatus sosiaalisesta pääomasta on 
viime vuosina luonut teoreettisen viitekehyksen lukuisille historiantutki-
muksille – se tarjoaa selityksen uskallukselle ja yhteiskunnalliselle itsetun-
nolle, jotka eivät aina seuraile taloudellisen tai kulttuurisenkaan pääoman 
kulkua.27 2000-luvulla suomalaisessa historiantutkimuksessa tapahtunut 
teoreettinen käänne on lisännyt yhteiskuntatieteellisten työkalujen käyt-
töä osana historiantutkimusta.28 Pierre Bourdieun teoria pääomien eri la-
jeista korosti ilmestyessään pääoman käsitteen monivivahteista luonnetta. 
Pääoma voi olla muutakin kuin taloudellista, sen ohella Bourdieu luki pää-
oman lajeiksi kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman.29  

Yksilön näkökulmasta tarkasteltuna taloudellinen pääoma voi kehit-
tyä sosiaaliseksi tai kulttuuriseksi pääomaksi – varallisuutensa ansiosta 
henkilö pääsee osalliseksi sellaisia verkostoja, jotka vahvistavat hänen 
asemaansa ja vaikutusvaltaansa osana eliittiä. Sosiaalinen pääoma on 
Bourdieun ajattelussa ihmissuhteista nouseva resurssi. Se pohjautuu ih-
misten välisiin yhteyksiin ja yksilön jäsenyyksiin eri ryhmissä. Bour-
dieun näkökulma sosiaaliseen pääomaan on nimenomaan yksilössä: mi-
ten yksilö saavuttaa valta-aseman ja säilyttää sen. Sosiologi Nan Lin on 
yksinkertaistanut Bourdieun ajatusta taloustieteen käsitteistöä hyödyn-
täen. Hänen tulkintansa mukaan sosiaalinen pääoma on tuotto-odotuk-
sin varustettu investointi ihmissuhteisiin.30  

Bourdieun ja Linin ohella sosiaalisen pääoman teoriaa ovat edelleen 
kehittäneet eteenpäin lukuisat yhteiskuntatieteilijät.31 Amerikkalaisen 
sosiologi James S. Colemanin ajattelu laajentaa käsitettä koskemaan yk-

                                                                     
27) Historiantutkimuksen saralla sosiaalisen pääoman teorioita ovat hyödyntäneet 

mm. Ogilvie (2004), Lappalainen (2005), Leskelä-Kärki (2006), Gluschkoff 
(2008), Hedén (2008), Keskinen (2012), Snellman (2014), Turunen (2016). 

28) Keskinen ja Teräs 2008, 7.  
29) Bourdieu (1986) korostaa taloudellista pääomaa johtavan luokan monopolina. 

Hän yhdistää varsin suoraviivaisesti taloudellisen varallisuuden ja eliittiin 
kuulumisen mutta huomauttaa, ettei yhteiskuntaa voi tutkia huomioimatta kaik-
kia pääoman lajeja. Bourdieu 1986, 241–255, erit. 242. Myöhemmissä kirjoituk-
sissaan Bourdieu lisäsi pääoman lajeihin myös symbolisen pääoman. Ks. Skeggs 
1997, 8. Bourdieun pääomalajit ovat lähtökohtaisesti relationaalisia. Moi 1999, 
292. 

30) Bourdieu 1986, 252; Lin 1999, 30; Keskinen ja Teräs 2008, 10–11; Skeggs 2014, 
51–53.  

31) Bourdieun lisäksi sosiaalisen pääoman käsitettä ovat kehittäneet edelleen mm. 
James S. Coleman (1988), Robert E. Putnam (1993, 2000) ja edellä mainittu Nan 
Lin (1999). 
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silöiden ohella myös yhteisöjä, yrityksiä ja muita ryhmätoimijoita. Kä-
sillä olevan tutkimuksen kannalta on keskeistä, että Coleman on koros-
tanut perhettä sosiaalisen pääoman luojana ja ylläpitäjänä. Coleman 
esitti, että perheenjäsenten hallussa oleva inhimillinen pääoma – tiedot, 
taidot ja ihmissuhteet – ei vahvista perhettä yksikkönä ilman perheen-
jäsenten välisiä toimivia suhteita. Sosiaalinen pääoma muodostuu siitä 
perheeseen kuuluvien yksilöiden pääomasta, josta kaikki yhteisön jäse-
net pääsevät hyötymään. Tässä luottamus on avainasemassa: perheen-
jäsenten välillä oleva luottamus vahvistaa koko ryhmän sosiaalista pää-
omaa ja siten edesauttaa sen menestystä.32 Adelaïde Ehrnroothin ja hä-
nen sukupiirinsä kohdalla tarkastelen Colemania mukaillen sitä, miten 
hän Ehrnroothin sukupiirin jäsenenä pystyi hyödyntämään muiden su-
kupiirin jäsenten inhimillistä pääomaa. 

Tutkimukseni keskeisenä käsitteenä on sosiaalisen pääoman ohella 
sukupuoli. Näitä kahta teemaa yhdessä ovat tarkastelleet lukuisat tutki-
jat erityisesti siitä syystä, että bourdieulaisessa pääoma-ajattelussa su-
kupuoli ei muodosta itsessään pääomaa.33 Joan W. Scottin klassinen tul-
kinta sukupuolesta sosiaalisena rakennelmana, joka perustuu yhteiskun-
nallisessa kontekstissa rakennettuihin maskuliinisuuden ja feminiini-
syyden välisiin eroihin, korostaa sukupuolten määrittymistä suhteessa 
toisiinsa. Scottin mukaan sukupuolen käsite rakentuntuu historiallisesti 
tarkasteltuna suvun ja perheen ympärille, sillä sukuyhteisössä miesten 
ja naisten työt ja vastuualueet ovat selvärajaisimmat.34 Kaupungistu-
neessa, ammatillistuneessa ja liberalistisessa yhteiskunnassa perhera-
kennelman merkitys muuttui, naisten työssäkäynnin myötä perheiden 
taloudellinen vastuunjako tasa-arvoistui ja sukupuolten väliset valtasuh-
teet hakivat uutta muotoa.35 1800-luvun lopun naisasialiike ja naimatto-
mien naisten yhteiskunnallinen toiminta rakentuivatkin toisaalta patri-
arkaalisen huoneentaulun maailman varaan, toisaalta individualismia 
korostavan liberalismin, uusien ansaintamahdollisuuksien ja sääty-yh-
teiskunnan muutosten luomien uusien valtasuhteiden pohjalle. 

Viime vuosina Scottin kaksijakoinen sukupuolimääritelmä on koh-
dannut kritiikkiä erityisesti sen jäykän hierarkkisen kategorisoinnin 

                                                                     
32) Coleman (1988) käyttää esimerkkinä koulumenestystä: jos vanhemmat ovat 

akateemisesti lahjakkaita mutta eivät auta lapsiaan läksyissä, lapset eivät hyödy 
perheenjäsenten akateemisuudesta eikä perheen akateemisuudella ole merkitystä 
lasten koulumenestykselle. Tällöin vanhempien inhimillinen pääoma ei siirry 
lapsille. Coleman 1988, 110. 

33) Skeggs 2004, 24; Adkins ja Skeggs (toim.) 2004, 3–7. Suomalaisista histori-
antutkijoista sukupuolen ja sosiaalisen pääoman suhdetta on tarkastelleet esi-
merkiksi Maarit Leskelä-Kärki (2006), Kirsi Vainio-Korhonen (2008b) ja Mar-
jatta Rahikainen (2008).  

34) Scott 1999, 42–45; Ogilvie 2004, 327–328; Steinrud 2008, 28–32; Annola 2011, 
10–12.  

35) Lähteenmäki 2000, 19; Juntti 2004 22–28. 
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vuoksi.36 Historiantutkija Jeanne Bostonin mukaan sukupuolen mää-
rittelyn palautuminen toistuvasti binaariin mies/nais-jakoon ei ole 
relevanttia, kun tarkastellaan sukupuolta suhteessa yhteiskunnalli-
seen toimintaan. Yhteiskunnallisen valta-aseman määrittelyssä suku-
puoli ei ole ainut rajaava tekijä. Myös yhteiskunnallinen asema, sosi-
aalinen luokka, ikä ja etninen tausta määrittävät henkilöä suhteessa 
muihin, kuten myös Toril Moi on todennut sosiaalisen pääoman ja 
sukupuolen yhteyttä tarkastellessaan.37 Boydston kritisoi Joan W. 
Scottin kategorisointia siksikin, että sen riskinä on toistua samanlai-
sena, yksiselitteisenä jaotteluna kaikissa yhteiskunnissa ja historial-
lisissa yhteisöissä, riippumatta sanotun yhteisön erityispiirteistä ja 
käsillä olevan tutkimuksen näkökulmasta. Sukupuolen käsite tulee-
kin kriittisesti asemoida suhteessa tutkittavaan aikaan, paikkaan ja 
kulttuuriin.38 Tässä tutkimuksessa tarkastelen sukupuolta sosiaali-
sena konstruktiona, jonka merkitys määrittyy suhteessa yksilön 
luokka-asemaan ja muihin yhteiskunnallisen hierarkian muotoihin. 

Sukupuoli, samoin kuin yhteiskuntaluokka, ikä ja etninen tausta ovat 
ominaisuuksia, jotka määrittävät yksilön hallussa olevan sosiaalisen, 
symbolisen tai kulttuurisen pääoman arvon. Länsimaisessa yhteiskun-
nassa historiallisestikin tarkasteltuna valkoisuus ja maskuliinisuus ovat 
normatiivisia kulttuurisen pääoman muotoja, ja sukupuoli tässä järjes-
telmässä keskeinen vallankäytön väline. Naisille naiseus itsessään on siis 
merkittävä ominaisuus sosiaalisissa tilanteissa, mutta sukupuoli ei ole 
relevantein yksittäinen määrittäjä yksilön valta-asemalle tai vallan puut-
teelle. Toril Moi on todennut naisen kehon kyllä määrittävän tämän toi-
mintaa, mutta olevan vain yksi monista naista määrittävistä tekijöistä. 
Yksilön tai ryhmän ominaisuudet ja hierarkkiset suhteet toisiin yksilöi-
hin ja ryhmiin on huomioitava sosiaalista pääomaa tutkittaessa, sillä ver-
kostojen ja ihmissuhteiden arvoa ja toimintaa ei voi tarkastella sivuut-
taen ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Myöskään sukupuoli, joka Scottin 
mukaan on ensisijainen vallankäytön väline, ei koskaan ole irrallaan yh-
teiskunnasta tai suhteesta toiseen sukupuoleen.39 

James S. Colemanin mukaan sosiaalinen pääoma rakentuu ihmis-
suhteissa yksilöiden tai ryhmien välillä, ja se auttaa toimijoita saavutta-
maan tavoitteensa. Nan Lin puolestaan määritteli sosiaalisen pääoman 
ihmissuhteisiin tehtynä investointina, jolle voi asettaa tuotto-odotuksen. 
Linin määritelmä poikkeaa muista siinä, että hän korostaa sen mitatta-

                                                                     
36) Ks. Boydston 2008. Suomessa sukupuolen historiallista asemointia ovat poh-

tineet Aalto et al 2011; Kurvinen & Timosaari 2016. 
37) Moi 1999, 291; Boydston 2008. 
38) Boydston 2008; Aalto et al. 2011. 
39) Moi 1999, 291; Scott 1999, 44–45; Skeggs 2002, 8–9; Pylkkänen 2004, 4–5; Lov-

ell 2005, 42; Frigren 2016, 43; Kurvinen & Timonsaari 2016, 217–218.  
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vuutta. Investoinnilta voi odottaa tuottoa – yksilöt muodostavat verkos-
toja, vuorovaikuttavat toistensa kanssa ja hyötyvät näistä suhteista. So-
siaalinen pääoma muodostuu näissä verkostoissa, suhteissa ihmisten vä-
lillä – sekä jäykissä ja näkyvissä suhteissa että joustavissa, näkymättö-
missä ja alati muuttuvissa ihmissuhteissa.40 

Tällaisia ihmissuhteita ovat juuri sukuverkostot: ne ovat toisaalta 
selkeitä ja laajemmalle yhteisölle näkyviä, toisaalta ne muuttuvat alati ja 
ovat sukulaisuussuhteen lisäksi riippuvaisia henkilökemioista, maantie-
teestä ja muista tekijöistä. Sukupiirin ulkopuolinen ei voi luottaa siihen, 
että pelkkä sukulaisuus luo ihmiselle sosiaalista pääomaa, sillä ulkopuo-
linen ei pääse näkemään, miten yksityinen sukuverkosto toimii. Sosiaa-
linen pääoma onkin riippuvaista ihmissuhteiden laadusta – sitä ei ole 
absoluuttisesti yhdellä yksilöllä, vaan se riippuu elimellisesti yksilön 
suhteista muihin yksilöihin oman verkostonsa sisällä. Esimerkiksi Ade-
laïde Ehrnroothin sisarella Elise Ehrnroothilla oli sama perhe, yhtäläi-
nen varallisuus ja paljolti samat tuttavapiirit kuin Adelaïde Ehrnroothilla 
– silti hän ei ollut samanlainen yhteiskunnallinen toimija kuin sisarensa. 
Sisarusten sosiaalisen pääoman määrä oli kuitenkin yhteneväinen, ja 
bourdieulaisittain tarkasteltuna se olikin vahvasti luokkasidonnainen 
pääoman muoto. Sosiaalista pääomaa ei kuitenkaan ole olemassa vain 
yläluokassa, vaan sitä kehittyy kaikkien yhteiskuntaluokkien sisällä. 
Oleellista pääoman luokkasidonnaisuudessa on, että se syntyy ja toimii 
yhden yhteiskuntaluokan sisällä, eikä siirry yksilön mukana tämän mah-
dollisesti toteuttaman luokkaretken myötä.41 Sosiaalisen pääoman tutki-
misessa onkin tärkeää huomioida sen riippuvuus luokasta, sukupuo-
lesta, rodusta tai iästä. Keskeistä sosiaalisen pääoman tutkimuksessa on 
tiedostaa, että sosiaalinen pääoma mahdollistaa asioita, jotka eivät olisi 
mahdollisia ilman sitä.42 

1800-luvun Suomessa julkinen keskustelu oli suurelta osin miesten 
hallinnoima toimintakenttä, vaikka varhainen sanomalehdistö ei sul-
kenutkaan naiskirjoittajia yksiselitteisesti ulkopuolelleen. Tässä konteks-
tissa naiseus miellettiin kuitenkin enimmäkseen negatiivisena asiana, joka 
vaikeutti yksilön toimintaa julkisesti puhuvana ja kirjoittavana toimijana. 
Runsas sosiaalinen pääoma helpotti naisen mahdollisuutta saada äänensä 

                                                                     
40) Coleman 1988, 100–101; Lin 1999, 34.  
41) Lin 1999, 32. Lin tulkitsee Bourdieun näkevän yläluokan sosiaalisen pääoman 

osaltaan hallitsevan luokan keinona säilyttää asemansa yhteiskunnan 
yläkerroksessa. Toisaalta Coleman (1988) ja Portes (1998) osoittavat sosiaalista 
pääomaa syntyvän myös alemmissa luokissa. Historiallisessa porvarisyhteisössä 
syntyvää sosiaalista pääomaa on tutkinut Keskinen 2012. 

42) Coleman 1988; Skeggs 1997, 9. Ks. myös Keskinen 2012. 
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kuuluviin, ja sosiaalisen pääoman avulla yksilö pystyi pienentämään nai-
seutensa negatiivista vaikutusta omalle asemalleen.43 Yksilöiden sosiaali-
nen pääoma muodostui kuulumisesta ryhmään tai yhteisöön, ja 1800-lu-
vun Suomessa keskeinen yhteisö oli useimmiten sukupiiri. Jaana Glusch-
koff on osoittanut, että suomalainen eliitti kerrytti sosiaalista pääomaansa 
useiden sukupolvien ajan, niin virkauran kuin avioliittojenkin kautta. 
Myös Riitta Jallinoja on korostanut virkauran ja avioliittojen merkitystä 
perheen eliittiaseman vahvistamiselle.44 

Jarkko Keskinen on tutkimuksessaan tarkastellut kauppiasyhtei-
sössä syntyvää sosiaalista pääomaa ja osoittanut sen keskeisen mer-
kityksen yhteisöllisyyden synnyssä. Keskinen korostaa, ettei pelkkä 
syntyperä tai sukuyhteisö taannut vahvaa roolia yhteisössä, vaan 
olennaista yhteiskunnallisen aseman vahvistamisessa oli yhteisön ar-
vojen ja normien tunteminen ja noudattaminen.45 Näkyvimpien ka-
navien ohella muita tärkeitä väyliä sosiaalisen pääoman kasvattami-
seen olivat asuinyhteisöt, oppilaitokset, järjestötoiminta ja seurapii-
rit. Sukupiirin sisällä naisilla oli keskeinen rooli traditioiden, kulttuu-
rin ja ihmissuhdeverkoston siirtämisessä seuraavalle sukupolvelle. 
Naiset myös ylläpitivät olemassa olevaa verkostoa ydinperheiden ja 
kotitalouksien välillä erityisesti kirjeenvaihdon avulla. Ikääntyvillä 
naisilla sosiaalisen pääoman merkitys oli ratkaisevaa siinä, mil-
laiseksi hänen roolinsa yhteisön sisällä muodostui vanhuusvuosina.46 

Tämä tutkimus tarkastelee sitä, miten nainen pystyi hyödyntämään 
sukupiirinsä sosiaalista pääomaa sen sijaan, että hän vain kerryttäisi sitä 
sukunsa miesten hyödynnettäväksi yhteiskunnallisen toiminnan ken-
tällä. Adelaïde Ehrnrooth on esimerkki naisesta, jolle suvun jäsenille su-
kupolvien kuluessa kumuloitunut sosiaalinen pääoma muodosti väylän 
julkiselle toiminnalle. Hänen elämäntarinansa tarkastelu tuo myös esiin 
sen, että 1800-luvun lopun aatelisyhteisön normeja ja rajoja saattoi 
myös rikkoa, aseman yhteisössä siitä suuremmin kärsimättä. 

                                                                     
43) Tästä oivallinen esimerkki on Fredrika Runeberg, jonka kirjallinen ura hyötyi 

merkittävissä määrin J.L. Runebergin näkyvästä asemasta suomalaisen kir-
jallisuuden kentällä. Ks. Tuulio 1979, 12–13. Moi 1999, 293; Lappalainen (2001) 
on kirjoittanut, että naisen tuli kuulua vähintään keskiluokkaan, mikäli hän halusi 
tulla kuulluksi yhteiskunnallisessa keskustelussa.  

44) Gluschkoff 2008, 378; Jallinoja 2017, 148–150 
45) Keskinen 2008, 337. 
46) Rundquist 1989, 302; Vainio-Korhonen 2012, 58–59. Vainio-Korhonen korostaa 

naisten välisten ihmissuhteiden merkitystä suvun tai perheen sosiaalisen 
pääoman kasvattamiselle. Tyttökouluissa solmitut ihmissuhteet saattoivat 
myöhemmin elämässä osoittautua merkittäväksi pääoman lajiksi.  
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Sukupiiri 

Viittaan tutkimuksessani Ehrnroothin sisaruksiin ja heidän perheisiinsä 
termillä sukupiiri. Suku ja perhe ovat keskeinen osa tutkimusta – ne oli-
vat Adelaïde Ehrnroothille sekä sosiaalisen pääoman lähde että identi-
teetin rakennuspalikka. Sukupiiri muodosti kulttuurisen viitekehyksen 
Adelaïde Ehrnroothille yhteiskunnallisena toimijana. Perheen elementti 
oli vahvasti läsnä Ehrnroothin elämäntarinassa siksikin, että isä Gustaf 
Adolf Ehrnroothin luoma henkinen ja aineellinen perintö muodosti mer-
kittävän osan tämän identiteettiä. Sukupiirin sisällä rakentunut sosiaali-
nen pääoma periytyi ja kumuloitui sukupolvelta toiselle, mikä jähmetti 
yhteiskuntaa, vahvisti luokkarakennetta ja sementoi yksittäisten sukujen 
ja ryhmien roolia osaksi yhteiskunnan yläkerrosta. Tämä vahvisti myös 
yksilöiden käsitystä itsestään osana sukupolvien jatkumoa, jolloin suvun 
identiteetti – pappissuku, upseerisuku tai liikemiessuku – muuttui yksi-
löä ohjaavaksi elementiksi. Suvun sisäiset, yksityiselämän piiriin kuulu-
neet tapahtumat vaikuttivat väistämättä myös yksilön yhteiskunnalli-
seen toimintaan, muodostivat motiivin tai selityksen poliitikon tai vai-
kuttajan mielipiteille tai ratkaisuille.47  

Sukupiiri pitää sisällään ydinperheen lisäksi laajemman piirin suku-
laisia, niin verisukulaisia kuin avioliitonkin kautta sukuun tulleita. Yk-
sinomaan sukulaisuussuhde ei määritä sitä, kuka oli tietyn sukupiirin jä-
sen. Tässä sukupiiri poikkeaa koko suvun käsitteestä. Sukuun kuuluivat 
sukulaiset puolisoineen, kun taas sukupiirin koostumukseen vaikuttivat 
myös sosiaaliset suhteet ja niiden ylläpito, joka oli 1800-luvun sukuyh-
teisössä useimmiten naisten vastuualue. Sukupiirin voi nähdä suvun si-
säpiirinä, joka koostuu tiettyjen yksilöiden ympärille. Sukupiirin määrit-
telyssä hyödylliseksi on osoittautunut Rosemary Bedfordin ja Victoria 
Bliesznerin määritelmä perheestä: biologian, avioliiton tai sosiaalisten 
sopimusten määrittelemä ihmissuhdejärjestelmä, joka on olemassa 
myös ilman jatkuvaa kontaktia tai jäsenten välistä kiintymystä. Määri-
telmän keskeinen oivallus on se, että perhettä ei voi määritellä ulkoa-
päin, koska sen on subjektiivinen käsite –yksilöt määrittelevät itse per-
heensä jäsenistön.48 

Bedfordin ja Blieznerin määritelmä on ydinperhettä laajempi, ja sen 
voi ulottaa koskemaan myös sukupiiriä. Tämä muodostuu suvun jäse-
nistä sosiaalisten suhteiden, maantieteen ja henkilökemioiden perus-
teella. Myös Leonore Davidoff korostaa perheen ja suvun määrittyvän 
sekä biologisena että kulttuurisena konstruktiona.49 Sukupiiri onkin 

                                                                     
47) Bourdieu 1986, 250; Roos ja Rotkirch 1997, 9–10; Kalleinen 2001, 10. 
48) Bedford & Blieszner 2000, 160. 
49) Davidoff 2012, 5. 
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joustava ja prosessinomainen yksikkö – sitä ei voi tarkastella historialli-
sesti unohtamatta sen sisäisiä jännitteitä. 1800-luvun jälkipuolella suku-
piiri synnytti ja säilytti yhteiskunnan valtahierarkioita ja auktoriteettira-
kenteita. Sen sisällä rakentuivat myös yksilöiden identiteetit, minkä kä-
sillä oleva tutkimus osoittaa. Perheyhteisöjen väliset suhteet lujittivat 
valtarakenteita ja yhdistivät perheet osaksi yhteiskuntajärjestelmää. 
Naiset olivat avainasemassa sukupiirien kasvattamisessa ja vahvistami-
sessa avioliittojen kautta.50 

1.5. Tutkimuskohteena yksilö 

Henkilölähtöisen historiantutkimuksen ytimessä on ajatus yleisen il-
miön analysoimisesta tutkimuksen kohdehenkilön kautta. Tässä se poik-
keaa biografiasta, jonka lähtökohtana on pyrkimys tarkastella ihmisen 
elämää suhteessa ympäröivään maailmaan. Näiden kahden suuntauksen 
välinen ero on häilyvä, sillä molemmissa tarkastellaan yksilöä ja ympä-
röivää maailmaa – vain painotukset ovat erilaiset.51 Henkilölähtöinen 
historiantutkimus mahdollistaa yksilön toiminnan rajojen ja mahdolli-
suuksien tarkastelun, hänen paikkansa pohtimisen osana yhteiskuntaa 
ja ihmisten välisiä verkostoja.52 Tämä tekee henkilölähtöisestä tutkimuk-
sesta hedelmällisen työkalun erityisesti sukupuolihistorian tutkimuk-
seen. Se nostaa esiin sukupuolen merkityksen sille, mikä yksilölle, niin 
miehelle kuin naiselle, on mahdollista. Yksilön kautta sukupuolen rajoit-
teet ja mahdollisuudet tulevat kirkkaina esiin.53 Olennaista elämäntyötä 
ja toiminnan mahdollisuuksia käsittelevässä henkilöhistoriallisessa tut-
kimuksessa on tuoda esiin kohdehenkilön yksityiselämä, perhe ja henki-
lökohtaiset ominaisuudet laajemman yhteiskunnallisen kontekstin 
ohella. Näin syntyy kokonaiskuva siitä, miten yksilön toimijuus rakentuu 
ja mikä siinä on yleistä, mikä yksilölle erityistä.  

Adelaïde Ehrnroothin toiminnan ja elämäntyön tarkastelussa oleel-
linen erityispiirre on hänen identiteettinsä muodostuminen. Ehrnroot-
hin upseerisuvun sotilaallinen menneisyys oli hänelle identiteetin raken-
nuksen työkalu. Se oli keino määrittää itsensä toimijana suvun tradition 

                                                                     
50) Claude Lévi-Strauss korosti sukupiirien välisiä suhteita yhteiskunnan ra-

kennuspalikkana ja siten avioliittoa keskeisenä sukupiirejä vahvistavana tekijänä. 
Lévi-Strauss 1969, 291. Sukupiirin käsite on suomenkielisessä historiankirjo-
ituksessa taajaan käytetty, mutta vastaavat tutkimukset kansainvälisessä 
kontekstissa käyttävät ennemmin sanaa ’family’ kuin termiä ’kinship’. Suoma-
laisen perhehistorian traditiossa perhe määritellään usein ydinperheeksi, kun sen 
määritelmä tässä tutkimuksessa on laajempi. Ilmakunnas 2011, 66–68; Carsten 
2014, 215–217.  

51) Hakosalo, Jalagin, Junila ja Kurvinen 2014, 9; Leskelä-Kärki 2017, 17. 
52) Irma Sulkusen tutkimukset Miina Sillanpäästä (1989) ja Mandi Granfeltista 

(1995) ovat hyviä esimerkkejä tästä. 
53) Hakosalo, Jalagin, Junila ja Kurvinen 2014, 14. 
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kautta. Yksilön identiteetin tavoittaminen on historiantutkimuksen kei-
noin ongelmallista – se välittyy rivien välistä, asenteista, teoista ja toi-
mintamalleista, suhteesta ympäröivään maailmaan, itseen ja muihin ih-
misiin. Suomalaisessa historiankirjoituksessa identiteettiä on tutkittu 
varsin laajasti kollektiivisen, kansallisen identiteetin rakentumisen 
kautta, mutta myös yksilöiden itseymmärrystä käsittelevää tutkimusta 
on tehty enenevissä määrin.54 

Aatelisidentiteetille keskeistä oli kunniakäsitys ja jaettu samuuden 
ajatus: yksilö edusti säätyään, sen elämäntapaa ja ajattelumaailmaa. 
Tämä ajatus oli vielä kansalaisyhteiskunnan synnyttyä nähtävillä armei-
jan ja erityisesti upseeriston kontekstissa: sotilas edustaa armeijaa, kun-
nioittaa armeijan hierarkiaa ja kokee vastuuta tehtävästä, joka hänelle 
on annettu. Armeijassa jäykälle hierarkkisuudelle oli paikkansa ja soti-
laiden ryhmäidentiteetti kumpusi usein suhteesta ylempiin, upseereihin 
ja aliupseereihin. Samanlainen sorrettua ryhmää yhdistävä identiteetti-
käsitys näkyi naisasialiikkeen yhteisöllisyydessä, jossa yhdistävä tekijä 
on naisia alistavat yhteiskunnalliset rakenteet.55  

Tämä naisasialiikkeeseen yhdistetty sorrettujen naisten ryhmäidenti-
teetti rikkoo ajatusta Adelaïde Ehrnroothin henkilökohtaisesta identitee-
tistä, hänen omasta määritelmästään naisesta, joka uskalsi puhua muiden 
vaietessa. Laajemmin tarkasteltuna ryhmäidentiteetti saa syntyvoimansa 
sorrosta, alistetusta asemasta, mikä on näkynyt rotu- ja sukupuolivähem-
mistöjen sekä naisten ryhmäytymisenä oman identiteettipolitiikkansa 
edustajiksi.56 Tämä ero osoittaa, että joukkoliikkeen tarkastelu henkilöläh-
töisesti avaa uudenlaisia tulkintoja liikkeen rakentumiseen. 

Sääty-yhteiskunnan jähmeyden ja sukupuolten tasa-arvonpyrkimys-
ten välinen vastakkainasettelu toimi Adelaïde Ehrnroothin identiteetinra-
kennuksen käyttövoimana – hän identifioi itsensä ensisijaisesti osaksi so-
tilasaatelia, vasta toissijaisesti naiseksi. Konstruktivistinen näkökulma 
identiteettiin korostaa juuri termin liikkuvuutta ja jatkuvaa uudelleen-
määrittelyä. Tämä uudelleenmäärittely oli nähtävillä Adelaïde Ehrnroot-
hin elämäntarinassa, jossa keskushenkilön käsitys itsestä muuttuu ympä-
röivän maailman, poliittisen tilanteen ja maailmankatsomuksen myötä. 
Yksilön identiteettiä tutkittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota yksi-
löön oman aikansa, henkilöhistoriansa ja yhteiskuntansa tuotteena.57 

                                                                     
54) Suomalaisesta identiteettitutkimuksesta ks. Moilanen ja Sulkunen (toim.) 2006. 

Kansallisen identiteetin rakentumista on tarkastellut esimerkiksi Klinge (2012). 
Kekäläinen (2002) on tutkinut yksilön identiteetinmuodostusta 1700-luvun Eng-
lannissa, Ylivuori (2015) puolestaan kohteliaisuutta naisten jaettuna identi-
teettikäsityksenä. 

55) Hagelstam 2006, 144–147; Connell 2014, 163–164.  
56) Hagelstam 2006, 147–148; Moilanen ja Sulkunen 2006, 8–13; Ilmakunnas 2011, 

11; Connell 2014, 163.  
57) Yksilö pystyy merkittävästi vaikuttamaan oman identiteettinsä muodostukseen, 

eikä se ole vain kulttuurisesti ja diskursiivisesti rakentunut entiteetti. Ks. Kalela 



 31 

Adelaïde Ehrnroothin henkilöhistoria näyttää sisarusten vaikutuksen 
ohella suvun historian ja siitä nousevan identiteetin merkityksen yksilön 
elämäntarinalle. Adelaïde Ehrnroothin itse määritelty uskallus ja Ehrn-
rooth-suvun sotilasidentiteetti olivat elimellisesti kytköksissä toisiinsa. 
Keskeisessä roolissa identiteetinrakennuksessa oli Adelaïde Ehrnroothin 
isä, kenraali Gustaf Adolf Ehrnrooth (1779–1848), ja suvun historian pitkä 
sotilaallinen jatkumo. Esi-isien tarjoama upseerin malli jalostui naisen toi-
mintakentässä työksi naisasialiikkeen puolesta. Isän tuki ja arvostus sekä 
perinteisen naisen ihanteen hylkääminen naimattomuuden, opiskelun tai 
julkisen keskustelun keinoin olivat usein toistuvia teemoja menestyneiden 
ja laajasti toimineiden naisten kohdalla.58 Naisten roolia yhteiskunnalli-
sella kentällä on tutkittu laajasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 
Tämä tutkimus täydentää tutkimustraditiota tarkastelemalla yksilötasolla 
niitä voimavaroja, joita katoava säätyvalta tarjosi naiselle uudessa yhteis-
kunnallisessa tilanteessa. Naisen elämäntapaan ja vallankäytön mahdolli-
suuksiin vaikutti hänen sukupuolensa, mutta myös muut tekijät, kuten 
verkostot, varallisuus ja henkiset kyvyt.59  

Ehrnrooth-suvun asema ei ollut aatelissuvuksi mitenkään poikkeuk-
sellinen Adelaïde Ehrnroothin aloittaessa uransa yhteiskunnallisena kir-
joittajana ja keskustelijana 1860-luvulla. Hänen isänsä oli arvostettu 
Suomen sodan sankari ja Suomen sotaylioikeuden puheenjohtaja, mutta 
suvun jäsenet eivät olleet merkittävässä määrin mukana yhteiskuntakes-
kustelussa 1800-luvun kuluessa. Adelaïde Ehrnrooth ei siis poliittisissa 
kannanotoissaan astellut suoraan isänsä tai veljiensä jalanjäljissä, vaikka 
sukunimellä painoarvoa olikin. Vasta Ehrnroothin oman sisarussarjan 
toiminnan myötä suvun asema osana poliittista, taloudellista ja yhteis-
kunnallista kenttää vahvistui. Hänen veljiensä jälkeläiset keräsivät edel-
leen Ehrnrooth-suvulle sekä vaurautta että kulttuurista pääomaa.60 

                                                                     
2000, 109; Seigel 2005, 15–16; Moilanen ja Sulkunen (toim.) 2006, 9–10; Frigren 
2016, 43–44.  

58) Ehrnrooth-suvun upseerimenneisyydestä mm. Toivanen 2017. Esimerkiksi Minna 
Canthin isä tuki tyttärensä koulunkäyntiä, ks. Maijala 2014, 28. Poikatyttöyden 
historia yltää 1600-luvulle saakka, esimerkiksi upseerin tytär Agneta Horn ei ha-
lunnut naimisiin hovimiehen vaan upseerin kanssa. Milles 2015, 98–100, 116. 

59) Markkola (2002) on tutkinut laajasti naisten roolia hyväntekeväisyydessä ja siten 
osana julkista keskustelua. Antikainen (2004) käsittelee samaa teemaa, hänen 
näkökulmansa Mathilda Wreden hyväntekeväisyystyöhön ei painota Wreden 
taustaa aatelin jäsenenä. Annola (2011) on tarkastellut köyhäintalojen johtajat-
taria yhteiskunnallisina äiteinä. Davidoff & Hall (2002, 416–449), Leskelä-Kärki 
(2006), Lahtinen (2008), ovat myös sivunneet aihetta. Frigren (2016) tarkastelee 
naisten toimijuutta suhteessa merimiesperheen sisäiseen dynamiikkaan ja 
toimeentuloon. Miesten näkökulmasta aihetta ovat tutkineet laajasti Gluschkoff 
(2008) Snellman (2014). Kansainvälisestä tutkimuksesta ks. erityisesti 
sukupuolta ja nationalismia tarkastellut Blom, Hagemann, Hall (toim.) 2000. 

60) Adelaïde Ehrnroothin veljet Robert, Magnus ja Johan Casimir Ehrnrooth olivat 
upseereita ja työskentelivät Venäjän armeijassa. Nuorin veli Carl Albert Ehrn-
rooth oli liikemies. Vaikka menestyviä, he eivät olleet vetoapuna sisarensa po-
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Sukunimen painoarvoa ja eliitin syvintä olemusta on pohtinut Laura 
Kolbe teoksessaan Yläluokka. Miksi jotkut suvut pysyvät osana eliittiä, 
vaikka aseman ja vallan ulkoiset merkit ovat pudonneet vuosikymmen-
ten saatossa pois? Kolbe avaa asiaa nykypäivän näkökulmasta seuraa-
vasti: 

”On sukuja, joiden ympärillä loistaa pärjäämisen karma. 
Nimi on siunaus, ja uudet perheenjäsenet liukuvat sisään 
onnistumisen kaavaan. Perheen sosiaalinen asema, koulu-
tustaso ja varallisuustaso heijastuvat lasten tulevaan sosi-
aaliseen asemaan.”61 

”Pärjäämisen karma”, kaikessa abstraktiudessaan, lepää monien me-
nestyjien yllä. Adelaïde Ehrnroothin kautta Kolben tarkastelema ilmiö 
tulee näkyviin selviytymiskeinona 1800-luvun jälkipuolen suomalai-
sessa yhteiskunnassa, jossa uuden aatteet, poliittiset suuntaukset ja il-
miöt muokkasivat pysyvästi yhteiskunnallisia rakenteita. Adelaïde Ehrn-
roothin elämäntarina osoittaa yksityiskohtaisesti yhden henkilön tavan 
säilyä osana eliittiä – hyödyntää pärjäämisen karmaa. Ominaisuutta voi 
ajatella myös yhteiskunnallisena itsetuntona, yksilön rohkeutena tuoda 
ajatuksiaan julki, ja hänen kokemustaan siitä, että nämä ajatukset ovat 
esiintuomisen arvoisia.62 

Tutkimuksessani tarkastelen aikuisten välisten sisarussuhteiden 
merkitystä 1800-luvun jälkipuolen suomalaisen aatelin elämässä henki-
löhistorian kautta. Ihmissuhteiden kaltaista sosiaalista resurssia analy-
soidessa tutkijan täytyy tarkastella kohdettaan yksityiskohtaisesti, sillä 
vain yksityiskohtien avulla pystyy analysoimaan sosiaalisen pääoman 
merkitystä ja siten muodostamaan suurempia yleistyksiä siitä, mikä täl-
laisen pääoman merkitys oli. Liian suurten kaarien tutkiminen voi juon-
taa liian yleisluontoiseen lopputulokseen.63 Pyrin tutkimuksessani ana-
lysoimaan Adelaïde Ehrnroothin ympärillä ollutta sosiaalista konstruk-
tiota tarvittavan yksityiskohtaisesti ja osoittamaan eri tekijöiden ja toi-
mijoiden merkityksen hänen tavalleen rakentaa omaa asemaansa ja roo-
liaan yhteiskunnassa. 

                                                                     
liittisille kannanotoille. Adelaïde Ehrnrooth oli sisarussarjansa ainut, joka osal-
listui näkyvästi yhteiskuntakeskusteluun. Korkeissa siviiliviroissa Ehrnrootheja ei 
palvellut ennen vuotta 1888. Ks. Hilpinen 2017, 149–150; Kuisma 2017, 72. 

61) Kolbe 2014, 62. 
62) Elämänkulkuanalyysin uranuurtaja Glen H. Elder on osoittanut, että lapsina 

1930-luvun laman negatiiviset vaikutukset kohdanneilla naisilla oli aikuisena 
suurempi taipumus välttää riskejä ja hakeutua ansiotyöhön kodin ulkopuolelle. 
Taloudellisesti ja sosiaalisesti turvatun lapsuuden kokeneiden pyrkimys kodin 
ulkopuolisiin töihin oli suurempi. Elderin tutkimuksessa on nähtävillä 
yhtymäkohtia tämän tutkimuksen lähtökohtaan. Elder Jr. 1974, Häkkinen 2012, 
381–382. Yhteiskunnallisen itsetunnon käsitteestä kiitän prof. Juha Siltalaa. 

63) Moi 1999, 295; Leskelä-Kärki 2014, 319–320. Verkostoista henkilöhistorian 
lähtökohtana ks. myös Stanley 1992, Österberg 1996.  
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1.6. Lähteet ja tutkimuksen rakenne 

Yksityinen lähdeaineisto 

Tutkimuksen tärkeimmän lähdekokonaisuuden muodostavat 214 kirjettä, 
jotka Adelaïde Ehrnrooth lähetti veljelleen Casimir Ehrnroothille vuosina 
1882–1903 sekä 43 kirjettä, jotka ovat säilyneet Casimir Ehrnroothin vas-
tauskirjeistä sisarelleen. Olen valinnut keskeiseksi lähdeaineistokseni tä-
män kirjekokoelman kokonaisuudessaan, sillä se tuo esiin sisarusten lä-
heisen suhteen ja kattaa sekä perhe-elämän että yhteiskunnallisen toimin-
nan, jotka molemmat ovat tämän tutkimustyön ytimessä. Lähes koskema-
tonta kirjekokoelmaa on aiemmin hyödynnetty ainoastaan Magnus Ehrn-
roothin kirjoittamassa Casimir Ehrnroothin elämänkerrassa Casimir 
Ehrnrooth – kolmen Aleksanterin – kahden tsaarin ja yhden ruhtinaan 
– uskollinen palvelija vuodelta 1967. Magnus Ehrnroothin painopiste on 
ollut Casimir Ehrnroothin sotilas- ja virkauran läpikäynnissä. Sisarusten 
välinen laaja kirjekokoelma paljastaa heidän läheiset välinsä, suvun piiriin 
kuuluvat ihmissuhteet, arkiset ilot ja surut. Ne kertovat vanhenevien kir-
joittajiensa unettomuudesta, sokeutumisesta, kihdistä, ruokahaluttomuu-
desta, mutta toisaalta juhlista, matkoista, arjesta, pienistä onnen ja surun 
hetkistä. Kirjeet käsittelevät myös molempien kirjoittajiensa uraa ja ne te-
kevät näkyviksi veljen ja sisaren yhteistyön esimerkiksi suomalaisten nais-
lääkäreiden uran edistämiseksi. 

Kirjeenvaihto on arvokas lähde arkipäivän historian valottamiseen ja 
henkilöhistorian luomiseen, mutta niitä lukeakseen tutkijan on tunnet-
tava aikansa kirjeenkirjoitusta säätelevät konventiot ja tavat.64 1800-lu-
vulla kirjeet olivat keskeinen viestinnän väline ja toisinaan niiden lukija-
kunta kattoi muitakin kuin nimetyn vastaanottajan. Adelaïde ja Casimir 
Ehrnroothin kirjeenvaihdosta käy ilmi, että osa kirjeistä oli henkilökoh-
taisia, osa tarkoitettu luettavaksi laajemmalle kuulijakunnalle. Jälkim-
mäistä ryhmää edustivat esimerkiksi joulun aikaan lähetetyt kirjeet. Kir-
joittaja tiesi vastaanottajan viettävän joulua sukulaisten kanssa, joten 
kirje osoitettiin samalla myös heille. Lähes jokaiseen kirjeeseen sisältyi 
myös tervehdysten välittäminen läheisiltä sukulaisilta ja perhepiiriltä 
sekä yhteisiltä tuttavilta, joita vastaanottaja oli tavannut.  

1800-luvun lopun teknologinen kehitys ei merkittävästi vaikuttanut 
Ehrnroothin sisarusten tapaan viestiä keskenään. 1890-luvun alkuvuosina 
takaisin Nastolan Seestaan muuttanut Casimir Ehrnrooth hankki kyllä pu-
helimen kartanoonsa, ja myös Adelaïde Ehnroothin kodissa oli puhelin. 

                                                                     
64) Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen 2011, 12–13; Planck & Steinrud 2017, 

463–474.  
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Kirjeenvaihtoa tutkivaa tämä ei kuitenkaan suuremmin haittaa, sillä eri-
tyisesti Casimir Ehrnrooth vieroksui uutta tekniikkaa ja puhelin asennet-
tiin keittiöön, pois hänen näköpiiristään. Sisar mainitsi toisinaan kirjeis-
sään yrittäneensä tavoitella veljeä puhelimitse, mutta sitä joko ei kuultu 
tai puhelin oli epäkunnossa.65 Puhelimen tulo Seestan kartanoon vaikutti 
kuitenkin siten, että kiireellisimmät asiat hoidettiin puhelimitse eikä kir-
jeitse. Tällainen oli esimerkiksi Elise Ehrnroothin vakava sairastuminen 
keväällä 1898, jonka yksityiskohdista ei ole jäänyt jälkipolville luettavaa. 
Tästä huolimatta kirjeenvaihto säilyi Casimir ja Adelaïde Ehrnroothin pri-
määrinä viestintävälineenä aina vuoteen 1903 saakka, jolloin Casimir 
Ehrnrooth muutti yhteistalouteen sisarensa kanssa Helsinkiin. 

Keskeinen teema Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin kirjeenvaihdossa 
on perhe, mikä tekee kirjeenvaihdosta erityisen kiinnostavan lähdeai-
neiston sukupiirin analysointiin. Sukulaisten kuulumiset ja suvun tapah-
tumat olivat tärkeitä uutisia erityisesti Pietarissa asuvalle Casimirille. 
Muita tärkeitä teemoja olivat säädyn ja seurapiirien tapahtumat, poli-
tiikka ja yhteiskunnalliset asiat sekä hyväntekeväisyys. Kirjeenvaihdon 
lukijalle avautuu virkamiehen ja kansalaisvaikuttajan yhteiset pyrkimyk-
set, tavoitteet ja kiinnostuksenkohteet. Niiden kautta näkee heidän ta-
pansa avustaa toinen toistaan sekä julkisessa työssä että perheen sisäis-
ten konfliktien ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. 1880-luvulla, Ca-
simir Ehrnroothin luodessa uraa Pietarissa, hän oli usein se, joka avusti 
sisartaan: hän rahoitti Adelaïde Ehrnroothin tukemia hyväntekeväisyys-
kohteita ja edisti oman virallisen asemansa avulla sisarensa tavoitteita. 
Casimirin vetäydyttyä viettämään eläkepäiviään roolit vaihtuivat: Ade-
laïde Ehrnrooth kantoi nyt huolta veljestään, tämän hyvinvoinnista ja 
siitä, löytäisikö tämä paikkansa elämässä työuran päätyttyä pettymyk-
seen. Yhteinen intressi suvun asioihin, säädyn tapahtumiin, yhteiskun-
nallisiin asioihin ja hyväntekeväisyyteen ei kuitenkaan hävinnyt, vaikka 
suhteen dynamiikka muuttui. 

Ehrnroothin sisarusten yksityinen kirjeenvaihto avaa naisten roolia 
sukupiirin jäseninä suuremmaksi kuin virallisten tahojen ja instituutioi-
den tuottama aineisto antaa ymmärtää. Aatelisnainen oli perheen ja suvun 
verkostojen lisäksi osa mitä erilaisimpia suhde- ja valtaverkostoja, jotka 
kirjeenvaihdon tutkiminen tekee näkyväksi.66 Kirjeenvaihdon tutkimuk-
sen lähdekriittinen ongelma on sisäänkirjoitettu materiaalin luonteeseen. 
Toisin kuin vaikkapa päiväkirja, kirje kirjoitetaan itsen representaationa 

                                                                     
65) Esim. AE CE:lle 13.5.1898, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; 

Ehrnrooth 2002, 456.  
66) Koskinen ja Lahtinen 2011, 105; Vainio-Korhonen 2012, 271. Adelaïde Ehrn-

roothin kohdalla laajat suku- ja ystäväverkostot tulevat näkyviin terveisten 
lähettämisen ja kutsujen ja kahvitilaisuuksien kuvailussa. Kirjeenvaihto osoittaa 
Adelaïde Ehrnroothin olleen osa Helsingin niin poliittisesti kuin taloudellisestikin 
vaikutusvaltaisia seurapiirejä. 
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ja kommunikoinnin välineenä. Kirje heijastaa lähettäjän ja vastaanottajan 
suhdetta, minkä vuoksi tutkijan on syytä miettiä, miksi kirje on kirjoitettu, 
missä tilanteessa, keneltä ja kenelle. Mikä on ollut kirjeen kirjoittamisen 
tavoite? Kirjeen kirjoittaminen on minän rakentamista suhteessa toiseen, 
vastaanottajaan, ja se tapahtuu aina tietystä näkökulmasta, tietyin tavoit-
tein. Kirjeenkirjoittajan näkökulma voi myös vaihdella ajan kuluessa, sillä 
henkilöt ja heidän elämäntilanteensa muuttuvat. On myös huomattava, 
onko kirjeen luonne yksityinen vai onko se kirje, jonka vastaanottaja voi 
lukea ääneen muulle perheelle – kirjeelle arvioitu yleisö määrittää osal-
taan kirjeen lähettäjän kirjoitustapaa. Erityisesti aatelin kirjeenvaihdossa 
korostuu elegantti, huoleton mutta virheetön tyyli, joka polveilee asiasta 
toiseen, vaihtaa kieltä tai aiheitta jopa virkkeen sisällä. Tämä oli vielä 
1800-luvulla osa aatelin kirjekulttuuria, jota harjoiteltiin lapsesta saakka, 
mutta tekee tekstin tutkimuksesta haastavaa.67 

Ehrnroothin sisarukset käsittelivät kirjeenvaihdossaan henkilökoh-
taisia, yksityisiä tunteitaan ja suhteitaan läheisiinsä. Yksityisen kirjeen-
vaihdon hyödyntäminen historiantutkimuksen lähteenä luo tutkijalle 
haasteen: se paljastaa asioita, salaisuuksia, joita kirjeiden kirjoittajat ei-
vät olisi halunneet julki. Yksityisen kirjeenvaihdon tutkiminen vaatiikin 
herkkää otetta ja edesmenneiden kohteiden kunnioitusta. Olen pyrkinyt 
huomioimaan yksityisen kirjeenvaihdon luonteen tarkastelemalla ai-
neistoa tutkimuskohteitani kunnioittaen ja liittämään intiimit asiat laa-
jempaan kontekstiin, ajan yleisiin toimintatapoihin ja käytäntöihin.68 
Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin tapauksessa kyse on sisarusten vuosi-
kymmeniä jatkuneesta kirjeenvaihdosta, josta on mahdollista lukea mo-
lempien osapuolten kirjoittamia kirjeitä. Kirjekokoelmaa on hedelmäl-
listä tarkastella nimenomaan kokoelmana, joka avaa oven kahdenväli-
seen yksityiseen maailmaan, paljastaa dialogin yksilöiden välillä. Koko-
elman kirjeissä on kirjoittajien yksityisesti käytettyjä lempinimiä ihmi-
sistä sekä rivien väliin kätkettyä huumoria ja surua. Liz Stanley on ko-
rostanut kirjeenvaihdon tutkimuksessa nimenomaan kirjeenvaihdon ar-
voa itsessään, yksittäisiä kirjeitä suurempana kokonaisuutena, joka 
näyttää kirjoittajien väliset konventiot ja suhteen jatkuvuuden.69  

Käytettäessä kirjeaineistoa tutkimuksen lähdemateriaalina on huo-
mioitava myös se, miksi kirje on säilynyt. Tutkimassani kirjekokoel-
massa Casimir Ehrnroothin kirjeistä on säilynyt vain arviolta neljäsosa. 
Kirjeiden puuttuminen käy ilmi Adelaïde Ehrnroothin kirjeistä, joissa 
hän kiittää veljeä jonain tiettynä päivänä lähetetystä kirjeestä tai vastaa 
kysymyksiin joita lähdemateriaalissa ei ole esitetty. Magnus Ehrnrooth 

                                                                     
67) Stanley 2004, 202–203; Lagerstam ja Parland-von Essen 2010, 206; Lahtinen, 

Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen 2011, 20; Planck & Steinrud 2017, 495. 
68) Saarimäki 2017, 82; Vainio-Korhonen 2017, 41–42.  
69) Stanley 2004, 210; Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen 2011, 19–20. 
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arvelee Casimir Ehrnrooth -biografiassaan, että joko Casimir Ehrnrooth 
itse tai Adelaïde Ehrnrooth ovat tuhonneet osan kirjeistä. Magnus Ehrn-
rooth kertoo myös sisarusten kirjeenvaihdon jatkuneen koko heidän elä-
mänsä, mutta tutkijan käsiin on päätynyt ainoastaan kirjeitä vuodesta 
1882 alkaen. Siitäkään eteenpäin sarja ei ole yhtenäinen, vaan juuri Ca-
simir Ehrnroothin kirjeissä on pitkiäkin taukoja. Yksityisluontoisen ai-
neiston karsinta arkistokokoelmasta ohjaa osaltaan tutkimuksen luomaa 
kuvaa yksilöstä ja hänen elämästään.70 

Täydennän tutkimusaineistoani Adelaïde Ehrnroothin kirjeenvaih-
dolla hänen ystäviensä, muiden sukulaistensa ja yhteistyökumppa-
neidensa kanssa. Nämä sekalaiset kirjeaineistot pitävät sisällään muun 
muassa yhteydenpitoa Elise-sisareen, kotiopettajatar Mimmi Hovingiin, 
naisasialiikkeen aktiiveihin ja Ehrnroothin oppi-isään Zachris Topeliuk-
seen. Ajallisesti lähdeaineisto painottuu vuoden 1880 jälkeiseen aikaan, 
joskin kirjeenvaihtoa on säilynyt jonkin verran myös 1860- ja 1870-lu-
vuilta. Adelaïde Ehrnroothin nuoruusvuosilta lähdeaineistoa on säilynyt 
hyvin suppeasti. Sen osalta tärkeä lähde on Adelaïde Ehrnroothin 19-
vuotiaana kirjoittama matkapäiväkirja, joka on julkaistu osana Helena 
Westermarckin vuonna 1928 kirjoittamaa Adelaïde Ehrnroothin elä-
mänkertaa. Myös Helena Westermarckin oma kirjekokoelma osoittautui 
tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavaksi, sillä Ehrnroothin elämän-
kertaa varten hän kävi kirjeenvaihtoa sekä tämän sukulaisten että ystä-
vien kanssa. Nämä kirjeet tarjoavat ulkopuolisen katsauksen Adelaïde 
Ehrnroothin elämään, kyseisen kirjoittajan omista lähtökohdista kat-
soen.71 

Saadakseni moniulotteisen kuvan Adelaïde Ehrnroothin yhteiskun-
nallisesta toiminnasta, olen läpikäynyt lukuisien yhdistysten ja julkisten 
instituutioiden arkistokokoelmia. Adelaïde Ehrnrooth toimi elämänsä 
aikana aktiivisesti Helsingin Rouvasväenyhdistyksessä, Suomen Naisyh-
distyksessä ja Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:ssä, joiden arkistoai-
neistot ovat laajentaneet henkilökohtaisen kirjeenvaihdon luomaa kuvaa 
Ehrnroothista ja ennen kaikkea hänen yhteiskunnallisesta työstään. 
Ehrnroothin suvun toiminnan ja taloudellisen tilanteen hahmottamista 
varten olen läpikäynyt perukirja-aineistoa ja Seestan kartanoon sekä sen 
mailla sijainneeseen kansakouluun liittynyttä asiakirja-aineistoa. 

                                                                     
70) Ehrnrooth 2002, 61. Esimerkkeinä kirjeenvaihdossa ilmenneistä aukoista AE 

CE:lle 25.3.1890 ja AE CE:lle 13.5.1898. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:217, KA. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma on luovutettu Kansal-
lisarkistoon Ehrnroothin suvun toimesta. Yksityisen ja julkisen suhdetta arkis-
tonmuodostuksessa on pohtinut Torninoja-Latola 2014, 275–277. 

71) Kirjeistä historiantutkimuksen lähdeaineistona ks. Steinrud 2008, 36–43; 
Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen, 2011; Haldórsdóttir 2014; Planck & 
Steinrud 2017. Mimmi Hoving meni myöhemmin naimisiin ja otti nimekseen 
Ambrosiani. Viittaukset hänen kirjeenvaihtoonsa Ehrnroothin elämänkerturin 
Helena Westermarckin kanssa 1920-luvulla ovat tällä nimellä.  
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Julkaistu lähdeaineisto 

Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnallista työtä ei voi tarkastella tutki-
matta hänen laajaa kirjallista perintöään. Lehtikirjoitukset, romaanit, 
pamfletit ja kannanotot sekä Ehrnroothin kuoleman jälkeen kirjoitetut 
muistokirjoitukset ovat toinen keskeinen lähdekokonaisuus tutkimuk-
selleni. Ehrnroothin oma kirjallinen tuotanto on sikäli suppea, että olen 
kyennyt sisällyttämään sen kokonaisuutena osaksi tutkimusaineistoani. 
Suurimmalta osin nimimerkillä A-ï-a julkaistut tekstit ovat ilmestyneet 
useissa sanoma- ja aikakauslehdissä, pääasiallisesti Helsingfors Dagbla-
dissa, Nya Pressenissä ja Hufvudstadsbladetissa, sekä Suomen Naisyh-
distyksen ja Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n aikakauslehdissä Hem-
met och Samhället ja Nutid. Tämän tutkimuksen liitteeksi olen sisällyt-
tänyt luettelon Adelaïde Ehrnroothin julkaistuista teksteistä.  

Tämän julkaistun lähdemateriaalin avulla tarkastelen Ehrnroothin 
työtä kirjoittajana ja vaikuttajana ja vertaan hänen julkisesti esiintuomia 
ajatuksiaan siihen, miten hän kommunikoi sukupiirin jäsenten keskuu-
dessa. Julkaistun ja yksityisen aineiston vertailun avulla on mahdollista 
tutkia Ehrnroothin tasa-arvoajatuksia suhteessa hänen sääty-yhteiskun-
nasta ja aatelin ihanteista kumpuavaan arvomaailmaansa. Hänen jälki-
maineensa rakentamisen osalta kiinnostavan kokonaisuuden muodosta-
vat sekä muistokirjoitukset että elämänkerralliset kirjoitukset, joita Ade-
laïde Ehrnroothista julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen. 

Kiinnostavan näkökulman Adelaïde Ehrnroothin ja hänen sukupii-
rinsä yhteiskunnalliseen toimintaan avaavat aatelissäädyn istuntojen 
pöytäkirjat säätyvaltiopäiviltä 1800-luvun jälkipuolelta. Veljien Robert 
ja Carl Ehrnroothin puheenvuorot sekä Adelaïde Ehrnroothin ajamien 
poliittisten tavoitteiden käsittely valtiopäivillä tuo näkyväksi sukupiirin 
toiminnan suhteessa yksilön pyrkimyksiin. Yksityisen aineiston, viran-
omaisaineiston ja pöytäkirjamateriaalin yhdistäminen on mahdollista-
nut julkisen, yksityisen ja yhteiskunnallisen toiminnan monipuolisen ja 
kattavan vertailun. 

Käsittelyluvut 

Kronologisesti etenevä tutkimus on jaettu seitsemään päälukuun. Luvuissa 
2 ja 3 käsittelen Adelaïde Ehrnroothin elämää ennen hänen yhteiskunnal-
lista aktivoitumistaan 1860-luvun lopulla. Luvut muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, jonka avulla pohjustan sekä Adelaïde Ehrnroothin roolia 
oman sukupiirinsä jäsenenä että Ehrnroothin sukupiirin dynamiikkaa laa-
jemmin. Ehrnroothin lapsuuden ja nuoruuden yksityiskohtainen käsittely 
osoittaa, mistä hänen identiteettinsä naisasianaisena rakentui.  
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Luku 4 käsittelee Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnallisen vaikutta-
mistyön varhaisempaa osaa, hänen sanomalehtien sivuilla käymäänsä po-
leemista keskustelua ja suomalaisen naisasialiikkeen järjestäytymistä 
Suomen Naisyhdistykseksi. Tässä luvussa tarkastelen Ehrnroothia erityi-
sestikirjoittamisen ja vaikuttamisen kautta. Osoitan sekä sen, missä mää-
rin hän pystyi tukeutumaan sukuunsa tavoitteidensa saavuttamiseksi että 
sen, miten hän toimi suvusta nousevan tuen puuttuessa. Ajallisesti luku 
kattaa 1870- ja 1880-luvut, joka olivat suomalaisen kansalaisyhteiskun-
nan muodostumisen kannalta merkittävä aikakausi. Kolme ensimmäistä 
käsittelylukua valottavat ensimmäistä tutkimuskysymystäni sukupiiristä 
naisen yhteiskunnallisen toiminnan mahdollistajana. 

Luvussa 5 käsittelen tarkasti muutaman vuoden jaksoa 1880- ja 
1890-lukujen vaihteessa. Tuolloin Adelaïde Ehrnroothin suhde Suo-
men suuriruhtinaskunnan viralliseen valtakoneistoon muuttui aiem-
paa tiiviimmäksi Casimir Ehrnroothin noustua ministerivaltiosihtee-
riksi vuonna 1888. Veljen aseman myötä Ehrnroothilla oli käsissään 
suora yhteys hallintovallan keskiöön, mikä muutti hänen vaikuttamis-
työnsä muotoa ja sen kohteita. Tänä aikana Ehrnrooth siirtyi naiseri-
tyisten kysymysten käsittelystä laajaan yleispoliittiseen vaikuttamis-
työhön. Luku osoittaa Ehrnroothin kyvyn venyttää naiseuden rajoja ja 
laajentaa omia vaikutusmahdollisuuksiaan, sekä hänen pyrkimystään 
toimia hyvin laajalla yhteiskunnallisella kentällä. Luvun avulla pyrin 
vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseeni säätyläisnaisen yhteiskun-
nallisen vallankäytön keinoista. 

Luvussa 6 käyn läpi Adelaïde Ehrnroothin roolia itsenäisenä vallan-
käyttäjänä suomalaisessa naisasialiikkeessä 1890-luvun kuluessa. Valo-
tan luvussa Naisasialiitto Unionin perustamista ja tarkastelen Adelaïde 
Ehrnroothia naisliikkeen vanhimpana jäsenenä, jo vakiintuneena aukto-
riteettina naisten järjestökentässä. Ehrnroothin toimiminen yhteiskun-
nallisiin kysymyksiin tarttuneen Nutid-lehden päätoimittajana osoittaa 
hänen mahdollisuutensa toimia laajan kirjallisen vallan käyttäjänä. 
Avaan luvussa myös Ehrnroothin maailmankuvan muutosta sukupiirin 
tapahtumien näkökulmasta ja pohdin, miten yksityiselämän tapahtumat 
heijastuivat hänen julkiseen toimintaansa. Tämä näkökulma on keskei-
nen sekä tarkasteltaessa suomalaista naisasialiikettä että suomalaisen 
säätyläistön muodonmuutosta 1800-luvun viimeisinä vuosina. Luku 
vastaa kolmanteen tutkimuskysymykseeni, joka käsittelee yksityisen ja 
yleisen elämänpiirin suhdetta yhteiskunnallisessa työssä.  

Luvussa 7 tarkastelen Adelaïde Ehrnroothin elämän viimeisiä vuosia 
– hänen rooliaan osana toisaalta Ehrnroothin sukupiiriä, toisaalta ra-
kentumassa ollutta suomalaisen naisasialiikkeen kaanonia. Pohdin 
Ehrnroothin jälkimainetta, sitä miten se rakentui ja rakennettiin hänen 
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kuoltuaan vuonna 1905, ja edelleen Ehrnroothin elämänpiirien sekoittu-
mista hänen elämänsä loppupuolella. 
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2. ADELAÏDE EHRNROOTHIN KASVATUS JA VER-
KOSTOT 

Tässä luvussa käsittelen Adelaïde Ehrnroothin elämäntarinaa siihen saakka, 
kun Ehrnroothin perhe muutti vuonna 1864 Helsinkiin ja Adelaïde Ehrn-
roothin julkinen toiminta yhdistyksissä ja romaanikirjailijana alkoi. Luvun 
tavoitteena on kartoittaa Ehrnroothin sukupiiri ja sen muodostuminen sekä 
pohtia lapsuudenperheen merkitystä Ehrnroothin minuuden rakentumi-
selle. Tätä vasten pystyn analysoimaan Ehrnroothin perheen ja suvun mer-
kitystä hänen yhteiskunnalliselle vaikuttamistyölleen. 

2.1. Kartanosta maailmalle 

Lovisa Adelaïde Ehrnroothin vanhemmat olivat kenraali Gustaf Adolf 
Ehrnrooth ja tämän vaimo Johanna Christina von Platen. Heidät vihittiin 
morsiamen suvun kartanossa, Lammin Gammelgårdissa, 13.9.1814. Mor-
sian oli 18-vuotias aatelisneito, sulhanen 35-vuotias kenraalimajuri. Gus-
taf Adolf Ehrnrooth oli Suomen sodan sankari, joka oli palkittu urheudes-
taan Miekkaritariston suurristillä. Pariskunnan ikäero oli ajan tapojen 
mukainen, ihanteellisessa avioliitossa vaimo saattoi katsoa kokeneempaa 
ja vanhempaa puolisoaan kunnioittavasti ylöspäin. Aviomiehen tehtävänä 
oli puolestaan opastaa ja kasvattaa nuorta kumppaniaan.72 

Perheen ensimmäinen lapsi Margaretha Sofia Elisabeth Ehrnrooth 
syntyi 11 kuukautta häiden jälkeen, elokuussa 1815. Perhepiirissä 
Eliseksi kutsuttu tytär syntyi Loviisassa, jossa Gustaf Adolf Ehrnrooth 
palveli jääkärirykmentin komentajana. Esikoisen jälkeen perheeseen 
syntyi lapsia tiiviiseen tahtiin, mutta heitä myös kuoli hyvin nuorena.73 
Ehrnroothin perheessä lapsikuolleisuus oli varsin suurta, jopa aatelin 
keskitasoa hieman korkeampaa. Sisarussarjan 16 lapsesta seitsemän 

                                                                     
72) Jutikkala & Nikander 1946; Carpelan 1954, 283; Häggman 1994, 87; Syrjö, 1999; 

Vainio-Korhonen 2012, 79. Syrjön mukaan Miekkaritariston suurristi oli korkein 
ruotsalaiselle sotilaalle annettava kunniamerkki. 

73) Margaretha Sofia Elisabeth (Elise) 26.8.1815 (k. 1900), Carl Gustaf 22.6.1817 (k. 
1818), Thilda Johanna 1.9.1818 (k. 1821), Magnus Fridolph Ernst 10.1.1820 (k. 
1860), Gustaf Robert 31.1.1821 (k. 1911), Maria x.xx.1822 (k. 1829), Johanna Wil-
helmina 26.5.1823 (k. 1829), Henrietta Rosina Gustafva 30.7.1824 (k. 1855), 
Lovisa Adelaïde 17.1.1826 (k. 1905), Otto Frithiof 20.2.1827 (k. 1829), Alexander 
x.xx.1829 (k. 1829), Alexander Reinhold 1.2.1830 (k. 1831), Carl Albert 25.11.1831 
(k. 1873), Johan Casimir 26.11.1833 (k. 1913), Ida Johanna 12.10.1835 (k.1836), 
Emilia Charlotta 11.2.1838 (k. 1863). Carpelan 1954, 283–284; Ehrnrooth 2002, 
461. Carpelan ja Ehrnrooth ovat erimielisiä muutamien lasten syntymä- ja kuoli-
najoista. Näissä tilanteissa olen merkinnyt lasten syntymä- ja kuolinajat tähän 
Carpelanin mukaan. Adelaïde Ehrnroothin sukupiiri kokonaisuutena liitteessä 1. 
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kuoli alle 10-vuotiaina. Tätä selittää Nastolaa 1820–1830-lukujen tait-
teessa vaivannut tulirokkoepidemia, joka surmasi syksyllä 1829 Ehrn-
roothin perheestä kolme lasta vain kahdessa kuukaudessa.74 

Perhe asui useita vuosia Loviisassa, josta he muuttivat Helsinkiin Gus-
taf Adolf Ehrnroothin saatua ylennyksen divisioonankomentajaksi. Ehrn-
roothit siirtyivät pysyvästi asumaan Ehrnroothin suvun kartanoon, Nasto-
lan Seestaan 1820-luvun alkuvuosina, ja maaliskuussa 1826 Gustaf Adolf 
Ehrnrooth luopui sotilasurastaan. Lovisa Adelaïde Ehrnrooth syntyi tam-
mikuun 17. päivänä 1826 Seestan kartanossa perheen kahdeksanneksi 
lapseksi. Sydäntalvella syntyneellä tyttärellä oli yhdeksän kummia.75 Aa-
telislasten kummien määrää oli pyritty 1800-luvun alussa lakien avulla 
hillitsemään, ja se oli rajoitettu yhdeksään pariin eli 18 kummiin. Ade-
laïden kummien määrä oli tästä vain puolet. Tämän selittää lapsen järjes-
tysnumero – perheen esikoisella Margaretha Sofia Elisabethilla oli 19 
kummia, ja tämän jälkeen syntyneellä ensimmäisellä pojalla Carl Gusta-
filla vielä yksi enemmän, 20 kummia.76 Kahdeksantena syntyneelle pikku-
tytölle riitti jo vähäisempikin määrä suojelijoita, ja perheen lapsiluvun 
kasvaessa kummien määrä edelleen väheni. Vuonna 1833 syntyneellä pik-
kuveljellä Johan Casimirilla oli vain kuusi kummia.77  

Kummit liittivät lapsen tiiviisti säätyynsä ja sukuunsa, ja loivat uusia 
kudoksia tulokkaan ihmissuhdeverkostoon. Arvokasta sosiaalista pää-
omaa luonut kummisuhde syvensi myös kummiksi pyydetyn henkilön ja 
lapsen vanhempien suhdetta. Pyyntö kummiksi oli luottamuksenosoitus, 
jonka avulla saatettiin edistää omia urapyrkimyksiä tai liiketoimia. On 
syytä olettaa, että Adelaïdenkin kummit oli valittu huolellisesti sekä koko 
perheen etua että lapsen tulevaisuutta silmällä pitäen.78 

Nastolan Ahtialan kylässä, Kivijärven pohjukassa, sijainnut Seestan 
kartano siirtyi Ehrnroothin suvun haltuun huutokaupassa Valtakunnan 
säätyjen pankilta vuonna 1791. Pankki peri kartanon Georg Magnus 
Sprengtportenilta, kun hänet Anjalan liiton jälkimainingeissa tuomittiin 
menettämään omaisuutensa valtiolle. Ehrnroothin suvulle kartanon osti 

                                                                     
74) Aatelisperheiden keskimääräinen lapsikuolleisuus tuona aikana oli 30,0 %, kun 

Ehrnroothin perheessä prosenttiluku nousi 44 %:n. Wirilander 1974, 149; Ehrn-
rooth 2002, 13.  

75) Kummeina olivat: herr öfverste P. Schulman, Herr Major Reinh. Taube, Herr Ma-
jor Gustaf von Kraemer, landshöfdingman Langenskiöld, Fröken Julii Munck, 
herr capitain och Riddare S. Gripenberg, Fröken Sophie Ehrnrooth, fru ases-
sorskan Utter, mamsell Margaret Tolpo. Kastoi Anders Norring. Syntyneet ja 
kastetut 1826, Nastolan seurakunnan arkisto, 53, Digiarkisto KA. 

76) Syntyneet ja kastetut 1815, 155, Loviisan seurakunnan arkisto, Digiarkisto, KA; 
Syntyneet ja kastetut 1817, 172, Loviisan seurakunnan arkisto, Digiarkisto, KA. 

77) Syntyneet ja kastetut 1833, 158, Nastolan seurakunnan arkisto, Digiarkisto, KA. 
78) Keskinen 2008, 150–151; Steinrud 2008, 89–90; Vainio-Korhonen 2012, 13. 

Ehrnrooth (2002) arvelee Johan Casimir Ehrnroothin kummien vähäisyyden 
johtuvan Päijät-Hämettä samana vuonna riepoitelleesta isorokkoepidemiasta. 
Ehrnrooth 2002, 13.  
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kenraalimajuri Carl Gustaf Ehrnrooth, Gustaf Adolf Ehrnroothin isä ja 
Adelaïde Ehrnroothin isoisä. Tämän kuoleman jälkeen vuonna 1817 kar-
tano siirtyi Gustaf Adolf Ehrnroothille.79 Suuri perhe tarvitsi mukavan 
asunnon, ja kartanon uuden päärakennuksen rakentaminen aloitettiin 
vuonna 1820. Se valmistui vuonna 1824. Vanha päärakennus jäi Gustaf 
Adolf Ehrnroothin äidin, Hedvig Sophia Munckin haltuun. Hän asui 
siellä kuolemaansa maaliskuussa 1839 saakka. 80 

Seestan Ehrnroothit ovat pitkäaikaisin Nastolassa samaa kartanoa 
hallinnoinut aatelissuku – Seestassa on ollut Ehrnrootheja 1700-luvun 
lopusta 2000-luvulle saakka. Gustaf Adolf Ehrnroothin ja hänen per-
heensä ollessa kartanon isäntinä suvun ja paikallisen rahvaan välinen 
suhde oli varsin toimiva. Nastolalaiset suhtautuivat Ehrnrootheihin läpi 
1800-luvun myönteisesti ja suku osasi hyödyntää vaikutusvaltaansa 
heille tärkeissä Nastolan asioissa. Pääsääntöisesti Ehrnroothit eivät 
puuttuneet pitäjänkokouksen tapaan hoitaa asioita, mutta tarvittaessa 
he saivat tahtonsa läpi. Gustaf Adolf Ehrnroothin isä, kenraalimajuri 
Carl Gustaf Ehrnrooth määräsi haluamansa kirkonrakentajan palkkaa-
misesta vuonna 1802 pelkällä kirjelmällä, olematta itse läsnä pitäjänko-
kouksessa. Vuodelta 1856 löytyy esimerkki siitä, miten Johanna Ehrn-
rooth, Adelaïde Ehrnroothin äiti, esitti pitäjänkokoukselle vaatimuksen 
siitä, että ruotutalonpoikien olisi hankittava sotilailleen arkiunivormut. 
Ruotutalonpoikien mielestä vaatimus oli mahdoton toteuttaa ja aivan 
liian kallis, mutta ilmeisen lyhyen keskustelun jälkeen Seestan leskiken-
raalittaren aloitteeseen suostuttiin yksimielisesti. Nastolan pitäjänko-
kouksella oli tapana saada aikaan riitoja tätä paljon pienemmistäkin asi-
oista, ja pitäjän historiateoksen kirjoittanut Anneli Mäkelä pitää yksi-
mielisyyttä osoituksena siitä, että Seestasta välittyneillä mielipiteillä oli 
hyvin suuri painoarvo pitäjän asioista päätettäessä.81 

Vaikka suhteet pitäjän väestöön olivat hyvät, Ehrnroothit seurusteli-
vat lähinnä oman säätynsä sisällä. Kartanoelämään keskeisesti kuulunut 
vierailukulttuuri oli voimissaan Nastolassakin. Vanhalle aatelisperheelle 
Ruotsin ajalta periytyneet käytössäännöt ja yläluokan toimintamallit oli-
vat tärkeitä ja niitä noudatettiin erityisesti vieraiden läsnä ollessa.82 
Myös lasten kasvatus noudatti aatelin traditioita. Perheen tyttöjen Eli-
sen, Adelaïden, Rosinan ja Emilien kasvatus painotti kädentaitoja ja so-
siaalista vuorovaikuttamista – käsityöt, kotityöt, lukeminen ja vierailut 
täyttivät heidän päivänsä. Adelaïde Ehrnrooth sai toisinaan kuunnella 

                                                                     
79) Jutikkala & Nikander 1946, 461–462. 
80) Dödsfall. Finlands Allmänna Tidning 29.4.1839, 3; Jutikkala & Nikander 1946, 

462. 
81) Jutikkala & Nikander 1946, 462; Mäkelä 1979, 550.  
82) Westermarck 1928, 30; Åström 1993, 182–183. 



 43 

myös veljiensä kotiopetusta. Kaikki perheen lapset, myös tytöt, opiskeli-
vat ranskaa ja he puhuivatkin nuorena paremmin tätä venäläisaatelin 
suosimaa kieltä kuin äidinkieltään ruotsia. Itämeren piirissä ranska säi-
lytti vahvan asemansa eliitin kielenä 1860-luvulle saakka. Sen korosta-
minen Ehrnroothin lasten koulutuksessa osoittaa perheen, muun suo-
malaisen aatelin tapaan, pyrkineen vahvistamaan sidettään eurooppalai-
seen ja venäläiseen eliittiin. Suomalaisen aatelin kulttuurinen yhteys 
sekä Ruotsiin että Venäjään oli vahva, ja Ranska koettiin eliitin kulttuu-
rin kehtona. Tytöille kielitaito oli tärkeä ominaisuus erityisesti eliitin 
avioliittomarkkinoilla, poikien koulutuksessa kielitaito ja antiikin kult-
tuurin tunteminen vahvistivat aatelisnuorukaisten paremmuutta varak-
kaaseen porvaristoon nähden. Kiinnostus kieliin ja historiaan oli vahvaa 
Ehrnroothin perheen sukupiirissä: Johanna Ehrnroothin eksentrinen 
veli Fredrik von Platen oli todellinen kielinero, joka osasi ainakin yhdek-
sää kieltä, tunsi Koraanin ja ihaili Orientin maailmaa.83 

Adelaïde Ehrnroothin veljien ensiopetuksesta huolehti kotiopettaja. 
1830-luvun alkupuolella syntyneiden Carl ja Casimir Ehrnroothin koti-
opettajaksi palkattiin vuonna 1841 suomenkielinen Jacob Innain, joka 
suomen kielen ja muiden oppiaineiden lisäksi opetti pojille erityisesti 
juuri ranskaa ja venäjää. Gustaf Adolf Ehrnrooth halusi varmistaa poi-
kiensa menestyksen upseerin uralla ja Venäjän hallintokoneistossa. Kah-
den vuoden kotiopetuksen jälkeen pojat lähtivät Helsinkiin, jossa he 
aloittivat vanhempien veljiensä jalanjäljissä koulunkäynnin Helsingin 
lyseon ensimmäisellä luokalla. Magnus, Robert, Carl ja Casimir Ehrn-
rooth opiskelivat lyseon jälkeen joko Haminan kadettikoulussa tai Kei-
sarillisessa Aleksanterin yliopistossa. 84 

Adelaïde Ehrnrooth oli Ehrnroothin perheen tyttäristä ainoa, joka 
kävi koulua kotona tapahtunutta opetusta pidemmälle. Hän opiskeli jon-
kin aikaa vapaaherratar von Rosenin pensionaatissa Helsingissä. Koulu 
sijaitsi von Rosenien kodissa Mariankadulla, ja siellä oli noin 50 oppi-
lasta. Oppilaiden suurehko lukumäärä viittaa siihen, että koulu ei tarjon-
nut kaikille oppilailleen majoitusta, vaan monet oppilaista olivat helsin-
kiläisten perheiden tyttäriä ja asuivat siten kotonaan tai kaupungissa 
asuneiden sukulaistensa hoivissa. Osa pensionaattien nuorista oppi-
laista asui koulun asuntolassa, sillä sen aatelin kotioloja mukaileva ym-
päristö koettiin tärkeänä hyvän kotikasvatuksen, keskustelu- ja ompelu-
taitojen oppimisessa. Aatelisneitien opetus painottui kieliin, erityisesti 
ranskaan sekä saksaan, ja antiikin mytologiaan. Nämä oppiaineet näh-
tiin aatelin kasvatuksen perustana, sillä ne korostivat aatelin etevyyttä 

                                                                     
83) Westermarck 1928, 38; Åström 1993, 261; Ruoff 2006; Lagerstam ja Parland-von 

Essen 2010, 205; Rahikainen 2017, 256–257. 
84) Ehrnrooth 2002, 26–27. 
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suhteessa muihin säätyihin.85 Koulusivistykseen mukanaan tuoma antii-
kin tarinoiden tuntemus näkyy Adelaïde Ehrnroothin kirjeenvaihdossa 
läpi hänen elämänsä. Hän viljeli kirjeissään ahkerasti metaforia ja viit-
tauksia, jotka osoittavat hänen laajan lukeneisuutensa ja korostivat hä-
nen säätyään ja oppineisuuttaan.86 

Sekä kieliopintojen että muun tytöille suunnatun sivistyksen tavoit-
teena oli ensisijaisesti hyvä avioliitto. Kielitaitoinen ja keskustelutaitoi-
nen nainen oli vahvassa asemassa aviopuolison etsinnässä. Aatelistyttö-
jen traditionaalisissa pensionaateissa opetettiin kielten lisäksi tanssia, 
piirustusta, musiikkia ja ompelua. Kodinomainen ympäristö ja oppilai-
den tiivis yhdessäolo edesauttoivat läpi elämän kestäneiden ystävyys-
suhteiden syntymistä.87 Pensionaattikoulujen aika alkoi kuitenkin olla jo 
ohi Adelaïde Ehrnroothin nuoruudessa, 1840-luvulla esimerkiksi Fred-
rika Runeberg arvosteli voimakkaasti tyttökoulujen tasoa. Monesti kie-
liä, historiaa ja kirjallisuutta opettaneiden koulujen tarjoama opetus oli 
kuitenkin paljon Runebergin arviota korkeatasoisempaa. Koulujen joh-
tajat olivat usein aatelisneitejä tai leskirouvia, jotka kaipasivat lisätuloja, 
mutta opettajakunnassa oli myös laajasti sivistyneitä, kielitaitoisia ja 
osaavia naisia.88 Adelaïde Ehrnroothin omasta koulumuistelusta nousee 
esiin historian, mytologian ja kielten opinnot: 

”Katekismus kannesta kanteen; Regnérin oppikirja (ensyk-
lopedia, joka opeteltiin sanasta sanaan ilman selvennyk-
siä); de Piplièrsin parlööri kieliopintoihin; Rouvasväen kä-
sikirja historiaan, mytologiaan ja klassiseen kirjallisuuteen. 
Sitten tulivat seurustelutaidot: koulutusta yhdessä tai use-
ammassa tanssikoulussa; toisessa huoneessa vähemmän 
merkittäviä taitoja, kuten häiveompelua, joka vaatii vuo-
sien silmiämurhaavaa työtä aikaansaadakseen jäykkiä 
kukkia, lintuja, perhosia, arabeskeja ja maisema-aiheita. 
Vielä hienoja reikäompeleita ja korkokirjontoja, jotka eivät 
palvele kauneusaistin kehitystä eikä käytännöllistä hyö-
tyä.”89  

                                                                     
85) Ramsay 1908 II, 41; Westermarck 1928, 38; Martinsen (toim.) 1997, 137; La-

gerstam ja Parland-von Essen 2010, 205, 215; Rahikainen 2017, 257. 
86) Esim. AE CE:lle 4.8.1886 ja AE CE:lle 28.2.1891. Johan Casimir Ehrnroothin ko-

koelma, PR:217, KA. 
87) Rundquist 1989, 72; Vainio-Korhonen 2012, 45. 
88) Runeberg 1861, 193–194; Vainio-Korhonen 2012, 49; Rahikainen 2017, 257, 263–

264. Esimerkiksi Hämeenlinnassa sijainneessa Madame Ahlbergin tyttökoulussa 
vaatimustaso oli varsin korkealla, tytöt opiskelivat ranskan kielioppia, tekivät 
vaativia käännösharjoituksia ja paneutuivat syvällisesti historiallisiin teksteihin. 
Vainio-Korhonen 2012, 49–52. 

89) A-ï-a: Förr, nu och framledes. Nutid 4/1900, 129. Alkuperäinen: “Katekesen från 
pärm till pärm; Regnérs begrepp (en encyclopedi inpluggad ord för ord utan 
minsta förklaringar); Herrn de Piplièrs parlör för språkstudiet; Fruntimmers 
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Seurustelutaidot, tanssi ja ompelu korostuvat yllä siteeratussa kerto-
muksessa, jonka Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti vuonna 1900 Naisasialiitto 
Unionin julkaisemalle Nutid-lehdelle. Kärjistävä kirjoitustapa ja moder-
nia naiseutta korostava yleisö saivat todennäköisesti kirjoittajan liioitte-
lemaan koulukokemuksensa turhanaikaisuutta. Oppineet ja kirjallisesti 
suuntautuneet naiset ylenkatsoivat usein teksteissään Ehrnroothin ta-
voin käsitöitä, jotka symboloivat perinteistä naiseutta ja naissivistystä. 
Kirjalliset harrastukset veivät aikaa käsitöiltä, joiden osaamattomuus lu-
ettiin 1890-luvun naisasialiikkeessä hyveeksi. Se oli osoitus siitä, että on 
käyttänyt aikansa todelliseen, hyödylliseen opiskeluun.90 Monille valveu-
tuneille naisille koulutus, vaikka suppeampaa kuin poikien vastaava, oli 
avain emansipaatioon ja tietoisuuteen sukupuolesta ja sen rajoitteista. 
Pensionaattikoulutus ei ollut pelkkää häiveompelua, sillä Adelaïde Ehrn-
rooth puhui sujuvasti ranskaa ja saksaa, mahdollisesti myös englantia. 
Antiikin taruston lisäksi hän tunsi hyvin Euroopan historiaa. Tältä opin-
topohjalta hänelle avautui tietoisuus toisaalta naisten yhteiskunnallisen 
aseman kapeudesta, toisaalta omista kyvyistä ja taidoista.91 

Aatelin kasvatus ei rajoittunut koti- ja kouluympäristöön, vaan eri-
tyisesti nuorten aatelismiesten tuli tuntea Eurooppaa, sen kulttuureita ja 
taideaarteita. 1700-luvulla Euroopan kiertomatka, grand tour, oli ollut 
aatelismiehille opintien viimeistelevä suursatsaus, jonka kustannuksissa 
ei säästelty. Tapa hiipui 1800-luvulle tultaessa, mutta muiden kulttuu-
rien tuntemista pidettiin tästä huolimatta arvossaan.92 Gustaf Adolf 
Ehrnroothin pojille upseerin ammatti loi mahdollisuuden nähdä maail-
maa kasarmien ja sotatantereiden ulkopuolellakin. Adelaïde Ehrnroot-
hin veli Robert Ehrnrooth vietti jonkin aikaa Belgian Liègessä koeampu-
massa Venäjän armeijalle sieltä tilattuja kivääreitä, ja tutustui kaupun-
gista käsin Keski-Europpaan. Adelaïde Ehrnrooth pääsi puolestaan sisa-
rensa ja tämän puolison häämatkan varjolla tutustumaan Keski-Euroop-
paan, ensisijaisesti saksankielisen Euroopan kylpyläkaupunkeihin. Hä-
nen vanhempi sisarensa Henrietta Rosina vihittiin kesällä 1843 tullivir-
kailija Axel Fredrik Boijen kanssa. Häitä juhlittiin Seestan kartanossa, 
jonka jälkeen pariskunta asettui asumaan Loviisaan. Axel Boije työsken-
teli kaupungissa tullivirkailijana. Alkukesällä 1845 nuori pari suuntasi 

                                                                     
handbok för historia, mytologi och klassisk literatur. Därtill kom sällskap-
stalanger: dressyt i en eller flere dansskolor; i andra rummet mindre framstående 
färdigheter, såsom chattersöm, kräfvande åratal af ögonmördande arbete, för att 
åstadskomma stela blommor, fåglar, fjärilar, arabesker och landskapstycken; 
vidare fina hålsömmar och klumpsömsbroderier, som hvarken tjänade till sma-
kutveckling eller praktiskt gagn.” 

90) Ollila 2000a, 47; Goodman 2009, 333. 
91) Ehrnroothin matkakirjat osoittavat, että kirjoittaja oli perehtynyt Rooman 

valtakunnan ja Ranskan historiaan. Ks. Ehrnrooth 1886, 26–27, 61–63; Ehrn-
rooth 1890, 148–149.  

92) Ilmakunnas 2011, 48–49. 
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pitkälle Euroopan kiertomatkalle.93 Ajan tapojen mukaisesti vaimon nai-
maton sisar Adelaïde Ehrnrooth otettiin matkalle mukaan, helpotta-
maan Rosina Boijen sopeutumista lapsuudenkodin ulkopuoliseen elä-
mään ja näkemään itsekin maailmaa.94  

Matka hämäläisestä kartanomiljööstä Euroopan metropoleihin oli 
vasta 19-vuotiaalle Adelaïde Ehrnroothille kokemus, joka kehitti hänen 
ajatteluaan, ilmaisuaan ja tapaansa nähdä maailmaa. Matkan alussa hän 
kirjoitti päiväkirjaansa tunteneensa haikeutta ja surua, joka kuitenkin 
katosi nopeasti innostuksen tieltä. Matkanteko käynnistyi toukokuussa 
1845 Turusta, josta he lähtivät laivalla eteenpäin kohti Saksaa. Berliinin 
ja Dresdenin kautta he matkustivat Sveitsiin rautateitse ja hevosten ve-
tämin vaunuin. Paluu koitti syyskuun alkupuolella, eli kokonaisuudes-
saan matka kesti kolme kuukautta. Matkan tarkoituksena oli erityisesti 
sairaalloisen Rosina Boijen terveydenhoito, ja seurue viettikin runsaasti 
aikaa Franzensbadin kylpyläkaupungissa. Robert Ehrnrooth tapasi sisa-
rensa sekä lankonsa Frankfurt-am-Mainissa. Seurue matkusti yhdessä 
Ranskan halki Belgiaan, josta Rosinan, Adelaïden ja Axelin matka jatkui 
takaisin Suomeen.95 

Matka avasi Ehrnroothin sisaruksille portit eurooppalaisen sääty-
läistön huolettomaan kesänviettoon. Matkan tavoitteena oli Rosina Boi-
jen terveydenhoidon ohella myös tutustuttaa nuoret eurooppalaisen aa-
telin käyttäytymissääntöihin, tapakulttuuriin ja elämäntapaan. Sen hal-
litseminen toi heille arvokasta pääomaa, jolle oli käyttöä Helsingin ja 
Pietarinkin aatelispiireissä. Laivamatkalla Ruotsissa Ehrnrooth tutustui 
ihailemaansa ruotsalaiseen kirjailijaan Fredrika Bremeriin, jota etsi sin-
nikkäästi laivasta kuultuaan tämän olevan mukana matkalla. Bremerin 
tapa matkustella yksin teki vaikutuksen Ehrnroothiin, joka matkusti 
myös itsenäisesti läpi Euroopan myöhemmin elämässään.96 

19-vuotiaan Adelaïde Ehrnroothin matkapäiväkirjaansa tallentamat 
pohdiskelut keskittyivät ennen muuta ihmisiin, joita hän tapasi kylpylä-
kaupungeissa ja laivamatkoilla. Kylpyläkohteissa oli varsin rajoitetusti 
ohjelmaa, ja vieraat lähinnä seurustelivat keskenään ja lukivat kirjalli-
suutta vesihoitojensa välillä. Nuorelle Adelaïde Ehrnroothille seurustelu 
tarjosi mahdollisuuden tutustua ennen muuta herraseuraan, ja hän vietti 
aikaa kiinnostavien poikamiesten kanssa. Oman päiväkirjansa perus-
teella Ehrnrooth ei kainostellut solmiessaan uusia tuttavuuksia, vaan 
esitteli itsensä ja keimaili rohkeasti niin puolalaiselle, jännittävälle kreivi 

                                                                     
93) Westermarck 1928, 40, 104–105; Carpelan 1954, 131; Martinsen (toim.) 1997, 

123. 
94) Davidoff 2012, 153. 
95) Adelaïde Ehrnroothin matkapäiväkirja v. 1848 on julkaistu kokonaisuudessaan 

hänen elämänkerrassaan, ks. Westermarck 1928, 42–140. Westermarck 1928, 71, 
104; Martinsen (toim.) 1997, 123. 

96) Westermarck 1928, 47; Nieminen 1951, 11.  
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Zarneckylle kuin saksalaiselle, kauniille herra Bönchelle. Jälkimmäinen 
jopa seurasi Ehrnroothien seuruetta Franzensbadin kylpylästä seuraa-
vaan kohteeseen, Egerin kaupunkiin. ”Minussa lienee keimailijan vi-
kaa”, pohti Adelaïde Ehrnrooth huvittuneena käytöksestään. Rosina 
Boije paheksui sisartaan.97 

2.2.  Soturi-isän kuolema 

Huolettoman nuoruuden loppu koitti Ehrnroothin perheen isän kuole-
man myötä kolme vuotta Adelaïde Ehrnroothin Euroopan-kiertomatkan 
jälkeen. Gustaf Adolf Ehrnrooth, kuoli 28.4.1848 Loviisassa neljän poi-
kansa ja Adelaïde-tyttärensä ympäröimänä. Kuolinsyyksi kirjattiin sap-
pikivet. Tauti oli kivulias ja vaikea, ja Gustaf Adolf Ehrnroothin sairaan-
hoitokulut nousivat noin 500 hopearuplaan.98 Adelaïde Ehrnrooth kertoi 
suru-uutisen pian isän kuoleman jälkeen kirjeitse serkuilleen Aurore ja 
Jenny von Kraemerille. Kirjeessään Adelaïde Ehrnrooth mainitsee sisar-
tensa ja äitinsä odottaneen ”puolitainnoksissa” viereisessä huoneessa, 
kun hän veljiensä rinnalla hyvästeli isänsä. Ehrnrooth kirjoittaa sisarten 
ja äidin olleen häntä heikompia, minkä vuoksi hän oli perheen naisista 
se, joka vietti isän kanssa tämän viimeiset hetket: 

”Äiti ja sisaret, jotka ovat heikompia kuin minä, olivat puo-
litainnoksissa toisessa huoneessa – veljet ja minä jäimme 
paikoillemme ja kumarruimme koskettaaksemme huulil-
lamme vielä puolijäähtynyttä otsaa.”99 

Kuvailu on paljastava osoitus Ehrnroothin tavasta käsittää itsensä 
suhteessa omaan perheeseensä. 22-vuotiaana hän identifioitui voimak-
kaammin perheen miehiin, veljiinsä, kuin naisiin, jotka hän mielsi hei-
koiksi. Tähän vaikutti Ehrnroothin kokemus siitä, että veljien lähdettyä 
pois lapsuudenkodistaan perheen isä oli valinnut hänet ottamaan heidän 
paikkansa isän rinnalla. Isä ja tytär ratsastivat päivittäin yhdessä Seestan 
kartanon mailla: ”Isä valitsi nyt urheimman ja iloisimman tyttönsä seu-
ralaisekseen päivittäisille ratsastusretkille läpi metsien ja maiden.”100 
Gustaf Adolf Ehrnroothille tyttäristä reippain täytti myös poikien roolin, 
mikä selittää sen, että hän asettui veljiensä rinnalle hyvästelemään isänsä, 

                                                                     
97) Westermarck 1928, 47, 71–72, 78, 82.  
98) Nastolan seurakunta, kuolleet 1848, HisKi-tietokanta; Gustaf Adolf Ehrnroothin 

perukirja 17.5.1848, Turun hovioikeuden arkisto, aatelin perukirjat, Ecm:14. 
Digiarkisto KA; Ehrnrooth 2002, 24–25. 

99) Ehrnrooth 2002, 25.  
100) Westermarck 1928, 22. Alkuperäinen Ehrnroothin kirjoitus oli julkaistu Helsing-

fors Djurskyddsföreningin painatteessa ”Skydd åt de värnlösa”. Alkuperäinen: 
“Fadern valde nu sin tappraste och muntraste flicka till följeslagarinna under de 
dagliga ritterna kring skog och mark.” 
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perheen naisten odottaessa toisaalla. Isä oli tyttärelleen hyvin läheinen, jo 
Euroopan-matkallaan vuonna 1845 Ehrnrooth kuvaili isäänsä uudelle tut-
tavalleen herra Bönchelle niin eläväisesti, että Bönche totesi ”arvostatte 
isäänne paljon, Fräulein, sen voin huomata.”101 Ihailevan tyttären isäl-
tään saama huomio muovasi Adelaïde Ehrnroothin identiteettiä karolii-
nisten soturi-ihanteiden – kunnian ja hyveellisyyden – kautta.102 Hän 
omaksui luonteenpiirteitä isältään ja vielä 1880-luvullakin viittasi kirjees-
sään karoliiniseen vereensä, joka piti taistelutahdon yllä.103  

Kenraalimajuri Gustaf Adolf Ehrnrooth haudattiin Nastolaan, hänen 
itsensä tilaamaan Ehrnroothien näyttävään sukuhautaan. Keskeinen 
hautapaikka lähellä Nastolan kirkkoa ja kookas muistomerkki vahvisti-
vat Ehrnroothien vaikutusvaltaa alueella. Pitäjänkokouksessa vuonna 
1831 käytiin vilkasta keskustelua Nastolan kirkkomaan pienuudesta suh-
teessa pitäjän tarpeisiin, mutta kenraalimajuri Ehrnrooth sai tästä huo-
limatta vapaan oikeuden valita haluamansa hautapaikka, haluamassaan 
koossa. Näyttävä hautamuistomerkki oli aatelismiehen vallan viimeinen 
manifestaatio. Gustaf Adolf Ehrnroothin hautakiven epitafi korosti hä-
nen sotilasuraansa nimenomaan Suomen armeijassa ja siten tuo esiin 
hänen roolinsa Suomen sodan taisteluissa.104 Tästä jälkimaineesta ja 
hautamuistomerkin luomasta läsnäolosta Nastolan kirkonkylällä hyötyi-
vät ennen muuta Gustaf Adolf Ehrnroothin leski ja myöhemmin heidän 
poikansa. Hautapaikan ohella aatelisperheen valtaa ilmensivät näyttävät 
hautajaiset. 1800-luvun puolivälissä säätyläishautajaiset olivat merkit-
tävä tapahtuma, ja säästäväisyys muistotilaisuudessa saatettiin tulkita 
varattomuudeksi tai turhaksi kitsasteluksi.105 Gustaf Adolf Ehrnroothin 
hautajaiskuluja varten varattiin lähes 600 hopearuplaa.106 Tapoihin kuu-
lui, että heti kuoleman jälkeen suru-uutisesta ilmoitettiin laajalle jou-
kolle postikortein, ja varsinaisiin hautajaisiin kutsuttiin kirjeitse.107 

Gustaf Adolf Ehrnrooth oli hyvin varakas mies, jonka perintö kohosi 
lähes 40 000 hopearuplaan. Aineellisesta pulasta perheen ei siis isän 
kuoltua tarvinnut kärsiä. Suurin omaisuus koostui maalaisaatelille tyy-
pillisesti maaomaisuudesta. Seestan kartano, joka koostui Sipuran ja 

                                                                     
101) Westermarck 1928, 89. Alkuperäinen: “Ni håller mycket af Er far, Fräulein, det 

syns.” 
102) Sarkamo 2014, 116. 
103) AE CE:lle 3.12.1886, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Isän ja 

tyttären suhteesta Sharpe 1994, 30.  
104) Gustaf Adolf Ehrnroothin hautakivessä lukee ”Här hvilar F:D. Divisions Chefen 

för Finska Militairen General Majoren Riddaren af Keis: St:Wladimirs Ordens 
3:dje Class och Kongl: Svärds Orden med Stora Korset Gustaf Adolf Ehrnrooth”. 

105) Mäkelä 1979, 623; Andersson 2009, 238–239. 
106) Gustaf Adolf Ehrnroothin perukirja 17.5.1848. Turun hovioikeuden arkisto, aate-

lin perukirjat, Ecm:14. Digiarkisto KA. Summa vastaa v. 2017 noin 13 000 € (Su-
omen Pankki). 

107) Ramsay 1908 I, 135; Ramsay 1908 II, 92.  
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Vanhalan rustholleista ja lukuisista verotiloista, sekä Porlammin säteri-
tila Lapinjärvellä, muodostivat Gustaf Adolf Ehrnroothin varallisuuden 
ytimen.108 1800-luvun alkupuolella suomalainen aateli ei vielä osallistu-
nut liikeyrityksiin, vaikka jo Gustaf Adolf Ehrnroothin poika Carl Ehrn-
rooth tulisi tekemään niin vain parin vuosikymmenen kuluttua. Ennen 
säätyvaltiopäivien uutta käynnistymistä ylimmän säädyn vauraus ja 
valta kanavoituivat aatelin arkkiominaisuuksiin. Näitä olivat maanomis-
tus – kartanotalous – ja upseerin ura. Vuonna 1820 peräti 80 % suoma-
laisista aatelismiehistä oli ammatiltaan upseereja tai aliupseereja. Säte-
ritilojen omistaminen oli vuoteen 1864 saakka aatelin yksinoikeus, ja 
suuri osa suomalaisesta aatelista identifioitui erityisesti maa-aateliksi.109 
Ehrnroothin perhe edusti tässä mielessä yksiselitteisesti omaa säätyään, 
jonka vauraus perustui maanomistukselle ja vaikutusvalta upseerin lo-
jaaliudelle emämaata kohtaan.110 

Gustaf Adolf Ehrnroothin kuoltua Seestan kartano jäi leskikenraalitar 
Johanna Ehrnroothin omistukseen. Robert Ehrnrooth peri Porlammin sä-
teritilan Lapinjärvellä mutta Magnus, Carl ja Casimir sekä perheen tyttäret 
jäivät vaille maaomaisuutta.111 Aatelissuvun varallisuuden siirtyminen 
lesken omistukseen ei ollut tavallista, eikä suoranaisesti perimyslainsää-
dännön mukaista. Sitä kuitenkin tapahtui, ja Johanna Ehrnroothin su-
vusta tästä löytyi vaikuttava esimerkki. Hänen isoäitinsä Margaretha 
Stjernvall, Lammilla sijainneen Gammelgårdin kartanon emäntä, oli vel-
kaisen puolisonsa kuoltua ottanut kartanon ohjat käsiinsä. Hänen johdol-
laan suuri kartano saatiin jälleen kukoistamaan, hän maksoi puolisonsa 
kuolinpesän velat ja laajensi merkittävästi maaomaisuuttaan, turvaten 
myöhemmin myös Johanna Ehrnroothin oman varallisuuden.112 

Tavallisempaa aatelin perinnönjakotilanteissa oli, että leski jäi asu-
maan kotitilalle, maaomaisuuden omistusoikeuden siirtyessä perillisille. 
Gustaf Adolf Ehrnroothin jälkeläisten kohdalla oli kuitenkin vaikeaa löy-
tää perillistä, joka olisi halukas ja pystyvä ottamaan Seestan kartanon 
hoidettavakseen. Perheen pojista jo aikuiset Magnus ja Robert Ehrn-
rooth palvelivat isän kuollessa keisarillisessa armeijassa, 17-vuotias Ca-
simir Ehrnrooth opiskeli Haminan kadettikoulussa ja 15-vuotias Carl 
Ehrnrooth oli vasta aloittanut opinnot Keisarillisessa Aleksanterin yli-
opistossa. Hänestä luultavasti kaavailtiin seuraavaa kartanonomistajaa, 

                                                                     
108) Gustaf Adolf Ehrnroothin perukirja 17.5.1848. Turun hovioikeuden arkisto, aate-

lin perukirjat, Ecm:14. Digiarkisto KA. 
109) Säterit, alun perin aatelin asuinkartanot, olivat verovapaita. Aateliprivilegio 

säteritilojen omistukseen kumottiin säätyvaltiopäivillä 1864. Snellman 2014, 98. 
110) Snellman 2014, 98, 112. 
111) Hollolan käräjäkunnan lainhuudatusasian pöytäkirjat, pöytäkirja 26.3.1884, §1; 

Cb3:18, Hollolan tuomiokunnan arkisto HMA. 
112) Ehrnrooth 2002, 18–19. 
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veljien urasuunnitelmien osoittaessa upseerinuralle ja Venäjälle.113 Carl 
Ehrnrooth oli kuitenkin vasta poikanen, joten Johanna Ehrnrooth jäi 
asumaan omistamaansa kartanoon tyttärineen, turvaten näin maaomai-
suuden säilymisen Ehrnroothin suvulla. Jatkuvuuden ja traditioiden ko-
rostaminen maaomaisuuden kautta oli aatelille merkittävää perhestrate-
gian vahvistamista, ja Ehrnroothit onnistuivat Seestan säilyttämisessä 
hyvin. Lasten kannalta perheen sisäinen talous yksinkertaistui, kun maa-
omaisuus siirtyi äidin haltuun isän kuoltua. Jatkuvuudesta ja luottamuk-
sesta kertoo sekin, miten myönteisesti suvun pyyntöihin ja vaatimuksiin 
suhtauduttiin Nastolan pitäjänkokouksissa.114 

Isän perillisilleen jättämä henkinen perintö oli suuri erityisesti Ade-
laïde Ehrnroothin myöhemmän poliittisen vaikuttamistyön näkökul-
masta katsottuna. Gustaf Adolf Ehrnrooth oli kiistatta sotasankari, Kus-
taa III:n Miekkaritariston suurristillä palkitsema upseeri. Hänestä kir-
joitettiin Helsingfors Tidningar -sanomalehdessä pitkä, kahteen nume-
roon jaettu muistokirjoitus joulukuussa 1848, yli puoli vuotta tämän 
kuoleman jälkeen.115 Kirjoitus maalasi kenraalimajurista mitä ylevim-
män, aatelismiehen ihanteen mukaisen kuvan: ”Kenraalimajuri Ehrn-
rooth oli uskollinen aviomies, hyvä isä, kunniallinen ystävä, aikaan-
saava maanviljelijä ja hyväätekevä isäntä.”116 

Gustaf Adolf Ehrnroothin arvostus kytkeytyi voimakkaaseen Suomi-
ideologiaan, joka muodostui poliittiseksi ajattelumalliksi 1830-luvulla ja 
osaksi myös taiteen ja kulttuurin kenttää 1840-luvulla. Ideologian taus-
talla oli ajatus siitä, että vuoden 1809 myötä syntyi Suomi, poliittinen ja 
kulttuurinen uusi kokonaisuus. Alun perin Pietarista masinoidun 
Suomi-kampanjan tavoitteena oli erottaa Suomi vanhasta emämaasta, 
mutta se toi mukanaan myös uuden kulttuurisen ja myöhemmin kielel-
lisen identiteetin. Suomen oman historian rakentaminen onnistui hel-
poiten henkilöiden, sankaritarinoiden kautta. Zachris Topelius, J.L. Ru-
neberg ja J.V. Snellman rakensivat osaltaan Suomelle omaa, uutta men-
neisyyttä, jossa ratkaisevassa roolissa oli vuosien 1808–1809 sota ja sen 
veteraanit. Suomen sodan unohdettujen veteraanien arvostus nousi eri-
tyisesti Vänrikki Stoolin tarinoiden julkaisemisen myötä vuonna 

                                                                     
113) Aarnio 1991, 58-63; Ehrnrooth 2002, 29-30; Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 

1640–1852: Karl Albert Ehrnrooth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilas-
matrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=16486>. Luettu 13.9.2017; Yrjö Kotivuori, 
Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Robert Ehrnrooth. Verkkojulkaisu 2005 
<https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=15493>. Luettu 
13.9.2017. 

114) Snellman 2014, 102; Mäkelä 1979, 623, 550. Leskistä puolisoidensa maao-
maisuuden perijöinä ks. Ågren 2009, 121–122. 

115) Nekrolog. Helsingfors Tidningar 20.12.1848, 4 ja 23.12.1848, 2. 
116) Nekrolog. Helsingfors Tidningar 23.12.1848, 2. Alkuperäinen: ”General-Major 

Ehrnrooth war som enskild menniska en tillgifven make, en god far, en redlig vän, 
en driftig landhushållare och wälgörande husbonde.” 
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1848.117 Kenraalimajuri Gustaf Adolf Ehrnroothin on uumoiltu olleen 
esikuvana jalolle kenraalille J.L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoi-
den Vänrikin markkinamuistossa, ja tarinat hänen hyvyydestään ja oi-
keamielisyydestään elivät myös perhepiirissä.118 Sankarina hän sopi uu-
teen kansallissankarin malliin, jota Osmo Jussila on pitänyt osoituksena 
kansankunnan kehittymisestä: 

”Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat antoivat uudelle kan-
sakunnalle sen kansallissankarit, Sandelsin, von Döbelnin 
ja Sven Dufvan. Ruotsin ja Venäjän sodasta 1808–1809 tuli 
”Suomen sota”, ja samalla se muuttui Ruotsin tappiosta 
suomalaisten ja Suomen voitoksi”.119  

Kenraalimajuri Ehrnrooth oli yksi näistä uusista, suomalaisista sota-
sankareista, minkä vuoksi hän oli kuolemansa jälkeen suuressa arvossa. 
Helsingfors Tidningar kävi muistoartikkelissaan yksityiskohtaisesti läpi 
Oravaisten taistelussa haavoittuneen Ehrnroothin toiminnan sodan ai-
kana taistelu taistelulta ja korosti tämän urheutta ja isänmaallisuutta.120  

Gustaf Adolf Ehrnroothin arvostus isänmaan puolesta taistelleena 
upseerina määritti hänen lastensa identiteettiä. Perheen neljästä pojasta 
kolme suuntautui upseerin uralle, joka oli tosin äärimmäisen yleinen 
urapolku aatelispojille 1800-luvun alkupuolella ja noudatteli suvunkin 
traditiota. Tyttäristä Adelaïde Ehrnrooth validoi oman työnsä naisasia-
liikkeen parissa isänsä kautta. Myöhemmin elämässään hän viittasi it-
seensä soturina, joka taisteli miekan sijasta kynän ja kielen voimalla. Ase 
käytännöllisenä, taistelussa välttämättömänä esineenä oli yksi keskeisiä 
upseerien symboleita, joten puheellaan Adelaïde Ehrnrooth vahvisti 
isänsä jälkimaineesta rakentamaansa soturi-identiteettiä.121 Kenraali-
majurin arvostus oli Ehrnroothin perheelle yksi suurimpia keinoja vah-
vistaa asemaansa suomalaisen aatelin verkostossa. Suku oli yksi niitä 
suomalaisia aatelissukuja, jotka olivat vakiinnuttaneet asemansa armei-
jan kärkipaikoilla jo 1700-luvun kuluessa, mutta virkanimityksissä 
Ehrnroothit jäivät merkittävästi jälkeen Gripenbergin, Ramsayn tai 
Armfeltin sukuja. Siiviilivirkoja suvun jäsenten hallussa ei ollut ennen 
vuotta 1888.122 

                                                                     
117) Jussila et al. 2006, 44; Tervonen 2014, 144–145.  
118) AE CE:lle 21.10.1888, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; Ehrn-

rooth 2002, 22–23.  
119) Jussila et al. 2006, 44. 
120) Nekrolog. Helsingfors Tidningar 23.12.1848, 2. 
121) Adelaïde Ehrnrooth. Nya Pressen 18.1.1896, 2–3. 70-vuotisjuhlapuheessaan 

Ehrnrooth toteaa saaneensa isältään perinnön, joka varusti hänet aseilla, kynällä 
ja kielellä, taisteluun totuuden ja oikeuden puolesta. Sarkamo 2014, 118–119, 132. 

122) Gluschkoff sisällyttää tutkimuksensa johdannossa Ehrnroothin suvun siihen ry-
hmään aatelissukuja, jotka vakiinnuttivat asemansa suomalaisen yhteiskunnan 
johtopaikoilla (niin siviili- kuin sotilastehtävissä) jo 1600-1700-luvuilla. Hänen 
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Suomen sodan sankareiden esiintuonti kasvatti suvun sosiaalista 
pääomaa, ja erityisesti Adelaïde Ehrnrooth käytti sitä taitavasti hyväk-
seen. Suvun upseeri-identiteetin kautta hän legitimoi asemaansa suoma-
laisen naisasian esitaistelijana. Jo isänsä kuollessa keväällä 1848 hän 
koki perheen muiden naisten olleen häntä heikompia. Myöhemmin elä-
mässään Ehrnrooth korosti usein omaa fyysistä vahvuuttaan: toisin kuin 
muut matkaajat, hän ei sairastunut meritautiin myrskyävällä Välime-
rellä. Hän ei loukkaantunut hevosen kaatuessa eikä pelännyt edes kole-
raa.123 Ehrnrooth rakensi identiteettinsä vahvaksi ja pystyväksi, upseeri-
hyveitä kunnioittaen. Isältään saamillaan identiteetin rakennuskappa-
leilla hän pyrki kuitenkin muuttamaan sitä yhteiskuntaa, jota hänen 
isänsä oli rakentanut. Isän varsin aikaisen kuoleman myötä on mahdo-
tonta selvittää, miten hän olisi tyttärensä pyrkimyksiin suhtautunut. 

2.3.  Hämeenlinnan seurapiireissä 

Gustaf Adolf Ehrnroothin kuoltua hänen leskensä ja naimattomat tyt-
tärensä jäivät asumaan Seestan kartanoon. Kenraalitar Johanna Ehrn-
rooth hallinnoi tilaa pehtoorin avustuksella. Hän heräsi varhain joka 
aamu, huolehti itsenäisesti suuresta maaomaisuudesta eivätkä kotita-
louden työt olleet säätyasemasta huolimatta hänelle vieraita. Johanna 
Ehrnrooth osallistui myös varsin aktiivisesti Nastolan pitäjänkokouk-
siin ja teki aloitteita yhteisön kehittämiseksi.124 Naimattomista tyttä-
ristä vanhin, Elise Ehrnrooth, oli isänsä kuollessa jo 33-vuotias, Ade-
laïde Ehrnrooth 22-vuotias ja nuori Emilie Ehrnrooth vasta 10-vuotias. 
Lain mukaan perheen naimattomat tyttäret eivät olleet juridisesti täys-
valtaisia, ja niinpä Elise, Adelaïde ja Emilie Ehrnrooth siirtyivät isänsä 
vallan alta veljensä Robert Ehrnroothin holhouksen alaisiksi.125 Hol-
hous oli tässä vaiheessa varsin nimellistä, sillä Robert Ehrnrooth kes-
kittyi omaan sotilasuraansa Suomen tarkk’ampujapataljoonassa, eikä 

                                                                     
mukaansa nämä suvut olivat Gripenberg, Armfelt, von Born, Creutz, Aminoff, 
Ehrnrooth, von Essen, von Fieandt, von Kraemer, Lagerborg, Langenskjöld, Man-
nerheim, von Nandelstadh, Nordenskiöld, Ramsay, Standertskiöld. Gluchkoff 
2008, 13–14. Snellman on puolestaan listannut suomalaiset aatelissuvut eliitti-
asemansa mukaan järjestykseen. Hänen listauksessaan kärkipaikoilla ovat 
Gripenberg, von Kothen, Ramsay, Armfelt, Furuhjelm, Stjernvall, Tawaststjerna, 
von Troil, Aminoff, von Daehn. Ehrnrooth löytyy vasta sijalta 16. Snellman 2014, 
391 (liite 11). 

123) Ehrnrooth 1886, 108–109; Ehrnrooth 1890, 111; AE CE:lle 19.3.1892, Johan Casi-
mir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; AE EE:lle 15.11.1884 ja 25.11.1884, Ade-
laïde Ehrnroothin kokoelma, SA. 

124) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin 
kokoelma, nide XXIII, ÅAB; Mäkelä 1979 546, 680. Mäkelä toteaa Nastolan 
säätyläistön muodostaneen usein tiiviin yhteisrintaman pitäjänkokouksissa talon-
poikaistoa vastaan. Johanna Ehrnrooth oli aktiivisesti mukana tässä säätyläistön 
rintamassa. 

125) Koskinen 1983, 398. 
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viettänyt loma-aikoja lukuun ottamatta aikaa suvun kartanossa. Ehrn-
roothin neitien jokapäiväiseen elämään ei muillakaan veljillä ei juuri 
ollut otetta, nämä keskittyivät omiin opintoihinsa Haminan kadetti-
koulussa tai Helsingin yliopistossa. Kartanon elämä hiljeni: lähimmät 
naapurit asuivat useiden kilometrien päässä, veljet ja Rosina-sisar oli-
vat poissa ja suru piti taloa otteessaan.126 

Eläväiselle Adelaïde Ehrnroothille tämä hiljainen aika vaikuttaa olleen 
raskasta. Hän oleskeli Gustaf Adolf Ehrnroothin kuoleman jälkeen jonkin 
aikaa Pietarissa, jonne Rosina ja Axel Boije olivat muuttaneet. Sopivassa 
naimisiinmenoiässä ollut Adelaïde Ehrnrooth osallistui keisarikunnan 
pääkaupungin vilkkaan seuraelämän pyörteisiin.127 Suomalaisen aristo-
kratian elämän keskipiste Pietarissa oli ainutlaatuinen Demidovin palatsi, 
jossa Adelaïde Ehrnrooth jopa asui jonkin aikaa oppimassa hovitapoja. Pa-
latsin emäntä, Aurora Karamzin, järjesti vihrein malakiittipylväin koris-
tellussa juhlasalissaan tanssiaisia ja salongissaan muita iltamia, sekä joka-
viikkoisen vastaanoton. Tanssiaisten ohella keskeinen seuraelämän ulot-
tuvuus Pietarissa olivat juuri salongit, joissa ylimmän säädyn miehet ja 
naiset keskustelivat yhdessä erityisesti kulttuuriin, taiteeseen ja seuraelä-
mään liittyvistä asioista. Aurora Karamzin oleskeli itse 1840-luvun loppu-
puolella pitkään Pariisissa, ja osallistui siellä monien muodinmukaisten 
salonkien keskusteluihin. Pariisin salongeissa keskusteltiin kulttuurin li-
säksi myös politiikasta, joka ei ollut keisarillisella Venäjällä erityisen suo-
siteltu keskustelunaihe. Hänen oma salonkinsa Pietarissa, johon Adelaïde 
Ehrnroothkin todennäköisesti osallistui, saattoi kuitenkin heijastella myös 
Pariisiin vapaampaa keskustelukulttuuria.128 

Adelaïde Ehrnroothin oleskelu Pietarissa oli kestoltaan lyhyt, ilmei-
sesti vain muutamia kuukausia, mutta loi elämänmittaisia ystävyyksiä.129 
Ehrnrooth itse ei mielellään muistellut aikaansa Pietarissa, mikä viittaa 
siihen, että se ei ollut hänelle erityisen mieluista. Puitteet hovin läheisyy-
dessä olivat ylelliset, mutta tiukat käytössäännöt ja koko seuraelämän lä-
vistänyt yksityiskohtainen etiketti eivät sopineet Adelaïde Ehrnroothille, 
jolla oli taipumusta riehakkuuteen. Tarinat kertovat hänen uhitelleen pis-
toolilla Seestan neidonkamariin tulleelle toimitusmiehelle ja järkyttäneen 

                                                                     
126) Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Albert Ehrnrooth. Verk-

kojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/hen-
kilo.php?id=16486>. Luettu 21.12.2017; Ehrnrooth 2002, 27; Ehrnrooth, Gustaf 
Robert. Suomalaiset kenraalit ja amiraalit Venäjän sotavoimissa 1809–1917 -verk-
kojulkaisu. 

127) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin 
kokoelma, nide XXIII, ÅAB; Alexander Ehrnrooth Helena Westermarckille 
20.6.1928 ja 12.8.1928, Helena Westermarckin kokoelma, volymen XIV, ÅAB. 

128) Westermarck 1928, 25–27; Ollila 2002, 130–131; Norrback 2006, 61–67.  
129) Runo Eugenielle 70-vuotissyntymäpäivänä Pietarin-ystäviltä. Sekalaisia, Adelaïde 

Ehrnroothin kokoelma, SA. Pietarin-ystävät laskivat myös tammikuussa 1905 
seppeleen Ehrnroothin hautajaisissa. 
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Loviisan seurapiirejä tanssiaisissa nostamalla jalkansa tuolille. Epäsovin-
naisuudestaan huolimatta Adelaïde Ehrnrooth löysi sopivan aviomieseh-
dokkaan, sillä hänellä oli lyhyt romanttinen suhde Aurora Karamzinin isä-
puolen, salaneuvos Carl Johan Walleenin kanssa.130 

Vaikutusvaltainen ja seurallinen Walleen oli vaimonsa Eva Stjernval-
lin kuoltua vuonna 1844 ryhtynyt aktiiviseksi vaikuttajaksi Helsingin kult-
tuuripiireissä. Hän oli mukana perustamassa Suomen Taideyhdistystä ja 
toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana, ja hänen taidekokoelmansa 
kerrottiin olleen suuriruhtinaskunnan hienoimmat. Walleenin ja Ehrn-
roothien perheet kuuluivat samaan seurapiiriin, ja Helsingin-vierailullaan 
vuonna 1845 kenraalitar tyttärineen asui salaneuvos Walleenin luona. 
Tuttavuus oli siis varsin läheistä.131 24-vuotias Adelaïde Ehrnrooth ja 65-
vuotias Carl Johan Walleen kihlautuivat vuonna 1849. Kihlaus purkautui 
jo seuraavana vuonna, Walleenin tytärpuolen Aurora Karamzinin kerto-
man mukaan hänen itsensä suosiollisella myötävaikutuksella. Loisteli-
aasta elämäntavastaan ja komeasta Hakasalmen huvilastaan huolimatta 
valtioneuvos Walleen ei ollut kovin varakas, mitä Karamzin oli korostanut 
Adelaïde Ehrnroothille heidän keskusteluissaan.132  

Varsinaista syytä kihlauksen kariutumiselle ei löydy lähdeaineis-
tosta, sillä asianosaiset lupasivat toisilleen tuhota kirjeenvaihtonsa kih-
lauksen päätyttyä. Elämänsä loppupuolella Adelaïde Ehrnrooth muisteli 
huvittuneena kihlaustaan ja toivoi, että naimattomana lopun elämänsä 
pysytellyt salaneuvos oli lupaustensa mukaisesti polttanut hänen kirjoit-
tamansa kiintymyksentäyteiset kirjeet.133 Toteutuessaan avioliitto sala-
neuvos Walleenin kanssa olisi vienyt Adelaïde Ehrnroothin suuriruhti-
naskunnan ylimpiin seurapiireihin. Vaikka avioliittoa ei solmittukaan, 
jälki kihlauksesta jäi elämään Adelaïde Ehrnroothin perhepiiriin. Helmi-
kuussa 1850 syntynyt Rosina ja Axel Boijen esikoinen Rose Marie Boije 
sai Carl Johan Walleenin kummikseen. Kummius oli monesti tapa toi-
vottaa uusi puoliso tervetulleeksi sukuun, mikä oli todennäköisesti syy 
sille, että Adelaïde Ehrnroothin kihlattu tuli vastasyntyneen kummiksi. 
Talvinen kastejuhla Loviisassa osui juuri Adelaïde Ehrnroothin ja Wal-
leenin lyhyen kihlauksen ajalle.134 

Adelaïde Ehrnroothin nuoruusvuodet osoittavat, että Gustaf ja Jo-
hanna Ehrnrooth pyrkivät määrätietoisesti kiinnittämään perheensä 
edes yhden tyttärensä kautta valtakunnan eliittiin. Adelaïde Ehrnrooth 
sai aristokraattisen, keisarikunnan eliitin kieltä ranskaa painottaneen 

                                                                     
130) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin 

kokoelma, nide XXIII, ÅAB.  
131) Martinsen (toim.) 1997, 142; Tyynilä 2007. 
132) Qvarnström 1938, 314–315. 
133) AE CE:lle 28.3.1892. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA.  
134) Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1843–1879, Loviisan seurakunnan arkisto, 

KA. Kummiudesta ks. Keskinen 2012, 143–154, erit. 146. 
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kotikasvatuksen ja vietti aikaa Pietarin seurapiireissä. Johanna Ehrn-
rooth tyttärineen vieraili 1840-luvulla usein myös Helsingissä, joka oli 
Nikolai I:sen rajoitettua aristokratian matkustamista ulkomaille noussut 
pietarilaisen ylimystön suosimaksi kylpyläkaupungiksi. Stjernvallin ja 
Walleenin perheet, jotka olivat nopeasti integroituneet venäläiseen yli-
mystöön, toimivat usein isäntinä suomalaisen ja venäläisen aatelin kans-
sakäymisessä. Ehrnroothit olivat osa tätä seurapiiriä, minkä osoittaa nei-
tien majoittuminen Walleenin kodissa. Adelaïde Ehrnroothin into kir-
joittaa jalostui myöhemmin elämässä tärkeäksi osaksi hänen nais-
asiatyötään, mutta hänen nuoruusvuosinaan se oli osa aatelisneitojen ta-
pakulttuuria. Pienten komediallisten näytelmien, runojen ja romanttis-
ten novellien kirjoittaminen oli suositeltava harrastus aristokraattipii-
reissä. Se oli suomalaisen aatelin piirissä harvinaisempaa, mutta yleinen 
tapa eurooppalaisessa ja venäläisessä kontekstissa.135 

Avioliitto, joka olisi sitonut Ehrnroothin perheen tiiviimmin ve-
näläiseen aristokratiaan, ei toteutunut, mutta Hämeen vaatimatto-
mammissa seurapiireissä Ehrnroothin neidit olivat haluttua seuraa. 
Hiljaisen Seestan kartanon vastapainoksi iloa elämään toivat talvet, 
jotka Johanna Ehrnrooth tyttärineen vietti läänin pääkaupungissa 
Hämeenlinnassa. 1850-luvulla Adelaïde Ehrnroothin veli Robert 
Ehrnrooth palveli Hämeenlinnan tarkk’ampujapataljoonan päällik-
könä ja leskikenraalitar Ehrnroothille ja hänen tyttärilleen oli aina ti-
laa kaupungin seurapiireissä.136  

Tanssiaiset, kahvitilaisuudet ja muut ohjelmanumerot täyttivät aate-
lin talvipäivät Hämeenlinnassa. Oman hohtonsa elämään toivat kuver-
nööri Otto Carl Rehbinderin järjestämät jokavuotiset kevättanssiaiset. 
Kuvernöörin tanssiaiset olivat arvokas ja tiukasti etikettiä seurannut ti-
laisuus. Viralliset tanssiaiset alkoivat poloneesilla, joka tanssittiin hie-
rarkian mukaisesti – juhlien järjestäjä aloitti korkea-arvoisimman nai-
sen kanssa, ja tanssiin osallistuivat ainoastaan vanhemmat herrat virka-
univormuissaan.137 Vuoden 1858 tanssiaisissa Adelaïde Ehrnrooth 
aloitti poloneesin kuvernööri Rehbinderin kanssa, mikä teki hänestä läs-
näolleista naisista arvostetuimman.138 Hän oli tuolloin 32-vuotias, ja 
asema arvostetun kenraalin tyttärenä ja Hämeenlinnan tarkk’ampujapa-
taljoonan komentajan sisarena nostivat hänen arvoaan osana yhteisöä. 
Tämän lisäksi Rehbinder oli tiettävästi henkilökohtaisesti mieltynyt 
Adelaïde Ehrnroothiin, joskaan he eivät koskaan kihlautuneet.139 

                                                                     
135) Martinsen (toim.) 1997, 142; Wolff 2017, 34, 62;  
136) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin 

kokoelma, nide XXIII, ÅAB. 
137) Ramsay 1908 II, 78. 
138) Edelfelt 1920, 99. 
139) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin 

kokoelma, nide XXIII, ÅAB. 
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Aatelisyhteisön arvostettujen perheiden naimattomien tyttärien 
osallistuminen tanssiaisiin oli tärkeä osa naisten seuraelämää. Tyttä-
riensä ohella myös kenraalitar Ehrnrooth osallistui tanssiaisiin, mutta 
seurasi iäkkäiden naisten tapaan tanssia salin sivustalta. Tämä rooli kuu-
lui myös jo keski-ikään jo ehtineelle Elise Ehrnroothille.140 Tanssiin yli 
40-vuotiaat naiset eivät pääsääntöisesti liittyneet, sillä sitä ei alun muo-
dollista poloneesia lukuun ottamatta katsottu heille sopivaksi käy-
tökseksi.141 Sen sijaan nuoremmalle sukupolvelle tanssiaiset olivat keino 
tutustua vakavasti otettaviin puolisoehdokkaisiin, ja kevyt heilastelu 
tanssin lomassa oli suotavaa.142 Ehrnroothin perheen aktiivinen osallis-
tuminen Hämeenlinnan seuraelämään kertoo, että Adelaïde ja Emilie 
Ehrnroothille pyrittiin löytämään puolisot sopivista, säädynmukaisista 
piireistä. Hämeenlinna oli tähän tarkoitukseen oiva kaupunki, sillä Ro-
bert-veljen johtaman tarkk’ampujapataljoonan lisäksi sulhaskandidaat-
teja löytyi myös läänin pääkaupungin runsaan virka-aatelin joukosta. 

2.4. Avioliittosuunnitelmia 

Avioliitto Carl Johan Walleenin kanssa olisi vahvistanut Ehrnroothin su-
kupiirin asemaa osana suuriruhtinaskunnan eliittiä. Adelaïde Ehrnroot-
hin toinen lähteissä säilynyt rakkausseikkailu puolestaan kohautti Hä-
meenlinnan seurapiirejä. Joulukuussa 1859 Adelaïde Ehrnrooth julkaisi 
kihlauksensa, joka otettiin Hämeenlinnassa vastaan yllättyen. Kihlaus 
oli ilmeisesti varsin lyhyt ja sulhanen ei edustanut yhteiskunnan yläker-
roksia. Tutkijalle sulhasen identiteetistä ei edes ole jäänyt täyttä var-
muutta. Adelaïde Ehrnroothin ystävä Alexandra Edelfelt käyttää kirjees-
sään äidilleen sulhasesta nimeä serkku-Sjöström, Ehrnroothin perheen 
kotiopettaja Mimmi Hoving puolestaan kertoo muistelussa 1920-luvulta 
Adelaïde Ehrnroothin olleen kihloissa serkkunsa, eversti von Kraemerin 
kanssa. Kertomukseen sopiva eversti olisi Ehrnroothin serkku Carl Gus-
taf Mortimer von Kraemer, joka kuitenkin oli jo vuonna 1847 mennyt 
naimisiin venäläisen aatelisneidon Anna Toropovin kanssa. Mimmi Ho-
ving mainitsee sulhasen menneen myöhemmin naimisiin erään venäläi-
sen naisen kanssa, joten on mahdollista, että tämä muisti sulhasen hen-
kilöllisyyden väärin. 143 

                                                                     
140) Alexandra Edelfelt Augusta Brandtille 2.5.1858. Edelfelt-kokoelma, KK. 
141) Rundquist 1989, 303. 
142) Häggman 1994, 91. 
143) Alexandra Edelfelt Augusta Brandtille 11.12.1859, Edelfelt-kokoelma, KK.; Mimmi 

Ambrosiani (ent. Hoving) Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Wester-
marckin kokoelma, nide XXIII, ÅAB; Tersmeden 1883, 222. Kihlauksesta ei lö-
ytynyt mainintaa sanomalehdistä, eikä aateliskalenterissa ole muita von Kramer –
sukuun kuuluvia, ikänsä tai sotilasarvonsa puolesta sopivia kandidaatteja. Su-
hteellisen yleinen Sjöström-sukunimi ei anna lisätietoja. 
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Alexandra Edelfelt ei kerro äidilleen sulhasesta juuri mitään, mikä 
viittaa tämän olleen varsin vähäarvoinen jäsen Hämeenlinnan seurapii-
reissä. Edelfelt arvosteli varsin suorasukaisesti Ehrnroothin sulhasen ul-
komuotoa, hän mainitsi pyylevän miehen hävittäneen kaikki charmantit 
kiharansa ja niin ikään toisen silmänsä lavantaudin jälkitautina sairas-
tamalleen silmätulehdukselle. Yhteisössä valtaapitävää ja arvostettua 
henkilöä Edelfelt ei todennäköisesti olisi tässä määrin kritisoinut, mutta 
säätyasemassa alempana olevaa oli mahdollista näin kommentoida.144 
Oli sulhanen sitten alhaisesta säätyasemasta lähtöisin tai ei, Robert 
Ehrnrooth sisarensa holhoojana järjesti kihlauksen kunniaksi suuret 
kutsut. On todennäköistä, että Ehrnroothit olivat tyytyväisiä sulhaskan-
didaattiin, sillä yli 30-vuotiaalla alemman aatelin jäsenellä ei ollut mer-
kittävissä määrin valinnanvaraa. Avioliitto olisi turvannut Adelaïde 
Ehrnroothin sosiaalisen ja taloudellisen aseman. Kihlajaisia kuvailles-
saan Alexandra Edelfelt kirjoittikin äidilleen Adelaïde Ehrnroothin sä-
teilleen kuin tähden, mistä voi tulkita morsiamen olleen onnellinen kih-
lauksestaan. Edelfeltin mukaan sulhanen jäi kuitenkin morsiamelleen 
jälkeen ulkonäön lisäksi myös älynlahjoissa, sillä hän kuvailee tätä edel-
leen suorastaan heikkolahjaiseksi. Kihlaus ei morsiamen onnesta huoli-
matta kestänyt kovin pitkään, mutta sen purkautumisen syistä ei ole säi-
lynyt tietoa.145  

Kihlauksen – tai jopa kahden – purkautuminen ei ollut poikkeuk-
sellista, mutta Adelaïde Ehrnrooth oli jälkimmäisen kihlauksensa pur-
kauduttua jo 34-vuotias ja liian vanha avioliittomarkkinoille.146 Ikään-
tyminen saattoi olla se syy, miksi Adelaïde Ehrnrooth oli ollut halukas 
solmimaan avioliiton, vaikka sulhanen ei ihanteellinen kandidaatti ol-
lutkaan. Mikäli sulhanen oli eversti von Kraemer, olisi avioliitto ollut 
vähintään säädynmukainen ja siten sovelias. Alexandra Edelfeltin te-
rävä tapa kuvailla Adelaïden kihlattua kertoo kuitenkin siitä, että tämä 
ei ollut seurapiireissä erityisen arvostettu, vaan jopa jossain määrin 
naurunalainen henkilö.147  

Adelaïde Ehrnroothin vanhemmat pyrkivät aktiivisesti järjestämään 
tyttärensä säädynmukaisiin avioliittoihin. Tyttären velvollisuus omaa 
perhettään kohtaan oli solmia avioliitto kaikin puolin sopivan kumppa-
nin kanssa. 

                                                                     
144) Alexandra Edelfelt Augusta Brandtille 11.12.1859, Edelfelt-kokoelma, KK. 
145) Alexandra Edelfelt Augusta Brandtille 11.12.1859 ja 14.12.1859, Edelfelt-koko-

elma, KK; AE CE:lle 10.5.1895. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 
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Korhonen 2012, 103–104. 

146) Häggman 1994, 91. 
147) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin 
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”Minun nuoruudessani vaadittiin sekä minua että Rosaa 
melko ankarasti luopumaan nuoruudenihastuksista. Se ei 
sopinut, että uhitellen saisi tahtonsa läpi, vaikka miten oli 
vapaa ihminen!”148  

Nuoruudenihastukset ja nuorten välinen epämuodollinen ja sääty-
rajatkin ylittävä kanssakäyminen eivät vaikuttaneet siihen, miten avio-
puoliso valittiin. Tärkeintä oli hyvä säätyasema ja riittävä toimeentulo. 
Ehrnroothin perheen tyttärille pyrittiin järjestämään säädynmukainen 
ja hyvä avioliitto, mutta neljästä tyttärestä kuitenkin vain yksi lopulta 
meni naimisiin.149 

Naimattomuus ei ollut Adelaïde Ehrnroothille toivottu valinta, vaan 
olosuhteiden sanelema pakko. On epäselvää, miksi hyvin kasvatettu ja 
kielitaitoinen Adelaïde Ehrnrooth, arvostetun perheen tytär, jäi naimat-
tomaksi, samoin kuin useampi hänen sisaruksistaan. Ehrnroothin perhe 
ei ollut köyhintä aatelia, joten varallisuuden puute ei ollut esteenä. Ro-
sina Ehrnroothin puoliso oli aatelismies, Boije af Gennäs -sukuun kuu-
lunut tullivirkailija Axel Boije. Perheen pojat Carl Albert ja Gustaf Robert 
avioituivat erinomaisesti, peräti kreivilliseen sukuun kuuluneiden sisa-
rusten, Lovisa Fredrika Adelaide ja Wilhelmina Lovisa de Geer till Tervi-
kin kanssa. Ehrnroothin perhe itsessään oli siis arvostettu osa aatelisyh-
teisöä, eikä Adelaïde Ehrnrooth itsekään suhtautunut kielteisesti ajatuk-
seen avioliitosta vaan pyrki sitä kohti.150 

Järkevästi solmitut avioliitot vahvistivat suvun asemaa osana eliittiä, 
sen osoittivat erityisesti Ehrnroothin veljesten avioliitot. Liitot kreivilli-
sen De Geer -suvun jäsenten kanssa toivat sukuun sekä maaomaisuutta 
että statuspääomaa. Rosina Ehrnroothin solmima avioliitto oli puoles-
taan tärkeä linkki vaikutusvaltaiseen Boije af Gennäsin sukuun. Naimat-
tomuus ei ollut muille Ehrnroothin perheen tyttärille kuitenkaan talou-
dellinen katastrofi, vaan he pärjäsivät suhteellisen hyvin perintöosuuk-
siensa turvin. Sisarusten vahva sukuverkosto antoi turvaa ja osaltaan 
suojeli heitä taloudellisesti tarkasteltuna huonoilta avioliitoilta.151 Ajatus 
rakkausavioliitosta oli etäinen, vaikka morsiamen ja sulhasen tunteet 
otettiinkin huomioon avioliittokysymyksistä päätettävissä. Rakkaus ei 

                                                                     
148) AE CE:lle 10.5.1895. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”I min ungdom fordrades båda af mig och Rosa ganska strängt att 
vi skulle försaka våra ungdomstycken och det föll oss icke in att vara med trots 
skulle genomdrifva sin vilja ehuru man var en fri menniska!” 

149) Vainio-Korhonen 2012, 103–104. 
150) Carpelan 1954, 283–284, 286. 
151) Vainio-Korhonen 2012, 147. Vainio-Korhosen tarkastelema Sofie Munsterhjelm 

solmi epäonnisen avioliiton, minkä toteutumiseen oli osasyynä Munsterhjelmin 
miespuolisten sukulaisten etäisyys hänestä ja siten Sofien edunvalvonnan puute. 
Ehrnroothien sukupiiri oli hyvin tiivis ja veli Robert toimi sisartensa holhoojana. 
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kuitenkaan ollut avioliitossa määrittävä tekijä – vielä vuosikymmenten-
kin päästä Adelaïde Ehrnrooth paheksui järjettömyyksiä, joita nuoret te-
kivät puhtaan rakkauden vuoksi.152 

Ehrnroothin sisarusten naimattomuuteen saattoi vaikuttaa niin 
luonteenpiirteet, sosiaaliset kysymykset tai pelkkä sattumakin. Lähde-
materiaalista nousee esiin sekä perheen vanhimman tyttären Elise Ehrn-
roothin selkeän vetäytyneisyys sosiaalisesta elämästä että Adelaïde 
Ehrnroothin systemaattinen kasvatus hyväksi aviopuolisoksi pensio-
naattikoulun, matkojen ja seurapiiritapahtumien avulla.153 Heistä vain 
toista, ominaisuuksiltaan sopivampaa, kasvatettiin kohti avioliittoa. Per-
heen nuorin tytär Emilie Ehrnrooth menehtyi lavantautiin 25-vuotiaana, 
jo keskimääräisen avioitumisiän ylittäneenä. Säätyläisnaisten keskimää-
räinen avioitumisikä 1800-luvun puolivälissä oli 23,7 vuotta, ja van-
hempi sisar Rosina Ehrnroothkin solmi avioliittonsa jo 19-vuotiaana.154 
Emilie Ehrnroothin kuoltua perheessä ei enää ollut naimaikäisiä tyttäriä, 
mikä oli osasyy naimattomuuteen sopeutuneiden äidin ja siskosten muu-
tolle suuriruhtinaskunnan pääkaupunkiin Helsinkiin vuonna 1864. Hä-
meen hiljaiset seurapiirit eivät enää tarjonneet Ehrnrootheille mitään. 

Naisten naimattomuus oli 1800-luvun jälkipuoliskolla suhteellisen 
yleistä, erityisesti kaupungeissa. Vuoden 1880 väestölaskennassa kol-
mannes 40–44-vuotiaista kaupunkilaisnaisista oli naimattomia, mies-
ten keskuudessa määrä oli vain muutaman prosenttiyksikön pienempi. 
Maaseudulla luku oli merkittävästi pienempi molempien sukupuolten 
osalta.155 Ehrnroothien ohella siis muutkin naimattomat naiset hakeu-
tuivat maaseudulta kaupunkiin, alemmissa säädyissä ensisijaisesti työn 
toivossa. Pelkästään aatelin rajoittuvia tilastotietoja naimattomien nais-
ten määrästä ei ole, mutta heidän määränsä lisääntymisestä 1800-luvun 
jälkipuoliskolla kertoo aatelisnaisten ammatillistumisen kasvu: kun 
vuonna 1860 vain 2,3 prosenttia aatelisnaisista työskenteli ammatissa, 
vuonna 1900 prosenttiosuus oli jo 20,4 prosenttia.156 Säätyläistön pii-
rissä avioliitto ja ammatti olivat toisensa poissulkevia elämänalueita – 
naimisissa olevan naisen oletettiin omistautuvan perheelleen. Käytän-
nössä kaikki työssäkäyvät aatelisnaiset olivat siis naimattomia. 

Kaikissa tapauksissa avioliitto ja ammatti eivät sulkeneet toisiaan 
pois, vaikka se tavallista olikin. Ehrnroothien sukupiiriin kuulunut krei-
vitär Aina Mannerheim (1869–1964) oli naimisissa mutta työskenteli 

                                                                     
152) AE CE:lle 27.12.1897, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
153) Esimerkiksi Adelaïde Ehrnroothin Euroopan matka, Pietarin hovissa oleilu ja 

opiskelu von Rosenin tyttökoulussa osoittaa systemaattisen kasvatuksen kohti 
avioliittoa. Elise Ehrnroothista lähdeaineistoa on vähemmän, mutta perheen kir-
jeenvaihto osoittaa hänen viihtyneen yleensä kotona. 

154) Häggman 1994, 88. 
155) Ollila 2000a, 59. 
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siitä huolimatta oopperalaulajana ja ansaitsi siten myös perheelleen li-
sätuloja hänen puolisonsa Carl Mannerheimin liiketoimien ollessa vai-
keuksissa.157 Elise Ehrnrooth puolestaan oli naimaton, mutta ei työsken-
nellyt missään vaiheessa elantonsa eteen. Adelaïde Ehrnrooth ja myö-
hemmin hänen sisarentyttärensä Rose Marie Boije puolestaan olivat nai-
mattomia naisia, jotka ainakin osittain työskentelivät kodin ulkopuo-
lella. Rose Marie Boije työskenteli opettajana, Adelaïde Ehrnrooth oli 
ammatiltaan toimittaja ja kirjailija. Ammattien ero on kuitenkin selkeä, 
sillä Adelaïde Ehrnroothin työ oli kutsumusammatti vailla säännöllisiä 
tuloja, kun Rose Marie työskenteli elättääkseen itsensä.158  

Kuten Elise Ehrnroothin esimerkki osoittaa, monet naimattomat 
aatelisnaiset elivät joko sukulaistensa tuella tai perintöosuuksiensa 
varassa. Aatelisnaisten työssäkäynti oli käytännössä läpi 1800-luvun 
rajoitettua säädynmukaisiin ammatteihin, joista yleisimpinä koulun 
johtajat, opettajat ja kirjailijat.159 Vuosisadan kuluessa aatelisneidit 
yhä enenevissä määrin työllistyivät myös lennätinlaitoksen palveluk-
seen. Yhteiskunnan teknologinen kehitys edesauttoi ylimmän säädyn 
naisten ammatillistumista.160 

Aatelisnaisten oli siis mahdollista viettää säädynmukaista elämää 
myös naimattomana. 1800-luvun loppua kohti kuljettaessa naimatto-
muus saattoi olla myös valinta. Sitä se oli esimerkiksi Adelaïde Ehrnroot-
hia hieman nuoremmalle naisasianaiselle, niin ikään aateliselle Ale-
xandra Gripenbergille, joka puhui julkisesti naimattomuuden tarjoa-
mista mahdollisuuksista.161 Adelaïde Ehrnrooth ei naimattomuutta va-
linnut, mutta kirjoitti vanhempana positiivisesti sen tuomasta vapau-
desta.162 

 

                                                                     
157) Esim. Aina Mannerheim Carl Mannerheimille 3.5.1902, Carl Mannerheim Aina 

Mannerheimille 12.5.1902, Aina Mannerheimilta saapuneita kirjeitä, Carl Man-
nerheimin arkisto, KA; Carl Mannerheim Aina Mannerheimille 11.3.1906, 
13.3.1906, Carl Mannerheimin kirjeitä Aina Mannerheimille 1905–1915, Aina 
Mannerheimin arkisto, KA. 

158) Snellman 2014 käytti ammatteihin liittyen Hisco-luokitusta, joka listaa myös kir-
jailijan ammatiksi muiden joukossa ottamatta kantaa siihen, pystyikö siitä saa-
tavalla palkkiolla elättämään itsensä. Adelaïde Ehrnrooth itse kuvasi itseään 
sanalla författarinna, kirjailijatar. Snellman 2014, 16; Tersmeden 1883, 131. 

159) Snellman 2014, 159. 
160) Gluschkoff 2008, 64. 
161) Ollila 2000a, 59. 
162) Ehrnrooth 1890, 198. 
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2.5.  Kasvattiäidiksi  

Rosina Boije, Adelaïde Ehrnroothin sisar, kuoli 32-vuotiaana tammi-
kuussa 1855. Kuolinsyyksi kirjattiin tulehdus.163 1800-luvun puolivälissä 
synnytysikäisten naisten yleisin kuolinsyy liittyi lapsivuoteeseen, mutta 
synnytys ei koitunut Rosinan kohtaloksi. Hän oli ilmeisesti ruumiinra-
kenteeltaan heiveröinen, ja hänen terveyttään oli hoidettu Euroopan kyl-
pylöissä jo vuoden 1845 ulkomaanmatkalla.164 Mahdollisesti siis joku ta-
vanomainen tauti kylmänä talvena koitui hänen kohtalokseen. Rosinalla 
ja Axelilla oli vain yksi lapsi, vuonna 1850 syntynyt Rose Marie Boije. 
Avioliittoa kesti kymmenen vuotta, joten lapsiluvun vähyys kertoo joko 
aviosuhteen viileydestä tai vahvistaa edelleen käsitystä Rosinan huo-
nosta yleisterveydentilasta. Jokunen vuosi avioliiton solmimisen jälkeen 
tehty kylpylämatkakin saattoi keskittyä Rosina ja Axel Boijen lapsetto-
muuden hoitoon. 

Äitinsä kuoleman jälkeen Rose Marie Boije muutti tämän sukulais-
ten luo Seestan kartanoon. Leskimies Axel Boije siirtyi Tullihallinnon 
palvelukseen Viipuriin ja jätti Loviisan taakseen. Vuonna 1861 hän 
muutti Pietariin aloittaakseen työt Suomen Pankin Pietarin-kontto-
rissa.165 Axel Boije ei enää mennyt naimisiin Rosinan kuoleman jälkeen, 
eikä asunut tyttärensä kanssa kuin lyhyitä loma-aikoja. Säätyläistön pa-
rissa oli tyypillistä, että mies avioitui uudelleen vaimonsa kuoleman jäl-
keen, sillä lapset tarvitsivat kasvattajan.166 Boijen tapauksessa näin ei 
kuitenkaan tapahtunut, vaan Rose Marie Boije toimitettiin äitinsä suvun 
kasvatettavaksi. Mahdollisesti Axel Boijen tarkoituksena oli löytää uusi 
vaimo ja huoltaja tyttärelleen, mutta sopivaa ehdokasta ei löytynyt. Nas-
tolan tai myöhemmin Helsingin seurakunnan lastenkirjoihin tai rippi-
kirjoihin Rose Marie Boijea ei kuitenkaan ole merkitty, joten virallisesti 
hän asui edelleen isänsä kanssa. Järjestely oli henkikirjamateriaalin va-
lossa ajateltu väliaikaiseksi, ja Axel Boijen oli tarkoitus hakea tytär takai-
sin luokseen.167  

Axel Boijen välit edesmenneen vaimonsa sukuun etääntyivät varsin 
nopeasti, eikä hän kuulunut läheisesti Ehrnroothien sukupiiriin vai-
monsa kuoleman jälkeen. Henkilökohtaisilla mieltymyksillä oli osuutta 
asiaan, sillä Adelaïde Ehrnrooth puhui koko elämänsä katkerasti Axel 

                                                                     
163) Loviisan seurakunta, haudatut. HisKi-tietokanta, viitattu 29.3.2017; Carpelan 

1954, 131. 
164) Westermarck 1928, 71. 
165) Carpelan 1954, 131. 
166) Häggman 1994, 84; Wolff 2017, 75–77.  
167) Lastenkirja 1850–1859, 9–20 ja Lastenkirja 1860–1869, 9–20, Nastolan seura-

kunnan arkisto, KA; Helsingin jakamattoman srk:n muuttokirja 1864, n:o 452; 
Helsingin jakamattoman srk:n rippikirja III 1856–1869,108, Helsingin jakamat-
toman seurakunnan arkisto, KA. 
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Boijesta. Hänen mielestään Rose Marie Boijen ”niin sanottu isä” ei pitä-
nyt huolta tyttärestään asiaan kuuluvalla tavalla.168 Mahdollisesti Sees-
tan Ehrnrootheja harmitti pikkutytön jääminen heidän huollettavak-
seen. Tilanteessa, jossa toinen vanhemmista edelleen eli, mutta lapsen 
täti huolehti tämän päivittäisestä elämästä, auktoriteettien rajat usein 
hämärtyivät ja aiheuttivat kiistaa aikuisten välille.169  

Rosina Boijen kuoltua sosiaalinen kanssakäynti Axel Boijen ja Ade-
laïde Ehrnroothin välillä koski lähes yksinomaan Rose Marie Boijea, tä-
män kasvatusta ja koulutusta koskevia asioita.170 Adelaïde Ehrnroothin 
kylmäkiskoinen suhtautuminen Axel Boijeen saattoi kummuta musta-
sukkaisuudesta, sillä sisarentyttärestä tuli nopeasti tärkeä osa Adelaïde 
Ehrnroothin elämää. Mikäli Axel Boije olisi avioitunut uudelleen, hän 
olisi hakenut tyttärensä Seestasta uuteen kotiin. Tämä olisi ollut Ade-
laïde Ehrnroothille kova isku. Sisarentytär oli hänelle tärkeä, mistä ker-
too myös tälle omistettu runo, Lillans visa, Ehrnroothin ensimmäisessä 
runokokoelmassa:  

”Du är något mer än detta allt/ mer än en elfvas älskliga 
gestalt/ mer än en knopp på vårens blomsterstängel/ ty 
djupt ur ögat blickar fram en engel.”171  

Rose Marie Boijen muutto Seestaan toi elämää kartanon pysähtynee-
seen maailmaan. Hänestä tuli nopeasti tiivis osa Ehrnroothin naisten 
perheyhteisöä. 1860-luvun alussa, Rose Marie Boijen ollessa noin 10-
vuotias, tytön kotiopettajaksi palkattiin Mimmi Hoving. Hänen palkki-
onsa maksoi Axel Boije, mutta käytännön järjestelyistä ja kotiopettajan 
majoittamisesta huolehtivat Seestan Ehrnroothit.172 Hoving ei ollut aa-
telissäädyn jäsen, mutta hänestä tuli Adelaïde ja Emilie Ehrnroothin lä-
heinen ystävä, joka jakoi perheen ilot ja surut. Opettajanpestin loputtua 
Adelaïde Ehrnrooth pyrki löytämään Hovingille uutta työtä ja kirjoitti 
suosituksia, mutta naisten välisessä epämuodollisessa ja luottamukselli-
sessa kirjeenvaihdossa käsiteltiin myös henkilökohtaisia asioita ja Hä-
meen säätyläistön juoruja. Esimerkiksi elokuussa 1863 Emilie Ehrn-
rooth kirjoitti Hovingille keisarin vierailusta Hämeenlinnassa: 

”Lehdistä Melle Hoving on varmasti nähnyt, millainen ko-
meus vastaanotti Keisarin Hämeenlinnassa, samoin kuin 

                                                                     
168) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin 

kokoelma, nide XXIII, ÅAB. 
169) Davidoff 2012, 171. 
170) Axel Boije Mimmi Hovingille 8.11.1862. Mimmi Ambrosianin kokoelma, A:II. 

ÅAB.  
171) Ehrnrooth 1863, 64. 
172) Emilie Ehrnrooth Mimmi Hovingille 4.8.1863. Mimmi Hovingin kokoelma, SLSA 

356, SLS; Axel Boije Mimmi Hovingille 8.11.1862. Mimmi Ambrosianin koko-
elma, A:II. ÅAB. 
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kaikki paraatit, juhlavalaistukset ja kunniaportit joita oli 
järjestetty. Meillä oli onni olla mukana kaikessa tässä koris-
teellisuudessa ja sekä Rose Marie että minä olimme kukkia 
heittelevien naisten joukossa. Innostus oli kaikkialla raja-
tonta.”173 

Juhlallisuuksien ja seurapiiritapahtumien taustalla suru varjosti 
Ehrnroothin perheen elämää. Vain kaksi kuukautta yllä kuvattujen ilois-
ten juhlallisuuksien jälkeen, lokakuussa 1863, 25-vuotias Emilie Ehrn-
rooth sairastui lavantautiin, joka vei hänen henkensä. Kolme vuotta 
aiemmin, helmikuussa 1860, Adelaïde Ehrnroothin vanhempi veli Mag-
nus Ehrnrooth oli kuollut Varsovassa. Taistelujen uuvuttama ja mielen 
sairaudesta kärsinyt Magnus Ehrnrooth oli viimeiseen asti toivonut pää-
sevänsä takaisin kotiin. Hänen kohtalonsa oli erityisen raskas Elise 
Ehrnroothille, joka oli veljelleen hyvin läheinen.174 Surullisten tapahtu-
mien ohella 1850–60-lukujen vaihde merkitsi Adelaïde Ehrnroothille 
myös kirjallisen työn muuttumista suvulle ja ystäville kirjoitetusta käyt-
törunoudesta julkaistaviin teksteihin. Kodin piiriin kasvatetulle aatelis-
neidolle muutos oli merkittävä. 

2.6. Kirjallista heräämistä 

1860-luvun ensimmäisinä vuosina Adelaïde Ehrnroothin pöytälaa-
tikkoon ja perhepiirin käyttöön tuottamia tekstejä alettiin julkaista sano-
malehdissä. Ensimmäinen painettu runo, nimikirjaimilla A.E. julkaistu 
Vid en ung moders graf, oli kirjoitettu Ehrnroothin ikätoverin Anna Ca-
rolina af Schultenin hautajaisiin joulukuussa 1856. Keväällä 1862 Hel-
singin teatterissa oli puolestaan esitetty komedia Älskaren och bandit, 
jonka anonyymi kirjoittaja oli Adelaïde Ehrnrooth.175 Alkuvuonna 1863 
Finlands Allmänna Tidning -lehdessä alkoi ilmestyä jatkokertomus Fa-
miljen Wärneskiöld, jonka kirjoittaja säilyi niin ikään anonyymina. 
Sama kirjoittaja julkaisi lehdessä myös joulukertomuksen Julnatts saga. 
Molemmat tekstit olivat lähtöisin Adelaïde Ehrnroothin kynästä, ja ne 

                                                                     
173) Emilie Ehrnrooth Mimmi Hovingille 4.8.1863. Mimmi Hovingin kokoelma, SLSA 

356, SLS. Alkuperäinen: ”Utaf tidningarna har Melle Hoving troligen sedt må 
hvilken ståt man emottog Kejsaren i Tavastehust, samt alla de parader, illumina-
tioner och äreportar man der anordnat. All denna grannlåt hade vi lyckan att få 
vara med om och både Rose Marie och jag voro med bland de blomsterströende 
fruntimmren. Enthousiasmen var öfverallt gränslös.” 

174) Carl Albert Ehrnrooth Alexander Armfeltille 18.10.1859. Alexander Armfeltin 
arkisto I, Armfeltien arkisto, IIa:14. KA. Carl Albert kuvailee veljensä tilaa 
sanomalla: ”Hans sjukdom öfvergått till fullständigt vansinne”; Ehrnrooth 2002, 
40; Carpelan 1954, 284. 

175) Ehrnrooth 1857; Hirvonen 1993, 137. 
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olivat ilmeisen pidettyjä. Lehti oli tyytyväinen kirjoittajaan, sillä seuraa-
vana vuonna ilmestyi jatkokertomus Se och icke se, jonka otsikon alla 
kertomuksen mainostettiin olevan Familjen Wärneskiöldin kirjoittajan 
uutuus.176 Sekä viihdyttävät että sivistävät jatkokertomukset, följetongit, 
olivat yleinen ja suosittu palstantäyte suomalaisessa lehdistössä 1900-
luvulle saakka. Niiden pituus vaihteli noin kahdestakymmenestä jak-
sosta yli sataan.177 

Jatkokertomusten kirjoittamisen ohella Adelaïde Ehrnrooth oli ah-
kera runoilija. Hän kirjoitti sekä omaksi että muiden iloksi – Adelaïde 
Ehrnroothin runoja luettiin sukulaisten ja ystävien nimipäivillä, synty-
mäpäivillä, hautajaisissa ja joulujuhlissa.178 Niin sanotun käyttörunou-
den kirjoittaminen oli säätyläisnaisille tyypillistä toimintaa. Runoja lu-
ettiin ääneen esimerkiksi lahjojen avaamisen yhteydessä syntymäpäi-
vinä tai jouluna, mikä loi yhteisiä rituaaleja. Runojen painopiste ei ollut 
kirjallisessa kunnianhimossa vaan sosiaalisten suhteiden rakentami-
sessa – niiden avulla määriteltiin lähipiiri ja vahvistettiin ihmisten väli-
siä suhteita. Iloisten perhejuhlien ohella käyttörunous liittyi myös su-
ruun. Adelaïde Ehrnroothin painettu esikoinen, ystävän hautajaisiin 
vuonna 1856 ilmestynyt Vid en ung moders graf oli ajalleen ja aatelis-
säädylle tyypillinen runo – kirjoitettu tietylle henkilölle tiettyyn tapahtu-
maan, yhdentoista varsin lyhyen säkeen muodossa. Sanomalehtiin kir-
joitettujen jatkokertomustensa myötä Ehrnrooth lähti hakemaan kirjoi-
tuksilleen laajempaa yleisöä. Se kertoo Adelaïde Ehrnroothin itseluotta-
muksesta ja rohkeudesta. 1860-luvulla kirjoittava nainen – tai kirjoit-
tava aatelinen – oli vielä poikkeus.179  

Huhtikuussa 1863 Adelaïde Ehrnrooth lähetti runojaan luettavaksi 
yliopiston historian professorille Zachris Topeliukselle. Tämä oli vir-
kansa ohella Suomen merkittävin näytelmäkirjailija, joka kirjoitti myös 
runoja ja tarinoita. Adelaïde Ehrnroothin ja Zachris Topeliuksen tutus-
tutti toisiinsa vapaaherra Johan Reinhold Munck, Adelaïde Ehrnroothin 
sukulainen.180 Ehrnrooth yhdisti runoilijan viittaansa aatelisneidin om-
pelutaidot ja toimitti runojensa ohessa kauniisti kirjaillun pitsiliinan lah-

                                                                     
176) Familjen Wärnsköld. Finlands Allmänna Tidning 199–238/1863, 292–296/1863; 

Se och icke se. Finlands Allmänna Tidning 94–118/1864. 
177) Landgren 1988, 394; Leino-Kaukiainen 1988, 605. Ehrnroothin Familjen 

Wärneskiöld ilmestyi 37-osaisena, mutta ei vetänyt vertoja Hufv-
udstadsbladetissa vuonna 1869 julkaistulle tarinalle Riksgrefvinnan Gisela, jossa 
oli peräti 120 osaa. Keskimääräisesti tarkasteltuna 1860- ja 1870-luvuilla julka-
istuissa jatkokertomuksissa oli noin 25 osaa. 

178) Dikter. Adelaïde Ehrnroothin kokoelma, SA. Kokoelma pitää sisällään Adelaïde 
Ehrnroothin perheenjäsenilleen ja juhlatilaisuuksiin kirjoitettuja runoja. 

179) Ollila 2000b, 67–68. 
180) Munckin täti Hedvig Sophia Munck oli Adelaïde Ehrnroothin isoäiti. AE ZT:lle 

14.4.1863, Zachris Topeliuksen kokoelma, coll. 244.16, KK. 
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jaksi professorille. Joko laskelmoidusti tai huomaavaisesti liina oli kir-
jailtu Topeliuksen lempikukkasin. Lahjaan ja runoihin mieltynyt Zachris 
Topelius tarjosi eteenpäin pyrkivälle runoilijalle kannustavaa ohjausta. 
Nimimerkin A-ï-a suojissa julkaistu kokoelma sai nimekseen Sagor och 
Minnen af A-ï-a ja se näki päivänvalon joulun alla 1863. Topelius kirjoitti 
suojattinsa kokoelmaan esipuheen.181 

Sagor och minnen af A-ï-a oli pieni ja vaatimaton vihkonen, joka si-
sälsi 31 runoa. Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti aamuisin: hän heräsi äitinsä 
ja vanhemman sisarensa tavoin neljältä, mutta kartanon töiden sijasta 
hän käytti varhaiset aamutunnit kirjoittamiseen ja lukemiseen.182 Nimi-
merkki A-ï-a, jota Ehrnrooth käytti tässä yhteydessä ensimmäisen ker-
ran, tuli Ehrnroothin lapsuudesta, sillä perhepiirissä häntä kutsuttiin 
usein samalla nimellä. Nimimerkin käyttö tai anonyymina julkaiseminen 
oli tyypillistä 1800-luvun naiskirjoittajille, ja monet varhaisista naisten 
kirjoittamista teksteistä julkaistiin joko nimimerkillä tai kokonaan ni-
mettömänä. Fredrika Wilhelmina Carstensin vuonna 1840 julkaistun ro-
maanin Murgrönan yhteydessä ei mainita tekijää lainkaan. Murgrönan 
on ensimmäinen Suomessa julkaistu romaani, ja se oli tyylilajiltaan kir-
jeromaani.183 Adelaïde Ehrnroothin aikalaisista esimerkiksi Fredrika 
Runeberg julkaisi ensimmäisen teoksensa nimellä Teckningar och 
drömmar af –a –g (1861) ja Emilie Björkstén runokokoelmansa Sand-
perlor vuonna 1864 nimimerkillä exxx. Marie Linder kirjoitti puolestaan 
nimimerkillä Stella.184 

Adelaïde Ehrnroothin ensimmäisen runokokoelman julkaisua var-
josti Emilie-sisaren kuolema vain muutama kuukausi ennen sen ilmes-
tymistä. Se ei ehtinyt heijastua kokoelman runoihin, jotka oli kirjoitettu 
jo ennen Emilien sairastumista. Tästä huolimatta runokokoelman maa-
ilma on alakuloinen. Magnus-veljen sotakokemukset tulevat esiin ru-
nossa Den trötte kämpen, joka ottaa kantaa Kaukasian-taistelujen kau-
huihin. Sevastopolin taisteluihin osallistunut Magnus Ehrnrooth ei sa-
lannut sotatoimien vastenmielisyyttään kirjeissään kotiin, joten Ade-
laïde Ehrnroothilla oli yksityiskohtaista tietoa, jotka suodattuivat ru-
noksi piirityksen verisistä päivistä ja lopulta sotilaan sankarikuole-
masta.185 Tre illusioner toteaa puolestaan vapauden olevan pelkkä sana, 
runouden vain uni ja rakkaudenkin loppuvan ajan myötä. 

                                                                     
181) A-ï-a 1863; ZT AE:lle 12.6.1863, Adelaïde Ehrnroothin kokoelma, SA; AE ZT:lle 

14.4.1864, Zachris Topeliuksen kokoelma, coll. 244.16, KK. 
182) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin 

kokoelma, nide XXIII, ÅAB. 
183) Carstens 1840; Mäkelä 1989, 84–88; Grönstrand 2001, 24.  
184) Runeberg 1861; Mäkelä 1989, 120; Manninen 1989, 140. 
185) ”Tämä piirityssota on totisesti hirvittävää – järjestelmällistä, harkittua 

teurastamista niin yöllä kuin päivällä. Tänään meidän oli koottava yli 200 päätä 
vailla olevaa ruumista, jotka jo puolitoista vuorokautta olivat reunustaneet 
kenttää. Sellaisia näkymiä meillä on silmissämme yhtä mittaa ja se tekee 
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Adelaïde Ehrnroothin alakulo paistoi läpi hänen runoistaan, mutta 
hän suri elämänkohtaloaan suorasanaisemmin ystävälleen Mimmi Ho-
vingille: 

”Tytön nukahdettua makasin syvissä ajatuksissa, jotka 
päättyivät katkeriin kyyneliin johtuen tästä elämän jatku-
vasta kertosäkeestä, jonka nimi on – hyvästit! Pian sanon 
myös tytölleni hyvästit ja kun sitten näen menneisyyteni 
niin iloisena ja elämänhaluisena ja nykyisyyden niin tyh-
jänä ja hiljaisena, silloin haluan kallistaa pääni ja nukkua – 
vaikka olisi kyseessä se pitkä, syvä, hyvä uni haudassa!”186  

Kirjettä kirjoittaessaan Adelaïde Ehrnrooth oli noin 40-vuotias nai-
maton nainen, joka oli juuri menettänyt nuorimman sisarensa lavantau-
dille. Myös rakastettu isä, Rosina-sisar ja yksinäinen Magnus-veli olivat 
kuolleet. Nuorin veli Casimir oli lähetetty palvelukseen samoille paha-
maineisille Kaukasian sotakentille, jotka olivat jättäneet jälkensä Mag-
nus Ehrnroothin mielenterveyteen. Adelaïde Ehrnroothin kihlausten ka-
riuduttua hänellä ei myöskään enää ollut mahdollisuutta saada omaa 
perhettä ja lapsia – aikalaisten ajattelumaailman mukaisesti hänen elä-
mänsä alkoi kääntyä ehtoopuolelle. Nuori Rose Marie oli Adelaïde Ehrn-
roothin elämän kiinnekohta, mutta hänellä ei ollut virallista suhdetta tyt-
töön, jota hän piti lähes omana tyttärenään. 

Samaan aikaan Adelaïde Ehrnroothin kirjallinen ura oli kuitenkin 
aluillaan, ensimmäinen runokokoelma oli saanut kiitosta ja esipuheen 
itseltään Zachris Topeliukselta. Adelaïde Ehrnrooth oli muutoksen kyn-
nyksellä. Hänen surunsa nousi yksinäisyydestä ja mahdollisesti siitä aja-
tuksesta, että elämän parhaat vuodet olivat jo ohitse – siitä kielivät lai-
nauksen viittaus hautaan ja toistuviin jäähyväisiin. Kirjeestä nouseva 
katkeruus ja elämän aallonpohjan korostaminen toimivat kuitenkin 
myös moottorina elämänmuutokselle. Adelaïde Ehrnroothista kirjoite-
tuista muistokirjoituksista ja erityisesti hänen omista myöhemmistä kir-
joituksistaan välittyi tarmokkuus – hän ei taipunut surunsa alle vaan 
käänsi elämässään uuden lehden. 

                                                                     
oleskelun täällä ajanmittaan vastemieliseksi.” Magnus Ehrnrooth Elise Ehrn-
roothille 29.5.1854. Ehrnrooth 2002, 39. Runossa puolestaan Adelaïde kirjoittaa: 
”Då kom der slutligen en dag – en dyster, blodig dag! I häfden är den tecknad upp 
med gräsligt mörka drag.” 

186) Adelaïde Ehrnrooth Mimmi Hovingille 28.6. [ei vuosilukua, Helena Wester-
marckin (1928, 158) mukaan v. 1864]. Mimmi Hovingin kokoelma, SLS. 
Alkuperäinen: ”Men när flickan hade somnat in förfäll jag i djupa tankar som slu-
tades med bittra tårar öfver detta lifvets eviga refräng som heter – afsked! – Snart 
skall jag också säga min flicka farväl och när jag sedan ser mig omkring i mitt min 
fordom så talrika och lefnadslustiga nu så toma och tysta famillering - då ville jag 
gerna luta med hufvudet och somna – vore det än den långa, djupa, goda sömnen 
i grafven!” 
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Viimeisiä Seestan-vuosia määritti Adelaïde Ehrnroothin voimakas 
tunneside Rose Marie Boijeen. Mimmi Hovingille kirjoitetun kirjeen 
lause ”pian sanon myös tytölleni hyvästit” kertoo rakkaudesta sisarenty-
tärtä kohtaan ja pelosta joutua luopumaan tästä. Myös Hoving koki, että 
Rose Marie Boijen avulla Adelaïde Ehrnrooth pyrki täyttämään jotain 
puuttuvaa elämässään: 

”Hän kantoi ikuista vertavuotavaa haavaa, vaikka hänellä 
olikin rakas Rose Marie, josta tuli hänen lohtunsa ja ainai-
nen seuralaisensa.”187 

2.7. Nuoruudenkokemukset itseymmärryksen   vahvis-
tajina 

Adelaïde Ehrnroothin elämä syntymästä 1860-luvulle saakka kattaa sen 
ajan, joka 1800-luvulla miellettiin aatelisnaisen elämän aktiiviseksi 
osaksi. Naisen elämän painopisteenä olivat avioliitto, perhe ja lapset. 
Vaihdevuosien myötä naisen elämäntehtävän katsottiin päättyneen, las-
ten syntymisen aika oli ohi ja naisen sopi vetäytyä kotikartanon suojiin. 
25-vuotishääpäivä nähtiin usein naisten kohdalla merkittävänä virstan-
pylväänä keski-iästä vanhuuteen. Kun keskimääräinen naimisiinme-
noikä naisilla oli 23 vuotta, juhlittiin hopeahääpäivää usein hieman alle 
50-vuotiaana.188  

Adelaïde Ehrnrooth eli elämänsä ensimmäisen kolme vuosikym-
mentä pyrkimyksenään solmia avioliitto. Hän kihlautui vielä 34-vuoti-
aana, mutta kihlaus ei johtanut vihkimiseen. Hänen pensionaattikoulu-
tuksensa, matkansa ja osallistumisensa seurapiiritapahtumiin osoittavat 
systemaattisen pyrkimyksen säädynmukaiseen, traditionaaliseen elä-
mään. Pyrkimysten epäonnistuminen ja yksinäisyyden tunteet suistivat 
hänet syvään alakuloon, mikä näkyi erityisesti Sagor och minnen -runo-
kirjan melankolisessa sävyssä ja surullisessa kirjeessä ystävälle Mimmi 
Hovingille. Toisaalta Ehrnroothin elämässä näkyy myös toinen ulottu-
vuus. Riehakkuus niin Euroopan-matkalla kuin Pietarin palatseissa, 
kiinnostus kirjoittamiseen ja lukemiseen ja pyrkimys rohkeuteen veljien 
rinnalla kertovat myös naisesta, jonka elämä rakentui moniulotteisena 
kokonaisuutena. Rakkaus sisarentyttäreen säilyi Ehrnroothin elämän 
kantavana voimana ja osoittaa äitiyden ulottuvuuden mahtuneen myös 

                                                                     
187) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin 

kokoelma, nide XXIII, ÅAB. Alkuperäinen: ”Hon bar nog på ett ständigt blödande 
sår fastän hon hade sin älskling Rose Marie som blef hennes tröst och ständige 
sällskap.”  

188) Rundquist 1989, 303; Häggman 1994, 88. 
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naimattoman naisen elämänkaareen. Adelaïde Ehrnrooth elämän alku-
puoli osoittaa Ehrnroothin sukupiirin tiiviyden ja sen merkityksen Ade-
laïde Ehrnroothin myöhemmälle julkiselle toiminnalle. 

Vahva kokemus kumppanuudesta isän kanssa liitti Ehrnroothin vah-
vemmin veljiinsä kuin sisariinsa. Heidän ja isänsä kautta hän samaistui 
aatelisupseerin ideaalityyppiin. Hänestä tuli Ehrnroothin naisvaltaisen ta-
louden vastuunkantaja erityisesti Rose Marie Boijen kasvattamisen 
myötä. Positiivisen isäsuhteensa myötä Adelaïde Ehrnroothin usko it-
seensä kasvoi. Auktoriteettiasema, jota hän myöhemmin hyödynsi toimin-
nassaan kirjoittajana ja naisasianaisena, syntyi lapsuuden ja nuoruuden 
positiivisista kokemuksista ja seurapiireissä luoduista verkostoista. Ehrn-
roothin yhteydenotto Zachris Topeliukseen paljasti itsevarman toimijan, 
joka uskoi omaan toimintaansa. Tämä yhteydenotto onnistui ja poiki pit-
kän ja Ehrnroothille erittäin hyödyllisen tuttavuussuhteen. 

Luvussa käsitellyt teemat ovat osoittaneet, että Ehrnroothin jo nuo-
rena omaksuma upseeri-identiteetti kehittyi ja vahvistui hänen suhtees-
taan isäänsä Gustaf Adolf Ehrnroothiin. Myöhemmin hänen elämässään 
esiinnoussut identiteetti naisasian esitaistelijana nosti Ehrnroothin 
omassa ajattelussaan muiden naisasianaisten yläpuolelle. Tässä luvusta 
on tullut esiin, että Ehrnrooth profiloitui myös sukupiirinsä sisällä mui-
den naisten yläpuolelle. Hän koki itsensä vahvemmaksi ja rohkeam-
maksi kuin sisarensa. Tämä vahvisti hänen itseymmärrystään yhteiskun-
nallisena toimijana. 
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3. YHTEISKUNNALLISEKSI TOIMIJAKSI 

Tässä luvussa tarkastelen Adelaïde Ehrnroothin ratkaisuja ja sukupiiriä 
1860-luvulla, kun hän perheineen muutti Nastolasta suuriruhtinaskun-
nan pääkaupunkiin Helsinkiin. Pohdin Ehrnroothin yhteiskunnallista 
heräämistä, hyväntekeväisyystyötä ja kirjoittamista suhteessa pääkau-
pungin viriävään kulttuuri- ja järjestöelämään. Luvussa nousee esiin, 
että aatelisnaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ensiaskeleet tapah-
tuivat oman säädyn piirissä. Myös järjestäytyminen, joka oli tässä tärke-
ässä roolissa, tapahtui aluksi aatelissäädyn sisällä. 

3.1. Nastolasta Helsinkiin 

Ehrnroothin kutistunut perhekunta koostui 1860-luvulla enää Johanna, 
Elise ja Adelaïde Ehrnroothista. He muuttivat Hämeestä Helsinkiin hei-
näkuussa 1864. Adelaïde Ehrnroothille muutto oli odotettu ja toivottu. 
Jo vuoden alussa hän oli purkanut ystävälleen kyllästymistään Hämeen-
linnan tuttuihin piireihin:  

”Täällä kaupungissa on niin kammottavan ikävää, että nos-
tan käteni kiitollisena ilmaan päästessäni livahtamaan 
pois.”189  

Ehrnroothien muuton taustalla olivat sukupiirissä tapahtuneet muu-
tokset. Tärkeä tekijä oli Johanna Ehrnroothin omistuksessa olleen Sees-
tan kartanon myynti vuonna 1863 Carl Albert Ehrnroothille, joka oli 
mennyt naimisiin Lovisa Fredrika Adelaide de Geerin kanssa edellisenä 
kesänä. Kauppahinta oli 100 000 markkaa.190 Samoin kuin isänsä 1820-
luvulla, myös Carl Ehrnrooth halusi vakiinnuttaa Seestan perheensä ko-
diksi, vaikka työ Senaatin protokollasihteerinä pitikin heidät Helsingissä 
pääosan vuodesta. Toinen tärkeä tekijä naisten muutolle oli Robert 
Ehrnroothin siirtyminen Hämeenlinnan tarkk’ampujapataljoonan ko-

                                                                     
189) Adelaïde Ehrnrooth Mimmi Hovingille 3.1.1864. Mimmi Hovingin kokoelma, 

SLS. Alkuperäinen: ”Här i stan är så fruktansvärd tråkigt att man må upplyfta 
sina händer i tacksamhet för att slippa härifrån.” 

190) Hollolan käräjäkunnan ilmoitusasiain pöytäkirja 28.3.1884, § 1, HMA. Johanna 
Ehrnroothin perukirja osoittaa, että koko kauppahintaa ei koskaan maksettu, 
vaan Carl Ehrnrooth maksoi äidilleen pääomasta vuosittaista 6 %:n korkoa. Jo-
hanna Ehrnroothin perukirja 21.11.1873, Helsingin raastuvanoikeuden arkisto, 
Ec:4, perukirjat 1873–1874. HKA. Seestan omistussuhteista ks. Jutikkala & Ni-
kander 1946, 462. 
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mentajan paikalta Suomen Kaartin komentajaksi. Hänen asemapaik-
kansa vaihtui Helsinkiin. On havaittavissa, että Robert Ehrnroothin 
ylennyksen myötä Ehrnroothin sukupiirin maantieteellinen painopiste 
siirtyi Helsinkiin. Johanna, Elise ja Adelaïde Ehrnrooth halusivat muut-
taa lähemmäs perheenjäseniään.191 

Muutoksen tuulet puhalsivat Adelaïde Ehrnroothin uudessa kotikau-
pungissa: säätyvaltiopäivät kokoontuivat keväällä 1863 yli 50 vuoden 
tauon jälkeen, mikä vilkastutti Helsingin tunnelmaa. Vironniemen vaa-
timattomasta kasarmikaupungista oli tullut Suomen suuriruhtinaskun-
nan pääkaupunki vuonna 1812. Senaatti ja laaja virkamiehistö sekä ve-
näläinen upseeristo ja lukuisat kylpylävieraat lisäsivät kaupungin yläluo-
kan määrää ja toivat Helsinkiin suuren maailman tuntua. 1860-luvun li-
beraalit suuntaukset ja taloudellinen kasvu muuttivat edelleen kaupun-
gin ilmapiiriä, mikä näkyi esimerkiksi kirjallisuuden julkaisemisen lähes 
räjähdysmäisenä lisääntymisenä verrattuna edelliseen vuosikymme-
neen. Keisarillinen Aleksanterin yliopisto muutti Turusta Helsinkiin 
vuonna 1828, ja yliopistomaailmassa nousseet pohdinnat vapaudesta, 
moraalista, valtiosta ja kielestä loivat uusia tasoja eliitin vuorovaikutuk-
seen. Koko keisarikuntaa ravistelleet muutokset olivat alkaneet jo Ehrn-
roothinkin perhepiiriä koskettaneesta Krimin sodasta: kohtalokkaan ta-
kapajuiseksi osoittautunut Venäjä kaipasi kipeästi taloudellisia ja soti-
laallisia uudistuksia. Rautatie ja lennätin nopeuttivat tiedonkulkua, ja 
infrastruktuurin kehittyessä suuriruhtinaskunnassa käynnistyi politii-
kan, kulttuurin ja talouden kentille ulottunut muutosten vyöry.192 

Adelaïde Ehrnrooth oli saanut perinteisen aatelisneidin kasvatuk-
sen: hän oli sivistynyt ja koulutettu, varakasta maa-aatelia ja upseeristoa 
edustaneen perheen älykäs ja sananvalmis tytär. Helsinkiin muuton ai-
kaan Adelaïde Ehrnrooth oli kuitenkin jo lähes 40-vuotias, ja oli saanut 
käytännössä kokonaan hyvästellä ajatukset perheestä ja avioliitosta. Hä-
nen pensionaattikoulutuksensa ja aatelinen perhetaustansa tarjosivat 
kuitenkin myös muuta kuin pohjan hyvälle avioliitolle: kielitaitoinen ja 
valistunut nainen pärjäsi naimattomanakin Helsingin seurapiireissä. 
Robert Ehrnrooth Suomen Kaartin komentajana ja Carl Ehrnrooth laa-
joine tuttavapiireineen tarjosivat Adelaïde Ehrnroothille helpon reitin 
Helsingin ylimpiin seurapiireihin.193 Elämä Helsingissä merkitsi Ade-
laïde Ehrnroothille mahdollisuutta laajentaa sosiaalisia verkostojaan ja 
osallistua aiempaa syvällisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

                                                                     
191) Ehrnrooth, Gustaf Robert. Suomalaiset kenraalit ja amiraalit Venäjän so-

tavoimissa 1809–1917 -verkkojulkaisu; Carpelan 1954, 284, 286–287. 
192) Jutikkala & Nikander 1946, 462; Klinge ja Kolbe 2007, 29–31; Gluschkoff 2008, 

63–65; Kuisma 2015, 79. 
193) Sekä Robert että Carl Ehrnrooth olivat naimisissa kreivillisen de Geer -suvun jä-

senten kanssa. Lisäksi Robertin asema Suomen Kaartin komentajana liitti hänet 
osaksi pääkaupungin ylintä kerrosta. Hilpinen 2017, 152–153. 
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Johanna, Elise ja Adelaïde Ehrnroothin ensimmäinen koti löytyi Fa-
saanin korttelista. Se sijaitsi Helsingin viidennessä kaupunginosassa An-
nankadun, Iso Roobertinkadun, Uudenmaankadun ja Yrjönkadun väliin 
muodostuvassa korttelissa. Alue oli Helsingin varakkaiden suosiossa, 
joskaan ei niin arvostettu kuin Kruununhaan valtaeliitin asuinalue. Sa-
massa korttelissa Ehrnroothien kanssa asui Johanna Ehrnroothin suku-
lainen, senaattori Adolf Fredrik Munck perheineen. Alueen rakennukset 
olivat puisia, yksikerroksisia taloja. Ehrnrootheilla oli oma piha, jossa 
naisilla oli pieni keittiöpuutarha.194 

Adelaïde Ehrnroothin veljen Carl Ehrnroothin kotitalous Helsingissä 
oli laaja, sillä suuren perheen lisäksi huonekuntaan kuului 11 palvelijaa. 
Ehrnroothin naisväen koti oli sen sijaan varustukseltaan vaatimatto-
mampi, eikä henkilökuntaakaan ollut kuin kolme Seestasta mukana 
muuttanutta palvelijaa.195 Helsingissä perheen kokoontumispaikka, 
Ehrnroothin sukupiirin yhteinen tila, ei ollutkaan enää Johanna Ehrn-
roothin vaan Carl tai Robert Ehrnroothin koti. Poikien ollessa nuorem-
pia, perheen yhteisenä tilana oli ollut Seestan kartano, jossa he vieraili-
vat säännöllisesti loma-aikoinaan. Nyt ikääntyvä äiti ja naimattomat si-
saret siirtyivät vähitellen sivuun, ja sukupiirin keskiöön nousivat per-
heelliset pojat vaimoineen ja lapsineen. Sukupiirin ydin oli todennäköi-
sesti Carl Ehrnrooth. Hänen siviilivirkansa Senaatin palveluksessa mah-
dollisti tasaisemman elämän kuin Robert Ehrnroothin työtehtävät Suo-
men Kaartin johdossa, vaikka myös Suomen Kaartille 1860-luku oli 
poikkeuksellisen rauhallinen ajanjakso.196 Myöhempinä vuosina, Carl 
Ehrnroothin jo kuoltua, perheen yhteiset kokoontumiset ja juhlapyhät 
vietettiin useimmiten Robert Ehrnroothin tilavassa kaupunkikodissa tai 
tämän omistamassa Tervikin kartanossa.197 

Muutto Helsinkiin jätti kartanotalouden ylläpitoon liittyneet tehtä-
vät pois päiväjärjestyksestä ja mullisti siten Adelaïde Ehrnroothin ja hä-
nen perheensä arjen. Kaupungissa elämä oli kevyempää, mutta riippu-
vaisempaa torin ja myymälöiden tarjonnasta. Tämä tarkoitti myös aiem-
paa suurempaa riippuvuutta rahasta. Vaikka kaupunkiasuminen mah-
dollisti jonkinasteisen omavaraisuuden, ei se ollut mitään verrattuna 
Seestan viljaviin peltoihin, kotieläimiin ja puutarhaan. Ruokakulujen ja 

                                                                     
194) Helsingin jakamattoman srk:n muuttokirja 1864, n:o 452 Ehrnrooth, Jeannette; 

Helsingin jakamattoman srk:n rippikirja III 1856–1869,108, Helsingin jakamat-
toman seurakunnan arkisto, KA; Helsingin jakamattoman srk:n rippikirja III 
1870–1881,108, Helsingin jakamattoman seurakunnan arkisto, KA; Westermarck 
1928, 302; Ramsay 1908 II, 49.  

195) Helsingin jakamattoman srk:n rippikirja 1856–1869, 108, Helsingin jakamatto-
man seurakunnan arkisto, KA; Helsingin jakamattoman srk:n rippikirja 1870–
188, 155, Helsingin jakamattoman seurakunnan arkisto, KA. 

196) Ekman 2006, 233. 
197) AE CE:lle 16.6.1889, 30.4.1892, 9.1.1894. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 

PR:217, KA. Sukudynamiikan muutoksista ks. Davidoff 2012, 134.  
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palvelusväen palkkojen lisäksi myös kaupunkiasunnon vuokra täytyi 
maksaa. Mukavan, hyvällä alueella sijainneen kodin vuokra vei lähes nel-
jänneksen Johanna Ehrnroothin 7 200 markan vuosituloista.198 Adelaïde 
Ehrnrooth sai pientä eläkettä Sotaväen leski- ja orpokassasta, mutta 
perhe tarvitsi myös lisätuloja. Niitä kertyi ainakin ranskantunneista, 
joita Adelaïde Ehrnrooth piti nuorille ylioppilaille. Tämän ohella hän 
saattoi saada korvausta sanomalehdissä julkaistuista jatkokertomuk-
sista. Lehdet maksoivat yleensä palkkion ainakin teatterista, taiteesta ja 
kirjallisuudesta kirjoittaneille avustajilleen.199 

Sen sijaan Suomen Ritarihuoneen ylläpitämän aatelisen neitsytapu-
laitoksen palveluihin Ehrnroothit eivät turvautuneet. Ainoastaan Rose 
Marie Boijen isä haki tyttärelleen rahaa vuonna 1855 perustetusta nai-
mattomien aatelisnaisten eläkekassasta. Axel Boije anoi tyttärelleen ra-
hoitusta heti kun se oli mahdollista, lokakuussa 1856. Laitoksen luon-
teesta johtuen Rose Marie Boije alkoi saada eläkettä kuitenkin vasta huh-
tikuussa 1894, joten sillä ei ollut juurikaan merkitystä hänen toimeentu-
lonsa turvaamisessa. Aatelisen neitsytapulaitoksen perustaminen kertoo 
naimattomien aatelisnaisten tukalasta tilanteesta: naisten työnteko ei ol-
lut säädynmukaista, joten aatelisneidit asuivat usein ikääntyneiden su-
kulaistensa tai veljiensä talouksissa. Monesti naimattomat naiset tulivat 
hyvin toimeen sukulaistensa tuella, mutta heidän taloudellinen ase-
mansa oli epävarma ja henkilösuhteista riippuvainen. Neitsytapulaitos 
perustettiin korjaamaan heidän taloudellista tilannettaan. Sen myöntä-
mät avustukset eivät kuitenkaan olleet riittäviä itselliseen elämään.200 

Johanna Ehrnroothin suhtautuminen palkkatyötä tekevään aatelis-
naiseen henki sitä yleistä säätysidonnaista mielipidettä, joka teki aatelis-
neitien taloudellisesta asemasta tukalan: ”Nainen, joka saa palkkaa ei 

                                                                     
198) Johanna Ehrnrooth oli lainannut Carl Ehrnroothille pääomaa yhteensä 115000 

FM, josta 6 % korko 6900 FM. Johanna Ehrnrooth oli lainannut myös Casimir 
Ehrnroothille pääomaa 2000 FM, josta 5 % korko 100 FM. Lisäksi korkotuloja 
tuli Suomen valtionlainaobligaatioiden pääoma 1584 FM, josta 6 % korko 95,04 
FM, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen obligaatioiden pääoma 1755 FM, josta 4,5 % 
korko 78,98 FM, Suomen lainaobligaatioiden pääoma 950 FM, josta 4,5 % korko 
42,75 FM ja Rautatieobligaatioiden pääoma 300 FM, josta 4,5 % korko 13,50 FM. 
Johanna Ehrnroothin perukirja 21.11.1873, Helsingin raastuvanoikeuden arkisto, 
Ec:4, perukirjat 1873–1874. HKA.  

199) Adelaïde Ehrnroothin kuollessa v. 1905 Sotaväen leski- ja orpokassan eläkkeen 
suuruus oli 800 mk vuosittain, mutta rahan arvo ja siten palkkioiden ja hintojen 
suuruus saattoi vuosien saatossa vaihdella suurestikin. Adelaïde Ehrnroothin pe-
rukirja 27.2.1905, Helsingin raastuvanoikeuden arkisto, Ec:66, perukirjat 1905. 
KA; Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927, Helena Wester-
marckin kokoelma, volymen XXIII, ÅAB; Landgren 1988, 371; Kuusterä 1997, 10. 

200)  Aatelisen neitsytapulaitoksen matrikkeli, n:o 250 Boije, Rose Marie, FRHA; 
Wassholm 2013, 169–172. Aatelinen neitsytapulaitos myönsi vakituisen eläkkeen 
uusille jäsenille aina sitä mukaa, kun vanhoja eläkkeitä lakkautettiin eläkkeensaa-
jan kuoleman tai naimisiinmenon myötä. Prosessi saattoi kestää vuosia, kuten oli 
laita Rose Marie Boijen tapauksessa. 
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ole mitään muuta kuin piika” muisteli Mimmi Hoving tämän sano-
neen.201 Ajattelumallilla oli juurensa syvällä aatelin ihanteissa, mutta 
Adelaïde Ehrnrooth ei jakanut äitinsä mielipidettä. Ylempien säätyjen 
naisten suhde palkkatyöhön oli hitaasti muuttumassa, ja palkkatyötä te-
kevät säätyläisnaiset olivat osa yhteiskuntaa jo 1800-luvun alkupuolella. 
Vuosisadan edetessä heidän osuutensa väestöstä kasvoi. Tähän vaikutti 
vuoden 1864 lakimuutos, joka teki naimattomat naiset oikeustoimikel-
poisiksi ja antoi heille oikeuden hallita omia tulojaan. Varakkaat porva-
risnaiset, kotiopettajat ja pienyrittäjät muuttivat käsitystä naisen hyväk-
sytystä roolista yhteiskunnassa, vaikka he joutuivat usein työntekoon ta-
loudellisen tilanteensa pakottamina, ammattiin ajautuneina tai joutu-
neina. Osa ammatissa toimineista naisista haki työnteosta myös tyydy-
tystä kunnianhimolleen ja taloudellista menestystä – näiden naisten 
määrä kasvoi 1800-luvun kuluessa.202 Suomalaisen aatelin parissa am-
matissa toimineita naisia ei kuitenkaan yksittäisiä hovineitejä tai kou-
lunjohtajia lukuun ottamatta juuri ollut ennen 1860-lukua.203 

Adelaïde Ehrnroothin ja hänen äitinsä väliset näkemyserot naisten 
työskentelystä käyvät konkreettisesti ilmi siinä, että vuoden sisällä äi-
tinsä kuolemasta Adelaïde Ehrnrooth perusti suomalaisten naisten lää-
kärikoulutusta tukevan rahaston.204 Hänelle naisten oikeus koulutuk-
seen ja ammattiin oli tärkeä päämäärä. Se näkyi hänen jatkokertomuk-
sissaan jo 1860-luvulla ja hän työskenteli saman tavoitteen eteen käytän-
nössä kuolemaansa saakka. Johanna Ehrnroothkaan ei vieroksunut var-
sinaista työntekoa, minkä osoittaa hänen uurastuksensa Seestan karta-
nossa puolisonsa kuoltua. Ongelma piili palkassa ja taloudellisen edun 
tavoittelemisessa, joita ei kumpaakaan nähty aatelisen arvolle sopivana. 
Aateliset virkamiehet ja upseerit saivat toki työstään palkkaa, mutta hei-
dän toimintansa painopiste oli säädyn ihanteen mukaisesti valtion pal-
velijana. Aatelisia liikemiesupseereja toimi jo 1700-luvun Viaporissa, 
mutta pääsääntöisesti 1860-luvulle saakka aateli asemoi itsensä ennen 
muuta valtion ja hallitsijan edun valvojiksi, voittoa tavoittelevien porva-
reiden vastavoimaksi.205 Tähän ihanteeseen eivät sopineet palkkatyö tai 
liiketoimet, sillä niiden nähtiin monesti asettuvan ristiriitaan valtion 

                                                                     
201) Rose Marie Boijen kotiopettajatar 1860-luvulla. Mimmi Ambrosiani Helena 

Westermarckille 6.12.1927. Helena Westermarckin kokoelma, volymen XXIII, 
ÅAB. 

202) Vainio-Korhonen 2012, 165–166; Ilmakunnas, Vainio-Korhonen, Rahikainen 
2017, 17.  

203) Snellman 2014, 112–113, 158; Rahikainen 2017, 257. Snellman on nähnyt jä-
rkeväksi tilastoida ammattinimikkeen saaneita aatelisnaisia vasta 1860-luvulta 
lähtien, sillä sitä ennen naisia oli vain yksittäisiä hovineitoja tai koulunjohtajia eri 
vuosikymmeninä. Tällaisia koulunjohtajia oli esimerkiksi Adelaïde Ehrnroothin 
käymän pensionaattikoulun johtaja vapaaherratar von Rosén. 

204) Adelaïde Ehrnroothin ja naislääkäreiden suhteesta ks. luku 4.3. 
205) Granqvist ja Gustafsson 2013, 154–155, 163. 
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edun kanssa. Palkkatyötä karsastettiin erityisesti kodin, äitiyden ja avio-
liiton piiriin kasvatettujen aatelisnaisten kohdalla.206 

Johanna Ehrnroothin lausahdus osoittaakin aateliskulttuurin sisällä 
1800-luvun jälkipuolella tapahtuneen muutoksen: hänelle oli ennen 
kuulumatonta, että aatelisneidit olisivat tehneet ansiotyötä, mutta hänen 
tyttärelleen ansiotyö oli elämisen edellytys ja halu: sekä Adelaïde Ehrn-
rooth että seuraavaa sukupolvea edustanut Rose Marie Boije halusivat 
toimia aktiivisesti myös kodin ulkopuolella. Aatelisneitien työntekoa ei 
enää 1800-luvun jälkipuolella nähty samanlaisena poikkeuksena kuin 
aiemmin ja työtä tekevien naisten määrä lisääntyi merkittävästi – myös 
ylimmän säädyn oli sopeuduttava yhteiskunnan muutospaineisiin. Vuo-
sisadan loppua kohti kulkiessa säädyn ammatillistuminen laajentui sekä 
miesten että naisten osalta. Virkamiesten ja sotilaiden rinnalle nousi ju-
risteja, liikemiehiä, metsänhoitajia ja opettajia. Aateli suuntautui voi-
makkaasti talouselämään ja erityisesti tehdasteollisuuteen. Tämä näkyi 
myös Ehrnroothin suvussa.207 Adelaïde Ehrnroothin kohdalla uusi elämä 
Helsingissä tarkoitti parempia mahdollisuuksia kirjalliseen työhön ja 
uusia mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

3.2. Ehrnrooth kirjailijana 

Adelaïde Ehrnroothin oli fiktiivisten tekstien, romaanien ja jatkokerto-
musten, kirjoittajana tuotteliaimmillaan näinä 1860-luvun vuosina. Jo 
Nastolan Seestassa asuessaan hän heräsi aamuisin kello neljältä kir-
joittamaan, ja Helsingissä mahdollisuuksia kirjoittamiselle on enem-
mänkin kodinhoitoon ja kartanoon liittyneiden velvollisuuksien vähen-
tyessä.208 Sagor och minnen -runokokoelman jälkeen Ehrnrooth kir-
joitti lukuisia jatkokertomuksia, joita eri sanomalehdet mieluusti jul-
kaisivat. Kuten Fredrika Runebergin, myös Adelaïde Ehrnroothin tari-
nat käsittelivät naisten rajoitettua yhteiskunnallista asemaa. Samaa ai-
hetta kosketteli myös Ehrnroothin aikalainen ja säätytoveri Marie Lin-
der romaanissaan En Qvinna af vår tid (1867). 1800-luvun puolivälissä 
oli varsin tyypillistä muotoilla yhteiskunnalliset teemat kaunokirjalli-
seen muotoon, ja kaunokirjallisen tekstin tuottaminen oli ylimmän 
säädyn naisille suotava harrastus.209 

Adelaïde Ehrnrooth, vaikkakin tuottelias, ei ollut kaunokirjalliselta 
ilmaisultaan kovin korkealentoinen. Kirjoittaminen oli hänelle ennen 
muuta väylä mielipiteensä esilletuontiin, ei sisäinen pakko ja intohimo, 

                                                                     
206) Davidoff ja Hall 2002, 271.  
207) Gluschkoff 2008, 108–109; Snellman 2014, 204–205; Hilpinen 2017, 161–162.  
208) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927, Helena Westermarckin 

kokoelma, nide XXIII, ÅAB.  
209) Wickman 2003, 61; Wolff 2017, 62, 69; Marie Linderistä ks. myös Launis 2005. 
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kuten monien kirjailijoiden kohdalla on kuvattu. Hän vaihtoi tekstila-
jinsa 1870-luvulle tultaessa proosasta artikkelimuotoiseksi ja ilmaisi si-
ten mielipiteensä suoremmin. Sanomalehti oli alusta saakka Ehrnroot-
hin ensisijainen julkaisualusta, sillä lähes kaikki hänen teoksistaan il-
mestyivät ensin joko följetongeina tai matkakirjeinä sanomalehdissä ja 
vasta myöhemmin painettuina romaaneina.210 Nimimerkillä A-ï-a jul-
kaistuja romaaneja ilmestyi tasaisesti vuodesta 1866 vuoteen 1887, 
mutta niiden lähempi tarkastelu osoittaa, että varsinainen kirjoitustyö 
painottui 1860-luvulle ja 1870-luvun alkuun. Myöhemmin ilmestyneet 
romaanit pohjautuivat varhaisempiin jatkokertomuksiin, jotka oli kirjoi-
tettu uudelleen. Adelaïde Ehrnrooth luopui fiktion kirjoittamisesta 1870-
luvun alussa ja keskittyi siihen, mitä Helena Westermarck kuvaili Ehrn-
roothin elämänkerrassa sanalla ”polemik” – väittelyä ja lehtien palstoilla 
käytyä sanasotaa.211 

Ehrnroothin jatkokertomukset ja myöhemmin niistä uudelleenkir-
joitetut romaanit sivusivat naisasiaa, mutta tarttuivat yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin hienovireisemmin kuin hänen myöhemmät mielipidekirjoi-
tuksensa. Kaunokirjallinen tekstimuoto oli yleistä suomalaisille yhteis-
kuntakriitikoille erityisesti sensuurisyistä. Vuoden 1865 keisarillinen 
asetus painovapaudesta antoi kaunokirjallisuudelle asiatekstejä laajem-
man ilmaisuvapauden, joten romaanien varjolla kirjailija pystyi tuo-
maan esiin yhteiskunnallisia epäkohtia.212 

Adelaïde Ehrnroothin teokset käsittelivät ennen muuta tyttöjen kou-
lutuksen puutteellisuutta ja avioliittoa. Jatkokertomusten ja romaanien 
pääsääntöisesti reippaat ja aikaansaavat sankarittaret olivat usein kiin-
nostuneita matemaattis-luonnontieteellisestä sivistyksestä, ei niinkään 
naissivistykseen kuuluneesta historiallis-kielitieteellisestä opintiestä. 
Ehrnroothille tämä oli keino tuoda esiin romaaniensa tyttöjen poikkea-
minen vakiintuneesta säätyläistytön mallista, korostaa heidän älyään ja 
samalla kelvottomuuttaan avioliittoon. Säätyläisnaisten kasvatus, joka 
tähtäsi hyvän avioliiton solmimiseen, koostui ennen muuta kieliopin-
noista ja historiasta. Kiinnostus fysiikkaan ja kemiaan, jota esimerkiksi 
Tidens makt -jatkokertomuksen Lydia osoitti, vahvisti näiden nuorten 
naisten itsenäistä ajattelumallia. Lydialle se oli myös polku onnelliseen 
avioliittoon. Hänen kasvatti-isänsä naittoi varattoman aatelisneidon 
keskiluokkaiselle professorille, sillä varakkaampaakaan kosijaa ei ollut 

                                                                     
210) Bilder från familjkretsarne i Finland (1866) oli alun perin Familjen Wärneskiöld -

jatkokertomus Finlands Allmänna Tidning -lehdessä v. 1863. Dagmar (1870) oli 
alun perin Se och icke se -jatkokertomus Finlands Allmänna Tidning -lehdessä v. 
1864. Tiden går och vi med den (1878) oli alun perin Tidens makt -jatkokertomus 
Helsingfors Dagblad -lehdessä v. 1868. Hvardagslifvets skuggor och dagrar (1881) 
oli alun perin Många döttrar -jatkokertomus Morgonbladet -lehdessä v. 1872. Ks. 
Ehrnroothin julkaistut teokset liitteestä 3. 

211) Westermarck 1928, 328; Claesson Pipping 2007, 75. 
212) Vuorinen 2010, 34. 
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näköpiirissä. Alun perin vastentahtoisesti avioliittoon suhtautuneesta, 
opinhaluisesta Lydiasta tuli puolisonsa tutkimusavustaja ja kumppani, 
ja avioliitosta mitä onnellisin.213 

Ehrnroothin sankarittaret päätyivät kertomusten lopuksi useimmi-
ten naimisiin, mutta järjestään onnellisiin sellaisiin miesten kanssa, 
jotka kunnioittivat puolisojaan. Kertomukset alleviivasivat ulkopuolis-
ten paineiden tai taloudellisten syiden takia solmittujen avioliittojen 
epäonnisuutta. Vuonna 1872 Morgonbladetissa julkaistun Många dött-
rar -jatkokertomuksen sankaritar oli perheen neljästä tyttärestä vanhin, 
Mary. Hän solmi leskiäitinsä ja maaherra-isoisänsä painostamana rik-
kaan, mutta rakkaudettoman avioliiton turvatakseen taloudellisesti nuo-
rempien sisartensa tulevaisuuden. Maryn onneton elämä päättyy lapsi-
vuoteeseen, mutta kuolinvuoteellaan hän vaati äidiltään lupauksen siitä, 
ettei sisaria saa pakottaa naimisiin. Maryn uhrauksen myötä sisaret sai-
vatkin toteuttaa itseään ammatillisesti: Clara perusti menestyvän muo-
tiliikkeen, Anna ryhtyi meijeriköksi ja Siri kansainväliseksi oopperalau-
lajaksi. Ammatillisen menestyksen ohella kaikki sisaret solmivat myös 
onnelliset, tasa-arvoiset avioliitot.214 

Många döttrar kiteyttää Adelaïde Ehrnroothin ajatuksen rakkau-
desta ja itsenäisyydestä: tyttäristä kuolee se, joka ei saa toteuttaa itseään 
ja elää omien toiveidensa mukaisesti. Itseään toteuttaville avautuu mah-
dollisuus sekä älyllisiin haasteisiin että rakkauteen. Teosta voi lukea 
myös omakohtaisena: Ehrnroothin leskiäidin kolmesta naimattomasta 
tyttärestä yhtä – Adelaïdea – pyrittiin saamaan hyviin naimisiin, mutta 
hänen molemmat kihlauksensa purkautuivat eri syistä. Lapsivuoteeseen 
kuolleen Maryn vastaparina voi myös nähdä vuonna 1855 kuolleen Ro-
sinan, ainoan Ehrnroothin tyttäristä, joka solmi avioliiton. Tämän avio-
miestä Adelaïde Ehrnrooth ei sisarensa menehdyttyä pitänyt juuri mis-
sään arvossa, vaan piti tätä ylimääräisenä haittana Adelaïde Ehrnroothin 
ja Rose Marie Boijen elämässä.215 

Många döttrar käsittelee siis teemoja, jotka toistuivat Ehrnroothin 
omassa elämässä. Naimattomien säätyläisnaisten taloudellinen epävar-
muus, rakkauden merkitys avioliiton solmimiselle sekä naisen itsenäi-
syys ja mahdollisuus ammatilliseen uraan toistuivat romaanin ohella 
Ehrnroothin hyväntekeväisyys- ja naisasiatyössä myöhempinä vuosi-
kymmeninä. Hänen kertomustensa sankareissa, avioliittoon huonosti 
sopivissa nuorissa naisissa, voi nähdä autobiografisia elementtejä, me-

                                                                     
213) Ehrnrooth 1878, 106–108, 140–141; Mäkelä 1989, 185–186; Tuulio 1979, 75. 
214) Maryn lisäksi onnettomassa avioliitossa kärsii myös Flora Orbin jatkokerto-

muksessa Tidens makt (Helsingfors Dagblad 1–30/1868). Floran kohtalona on 
hänen omaisuutensa tuhlaava aviomies, joka hylkäsi hänet mutta palasi jälleen 
Floran luo tämän perittyä rahaa. Många döttrar. Morgonbladet 70–119/1872. 

215) ks. luku 2.5. 
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netyksiä, jotka ohjasivat hänen elämänvalintojaan myöhemmin yhteis-
kunnallisessa työssä.216 Myös kertomusten tapahtumapaikat olivat tut-
tuja – jatkokertomukset sijoittuvat usein hämäläiseen kartanomiljöö-
seen, upseeriperheisiin tai kaupunkiseurapiireihin. Ehrnroothin suu-
resti arvostamaa isää, Gustaf Adolf Ehrnroothia, kertomuksissa ei näky-
nyt, vaan sankarittarien kannalta epäonnisia avioliittopäätöksiä tekivät 
isoisät, kummisedät tai leskiäidit. Tämä kertoo Ehrnroothin tavasta aset-
taa varhain kuollut isä naisten asemaa rajoittaneen järjestelmän ulko-
puolelle ja yläpuolelle. Idealisoitu isähahmo oli hänelle omaa kirjoitta-
mistyötä ja myöhemmin naisasiatyötä oikeuttanut toimija, ei naisen yh-
teiskunnallisen roolin rajoittaja. 

Adelaïde Ehrnrooth toi teoksissaan oman elämänsä ja elinympäris-
tönsä näkyväksi. Ehrnroothin mieltymys näytelmiin ja näytelmäkirjoit-
tamiseen näkyi hänen kertomustensa vilkkaana replikointina. Hänelle 
kaunokirjallisuus ei ollut ensisijaisesti taidemuoto vaan väylä mielipitei-
den välittämiseen.217 Kirjoittamisen ohella myös yhdistyselämä mahdol-
listi Ehrnroothin elämänpiirin laajentumisen ja mielipiteiden esiintuon-
nin. 

3.3. Yhdistystoiminta vaikuttamisen muotona 

Asuinpaikan vaihdos ja vilkas seuraelämä Helsingissä toivat Adelaïde 
Ehrnroothin ulottuville monet yhdistykset, jotka toimivat kasvavassa 
pääkaupungissa. 1860-luvulla Ehrnrooth liittyi Helsingin Rouvasvä-
enyhdistykseen ja Suomen Taiteilijaseuraan. Yhdistystoiminta olikin 
kirjoittamisen ohella Ehrnroothin julkisen toiminnan alkusysäys. Siinä 
missä Rouvasväenyhdistykseen kuuluminen oli säädynmukaista ja suo-
tavaa toimintaa, miehinen Taiteilijaseura on herrasmieskilta, johon nai-
sia ei aluksi edes hyväksytty. Sääntömuutoksen jälkeen Ehrnrooth oli en-
simmäisiä sen jäseneksi liittyneitä naisia. Adelaïde Ehrnroothin toiminta 
näissä yhdistyksissä osoittaa hänen tasapainottelunsa uuden ja vanhan 
maailman välillä: toisaalta hän edustaa olemassa olevaa säätyvaltaa ja 
toimii eliitin naisen tavoin, toisaalta hän kurottaa kohti uutta, taiteilijan 
ja yhteiskunnallisen toimijan identiteettiä. 

Rouvasväenyhdistyksiä perustettiin lähes joka kaupunkiin ja suu-
rempaan pitäjään halki Suomen 1800-luvun puolivälin tietämillä. Suo-
men ensimmäinen rouvasväenyhdistys, Viipurin Frauenverein, perus-
tettiin jo vuonna 1835, Helsinkiin vastaava järjestö, Fruntimmersfö-
reningen i Helsingfors, perustettiin vuonna 1848. Pääkaupungissa toimi 

                                                                     
216) Janet Z. Giele on todennut, että suffragettiliikkeessä aktiivisesti toimineet naiset 

olivat monesti joutuneet kokemaan elämässään henkilökohtaisia menetyksiä. 
Häkkinen 2012, 381–382. 

217) Westermarck 1928, 38; Forssell 1999, 453.  



 78 

myös pienempi aatelisnaisten hyväntekeväisyysyhdistys, Orpolasten Ys-
tävät.218 Nämä yhdistykset pohjautuivat ensisijaisesti aatelis- ja sääty-
läisnaisten filantrooppiseen harrastukseen. Ylempiin säätyihin viittaa jo 
yhdistyksen nimikin. Rouvasväellä tarkoitettiin yksiselitteisesti sääty-
läisnaisia, ei naisia yleisesti. Helsingin Rouvasväenyhdistystä olivat pe-
rustamassa vapaaherratar Klinckowström ja rouvat Cronstedt, Crohns, 
Schauman, Borgström, Tengström, Gadolin, Edelheim, von Schoultz, 
Sundman, Fagerström ja Gyldén. Sukunimistö paljastaa perustajajäsen-
ten olleen aatelis- tai pappissäädyn sekä helsinkiläisten suurporvareiden 
rouvia.219 Aatelin naisihanteeseen kuului keskeisenä osana hyvänteke-
väisyys. Säätyläistön oletettiin huolehtivan yhteiskunnan vähäosaisista 
ja kantavan siten sosiaalisen vastuunsa. Maaseutupitäjien kartanoissa 
tämä oli yksinkertaisempaa, kun alustalaisten ja huollettavien ryhmä oli 
selkeärajainen, mutta kaupungissa ylempien ja alempien yhteiskunta-
luokkien välinen huoltosuhde monimutkaistui. Yhdistystoiminta tarjosi 
säätyläisnaisille kaupungeissakin keinon toteuttaa velvollisuuttaan.220 

Kokemus aatelin vastuusta alempisäätyisiä ja alustalaisia kohtaan 
näkyi Ehrnroothin sukupiirissä myös Carl Ehrnroothin ja myöhemmin 
Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin tekemässä työssä Seestan kansakoulun 
hyväksi. Ehrnroothien suhteet Seestan kartanon palvelijoihin ja alusta-
laisiin olivat hyvät, sillä kartanon palkkalistoilla oli monia palkollisia, 
jotka työskentelivät siellä vuosikymmeniä.221 Casimir Ehrnroothin ol-
lessa kartanon isäntänä vuodesta 1883 alkaen hän järjesti alustalaisil-
leen sadonkorjuujuhlia, jotka vahvistivat isännän patriarkaalista valtaa 
suhteessa palkollisiinsa ja palkitsivat työntekijöitä hyvin tehdystä työstä. 
Kiintymyksestä kertoo, että sekä Casimir että Adelaïde Ehrnrooth suri-
vat kirjeenvaihdossaan iäkkäiden ja pitkäaikaisten alustalaisten kuole-
mia: ”En kuvitellutkaan, että loppu olisi niin lähellä, kun näin Jussin 
omaan, rauhalliseen tahtiinsa ottavat päivittäin ne tutut askeleen mö-
kin ja tallin välillä vielä samana päivänä, kun matkustimme pois.”222 

                                                                     
218) Ramsay 1993, 9–10. 
219) Ramsay 1993, 104. 
220) Steinrud 2008, 128–130; Kotioja 2017a, 154.  
221) Esimerkiksi renki Johan Geschwind aloitti Seestan kartanon palveluksessa 1860-

luvulla ja lopetti vasta kuollessaan vuonna 1894. Piika Amalia Fredrika Karls-
dotter työskenteli Seestassa v. 1861–1872 ja Maria Yrjöntytär 1870-luvulta 
kuolemaansa v. 1894 saakka. Nastolan seurakunnan rippikirjat 1861–1870, 9–20; 
Nastolan seurakunnan rippikirjat 1871–1880, 9–21; Nastolan seurakunnan rip-
pikirjat 1881–1889, 9–20, KA; Nastolan seurakunnan kuolleiden luettelo 1892, 
114; Nastolan seurakunnan kuolleiden luettelo 1894, 130, KA. 

222) AE CE:lle 17.1.1894, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Seestan 
koulusta ks. luku 5.3. Sadonkorjuujuhlista ja 95-vuotiaan alustalaisen Antin 
kuolemasta CE AE:lle 25.5.1892, 20.8.1892, Johan Casimir Ehrnroothin koko-
elma, PR:218, KA. Pitkäaikaisten palvelijoiden Majan ja Jussin kuolemasta AE 
CE:lle 17.1.1894, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Icke trodde jag dock att någonderas slut var så nära, då jag såg 
Jussi med vanlig lento takt uttaga dagligen de välbekanta stegen mellan stugan 
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Tämä Seestassa opittu alemmista säädyistä välittäminen seurasi Ade-
laïde Ehrnroothia kaupunkiin ja Rouvasväenyhdistykseen. Johanna tai 
Elise Ehrnrooth eivät olleet mukana yhdistystoiminnassa, mutta Rose 
Marie Boije osallistui siihen Adelaïde-tätinsä rinnalla.223 

Rouvasväenyhdistyksen luottamustehtävissä toimi lähinnä jo 
keski-iän ylittäneitä säätyläisrouvia ja -neitejä. Yhdistyksen nimestä 
huolimatta miehiä ei suljettu ulos sen piiristä, osittain käytännön 
syistä. Järjestön pitkäaikainen sihteeri oli yhdistystoiminnan ja kult-
tuurielämän monitoimimies Zachris Topelius. Pitkällä sihteerintaipa-
leellaan Topelius oli yksi Rouvasväenyhdistyksen pääideologeista. 
Miesten mukanaolo naisten yhdistystoiminnassa oli käytännön sanele-
maa: vuoteen 1864 saakka naimattomat naiset olivat holhouksenalaisia 
ja naimisissa olevat puolisoidensa edusmiehisyyden alaisia, joten hei-
dän oli lähes mahdotonta hoitaa yhdistyksiin liittyviä virallisia asioita 
ja käsitellä rahaa.224 Naimattomien naisten täysivaltaisuuden taannut 
laki mahdollisti naisten toimimisen yhdistysten luottamustehtävissä, 
ja vuonna 1866 Adelaïde Ehrnrooth nimitettiin Rouvasväenyhdistyk-
sen sihteeriksi. Samalla kertaa neiti Emilie Bergbomista tuli yhdistyk-
sen rahastonhoitaja. Adelaïde Ehrnrooth jatkoi sihteerintehtävässä 
aina vuoteen 1886 saakka.225 

Adelaïde Ehrnrooth oli sihteerintoimensa myötä osa Rouvasväenyh-
distyksen sisäpiiriä, yhdessä hallituksen ja rahastonhoitajan kanssa. Sen 
lisäksi hän oli vastuussa yhdistyksen 15. piirin köyhäinavusta. Rouvasvä-
enyhdistykset ympäri maan huolehtivat alueensa köyhistä yhdessä viral-
lisen köyhäinhoidon kanssa. Suomalainen köyhäinhoito oli mullistunut 
vuonna 1865, jolloin lainmuutoksen myötä köyhistä huolehtiminen siir-
tyi seurakunnilta kuntien vastuulle. Lainmuutos osui onnettomaan ai-
kaan, kun 1860-luvun loppupuolella suomalaisten köyhyys alkoi kumu-
loitua huonojen satovuosien myötä, eskaloituen lopulta talven 1867–
1868 nälkäkatastrofiin. Vastikään muokattu köyhäishuoltojärjestelmä ei 

                                                                     
och stallet ännu samma dag vi reste.” Antti, eli Anders Aleksanterinpoika kuoli 
14.3.1892. Nastolan seurakunta, kuolleet 1892, 114, KA. Maja (Maria Yrjöntytär) 
k. 6.1.1894, Jussi (Juho/Johan Geschwind) k. 12.1.1894. Nastolan seurakunta, 
kuolleet 1894, 130, KA. 

223) Fruntimmersföreningens direktion, Da: 1–9, Fruntimmersföreningen i Helsing-
fors, HKA; Kekkonen 2002, 183, 186. 

224) Ramsay 1993, 47–50, 79, 102; Antikainen 2004, 41–42; Kotioja 2017a, 154–155. 
225) Uutisia Helsingistä. Uusi Suometar 27.3.1886, 2–3. Elsa von Born mainitsee 

Ehrnroothin aloittaneen yhdistyksen sihteerinä vuonna 1869 (von Born 1948, 8). 
Helena Westermarck puolestaan sanoo Ehrnroothin aloittaneen 1860-luvun lop-
pupuolella (Westermarck 1928, 170). Perustan oman tietoni Uuden Suomettaren 
uutiseen, joka vuonna 1886 korosti Ehrnroothin 20-vuotista taivalta yhdistyksen 
sihteerinä: ”Täydelleen 20 vuotta on neiti E. siinä toimessa ollut ja sen johdosta 
annettiin hänelle nyt joku päivä sitten yhdistyksen jäsenten toimesta muistoksi 
hopeiset kirjoitusneuvot.”  
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ollut vielä toimintakykyinen, ja nälkävuosien myötä voitiin myös todeta 
järjestelmän kapasiteetin riittämättömyys.226 

Helsingin Rouvasväenyhdistyksen toiminta pohjautui alusta saakka 
kaupungin jakamiseen eri huoltopiireihin. Jokaisella piirillä oli oma joh-
tajansa, joka vastasi alueensa köyhäinavusta. Alun perin piirejä oli kym-
menen, mutta sekä kaupungin että itse yhdistyksen kasvu johti piirijaon 
kasvattamiseen ensin kuuteentoista, sitten kahteenkymmeneen piiriin. 
Piirien hallinnointi oli yksinomaan vanhempien naisten työtä, nuoret 
naiset, erityisesti naimattomat, eivät tehneet lainkaan koteihin suuntau-
tunutta yksilöllistä köyhäinaputyötä.227 40-vuotiaana Adelaïde Ehrn-
rooth lukeutui vastuullisten vanhempien naisten kaartiin ja johti vuosia 
järjestön 15. piirin köyhäinapua.228 Rose Marie Boije naimattomana ja 
nuorempana kuului järjestön johtokuntaan, mutta ei osallistunut piiri-
työskentelyyn. Adelaïde Ehrnroothin köyhäinapupiiri muodostui Kasar-
mintorin ympärille, rajoittuen Esplanadiin ja Erottajaan. Alue ei ollut 
kaupungin pahamaineisinta, vaan varsin rauhallista seutua, jossa asui 
erityisesti sotaväkeä ja alempaa upseeristoa. Köyhiä oli silti kaikissa kau-
punginosissa, sillä Helsingissä oli tapana vuokrata kellarihuoneita tai pi-
harakennuksia köyhemmille asukkaille.229 

Piirien johtajat huolehtivat alueensa köyhäinavun toimivuudesta ja 
konkreettisesta hädänalaisten auttamisesta. Yhdistys kattoi toiminnal-
laan koko kaupungin ja teki köyhäinaputyötä lähellä ihmisiä, joilla oli 
avuntarvetta. Apu koostui ensisijaisesti elintarvikkeiden ja vaatetavaran 
lahjoittamisesta sekä pienistä palkkatöistä. Kuten oli laita köyhäinavun 
suhteen 1800-luvulla yleisesti, Rouvasväenyhdistysten toimintaan ei 
kuulunut vastikkeeton raha-avustus. Yhdistyksen arpajaisilla ja tanssiai-
silla keräämät varat käytettiin esimerkiksi ompelutarvikkeiden hankin-
taan. Näiden avulla voitiin tukea köyhien naisien työllistymistä, mikä oli 
yhdistyksen avustustoiminnan keskeinen tavoite. Avustus pyrittiin pitä-
mään siinä määrin suppeana, että se ei korvannut työntekoa itsensä elät-
tämisen keinona. Kotikäynnit, joilla jäsenet toimittivat alueensa köyhille 
ruokaa, työtä, vaatteita ja lääkkeitä, olivat keskeinen osa Rouvasväenyh-
distyksen työtä. Ne korostivat myös köyhäinaputyön henkilökohtaista ja 
konkreettista luonnetta.230 

Sihteerinä Adelaïde Ehrnroothin tehtäviin kuului pöytäkirjan laati-
minen yhdistyksen vuosikokouksista sekä sen hallituksen kokouksista. 

                                                                     
226) Annola 2011, 32–35; Kotioja 2017a, 155–156. 
227) Ramsay 1993, 109, 114. 
228) Helsingin Rouvasväenyhdistyksen pöytäkirjat, Cb:1, Fruntimmersföreningen i 

Helsingfors, HKA. 
229) Waris 1950, 246; Kotioja 2017a, 156–157. 
230) Icke-Officiela Afdelningen. Finlands Allmänna Tidning 5.3.1868, 1; Ramsay 1993, 

115; Steinrud 2008, 128.  
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Hän toimitti myös raportit vuosikokouksista, kokouskutsut ja arpajais-
tiedotteet eri sanomalehdille. Helsingin Rouvasväenyhdistys oli lähei-
sissä yhteyksissä Helsingfors Dagbladin kanssa, sillä sen julkaisemia 
laajoja, välillä kahteen numeroon jaettuja vuosikokousraportteja siteera-
sivat myös muut lehdet. Lehden päätoimittaja oli Robert Lagerborg, Ha-
minan kadettikoulusta valmistunut Suomen Kaartin entinen upseeri. Ar-
meijasta erottuaan Lagerborg siirtyi sanomalehtialalle, ja kirjoitti esi-
merkiksi Suomen sodan upseerien muistokirjoituksia Papperslyktan-
lehteen. Hän toimi Helsingfors Dagbladin päätoimittajana vuodesta 
1865 kuolemaansa vuonna 1882 saakka. Lagerborgin aikana liberaalista 
Helsingfors Dagbladista tuli laajalevikkinen sanomalehti.231 Rouvasvä-
enyhdistyksen kirjoitusten ohella Lagerborgin lehdestä tuli myös Ade-
laïde Ehrnroothin omien tekstien julkaisualusta, sillä vuodesta 1868 al-
kaen hän julkaisi omia jatkokertomuksiaan ja polemiikkejaan lähes yk-
sinomaan Helsingfors Dagbladetin sivuilla.232 Ehrnroothin ja Helsing-
fors Dagbladetin yhteistyö alkoi Rouvasväenyhdistyksen toiminnan 
myötä ja jatkui lähes 1890-luvulle saakka. Lehti jakoi Ehrnroothin po-
liittisen liberalismin ja tarjosi hänen ajatuksilleen laajan yleisön. 

Rouvasväenyhdistyksen toiminta loi Adelaïde Ehrnroothille kanavan 
hyväntekeväisyydelle ja mahdollisuuden verkostoitua laajasti yhteiskun-
nan ylimmissä kerroksissa. Se avasi myös mahdollisuuden nähdä suo-
raan yhteiskunnan nurja puoli, erityisesti köyhien naisten näkökul-
masta. Rouvasväenyhdistyksessä kerätyt kokemukset näkyivät Adelaïde 
Ehrnroothin julkisissa kannanotoissa vielä vuosienkin päästä.233 Toisen-
laista puolijulkista toimintaa Adelaïde Ehrnrooth harrasti vuonna 1864 
perustetussa Suomen Taiteilijaseurassa. Hän liittyi siihen vuonna 1867, 
kun seura avasi ovensa myös naisille. Verrattuna Rouvasväenyhdistyk-
seen, Ehrnrooth ei ollut erityisen aktiivinen tämän seuran toiminnassa, 
mutta osallistui silti sen kokouksiin.  

Taiteilijaseura oli aikanaan poikkeuksellinen yhdistys – se yhdisti 
sekä miehiä että naisia taiteilijaidentiteetin pohjalta. Seura tarjosi yksit-
täisille säätyläisnaisille mahdollisuuden identifioitua taiteilijoina, joiden 
työt olivat esillä myös julkisesti, kodin piirin ulkopuolella. Tämän lisäksi 
seura tarjosi sen naisjäsenille mahdollisuuden osallistua keskusteluun 
suomalaisen yhteiskunnan vaikuttajien kanssa. Seuraan kuului alusta 
saakka suuriruhtinaskunnan eliittiä, esimerkiksi valtioneuvos Knut 

                                                                     
231) Esim. Helsingfors Dagbladetissa 28.12.1866 ja 29.12.1866 julkaistut kokousrapor-

tit ilmestyivät sellaisinaan myös Hufvudstadsbladetissa 29.12.1866 ja 31.12.1866. 
Fruntimmersföreningen i Helsingfors, Helsingfors Dagbladet 28.12.1866, 1; Hel-
singfors Dagbladet 29.12.1866, 1; Fruntimmersföreningen i Helsingfors, Hufv-
udstadsbladet 29.12.1866, 1; Hufvudstadsbladet 31.12.1866, 1; Hanski 2005. 

232) Poikkeuksena Många Döttrar -jatkokertomus Morgonbladet 70–119/1872 ja mat-
kakirjeet vuosilta 1876–1877, jotka ilmestyivät useissa lehdissä. Ks. liite 3. 

233) A-ï-a: Mannens målsmanskap. Hemmet och Samhället 2/1890, 18–19. 
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Boije af Gennäs ja Yhdyspankin perustaja Henrik Borgström. Sääty- ja 
kielirajat eivät ulottuneet Taiteilijaseuran toimintaan, vaan siihen kuului 
niin fennomaaneja kuin liberaalejakin, samoin kuin suurporvareita sekä 
sotilas- ja virkaeliittiä. Seura keskittyi suurelta osin Zachris Topeliuksen 
ympärille ja tämän ’yksi kansa, kaksi kieltä’ -ajattelu oli vallallaan kieli-
poliittisesti maltillisessa seurassa. Jäsenistöltään seura oli suhteellisen 
laaja-alainen otos Helsingin ylemmästä säätyläistöstä. Siihen kuului 
huomattavan paljon yliopistoväkeä.234 Toimittaja ja kirjailija Rafael 
Hertzberg muisteli myöhemmin Taiteilijaseuran kokouksia näin: 

”Kokouksissa ei useimmiten ole kovin vilkasta, ja ne muis-
tuttavat lähinnä tavallisia teekutsuja. Mutta rauhallisen 
pinnan alla piilee niin paljon lämpöä, niin paljon omistau-
tumista yhteisille aatteellisille pyrinnöille, että erottaessa on 
aina tunne siitä, että on ollut tekemisissä toisenlaisten 
kanssa kuin ne, joita kohtaa arkipäivän elämän ikeessä ja 
raadannassa.”235 

Hertzbergin ajatus vahvistaa sitä käsitystä, että Taiteilijaseura oli 
monille jäsenilleen ennen muuta keskusteluklubi, 1830-luvulla toimi-
neen Lauantaiseuran tapaan. Myös Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnal-
lisessa toiminnassa oli näkyvillä Taiteilijaseuran mahdollistaman kes-
kustelun ja vuorovaikutuksen merkitys. Vaikka naisten rooli seuran toi-
minnassa oli vielä 1860- ja 1870-luvulla suppea, keskusteluympäristönä 
se oli varsin tasa-arvoinen. Toisin kuin esimerkiksi Elisabeth Järnefeltin 
tai Minna Canthin emännöimissä salongeissa, Taiteilijaseurassa keskus-
telu ei keskittynyt vain yhden johtavan henkilön ympärille. Sitä ei jaettu 
myöskään sukupuolten mukaan ryhmiin, kuten tapahtui 1830-luvulla 
toimineessa Lauantaiseurassa.236 

Adelaïde Ehrnroothin ensimmäinen kytkös sekä Rouvasväenyhdistyk-
sen että Taiteilijaseuran toimintaan oli Zachris Topelius. He olivat tutus-
tuneet vuonna 1863 Ehrnroothin lähettäessä runojaan Topeliukselle luet-
tavaksi ja jatkoivat yhteydenpitoaan Topeliuksen kuolemaan vuonna 1898 
saakka. Topelius oli varsinainen yhdistysaktiivi, joka toimi suomalaisella 

                                                                     
234) Koroma 1964, 8; Virtanen 2001, 106; Selkokari 2016, 29; Kotioja 2017a, 159–162.  
235) Martinsen (toim.) 2004, 107. 
236) Taiteilijaseurasta Kotioja 2017a, 159–163, Järnefeltin salongista ks. Keskisarja ja 

Yrjänä 2009, 207–211, Canthin salongista ks. Maijala 2014, 91–98, Lauantai-
seurasta ks. Havu 1945, 83. Sen piirissä toimineiden miesten vaimot ja sisaret oli-
vat usein tuttavia keskenään, ja kokoontuivat seuran tapaamisten yhteydessä 
emännän luo keskustelemaan. Keskustelunaiheet kerrottiin miesten ryhmästä 
naisten ryhmälle paperilapuilla. 
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järjestökentällä laajasti, ja muun ohella myös Taiteilijaseuran puheenjoh-
taja.237 Taiteilijaseuran vaikutus Adelaïde Ehrnroothin myöhempään toi-
mintaan näkyy tämän rohkeudessa osallistua julkiseen keskusteluun, 
mutta painokkaammin ja näkyvämmin Adelaïde Ehrnrooth toimi Rouvas-
väenyhdistyksessä. Hän otti velvollisuutensa yhteiskuntaa ja alempien 
luokkien hyvinvointia kohtaan varsin vakavasti ja koki hyväntekeväisyys-
työn olevan naisten asevelvollisuus. Hän harmitteli kirjeessään veljelleen 
vielä 1890-luvullakin sitä ylenkatsetta, millä naisten työtä niin köyhäin-
hoidossa kuin julkisissa rahankeruuhankkeissakin oli kohdeltu: 

”Myös suurella osalla hyväätekevistä laitoksista, asyyleista, 
kouluista ja muista, on naisten arpajaisia – niitä parjattuja! 
– kiittäminen olemassaolostaan. Itse Ylioppilastalo, joka 
nyt 26. marraskuuta juhlii syntymäpäiväänsä, ei olisi siinä 
ilman mammojen ja piikojen muuraamaa peruskiveä.”238 

Hyväntekeväisyyden mieltämisessä naisten yhteiskunnalliseksi 
velvollisuudeksi Adelaïde Ehrnrooth korosti aatelisidentiteettiin kuu-
lunutta vahvaa velvollisuudentunnetta. Hän koki ylimmän säädyn nai-
sen velvollisuudeksi toimia kodin ulkopuolisessa maailmassa äitien ja 
huolenpitäjien tavoin, auttaen ja tukien heikompia. Adelaïde Ehrn-
rooth toimi Helsingin Rouvasväenyhdistyksen sihteerinä aina vuoteen 
1886 saakka, jolloin hänet palkittiin pitkästä palveluksestaan hopeisilla 
kirjoitusvälineillä. Arvokas lahja kertoo pitkäaikaisen sihteerin arvos-
tuksesta järjestössä.239 

Taiteilijayhdistyksen osalta Ehrnroothin osallistuminen oli ilmei-
sesti vähäistä, sillä häntä ei juuri mainita seuran asiakirjoissa. Vähäisestä 
merkityksestä huolimatta sekä Rouvasväenyhdistyksen että erityisesti 
Taiteilijaseuran voi nähdä tarjonneen Ehrnroothille ensimmäisen konk-
reettisen toimintaympäristön suvun ja seurapiirien ulkopuolella. Vaikka 
Rouvasväenyhdistyksen toiminta oli suurelta osin sääty- ja sukupuoli-
sidonnaista, se avasi ovet kaupunkiin seurapiiritapahtumia vivahteik-
kaammin. Taiteilijaseura tarjosi Ehrnroothille mahdollisuuden aatelis-
neidin ideaalimallista poikkeavan identiteetin rakennukseen. Siinä 
missä Rouvasväenyhdistys oli aatelisnaisen velvollisuuden toimeenpa-
noa, Taiteilijaseura on Ehrnroothille itsemäärittelyn keino. 

                                                                     
237) Adelaïde Ehrnroothin lähettämät kirjeet, Zachris Topeliuksen kokoelma, coll. 

244.16, KK; Brev till Adelaïde, Adelaïde Ehrnroothin kokoelma, SA.  
238) AE CE:lle 15.11.1895. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Också ha de flesta välgörande inrättningar, asyler, skolor m. m. 
damernas lotterier – de förkättrade! – att tacka för sitt upphof. Sjelfa Studen-
thuset, som nu d. 26. Nov. firar sitt 25 års jubileum, stode aldrig der det står om ej 
”mammorna och piorna” hade lagt första grundsten.” 

239) Uusi Suometar 27.3.1886, 3. 
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3.4. Hyväntekeväisyys kriisiaikana 

”He, joiden oleskelu vailla kattoa päänsä päälle pimeän yön 
saapuessa, on usein kuristanut sydäntäni tänä talvena. Oi, 
miten surullisia aikoja elämmekään!”240  

Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti ystävälleen Mimmi Hovingille vuoden 
1868 nälkätalvesta, joka kirjeen kirjoittamisen aikaan toukokuussa 1868 
oli kurjimmillaan. Edellisen vuoden lyhyt kesä ja syksyiset hallayöt olivat 
tuhonneet suomalaisten talonpoikien viljasadon perin pohjin, ja kevät 
1868 oli kauhea: yksin toukokuussa 1868 maassa kuoli noin 26 300 hen-
keä. Ruistynnyrin hinta oli lähes kaksinkertaistunut, sairaalat olivat ää-
riään myöden täynnä ja kerjäläisten laumat vaelsivat kaupunkeihin ja 
korpityömaille leivän ja työn toivossa. Kokonaisuudessaan vuosien 
1866–1868 nälänhätä aiheutti 140 000 ylimääräistä kuolemaa.241 

Maan pääkaupunkia Helsinkiä nälänhätä ei koetellut niin voimak-
kaasti kuin muuta maata, mutta katastrofin liikkeelle saamat kerjäläiset, 
erityisesti vanhempansa menettäneet orpolapset, kulkivat kaupunkiin 
hakemaan apua. Tarvitsevia pyrittiin auttamaan erilaisten hätäaputöi-
den muodossa, sillä vastikkeeton köyhäinapu koettiin vähävaraisten mo-
raalia heikentäväksi. Helsingin Rouvasväenyhdistys luovutti vuonna 
1867 valmistuneen lastenkotinsa Helsingin Lapinlahdessa työpalvelulai-
tokseksi valtion käyttöön. Ympäri Suomea perustettujen työlaitosten aja-
tuksena oli kerätä yhteen hyvin köyhää ja heikkoa kansanosaa, joka saisi 
kevyttä työtä vastaan laitoksesta ruokaa. Köyhiä työllistettiin myös ras-
kaammilla töillä, tie- ja rautatietyömailla. Esimerkiksi Riihimäen ja Pie-
tarin välisen rautatieradan rakennustyöt toteutettiin nälkävuosien ai-
kana hätäaputöinä.242 

Adelaïde Ehrnrooth osallistui nälkävuosien aikana edellisvuosien ta-
paan Helsingin Rouvasväenyhdistyksen toimintaan sihteerin ja piirijoh-
tajan roolissa. Helsingin Rouvasväenyhdistys piti pääkaupungin sääty-
läisnaiset kiireisinä, mutta Ehrnrooth laajensi omaa hyväntekeväisyys-
työtään myös kirjoittamisen saralle. Kuten Sagor och minnen af A-ï-a -
runokokoelma 1860-luvun alkupuolella, Ehrnrooth pyrki nytkin kerää-
mään rahaa vähäosaisille julkaisemalla kirjoituksiaan. Keväällä 1868 jul-
kaistiin Gråsparfven, runokokoelma, jonka tuotot menivät kokonaisuu-
dessaan avustamaan kerjäläisäitejä ja orpolapsia. Esipuheen tähänkin 
teokseen kirjoitti Zachris Topelius, minkä lisäksi Topelius antoi uuden 

                                                                     
240) Adelaïde Ehrnrooth Mimmi Hovingille 15.5.1868. Mimmi Hovings brevsamling, 

SLS. Alkuperäinen: ”---hvars taklöshet, när mörka natten inbrytes, så ofta skurit 
mig i hjärtat denna vinter! Ack, ju vi lefva i en sorglig tid!” 

241) Pitkänen 1991, 36; Häkkinen & Pitkänen 1991, 283–298; Keskisarja 2010, 87–88; 
Voutilainen 2017, 36.  

242) Häkkinen 1991, 133–134. 
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runonsa julkaistavaksi kokoelmassa. Se lisäsi kokoelman kiinnosta-
vuutta yleisön silmissä.243 

Gråsparfven otettiin ilmeisen hyvin vastaan, sillä lähes kaikki kap-
paleet myytiin 1 markan 75 pennin kappalehintaan, ja Ehrnrooth sai kir-
jamyynnin avulla kerätyksi rahaa orpolasten ja köyhien äitien yömajaa 
varten. Ehrnroothin pyrkimys auttaa juuri näitä ryhmiä kumpusi ajan 
sosiaalisesta konventiosta, jossa naisten ja lasten köyhyys nähtiin hyväk-
syttävämpänä ja heidät miehiä ansaitsevampina köyhinä.244 Ehrnroot-
hille runokokoelman myyminen oli itsenäistä, konkreettista avustus-
työtä, jonka hän teki käytännössä ilman Helsingin Rouvasväenyhdistyk-
sen apua. Helsingin Rouvasväenyhdistykselle katastrofaalinen viljati-
lanne tarkoitti hyväntekeväisyystyön määrän merkittävää lisääntymistä. 
Nälkävuosien myötä pääkaupungin köyhälistön määrä moninkertaistui, 
eikä yhdistyksen vanha toimintamalli enää toiminut riittävällä teholla. 
Sen rinnalle syntyikin lukuisia avustusjärjestöjä, pieniä ompeluyhdistyk-
siä ja muita tahoja, jotka kokivat tarpeelliseksi toimia poikkeuksellisessa 
tilanteessa. Virallisessa vastuussa kaupungin köyhäinavun järjestämi-
sestä olivat Helsingin köyhäinhoitolaitos ja yleinen hätäapukomitea. 245  

Ruokatilanteen edelleen pahentuessa myös Helsingin ylimmät seu-
rapiirit vastasivat hyväntekeväisyystoiminnan lisääntyneeseen tarpee-
seen. 1860-luvun loppupuolella hyväntekeväisyysarpajaiset ja ompelu-
seurat täyttivät pääkaupungin seurapiirien elämän. Vaikka rahan kerää-
minen nälkäkuoleman partaalla hoippuville tanssiaisten avulla tuntuu 
raadolliselta, Suomen suurten kaupunkien säätyläistö ja erilaiset yhdis-
tykset keräsivät noin puolen miljoonan markan summan hätäapuviljan 
ostoon. Suurelta kuulostanut summa ei kuitenkaan ollut kuin pisara me-
ressä, kun tarve viljalle oli valtava.246 

Hyväntekeväisyys oli aidon auttamishalun lisäksi myös tapa seurus-
tella pitkä talviaika pääkaupungissa. Köyhien avustamiseksi järjestetyt 
konsertit, arpajaiset, tanssiaiset ja ompeluseurat toivat uusia seuruste-
lun muotoja hyväosaisille. Adelaïde Ehrnrooth kuvaili ilmiötä Mimmi 
Hovingille maaliskuussa 1868: 

”On ompeluseurojen aika, ja korkeissa piireissä ne toimivat 
näin: valittujen sisäpiiri kokoontuu vuoron perään tois-

                                                                     
243) AE ZT:lle18.3.1868. Zachris Topeliuksen kokoelma, coll. 244.16, KK; Wester-

marck 1928, 172–173. 
244) Adelaïde Ehrnrooth Mimmi Hovingille 15.5.1868. Mimmi Hovings brevsamling, 

SLS. Voutilainen 2017 puhuu ansaitsevan köyhän logiikasta, jossa naiset ja lapset 
nähdään helpommin avustamisen kohteina. Hän on todennut, että suuri osa 
nälkävuosien aikana toteutetusta hyväntekeväisyydestä tuki juuri naisia ja lapsia. 
Tämä nosti osaltaan miesten suhteellista kuolleisuutta. Voutilainen 2017, 63. 

245) Turpeinen 1986, 153–154, 158–160, 171; Pitkänen 1991, 159, 161–163. 
246) Pitkänen 1991, 162–163. 
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tensa luona, muutamia valmiita ompelutöitä lojuu pöy-
dällä, niitä otetaan käteen, ommellaan muutama pisto, 
jonka ompelija joutuu seuraavana päivänä purkamaan, 
hyvä tanssimusiikki soi, ompelupöytä ja tuolit siirretään si-
vuun ja ilta päätetään iloiseen tanssiin, hyvään illalliseen, 
leikkeihin ja siihen, että tavataan nuoria herroja, jotka ovat 
yhtä paljon hyödyksi kuin muutkin. --- Mutta tanssiva om-
peluseura on löytänyt rinnalleen toisia, vakavampia ja hyö-
dyllisempiä seuroja, joissa ei tanssi tai illallinen tule kysee-
seen vaan työ, todellinen työ!”247 

Ehrnrooth arvosti Rouvasväenyhdistyksen konkreettisen köy-
häinavun merkityksellisemmäksi kuin ylimpien seurapiirien tanssivat om-
peluseurat. Tämä osoittaa hänen jossain määrin erkaantuneen ylemmän 
säädyn huvittelusta, joka oli tärkeä osa Ehrnroothin elämää vielä Hämeen-
linnassa vietettyinä vuosina. Rouvasväenyhdistyksen tekemä hyvänteke-
väisyystyö ja Taiteilijaseuran toimintaan osallistuminen olivat vakavoitta-
neet Ehrnroothin suhtautumista huvitteluun. Lainauksessa kuvailtu om-
peluilta oli mahdollisesti kenraalikuvernööri, kreivi Nikolai Adlerbergin 
puolison perustaman ompeluseuran tapaaminen. Siihen kuului Helsingin 
seurapiirien ylimmät jäsenet, joista monet olivat pietarilaislähtöisiä. Krei-
vitär Adlerberg keräsi tanssiaistensa lomassa pietarilaisten tuttaviensa 
myötävaikutuksella lähes 30 000 leipäerän Satakunnan köyhille.248 

Syksyllä 1868 Suomen pelloilta saatu sato oli vihdoin kunnollinen ja ras-
kaat nälkävuodet päättyvät. Ehrnroothit olivat nälkävuosina onnekkaita 
siinä mielessä, että Nastolan seutu ja Seestan alustalaiset selvisivät kurjuu-
desta suhteellisen hyvin. Kylmyys ja halla eivät koetelleet Päijät-Hämettä 
siinä määrin kuin esimerkiksi Kainuuta ja Satakuntaa, mutta alueen kuol-
leisuutta lisäsi Hollolan alueella ollut ratatyömaa. Nälänhädän aikana taudit 
olivat suurin kuolleisuuden aiheuttaja, ja työn perässä vaeltavat, nälän hei-
kentämät miehet olivat muita ryhmiä alttiimpia sairastumisille.249 

                                                                     
247) Adelaïde Ehrnrooth Mimmi Hovingille 20.3.1868. Mimmi Hovings brevsamling, 

SLS. Alkuperäinen: Det är sy-föreningarnas tid: i de högförnäma kretsarna bed-
rifver dessa föreningar sålunda: En societet af utvalda samlas hos hvarandra tur-
vis, några färdigställda arbeten ligga på ett bord, man tar dem i hand, syr derpå 
några stygn, som en sömmerska dagen derpå får sprätta upp, derpå spelas en 
vacker dansmusik, stolar och sybord skjutes åt sidan och aftonen slutas med 
munter dans, god supé, lekar och ungherrar, som göra lika mycket nytta som de 
andra. Men i bredd med de dansande syföreningarna hafva här äfven funnits an-
dra, allvarsamma, nyttiga, enkla der hvarken supé eller dans kommit i fråga, blott 
arbete, verkligt arbete!”  

248) Pitkänen 1991, 162–163; Kotioja 2017a, 158. 
249) Pitkänen 1991, 216; Turpeinen 1986, 132, 223; Voutilainen 2017, 62–63. Hollolan 

seurakunnan alueella kuolleisuus oli huipussaan jo huhtikuussa 1868, kun 
muualla Suomessa toukokuu 1868 oli pahempi. Tämän selittää kerjäläisten 
kerääntyminen alueelle jo tammikuusta 1868 alkaen, pian perustettavan 
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Niin Helsingin kuin muidenkin pitäjien Rouvasväenyhdistykset teki-
vät merkittävää köyhäinaputyötä yleisesti, mutta erityisesti kriisiaikoina. 
1860-luvun jälkipuolen hätäaputyö teki näkyväksi räikeän epäkohdan 
suomalaisten naisten hyväntekeväisyystyön suhteessa lainsäädäntöön: 
esimerkiksi Helsingin Rouvasväenyhdistys oli keskeisessä roolissa kau-
pungin köyhäinavun toteutumisessa, mutta sen omat, ylintä säätyä edus-
taneet puheenjohtajat olivat puolisoidensa edusmiehisyyden alaisia. Epä-
kohta teki näkyväksi sen konkreettisen eriarvoisuuden, mikä miesten ja 
naisten välillä oli julkisessa vaikuttamistyössä. Kuten usein on laita poik-
keusaikoina, myös 1860-luvun nälkävuodet vahvistivat ja laajensivat nais-
ten asemaa julkisessa toiminnassa, mutta juridiset epäkohdat eivät pois-
tuneet. Tämän myötä Adelaïde Ehrnroothin huomio kiinnittyi ennen 
muuta naisten yhteiskunnallisen aseman konkreettiseen kehittämiseen.  

3.5. Naisten kotitalous 

1860-luvun kuluessa Adelaïde Ehrnroothin elämänpiiri sai uusia sävyjä 
julkaistujen tekstien, yhdistystoiminnan ja uudenlaisten seurapiirien 
myötä. Ehrnroothien kotitalouden dynamiikka pysyi kuitenkin Helsin-
kiin muutosta huolimatta samana, ja Johanna Ehrnrooth huolehti edel-
leen korkotulojensa turvin omasta ja tytärtensä elämästä. Hänen suh-
teensa yhteiskuntaan ja julkiseen keskusteluun kuitenkin muuttui per-
heen asuinpaikan vaihdoksen myötä. Naisten vielä asuessa Seestan kar-
tanossa Johanna Ehrnrooth oli aktiivisesti mukana pitäjän julkisessa 
keskustelussa ja hänen mielipiteillään oli painoarvoa yhteisistä asioista 
päätettäessä.250 Isänsä sotilaallisen perinnön ohella Adelaïde Ehrnrooth 
saikin kimmokkeen julkiseen työhönsä äidiltään, joka ei ollut vetäytyvä 
ja hiljainen aatelisrouva, vaan aktiivinen, valtaa käyttävä oman yhtei-
sönsä jäsen. Varhaismodernissa Ruotsissa oli tyypillistä, että suurten 
kartanoiden hallinta siirtyi kartanonherralta leskirouvalle edellisen 
kuoltua, ja samalla siirtyivät myös asemaan liittynyt valta ja velvollisuu-
det. Huoneentaulun määrittämä isäntävalta siirtyi kartanoyhteisössä 
leskelle, mutta Helsingin-vuosina Johanna Ehrnrooth jättäytyi syrjään 
yhteiskunnallisesta keskustelusta. Siirtyminen perheen kotikartanosta 
uuteen, pienempään kaupunkiasuntoon siirsi Johanna Ehrnroothin si-
vuun Nastolan pitäjänkokouksen ohella myös Ehrnroothin sukupiirin 

                                                                     
ratatyömaan houkuttelemana. Turpeisen mukaan Hollolan ratatyömaalla kuollei-
suus ja tautien määrä oli kaikkein suurinta. Turpeinen 1986, 223. 

250) Mäkelä 1979, 680–681. Mäkelän mukaan Johanna Ehrnrooth oli aktiivinen 
vaikuttaja Nastolan seurakunnan irtautuessa omaksi seurakunnakseen Hollolan 
seurakunnasta. Kartanon säilyminen näinkin pitkään (v. 1863 Seesta oli ollut 
Ehrnroothin suvun omistuksessa jo 72 vuotta) oli pohjoismaisessa kontekstissa 
harvinaisuus. Snellman 2014, 102–103. Ks. myös Ulväng 2008, joka on tar-
kastellut Upplannin kartanoiden omistussuhteita. 
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keskiöstä ja vaikutti hänen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteensa. Seestan 
kartanon myymisellä Carl Ehrnroothille oli näin myös symbolinen ulot-
tuvuutensa – suvun arvokkaimman omaisuuden vaihtaessa omistajaa 
myös valta Ehrnroothin perheessä vaihtui.251 

Johanna Ehrnrooth kuoli keuhkotulehdukseen 76-vuotiaana, kesä-
kuussa 1873.252 Äidin kuolema oli sekä taloudellisesti että henkisesti tar-
kasteltuna Adelaïde ja Elise Ehrnroothille suuri muutos. Tyttäret olivat 
jo 47- ja 58-vuotiaita, ja äiti oli ollut heidän elämässään keskeinen vai-
kuttaja. Johanna Ehrnroothin varallisuus oli turvannut heidän toimeen-
tulonsa, ja taloudellinen valta oli vahvistanut hänen asemaansa suh-
teessa tyttäriinsä. Äidin kuoleman jälkeen Adelaïde ja Elise Ehrnroothin 
täytyi hallinnoida itse elämänsä kaikkia osa-alueita, myös taloudellista 
ulottuvuutta. Kuolema lakkautti Johanna Ehrnroothille Seestan myyn-
nistä tulleet korkotulot, ja kotitalouden tulotaso laski merkittävästi. 
Muuttamaan tyttäret eivät kuitenkaan joutuneet, vaan Adelaïde ja Elise 
Ehrnrooth ratkaisivat tiukentuneen taloudellisen tilanteensa ottamalla 
alivuokralaisia Yrjönkadun kotiinsa. Konttoristi Gustaf Strand Pohjan-
maalta asui talossa vuosina 1875–1877, sipoolainen tullivirkailija Johan 
Nyqvist vaimoineen muutti taloon samana vuonna kuin Johanna Ehrn-
rooth kuoli, 1873.253 

Tilanne oli Adelaïde ja Elise Ehrnroothille taloudellisesti pakottava, 
sillä aiemmin taloudessa ei asunut lainkaan vuokralaisia. Aatelin piirissä 
alivuokralaisten pitäminen ei ollut tavatonta, mutta varsin harvinaista. 
Säädynmukaiseen elämään kuului pyrkimys siihen, että koti pidettiin 
vain perheen omassa käytössä. Aatelissäädylle oli tyypillistä, että koti oli 
tilana porvariskodista poiketen varsin julkinen tila, jossa järjestettiin 
kutsuja, salonkeja ja juhlia. Kodin antaminen vieraan käyttöön ei kuiten-
kaan kuulunut tapoihin. Alivuokralaissopimus toi alempaa yhteiskunta-
luokkaa edustavia henkilöitä aateliskodin piiriin itsenäisinä toimijoina, 
ei palkollisina.254 Palkkatyön ja alivuokralaissuhteiden vieroksuminen 
teki elannon tienaamisesta naimattomille aatelisnaisille hankalaa, mutta 
Ehrnroothit ratkaisivat tilanteensa varsin tyydyttävästi. Nyqvistin paris-
kunnan kanssa Ehrnroothin neitien yhteiselo sujui hyvin, sillä vuokra-
suhde päättyi vasta Johan Nyqvistin kuolemaan kesällä 1896.255 Vuokra-
laisista oli myös apua – kun Adelaïde Ehrnrooth ja Rose Marie Boije mat-
kustivat Ranskassa talvella 1876, Adelaïde oli helpottunut tietäessään, 
että ”pikkukamarissa” asuneet vuokralaiset huolehtivat Elise Ehrnroot-

                                                                     
251) Westermarck 1928, 14; Stadin 2004, 152–153.  
252) Kuolleiden luettelo 1873, juni månad. Helsingin jakamattoman srk:n arkisto, KA. 
253) Helsingin jakamattoman srk:n rippikirja 1870–1881, 108, KA. 
254) Ramsay 1908 II, 52; Davidoff 1995, 152–153; Norrback 2006, 63; Elomaa 2006, 

153. 
255) Helsingin jakamattoman srk:n rippikirja 1881–1910, 108, KA.  
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hista, eikä tämä joutunut olemaan yksin. Lausahdus kertoo myös vuok-
raemäntien läheisestä suhteesta Nyqvisteihin ja perheiden osallisuu-
desta toistensa elämään.256 

Johanna Ehrnroothin hautajaisten jälkeen koti palasi arkeen, joka 
oli kuitenkin rakennettava uudelleen. Perheen vanhin, vallankäyttäjä ja 
taloudenpitäjä, oli poissa, mikä muutti pysyvästi kotitalouden raken-
netta. Kodin muodostivat nyt Adelaïde ja Elise Ehrnrooth sekä Rose Ma-
rie Boije. Naimattomien sisarusten yhteisasuminen oli yleiseurooppalai-
sessa kontekstissa suhteellisen tavanomaista 1800-luvun jälkipuolella. 
Esimerkiksi Iso-Britannian vuoden 1881 väestölaskennan mukaan jopa 
20 500 asuinkiinteistön omistavaa naista asui yhdessä aikuisen sisa-
rensa kanssa.257 Suomessakin oli tyypillistä, että yksi tai useampi naima-
ton tytär jäi elämään vanhempien kanssa lapsuudenkotiin, jolloin van-
hemmalla oli ainakin teoriassa ote tytärten taloudesta ja sosiaalisesta 
toiminnasta. Yksinasuminen oli hyvin harvinaista, ja vanhemman kuol-
tua sisarukset pitivät taloutta yhdessä. Monille kyse oli ennen kaikkea 
taloudellisesta turvasta ja kustannusten jakamisesta. 1800-luvun loppu-
puolella monet naimattomat virkanaiset jakoivat kotitaloutensa ystävän 
tai sukulaisen kanssa. Suomessa vuoden 1863 lainmuutoksen myötä 
naisten itsenäinen taloudenpito oli juridisestikin sallittua, vaikka sitä to-
dennäköisesti oli jo pitkään katsottu läpi sormien.258  

Ehrnroothin sisarten välit olivat ilmeisen hyvät. Adelaïde Ehrnrooth 
puhui kirjeenvaihdossaan lämpimästi isosisarestaan, johon hän suhtau-
tui erityisesti iän karttuessa suojelevasti. Elise Ehrnrooth oli terveydel-
tään heikko ja luonteeltaan ilmeisen arka, mikä selittää nuoremman si-
saren suojelevan asenteen. Mahdollisesti Elise Ehrnroothin vetäytyvyy-
den syynä oli jokin sairaus, jota lähteet eivät paljasta. Perheessä kulki 
mielen sairautta: veljeksistä Magnus Ehrnrooth sai hoitoa ”hulluuteen” 
vuonna 1859, ja myöhemmin Carl Ehrnroothin poika Carl Robert Ehrn-
rooth sairastui melankoliaan. Oli siis mahdollista, että Elise Ehrnroothin 
terveydentila rajoitti hänen osallistumistaan seurapiiririentoihin jo nuo-
relta iältä lähtien.259 

Elise Ehrnroothin yksittäiset Casimir Ehrnroothille kirjoittamat kir-
jeet osoittavat hänen kuitenkin olleen terävä havainnoija ja seuranneen 
aktiivisesti suvun ja ympäröivän kaupungin tapahtumia. Kirjeissä hän 
kommentoi valtiopäivien tapahtumia ja Seestan kartanossa tehtäviä 

                                                                     
256) AE EE:lle 18.10.1876, Adelaïde Ehrnroothin kokoelma, SA.  
257) Davidoff 2012, 147–148. 
258) Ollila 2000a, 104–105. Kirsi Vainio-Korhonen esittää, että esimerkiksi 1800-

luvun alkupuolella elänyt Sofie Munsterhjelm hallinnoi omaa omaa omaisuuttaan 
varsin itsenäisesti, vaikka hänellä olikin nimellinen holhooja. Vainio-Korhonen 
2012, 105–136 ja 271–274. Ks. myös Vainio-Korhonen 2008a, 231–233. 

259) Carl Albert Ehrnrooth Alexander Armfeltille 18.10.1859. Alexander Armfeltin 
arkisto I, Armfeltien arkisto, IIa:14. KA; AE CE:lle 12.10.1890, Johan Casimir 
Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
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kunnostustöitä. Adelaïde Ehrnroothin matkustaessa ulkomailla hän kir-
joitti kirjeitä muun perheen sijasta lähinnä Elise Ehrnroothille, joka vä-
litti sisaren kuulumiset muulle sukupiirille. Elise Ehrnrooth vaikutti kui-
tenkin olleen sivustaseuraaja – hänen Casimir Ehrnroothille lähettämät 
kirjeensä eivät kerro juuri lainkaan Elise Ehrnroothin omasta toimin-
nasta, vaan muiden. Häntä itseään koskevat uutiset käsittelevät lähinnä 
terveyttä, johon hän viittaa toistuvasti negatiivisin sanankääntein: hän 
aivastelee niin, että autiot huoneet kaikuvat, hänen silmänsä ja korvansa 
ovat vahingoittuneet katupölystä ja hän toivoo ylipäätään elävänsä ke-
sään saakka. Ainut lähde Elise Ehrnroothin aktiivisesta toiminnasta löy-
tyy veljenpojan Georg Ehrnroothin muistelmasta, jossa hän kertoo, että 
hänen isänsä Carl Ehrnroothin kuolemasta tuli Seestaan tämän per-
heelle kertomaan nimenomaan Elise-täti.260  

Adelaïden ja Rose Marien suunnatessa ulkomaanmatkoille Elise jäi 
useimmiten kotiin, jolloin alivuokralaiset, sukulaiset tai muut läheiset 
huolehtivat hänestä. Jos näin ei ollut, Elise lähti vierailulle sisaren ulko-
maan matkan ajaksi. Lähtiessään Pariisiin elokuussa 1876 Adelaïde 
Ehrnrooth kirjoitti sisarelleen jo samana päivänä, kun laiva irtaantui 
Hangon satamasta: 

”Miten minun Julleni lähti sitten, meidän tyhjästä kodis-
tamme? Toivon, että kaikki sujui ilman suuria vaikeuksia ja 
että Julle nyt löytää itsensä ystävien luota Kirstulasta, kuin 
Abrahamin helmasta.”261 

Tilanne oli yhteneväinen jo naisten nuoruusvuosinakin. Elokuussa 
1863, kun keisari Aleksanteri II vieraili Hämeenlinnassa, silmätulehdusta 
sairastanut Adelaïde Ehrnrooth jäi kotiin Elise Ehrnroothin ja tohtori Gran-
lundin hoiviin.262 Emilie Ehrnroothin Mimmi Hovingille kirjoittamasta kir-
jeestä käy ilmi, että Elise Ehrnrooth olisi jäänyt kotiin joka tapauksessa, 
Adelaïde Ehrnrooth joutui jäämään haikein mielin sairastuttuaan. Elise 
Ehrnrooth ei myöskään osallistunut tanssiaisiin perheen asuessa talvikausia 
Hämeenlinnassa. Hän viihtyi kotona ja läheistensä kanssa, eikä häntä vai-
kuttanut kiinnostavan ulkomaailman houkutukset.263 

                                                                     
260) EE CE:lle 22.4.1897, 8.11.18XX, päiväämätön. Johan Casimir Ehrnroothin koko-

elma, PR:218, KA; Hilpinen 2017, 165. Maininnat Elise Ehrnroothin terveydenti-
lasta ”---mina ögon och öron äro rysligt angripna af denna luft”. EE CE:lle 
päiväämätön, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA; ”---om jag 
lefver till sommar och blifvit qvitt den gemen Katharren --- jag nyser så det ekar i 
de toma rummen.” EE CE:lle 22.4.1897, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:218, KA. 

261) AE EE:lle 5.8.1876. Adelaïde Ehrnroothin kokoelma, SA. Alkuperäinen: ”Huru 
kom min Julle sedan från vårt toma hem? Jag hoppas det gick utan stora 
svårigheter och att Julle nu befinner sig hos vännerma på Kirstula såsom i Abra-
hams sköte.” 

262) Emilie Ehrnrooth Mimmi Hovingille 4.8.1863. Mimmi Hovingin kokoelma, SLS. 
263) Alexandra Edelfelt Augusta Brandtille 13.5.1857, Edelfelt-kokoelma, KK. 
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Ehrnroothin sisarusten tapauksessa ikä ei siis ollut ratkaiseva tekijä 
siinä, kuka otti vastuun yhteisen talouden hoitamisesta. Sisaruksista ky-
vykkäämpi – ei vanhempi – huolehti yhteisistä asioista. Adelaïde oli 
luonteeltaan sisartaan rohkeampi, ja kotitalouden työnjako oli selkeä: 
Adelaïde Ehrnrooth oli vastuussa raha-asioista, käytännön asioiden hoi-
dosta ja sujuvasta talouden järjestämisestä. Hän oli Johanna Ehrnroot-
hin seuraaja, kotitalouden vastuunkantaja. Rose Marie Boije oli tälle 
apuna ja huolehti molemmista vanhoista neideistä heidän ikääntyes-
sään. Elise Ehrnroothin vastuulle jäivät kirjanpito ja kodinsisustus.264 
Vaikka Adelaïde Ehrnrooth oli vastuussa talouden myynti- ja ostotoi-
minnasta sekä yleisestä toimeentulosta, Elise huolehti kodin tilikirjojen 
ylläpidosta. Sisarusten vuorovaikutusta määrittää taloudenpito: heidän 
välillään säilynyt vähäinen kirjeenvaihto käsittelee yleisimmin rahaa. 
Tämä kertoo osaltaan siitä, että vaikka varaa esimerkiksi matkusteluun 
olikin, raha oli keskeinen huolenaihe naisten arkielämässä.265 

Johanna Ehrnroothin kuoltua Adelaïde Ehrnrooth määritteli itsensä 
selkeästi talon emännäksi: hän huolehti sosiaalisesta elämästä, kutsuista 
ja illanistujaisista, hän organisoi muutot, matkat ja juhlapyhien vietot. 
Adelaïde Ehrnrooth oli myös kotitalouden yhteydenpitäjä Seestan karta-
noon, jonka kanssa naisilla oli kukoistava vaihdantatalous läpi Helsin-
gin-vuosien. Sisartaan Adelaïde kuvasi kirjeenvaihdossa esteetikoksi, 
tuo esiin tämän musikaaliset lahjat ja huumorintajun.266 Elise Ehrnrooth 
oli traditionaalinen aatelisneiti, joka hallitsi käsityöt, estetiikan ja musii-
kin. Vuonna 1860 edesmennyt veli Magnus Ehrnrooth kuvasi vanhinta 
sisartaan ylistävästi: enkelimäisen hyväksi, herkäksi ja suloiseksi nei-
doksi, jota tuli suojella maailman pahuudelta.267 Korostetun naisellisen 
sisarensa rinnalla Adelaïde Ehrnrooth toisti jo Gustaf Adolf Ehrnroothin 
kuolinvuoteella ja tämän kanssa ratsastusretkillä rakennettua ”rohkeim-
man tyttären” roolia. Hän hoiti taloudessa maskuliinista isännän roolia.  

Leonore Davidoffin mukaan naistalouksien työnjako jakautui useim-
miten siten, että maskuliinisiksi mielletyt vastuualueet olivat vanhim-
man sisaren vastuulla. Ehrnroothien tapauksessa sekä Adelaïden taipu-
mukset että Elisen vetäytyvyys vaikuttivat siihen, että nuorempi sisar otti 
vastuun kodin taloudesta. Sisartaloudessa naiset olivat vapaita järjestä-
mään taloudenpitonsa kunkin mieltymyksien ja kykyjen mukaisesti – 
kyvykkäimmän oli mahdollista olla perheen pää, kun sukupuoli ei mää-
rittänyt perheen sisäistä työnjakoa. Aikakaudelle tyypillisen, sukupuol-
ten mukaan toteutuneen työnjaon puuttuminen kotitaloudesta saattoi 

                                                                     
264) AE CE:lle 28.9.1894, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
265) Adelaïde ja Elise Ehrnroothin kirjeenvaihto, Adelaïde Ehrnroothin kokoelma, SA. 
266) AE CE:lle päiväämätön (syyskuu?) 1891, 26.2.1894, 11.10.1894, 18.2.1894, 

28.9.1894, 11.4.1900. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
267) Ehrnrooth 2002, 37–40. 
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myös aiheuttaa kitkaa sisarusten välille heidän määritellessään oman 
toimijuutensa rajoja. Toisaalta kotitalouden sukupuolettomuus toi sen 
jäsenille valinnanvapauden ja mahdollisuuden omistautua omille pyrin-
nöilleen, kuten Adelaïde Ehrnrooth kirjoittamiselle ja naisasialle.268 
Tämä saattoi olla kynnyskysymys siinä, että sisarten ja veljien tasa-ar-
voinen asuminen ei monesti tuntunut sujuvan: esimerkiksi Helena ja Ed-
vard Westermarck kokeilivat yhteisasumista mutta totesivat pian sen 
johtavan riitoihin ja konflikteihin. Molemmilla oli oma ammattinsa ja 
Helena Westermarckin oli vaikea hyväksyä, että naisena vastuu koti-
töistä lankesi itsestään selvästi hänelle.269 Sisarusten jakamassa kodissa 
sukupuoliroolit eivät rajoittaneet vastuiden jakoa, vaan sisaret rakensi-
vat taloutensa yksilöinä. 

Vuoden 1873 jälkeen Ehrnroothien kotitalouden sisäinen rakenne 
tasa-arvoistui, ja Adelaïde ja Elise Ehrnrooth saattoivat järjestää kotita-
loutensa haluamallaan tavalla. Kaikki kotitaloudessa käytettävä omai-
suus oli sisarten yhteistä, huonekalut olivat molempien sisarten omis-
tuksessa ja asunnon vuokramaksu puolitettiin.270 Poikkeuksen tasa-ar-
voisiin omistusjärjestelyihin tekivät ainoastaan liinavaatteet ja ruuan-
laittovälineet, jotka olivat edullisia ja siksi yksin jommankumman sisa-
ren omistuksessa. Rose Marie Boijen omaisuus oli suppeampi. Kotita-
louden irtaimistosta hän omisti omien henkilökohtaisten tavaroidensa 
lisäksi ainoastaan osuuden vuonna 1894 Ehrnrooth-Boijen yhteistalou-
teen ostetusta pianosta.271 Omistusoikeudellisesta näkökulmasta katsot-
tuna Rose Marie oli siis vanhempia naisia alemmassa asemassa – toi-
saalta nämä olivat arjessaan riippuvaisia tämän avusta.  

3.6. Vastuu kodista ja yhteisöstä 

Tässä luvussa olen käynyt läpi Adelaïde Ehrnroothin elämää yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen näkökulmasta 1860-luvun alkupuolelta 1870-luvun al-
kuun. Luvussa on käsitelty Ehrnroothin kirjailijanroolia ja järjestövaikutta-
mista sekä Ehrnroothin perheen koheesiota ja siihen kohdistuneita muu-
toksia. Perheen muutto Helsinkiin oli Adelaïde Ehrnroothin elämässä ve-
denjakaja. Se mahdollisti elämän suunnittelemisen ja rakentamisen uudel-
leen, kun traditionaalinen aatelisnaisen elämänpolku ei avautunut.  

                                                                     
268) Davidoff 1995, 210–211; Davidoff 2012, 148. 
269) Dahlberg 2011, 219. 
270) Elise Ehrnroothin perukirja 18.10.1900, perukirjat 1900 (Ec:57), Helsingin 

raastuvanoikeuden arkisto, KA; Adelaïde Ehrnroothin perukirja 27.2.1905, pe-
rukirjat 1905 (Ec:66), Helsingin raastuvanoikeuden arkisto, KA. 

271) Elise Ehrnroothin perukirja 18.10.1900, perukirjat 1900 (Ec:57), Helsingin 
raastuvanoikeuden arkisto, KA. 
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Asuinpaikan vaihdoksen jälkeen Adelaïde Ehrnroothin mahdolli-
suus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen lisääntyi. Taloudenhoitoon liit-
tyneiden askareiden vähentyessä mahdollisuus kirjoittamiseen ja vaikut-
tamiseen kasvoi, mikä oli laajemminkin tarkasteltuna yksi 1800-luvun 
jälkipuolen kaupungistumisen keskeisistä ilmiöistä. Lisääntynyt vapaa-
aika, yliopiston läheisyys, seurapiirit sekä järjestötoiminta olivat keski-
össä laajan ja vaikuttavan yhteiskunnallisen keskustelun synnyssä. Ade-
laïde Ehrnroothin elämässä osallistuminen julkiseen keskusteluun näkyi 
fiktiivisen kirjoittamisen lisääntymisenä ja aktiivisena järjestötoimin-
tana. Hän toteutti kodin ulkopuolisessa toiminnassaan aatelisneidin 
ihannetta – sekä romaanikirjoittaminen että hyväntekeväisyys olivat 
säädylle ja sukupuolelle hyväksyttyä julkista toimintaa. Molemmista toi-
mintakentistä muodostui Adelaïde Ehrnroothille tapa käsitellä ja tuoda 
julki yhteiskunnallisia epäkohtia. 

Naisten varhaisella järjestäytymisellä hyväntekeväisyystyön ympä-
rille oli selkeitä yhtymäkohtia myöhemmän naisasialiikkeen synnyn 
kanssa. 1860-luvun lopun nälkävuodet olivat koko maan Rouvasväenyh-
distyksille tärkeä suunnannäyttäjä – ne osoittivat naisten hyväntekeväi-
syysjärjestöjen kyvyn organisoitua tehokkaasti ja hoitaa sosiaalisia on-
gelmia laajemmassa mittakaavassa. Tämä näytti naisille itselleen heidän 
työnsä merkityksen ja samalla sen, miten eriarvoinen asema heillä ja hei-
dän työllään oli yhteiskunnallisessa kontekstissa. Naisten järjestäytymi-
sen voikin todeta syntyneen konkreettisen sosiaalisen ulottuvuuden ym-
pärille, vaikka se sai vasta yhteiskunnalliseksi naisasialiikkeeksi järjes-
täytyessään aatteellisen painopisteen. Adelaïde Ehrnroothille 1860-lu-
vun lopun tapahtumat osoittivat mahdollisuuden itsenäiseen hyvänteke-
väisyyteen, toimintaan järjestökentän ulkopuolella. Oman runokirjansa 
kautta hän pystyi konkreettisesti toteuttamaan karoliinista hyvänteke-
misen ihannetta. 

Adelaïde Ehrnroothin rooli oman perhekuntansa vastuunkantajana 
korostui Johanna Ehrnroothin kuoltua. Hän otti vastuun kotitalouden 
käytännön elämän järjestämisestä vanhemman sisarensa Elise Ehrnroot-
hin sijaan. Elise ja Adelaïde Ehrnroothin erilaiset elämäntarinat ja heidän 
suhteensa ympäröivään maailmaan korostivat elämänvalintojen ja henki-
lökohtaisten luonteenpiirteiden merkitystä tilanteessa, jossa sukupuolen 
asettamat rajoitukset ja taloudelliset resurssit ovat yhteneväisiä. Siinä 
missä Adelaïde Ehrnrooth pyrki mukaan yhteiskunnalliseen keskuste-
luun, Elise viihtyi ulkopuolisen maailman tarkkailijana kodin piirissä. 
Elise ja Adelaïde Ehrnroothin elämänpolkujen tarkastelu rinnakkain 
osoittaa, että oli yksilön kyvyistä, ominaisuuksista ja ratkaisuista kiinni, 
miten perhe- ja sukuverkoston tarjoaa sosiaalista pääomaa – säädynmu-
kaista kasvatusta ja kattavaa ihmissuhdeverkostoa – hyödynsi. 
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Perheen statuksen rakentumisessa oli keskeisessä osassa Gustaf 
Adolf Ehrnroothin jälkimaine, mutta myös perheen poikien positiivinen 
urakehitys. Carl Albert Ehrnrooth oli protokollasihteeri ja menestyvä lii-
kemies, Robert Ehrnrooth Suomen Kaartin komentaja, ja heidän vai-
monsa edustivat vallakasta ja varakasta de Geer -sukua. Veljien sosiaali-
nen asema teki Ehrnroothin naisten sopeutumisen Helsingin seurapii-
reihin helpoksi. Toisaalta suuriruhtinaskunnan pääkaupungin seurapii-
rien ylimmät kerrokset näyttäytyivät Adelaïde Ehrnroothille myös pin-
nallisina, todellisesta elämästä ja aatelin ihanteista ja velvollisuuksista 
erkaantuneina. Erityisesti nälkävuosien aikana järjestetyt hyväntekeväi-
syystanssiaiset ja -ompeluseurat osoittivat yhteiskunnan ja myös ylim-
män säädyn sisäisen räikeän kahtiajaon. ”Työ, todellinen työ”, jota Ehrn-
rooth vertasi venäläisylimystön tanssiviin ompeluseuroihin, näyttäytyi 
arvokkaana ja tavoittelemisen arvoisena. Näistä vuosista alkoi Ehrnroot-
hin työ aiempaa selkeämmin poliittisena vaikuttajana. Siinä hän pystyi 
hyödyntämään sukupiirinsä yhteiskunnallista asemaa ja velvollisuu-
tensa tuntevan karoliinisen upseerin identiteettiään. 
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4. KIRJOITTAJA JA AKTIVISTI 

Tässä luvussa käsittelen Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnallista toimi-
juutta 1870- ja 1880-lukujen aikana. Pohdin säätyläisnaisen yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen keinoja kansalaisyhteiskunnan muotoutuessa. 
Vuosikymmenten vaihteessa on havaittavissa selkeä muutos Ehrnroot-
hin julkisessa työssä: 1860-luvulla Ehrnrooth toteutti säätyläisnaisen 
ihannetta hyväntekeväisyysjärjestön ja runokokoelmien julkaisun muo-
dossa, mutta 1870-luvulla hänen tapansa nostaa esiin yhteiskunnallisia 
epäkohtia muuttui suorasanaisemmaksi ja aatteellisemmaksi. Luovuttu-
aan lähes kokonaan fiktiosta ja runoista hän alkoi kirjoittaa suoria, po-
leemisia mielipidekirjoituksia. Kirjoitusten teemat pysyivät silti samana, 
naisten ja tyttöjen yhteiskunnallisen aseman kehittäminen oli Ehrnroot-
hin kirjallisten ulostulojen keskiössä. Toiminnallaan Ehrnrooth rikkoi 
tietoisesti traditionaalisen naisen roolia: 

”Totta on, että en kuulu Paavalin todellisiin naisiin, jotka 
vaikenevat seurakunnassa.”272 

Adelaïde Ehrnrooth ei vaiennut seurakunnassa, kun sanalla tarkoi-
tettiin suomalaista yhteiskunnallista keskustelua. Sen lisäksi, että hän 
puhui ja kirjoitti, hän myös toimi aktiivisesti aatteellisten pyrkimys-
tensä edistämiseksi. Tässä luvussa tarkastellaan niitä tapoja, joilla Ade-
laïde Ehrnrooth rikkoi apostoli Paavalin toivetta ja piti ääntä edistääk-
seen päämääriään. 

Tämä luku käsittelee Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnallista vaikutta-
mistyötä 1870-1880-lukujen aikana. Analysoin perheen muodostamaa pää-
omaa ja sitä, miten tätä pääomaa pystyi hyödyntämään poliittisessa työssä. 

4.1. Näkyvä vaikuttaja lehtien palstoilla 

Rouvasväenyhdistys ja Taiteilijaseura olivat Adelaïde Ehrnroothille en-
simmäisiä julkisen toiminnan näyttämöitä, mutta naisasialiikkeen pa-
rista hän löysi kutsumuksensa. Ehrnroothin tekstit jo 1860-luvun kulu-
essa sivusivat kansainväliselle naisasialiikkeelle yleisiä teemoja naisten 
koulutuksesta, avioliitosta ja oikeudesta omaan omaisuuteensa. John 
Stuart Millin vuonna 1869 ilmestynyt teos ”The Subjection of Women” 

                                                                     
272) AE CE:lle 18.3.1884, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Sant är ju att jag ej heller hör till Paulii sanna qvinnor, som tiga i 
församlingen.” 
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oli käänteentekevä naisten asemaa käsittelevässä keskustelussa Euroo-
pan laajuisesti. Kirjan teemat naiskansalaisuudesta ja utilitarismista sai-
vat vastakaikua Adelaïde Ehrnroothissa.273 

Vuonna 1869 liberaali Helsingfors Dagblad julkaisi kymmenessä pe-
räkkäisessä numerossaan tekstin otsikolla ”En intressant sam-
hällsfråga. ’Qvinnans underordnade ställning’ af John Stuart Mill.” 
Moniosainen artikkeli oli nimimerkki A-ï-an kirjoittama ja se käsitteli 
brittiläisen ajattelijan ja utilitarismin puolestapuhujan John Stuart Mil-
lin vastailmestynyttä teosta ”The Subjection of Women”.274 Millin teos 
keräsi kiinnostuneita lukijoita ympäri Euroopan ja teos käännettiin lu-
kuisille kielille, myös ruotsiksi, heti ilmestymisvuonnaan. Kirjassa J. S. 
Mill totesi sukupuolten epätasa-arvolle perustuvan yhteiskuntajärjestyk-
sen olevan virheellinen ja aikansa elänyt. Hän koki, että miesten ja nais-
ten välisten suhteiden, myös avioliitossa, tulisi perustua molemminpuo-
liseen kunnioitukseen. Adelaïde Ehrnrooth jakoi Millin käsityksen ja pe-
räänkuulutti muutosta suomalaisessa yhteiskunnassa.275 

Ehrnroothin avauspuheenvuoro julkisessa keskustelussa naisten 
asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa oli hyvin perusteellinen. Se jäi 
kuitenkin yksinäiseksi eikä johtanut laajaan debattiin sanomalehtien si-
vuilla.276 J.S. Millin ajatukset olivat aiemmin luoneet vilkasta julkista 
keskustelua Suomessa. Hänen pääteoksensa ”On Liberty” ruotsinnettiin 
vuonna 1865 ja se herätti ilmestyessään suurta kiinnostusta myös suo-
malaisessa lukevassa yleisössä. Millin vapauskäsityksellä oli vahvat kan-
nattajansa, mutta myös vastustajansa Suomessa.277 Adelaïde Ehrnrooth 
näki vapauden mahdollisuutena toimia yhteiskunnassa ja korosti jokai-
sen oikeutta ja velvollisuutta esittää mielipiteensä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. Veljelleen kirjoittamassaan kirjeessä hän määritteli it-
sensä yksilönvapauden suurimmaksi kannattajaksi:  

                                                                     
273) Mill 1981, passim. 
274) A-ï-a: En intressant samhällsfråga. Qvinnans underordnade ställning af John Stu-

art Mill. Refererad af A-ï-a. Helsingfors Dagblad 241–251/1869 (18.10.1869–
29.10.1869). 

275) Mill 1981; Shanley 1981, 229. 
276) Minna Canth perusti J.S. Millin teokseen erään artikkelinsa v. 1874. Maijala 2014, 

289. 
277) Pulkkinen 1987, 57. Pulkkisen mukaan J.S. Millin On Liberty toi englantilaisen 

vapauskäsityksen suomalaiseen yhteiskunnalliseen ajatteluun. J.S. Millin liberal-
istista perinnetta kehittivät Suomessa esimerkiksi August Schauman Pap-
perslyktan-lehdessään ja Robert Lagerborg Helsingfors Dagbladin päätoimitta-
jana. Myös Leo Mechelin ja Robert Montgomery olivat liberalisteja. Tunnetuin 
milliläisen utilitarismin vastavoima oli J.V. Snellman. Pulkkinen 1987, 67. 
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”--- niin sanottu ”henkilökohtainen vapaus”, jolle kukaan ei 
aseta korkeampaa arvoa kuin minä, niin kauan kuin tämä 
vapaus pysyttelee asianmukaisten rajojen sisällä.”278 

Tämä lainaus tiivistää Adelaïde Ehrnroothin elämänfilosofian: va-
paus oli tärkeintä, kunhan säädyllisyyden rajoja noudatettiin. Ehrnroot-
hille vapaus tarkoitti nimenomaan toimintaa yhteiskunnan sisällä eikä 
monien brittiläisten ajattelijoiden tapaan pyrkimystä yhteiskunnan ul-
kopuolelle. Se piti sisällään J.S. Millin ajattelun mukaisesti sananvapau-
den, kokoontumisvapauden ja tietoisuudenvapauden, joka tarkoitti 
omantunnon, tunteen ja mielipiteidenvapautta. Toisaalta Ehrnroothin 
tapa mainita asianmukaiset rajat vapauden käsitystä ohjaamassa hei-
kentää hänen filosofiansa suhdetta Millin ajatteluun ja erityisesti tämän 
oppi-isän Jeremy Benthamin moraaliseen prinsiippiin ”suurin mahdol-
linen onni suurimmalle mahdolliselle ihmisjoukolle”.279  

Adelaïde Ehrnroothin tavassa pukea ajatuksensa sanoiksi näkyy hä-
nen ajatteluaan ohjannut säätyjen hierarkia sekä kunnian ja moraalin 
käsitteet. 1800-luvun aateli korosti sukunsa jatkuvuutta ja suvun histo-
rian tuomaa aineetonta perintöä, Ehrnroothin tapauksessa hyveelli-
syyttä ja urheutta, jotka määrittivät ihanteellista aatelismiestä. Asian-
mukaiset rajat, joihin Adelaïde Ehrnrooth viittaa, korostivat hierarkkista 
yhteiskuntaa, jokaiselle säädylle ominaisten kunniallisten ja moraalisesti 
hyväksyttävien käyttäytymissääntöjen noudattamista. Ehrnrooth ei ko-
kenut rikkovansa aatelisnaisen käyttäytymiskoodia kirjoittamalla julki-
sesti, sillä hänen toimintaansa ohjasi vetäytyvän naisihanteen sijaan hä-
nen ihailemansa Gustaf Adolf Ehrnroothin ylläpitämät karoliinisen up-
seerin hyveellisyyden ja urheuden ihanteet.280 

Ehrnroothin kirjallinen avaus käynnisti suomalaista naisliikettä kos-
keneen julkisen keskustelun. Aateilmapiirin muutoksen lisäksi naisasia-
liike ja naisten asemaa koskenut julkinen keskustelu liittyi Suomessa kes-
keisesti 1800-luvun puolivälin teollistuvan yhteiskunnan lisääntyvään 
työväen tarpeeseen, Krimin sodan käynnistämään avoimuuden aikaan ja 
fennomaniaan, joka korosti naissivistyksen ja aiempaa tasa-arvoisemman 
yhteiskunnan merkitystä kansan kehitykselle. Keisarikunnan aateilmas-
ton vapautuminen loppui lyhyeen Puolan kapinan noustua vuonna 1863, 
mutta Suomessa aatteellinen kehitys ei pysähtynyt. Siinä missä Puolassa 

                                                                     
278) AE CE:lle 12.11.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”--- Såkallad ”personlig frihet”, hvarpå ingen sätter högre värde än 
jag, sålänge denna frihet håller sig inom tillbörliga skrankor.” 

279) Pulkkinen 1987, 57. 
280) Aatelin pyrkimyksestä aineettoman perinnön säilyttämiseen ks.Tandefelt & 

Vainio-Kurtakko 2013, 188–189. Karoliinisen upseerin ihanteista ks. Sarkamo 
2011, 122–123.  
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Aleksanteri II:n reformikausi päättyi veriseen kapinaan, Suomessa libe-
raali kehitys kulki ainakin löyhästi keisarin suunnitelman mukaisesti. Sää-
tyjen koolle vaatimat valtiopäivät vuonna 1863 käynnistivät lainsäädän-
nöllisen kehityksen tukemaan yhteiskunnan muutosta.281 

Suomessa keskustelua naisten yhteiskunnallisesta asemasta ei vielä 
1860-luvulla käyty samassa määrin kuin muualla Euroopassa tai etenkin 
Yhdysvalloissa, jossa länsimaisen naisasialiikkeen järjestäytymisen 
käynnistänyt Seneca Fallsin konferenssi oli pidetty jo vuonna 1848. Ade-
laïde Ehrnrooth oli vuoden 1869 kirjoituksellaan vielä edellä aikaansa, ja 
hänen kirjoitustaan Helsingfors Dagbladissa on pidetty suomalaisen 
naisasialiikkeen varsinaisena lähtölaukauksena.282 Liberalismin ihanteet 
vaikuttivat kansainvälisissä virtauksissa, mutta suomalaisen naisasia-
liikkeen synty kiinnittyi erityisesti fennomaaniseen liikkeeseen ja 
vuonna 1876 perustettuun Suomalaiseen klubiin.283 Suomalaisessa po-
liittis-filosofisessa keskustelussa julkisina toimijoina nähtiin vain mie-
het, ja keskustelu naisten roolista yhteiskunnassa kulminoitui polaritee-
tin ihanteeseen, jossa mies ja nainen muodostivat toisiaan täydentävät 
vastaparit. Sukupuolilla oli omat erilliset toimintakenttänsä ja naisten 
toimintakenttä rajoittui tässä ajattelumallissa muodostumassa olleen 
kansalaisyhteiskunnan ulkopuolelle, kodin ja perheen piiriin.284 Ehrn-
rooth koki, että yhteiskunta kärsi naisten jättämisestä kansalaisyhteis-
kunnan ulkopuolelle. J.S. Millin ajatuksista inspiroituneena hän kir-
joitti: 

”Yhteiskunnan täytyy oppia huomaamaan, että lyhytnäköi-
nen pelko niitä kuviteltuja vahinkoja kohtaan, joita aiheut-
taa vapauden ja oikeudenmukaisuuden käyttöönotto näissä 
instituutioissa, on juuri se, joka aiheuttaa todellisia onnetto-
muuksia niiden jäsenille, ja ihmiset tulevat lopettamaan to-
dellisen onnen elävien lähteiden tukkimisen toisiltaan. Nii-
den ehtyminen tekee ihmiskunnasta köyhemmän ja elämän 
kamppailusta vaikeamman kuin mitä sen pitäisi olla.”285 

                                                                     
281) Hagner & Försti 2006, 17; Kuisma 2015, 83–84. Naisasialiikkeen syntyyn johta-

neista laajemmista kaarista ks. Hagner & Försti 2006, 14–17. 
282) Jallinoja 1983, 33; Lähteenmäki 2000, 32; Hagner & Försti 2006, 16–17. 
283) Jallinoja 1983, 37–40. 
284) Jalava 2006, 171; Elomäki 2011, 134.  
285) A-ï-a: En intressant samhällsfråga. Qvinnans under ordnade ställning. Helsing-

fors Dagblad 29.10 1869, 3. Alkuperäinen: “Samhället skall lära sig inse, att den 
kortsynta räddhågan för inbillade vådor genom införandet af frihet och rättvisa i 
alla dess institutioner, är hvad som bringar verkliga olyckor öfver dess 
medlemmar, och menniskorna skola upphöra att tillstoppa för hvarann de 
lefnande källor till sann lycka, hvilkas utsinande gör menskligheten fattigare och 
lifvets kamp hårdare än det behöfde vara.” 
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Sitaatissa Adelaïde Ehrnrooth nosti esiin huolen naisten jättämisestä 
yhteiskunnallisten instituutioiden ulkopuolelle ja tämän negatiivisesta 
vaikutuksesta yhteiskunnan toimintaan. Tässä hänen taustansa hyvän-
tekeväisyysliikkeissä näkyi selvästi: Rouvasväenyhdistyksen naiset teki-
vät merkittävää sosiaalista työtä Helsingissä nälkävuosien aikana, sa-
maan aikaan kuin yllä oleva kirjoitus ilmestyi. He osallistuivat helsinki-
läisen yhteiskunnan ylläpitoon suomalaisten elossapysymisen kannalta 
kriittisinä vuosina, he pystyisivät kyllä osallistumaan yhteiskunnan ra-
kentamiseen sen jälkeenkin. Rouvasväenyhdistysten toiminta nälkävuo-
sien aikana osoitti selvästi, että naissukupuoli oli kykeneväinen toimi-
maan järkiperäisesti virallisen hätäaputoimikunnan rinnalla. 

Ehrnroothin utilitaristisen maailmankuvan jakoi naisasianaisista 
myös mm. Minna Canth. Naiset eivät juuri tulleet toimeen keskenään, 
sillä Adelaïde Ehrnrooth ei samaistunut Canthin arvostamaan fenno-
maaniseen liikkeeseen. Molemmille naisille oli kuitenkin selvää, että 
naisten oli saatava työskennellä miesten rinnalla yhteisen hyvän 
eteen.286 Ehrnroothin vaikea suhde fennomaaniseen liikkeeseen teki hä-
nestä alusta saakka naisasialiikkeen ulkopuolisen toimijan. Järjestäyty-
nyt suomalainen naisasialiike sai syntyvoimansa suhteestaan fenno-
maniaan ja Suomalaiseen klubiin. Ehrnrooth ei korostuneesti ruotsin-
kielisenä, sotilasaatelin edustajana sopinut saumattomasti liikkeeseen 
mukaan. Hän löysi kuitenkin myöhemmin aatetovereita nuorsuomalai-
sista piireistä, jotka korostivat myös liberalismin ihanteita, yksilöva-
pautta ja yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttumista.287 

1870-luvun alkuvuosina naisten rooli yhteiskunnassa vähitellen mo-
nipuolistui: Maria Tschetschulinista tuli ensimmäinen naisylioppilas 
vuonna 1870, siitä seuraavana vuonna naisten sallittiin kuunnella yli-
opiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusta. Vuonna 1873 Rosina 
Heikel valmistui Suomen ensimmäisenä naisena lääketieteen kandidaa-
tiksi. Myös lainsäädännössä tapahtui muutoksia. Teollistuvan yhteis-
kunnan lisääntyvää työvoiman tarvetta pyrittiin paikkaamaan antamalla 
vuonna 1864 yli 25-vuotiaille naimattomille naisille täysivaltaisuus ja yli 
15-vuotiaille oikeus omaan palkkatuloonsa. Miespuolisten sukulaisten 
naittajanoikeutta rajoitettiin ja ylemmän yhteiskuntaluokan naiset sai-
vat oikeuden äänestää kunnallisvaaleissa.288 

Naisten järjestäytymistä omaksi yhdistyksekseen ei kuitenkaan vielä 
1870-luvulla tapahtunut, vaan Adelaïde Ehrnrooth teki omaa työtään 
naisasian eteen ”aseistettuna kynällä ja kielellä”.289 Terävää polemiikkia 

                                                                     
286) AE CE:lle 19.11.1891, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; Canth 

1973, 87. 
287) Jallinoja 1983, 37–40; Paaskoski 2002, 25. 
288) Hagner & Försti 2006, 16.  
289) ”Adelaïde Ehrnrooth”. Nya Pressen 18.1.1896, 2. 
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naisasiasta nähtiinkin Helsingfors Dagbladin sivuilla. Alkuvuonna 1873 
Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti lehteen otsikolla ”Causerie oss flickor emel-
lan” ja teksti oli niin laaja, että se jatkui myös lehden seuraavassa nume-
rossa. Kirjoituksessaan Adelaïde Ehrnrooth toivoi naisten kehittymistä 
itsenäisiksi yksilöiksi, jotka olisivat itse vastuussa tulevaisuudestaan: 

”Jättäkäämme ajatus ’naisen tehtävästä’ sikseen, parhaat 
nuoret tytöt, ja päättäkäämme tulla – mitä me omin voimin 
ja itsemme avulla voimme – ennen muuta ihmisiksi korke-
ammassa tarkoituksessa, riippumatta kurssista, johon sat-
tuma elämämme laivaa tulevaisuudessa ohjaakaan?290 

Ehrnrooth toi tekstissään esiin myös naisten avioliittoon tähtäävän 
koulutuksen merkityksettömyyden siinä tapauksessa, että naisesta ei tu-
lisikaan vaimo ja äiti. Teksti kirvoitti lukuisia vastineita ja vastineen vas-
tineita, muun muassa vastauksen nimimerkiltä En snäll och praktisk 
flicka. Tämä kiltti ja käytännöllinen tyttö muistutti naisten tehtävän yh-
teiskunnassa olevan läheisistä huolehtiminen. Hän esitti toiveen, että 
kirjailijatar oppisi joskus arvostamaan naistenkin työtä: 

”Toivon sydämellisesti, että kirjailijasta itsestään yhden 
kerran tulee yksi näistä sisarista, joilla on monta kitisevää 
pikkulasta, sillä silloin luulen, että hän oppii arvostamaan 
sitä, mitä hän nyt pitää niin vähäisessä arvossa.”291 

Hyökkäys Ehrnroothin henkilöä kohtaan oli varsin ärhäkkä. Ehrn-
rooth kirjoitti nämä tekstit nimimerkittä, mutta on todennäköistä, että 
Helsingin pienissä kulttuuripiireissä tiedettiin, kenen kynästä kirjoituk-
set olivat lähtöisin. Vastapuoli hyökkäsi suoraan kirjoittajan naiseutta 
kohtaan. Aikana, jona naisen tehtävänä nähtiin ensisijaisesti ja yksiselit-
teisesti äitiys, piikittely perheettömyydestä oli isku, joka pyrki haavoitta-
maan naista, muistuttamaan, että hän ei ollut pystynyt toteuttamaan 
naisen yhteiskunnallista tehtävää.292 Mikäli tölväisy satutti Adelaïde 
Ehrnroothia, ei hän paljastanut sitä seuraavassa vastineessaan, vaan 

                                                                     
290) Causerie oss flickor emellan. Helsingfors Dagblad 12.1.1873, 3. Alkuperäinen: 

”Lemnom alltså tanken på ’qvinnans bestämmelse’ derhän, bästa unga flickor och 
bestämmom oss för att blifva – hvad vi med egna krafter och genom oss sjelfva 
kunna blifva – framförallt menniskor i högre mening, oberoende af den kurs dit 
slumpen styr vår lefnadsskuta i framtiden?” 

291) En snäll och praktisk flicka: Causerie oss snälla praktiska flickor emellan, Hel-
singfors Dagblad 23.1.1873, 3. Alkuperäinen: “Skulle förf. sjelf, det jag hjertligen 
önskar, engång bli en af dessa systrar med många kirriga små barn, då vill jag 
förespå, att hon lär sig bättre värdera den hon så ringa aktar.” 

292) Moi tulkitsee naiskirjoittajien kokemat seksistiset hyökkäykset merkkinä siitä, 
että näitä on mahdotonta jättää huomioimatta. Tämä provosoi niitä, jotka kokevat 
oman asemansa olevan uhattuna. Moi 1999, 294. 
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pyrki edelleen perustelemaan mielipiteensä ja peräänkuuluttamaan tyt-
töjen koulutuksen ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden kehittymistä. Kii-
vas keskustelu naisten ihmisoikeuksista päättyi kirjoitukseen, jossa hän 
hämmästeli aiheuttamaansa ”myrskyä vesilasissa”. Hän halusi kuitenkin 
vielä kerran kiteyttää ajatuksensa naisten oikeuksista: 

”Sikäli kun minä ymmärrän, tämä [naisten koulutusmah-
dollisuuksien puute] on niin ilmeinen loukkaus kaikkea oi-
keudenmukaisuutta kohtaan ja Jumalan ihmiselle, niin nai-
selle kuin miehellekin, antamaa yksilöllistä vapautta ja itse-
määräämisoikeutta kohtaan, että täytyy olla sokea tai on-
neton, kun ei sitä näe.”293  

Mielipidekirjoituksissaan Ehrnrooth osoitti lukeneisuutensa sitee-
raamalla laajasti J. S. Milliä, kuten myös Alexis de Toquevillea ja paroni 
Montesquieu’ta. Hän halusi korostaa omaa sivistystään ja siten kykyään 
osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Aurora Karamzinin salon-
gissa ja Suomen Taiteilijaseuran kulttuurikeskusteluissa harjaantunut 
Adelaïde Ehrnrooth toteutti snellmanilaista ihannetta naisesta, joka oli 
niin sivistynyt, että pystyi ottamaan osaa sivistyneiden ihmisten käy-
mään keskusteluun. Adelaïde Ehrnroothille naisen aseman parantami-
sessa oli kyse vapaudesta ja itsemääräämisoikeudesta, mikä johti suo-
raan vaatimuksiin saada naisille vapaus ilmaisuun ja vaikuttamiseen. 
Oman sivistyksen korostaminen ja mielipiteen tukeminen merkittävien 
ajattelijoiden avulla osoitti Ehrnroothin rakentaneen tietoisesti julkista 
kuvaansa sivistyneistöä edustavana ajattelijana. Samalla hän toisti myös 
J.S. Millin esiintuomaa paradoksia siitä, että nainen ei koskaan voinut 
olla täysin vapaa, sillä vaikka hän olisi naimaton ja siten vapaa puoli-
sonsa määräysvallasta, ei hän pystynyt yhteiskunnan asettamien rajoi-
tusten vuoksi vapaasti opiskella tai harjoittaa elinkeinoja. 294 

Varhaiselle porvarilliselle naisliikkeelle, jonka juuret olivat säätyläis-
naisten hyväntekeväisyysliikkeessä, oli tyypillistä eräänlainen valikoiva li-
beralismi.295 Adelaïde Ehrnrooth profiloitui ensimmäisistä julkisista kir-
joituksistaan alkaen liberaalina: hän arvosti eurooppalaista kulttuuria ja 
sivistystä, erityisesti pohjoismaisia ja länsieurooppalaisia kulttuurivir-
tauksia. Hän näki vapauden erityisesti mahdollisuutena toimia yhteiskun-
nassa, ei pyrkimyksenä sen ulkopuolelle. Ehrnrooth korosti jokaisen oi-
keutta ja velvollisuutta esittää mielipiteensä yhteiskunnallisessa keskuste-
lussa ja toimia vapaasti oman ja yhteiskunnan edun hyväksi. Tämä oikeus 

                                                                     
293) Svar på ’Causerierna’ samnt och synnerligen. Helsingfors Dagblad 28.1.1873, 3. 

Alkuperäinen: ”Såvidt jag förmår fatta är detta en så uppenbar kränkning af all 
rättvisa, af den individuella frihet och sjelfbestämningsrätt Gud gifvit menniskan, 
så man som qvinna – att man mäste vara blind eller olycklig för att ej se det.” 

294) Shanley 1981, 231; Lappalainen 1997, 162–163; Jalava 2006, 173.  
295) Pulkkinen 1987, 57; Hagner & Försti 2006, 28–29. 
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oli saatava myös ylemmän säädyn naisille. Kuitenkin, kuten porvarilli-
sessa naisliikkeessä laajemminkin, Ehrnroothin liberalismi kattoi vain hä-
nen oman säätynsä ja muun säätyläistön. Rahvaan naisten oikeuksia hän 
ei peräänkuuluttanut. 

Adelaïde Ehrnrooth toteutti vapauden ihannettaan myös käytännön 
elämässään, kun hän elokuussa 1876 aloitti pitkän Euroopan matkansa 
yhdessä Rose Marie Boijen kanssa. Matka kesti toukokuuhun 1877 
saakka, ja sen aikana naiset polkivat viinirypäleitä Loiren laaksossa, pa-
lelivat keväisessä Pariisissa ja tapasivat Vatikaanissa itsensä paavi Pius 
IX:n. Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti matkoistaan matkakirjeitä, jotka jul-
kaistiin Nya Pressen -lehdessä. Vuonna 1886 kirjeet julkaistiin myös 
painettuna matkakirjana. Niistä välittyy hyväntuulisuus ja riehakkuus, 
mutta myös iän tuoma arvokkuus ja kyky tarkastella maailmaa pitkäjän-
teisemmin kuin aiemmalla ulkomaanmatkalla vuonna 1845. Kotiin kir-
joittamissaan kirjeissä Ehrnrooth valitteli matkan kalleutta ja erityisesti 
St. Malon luostarikaupungin likaisuutta ja ahtautta. Huolta aiheutti 
myös Ranskan eteläosissa riehunut koleraepidemia, mikä oli osaltaan 
syynä tungokseen muidenkin matkailijoiden pakkautuessa Ranskan 
pohjoisosiin. Ehrnroothin yhteiskunnallisesta itsevarmuudesta kertoo 
se, että Ehrnrooth ja Boije tekeytyivät Vatikaanissa katolisiksi päästäk-
seen tapaamaan itsensä paavin.296  

Adelaïde Ehrnroothin Euroopan-matkaltaan kirjoittamat matkakir-
jeet keskittyvät nähtävyyksien kuvailuun, mutta niiden ohella hän tar-
kasteli myös ranskalaista yhteiskuntaa naisemansipaation näkökul-
masta. Ehrnrooth arvosteli purevasti avioliiton kaksinaisroolia toisaalta 
katolisena sakramenttina, toisaalta sukujen välisenä liikesopimuksena. 

”—Minä annan niin ja niin suuren myötäjäisen tyttärelleni. 
Millaisia etuja sinun pojallasi on tarjota? Tätä se on, ilman 
mitään kaunisteluja. Ja tätä haluaa katolinen kirkko itse-
päisesti kutsua ’jumalalliseksi instituutioksi’, jota ihmisen ei 
tule koskaan hajottaa! – Humpuukia!”297 

Adelaïde Ehrnrooth suhtautui kriittisesti avioliittoon taloudellisena 
instituutiona, ja koki myötäjäisten antamisen olevan ristiriidassa aviolii-
ton sakraalin luonteen kanssa. Kielteinen suhtautuminen avioliittoon ta-
loudellisena siteenä oli yksi teemoista myös hänen romaanikirjallisuu-
destaan. Siinä missä romantiikan ajan kaunokirjallisuuden sankarittaret 

                                                                     
296) Ehrnrooth 1886; AE EE:lle 16.7.1876. Adelaïde Ehrnroothin kokoelma, SA. 
297) Ehrnrooth 1886, 5. Alkuperäinen: “— Jag ger så och så stort hemgift åt min dot-

ter. Hvilka förmåner har er son att bjuda? – Heter det utan all förblommering. 
Och detta envisas den katholska kyrkan att kalla en ‘gudomlig institution’ som al-
drig får af menniskor upplösas! – O, humbug! ” 
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kuolivat, mikäli he jäivät rakkaudetta, Adelaïde Ehrnroothin romaa-
neissa kuolivat neidot, jotka joutuivat vasten tahtoaan naimisiin eivätkä 
seuranneet ammatillista kutsumustaan. Ehrnroothin romaanien onnel-
lisimmissa avioliitoissa molemmat puolisot tukivat toistensa ammatilli-
sia ja älyllisiä pyrkimyksiä.298 

4.2. Selektiivinen hyväntekeväisyys 

Aatteellinen herääminen oman sukupuolensa rajattuun yhteiskunnalli-
seen asemaan 1870-luvun kuluessa vaikutti kirjoitustyön ohella myös 
Adelaïde Ehrnroothin tapaan tehdä hyväntekeväisyystyötä. Vielä nälkä-
vuosien aikana Adelaïde huolehti erityisesti köyhimmästä kansanosasta, 
kerjuulla kiertävistä äideistä ja orpolapsista, mutta vuonna 1868 rahan-
keruutarkoituksessa julkaistu Gråsparfven oli Ehrnroothin viimeinen 
runokokoelma, eikä hän sen jälkeen enää hyödyntänyt tätä hyvänteke-
väisyyden muotoa. 1880-luvulle tultaessa Ehrnroothin hyväntekeväi-
syystyön luonne muuttui yleisluontoisemmasta yksityiseksi. Adelaïde 
Ehrnrooth, yhdessä veljensä Casimir Ehrnroothin kanssa teki avustus-
työtä, joka kohdistui köyhimmän kansanosan sijasta köyhtyneisiin sää-
tyläisnaisiin. Avun saajat valikoituvat yksilöllisesti ja sisarukset rahoitti-
vat köyhtyneiden säätyläisnaisten elämää tilanteissa, joissa heidän toi-
meentulonsa oli käytännössä mahdotonta. Monet apua tarvitsevista sää-
tyläisistä olivat sisaruksille tuttuja jo varhaisemmilta vuosilta, sukupii-
ristä tai nuoruusvuosien Loviisan tai Hämeenlinnan säätyläispiireistä.299 
Jossain määrin omakohtainenkin huoli kunniallisista köyhistä näkyi jo 
Ehrnroothin vuonna 1872 julkaisemassa jatkokertomuksessa Många 
döttrar, jossa köyhät, naimattomat säätyläisnaiset jäivät asumaan iso-
isänsä mahtavan kartanon sivurakennukseen.300 Monet naimattomat 
säätyläisnaiset joutuivat monesti asumaan juuri näin, suvun kartanon 
piirissä, ja turvautumaan perheensä ja sukunsa hyväntahtoisuuteen saa-
dakseen elannon. Tämä teki heidät hyvin riippuvaisiksi ihmissuhteista ja 
läheistensä toimeentulosta.301 

Hyväntekeväisyystyöhönsä Adelaïde Ehrnrooth sai kumppanin nuo-
remmasta veljestään Casimir Ehrnroothista. Tämä oli kenraaliluut-
nantti, jonka työ oli vienyt ensin Venäjän armeijan sotatantereille Kau-

                                                                     
298) Esim. Mary teoksessa Många döttrar (Hvardagslifvets skuggor och dagrar). Ehrn-

roothin teoksissa toistuu teema uskottomista tai muuten petollisista aviomiehistä, 
jotka suistavat työteliäät puolisonsa taloudelliseen epävakauteen (esim. Många 
döttrar, Tiden går och vi med den). Ks. myös Rosenholm 2014, 109. 

299) Esimerkiksi: AE CE:lle 18.3.1884, 9.5.1886, 17.11.1886, 5.11.1887, 25.12.1888. Jo-
han Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

300) A-ï-a: Många döttrar, Morgonbladet 70–119/1872. 
301) Åström 1993, 171. 
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kasiaan ja Puolaan, sen jälkeen hallintotehtäviin Bulgarian ruhtinaskun-
taan. Hän muutti vuonna 1882, vaiherikkaiden upseerivuosiensa jäl-
keen, Pietariin ja aloitti työt ministerivaltiosihteerin kansliassa. Suomen 
asiat kiinnostivat häntä nyt, uudessa työtilanteessa, paljon enemmän 
kuin aiemmin hänen sotilasurallaan. Casimir ja Adelaïde Ehrnroothin 
yhteydenpito muodosti Casimir Ehrnroothille tärkeän sillan Suomeen – 
Adelaïde välitti hänelle tietoa Suomen yhteiskunnallisesta ja kulttuuri-
sesta tilanteesta, muutoksista ja jännitteistä, Casimir puolestaan tuki 
Adelaïden valikoimia hyväntekeväisyyskohteita.302  

Selektiivisen hyväntekeväisyyden osalta Ehrnroothin sisarusten 
työnjako oli selkeä: Adelaïde valikoi avustettaviksi köyhtyneitä säätyläis-
naisia, toisinaan opiskelijanaisia, mutta yleensä elämän koettelemia ikä-
tovereitaan. Casimir Ehrnrooth huolehti heille kertaluontoisen tai jatku-
van avustuksen omista rahalähteistään. Esimerkiksi maaliskuussa 1884 
Adelaïde Ehrnrooth kääntyi veljensä puoleen, kun kaksi köyhtynyttä ikä-
toveria Ehrnroothien nuoruusvuosilta Loviisasta tarvitsivat taloudellista 
apua. Carlborgin sisarukset, joista toinen oli vieläpä kuuromykkä, olivat 
60 vuotta täytettyään löytäneet itsensä taloudellisesti heikosta, avutto-
masta tilasta. Yksityiskohtia kurjuudesta Adelaïde ei osannut kertoa, 
mutta pyysi veljeään ottamaan neitien asian sydämelleen ja toteamaan 
taikasanat ”Seesam, aukene”.303  

Mikä oli tuo Seesam, jonka Adelaïde Ehrnrooth pyysi veljeään avaa-
maan? Auttamiskirjeissä, joita Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti veljelleen lu-
kuisia 1880-luvun kuluessa, hän usein pyysi mitä moninaisimmin sanan-
kääntein Casimir Ehrnroothia nostamaan ”lesken öljyruukusta” muuta-
man tipan apua tarvitsevalle, kun veli sen reunalla kerran istui.304 Raama-
tun kertomukseen viittaava termi ei ollut poikkeus Casimir ja Adelaïde 
Ehrnroothin kirjeenvaihdossa, joka vilisi laajemminkin viittauksia kirjal-
lisuuteen, Antiikin Kreikan tarinoihin, Raamattuun ja näytelmiin. Viittaus 

                                                                     
302) Ehrnrooth 2002 ei käsittele hyväntekeväisyyttä, mutta sisarusten suhteesta po-

liittisissa kysymyksissä ks. 325, 337, 399, 405. 
303) AE CE:lle 18.3.1884, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
304) Alkup. Enkas oljekruka. Itse termi ”lesken öljyruukku” viittaa Raamattuun, 

Vanhan Testamentin Kuninkaiden kirjaan ja tarinaan siitä, miten profeetta Elias 
pyysi köyhältä Zarpathin leskeltä leipää saavuttuaan kaupunkiin Jumalan käsky-
jen mukaisesti. Köyhällä leskellä ei kuitenkaan ollut riittävästi jauhoja ja öljyä 
vieraalle, ainoastaan yhteen leipään itselleen ja pojalleen, jonka syömisen jälkeen 
ruoka olisi kokonaan loppu ja he kuolisivat nälkään. Profeetta pyysi leskeä leip-
omaan ensin leivän hänelle ja sitten vasta itselleen. Leski teki näin, ja huomasi 
sitten, että hänen öljyruukkunsa ei milloinkaan tyhjentynyt eikä hänen jauhonsa 
enää loppuneet. Viittaukset Zarpathin leskeen eivät ole järin harvinaisia suoma-
laisessa kirjallisuudessa, myöhemmistä kirjailijoista erityisesti Volter Kilpi teo-
ksessaan Alastalon salissa ja Pentti Haanpää useammassakin teoksessaan viit-
tasivat tarinaan. Vanha Testamentti, 1. Kuninkaiden kirja, luku 17. Analyysia ter-
min käytöstä suomalaisessa kirjallisuudessa ks. Riikonen 2002, 140; Koivisto 
1998, 323, 330. 
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lesken öljyruukkuun toistui useimmiten ja se oli arkinen, mahdollisesti 
perhepiirissä annettu lempinimi yksittäiselle rahalähteelle. 

Termi tarkoitti mahdollisesti velkakirjaa tai arvopaperiomistuksia, 
jotka tuottivat Ehrnroothin perheelle korkoja. Kirjeenvaihdosta ei käy 
ilmi, mikä öljyruukku konkreettisesti oli– lempinimen antaminen tulon-
lähteelle kertoo kuitenkin siitä, että rahasampo oli eräänlainen ylpey-
denaihe sisaruksille. Sana enka viittaa nimenomaan naispuoliseen les-
keen ja lempinimensä perusteella öljyruukku voisikin viitata sisarusten 
äidin Johanna Ehrnroothin jäämistöön.305 Nimi voi myös viitata avus-
tusten vastaanottajiin, vaikka leskien lisäksi ruukusta nostettiin apua 
myös naimattomille naisille. Sukupuoli oli joka tapauksessa avunsaajia 
yhdistävä tekijä, sillä kaikki kirjeenvaihdossa mainitut avuntarvitsijat 
olivat naisia: nuoria neitejä, vanhoja neitejä tai köyhtyneitä leskiä lapsi-
neen. Veljelle suunnatut rahapyynnöt loppuivat lähes kokonaan 1890-
luvulle tultaessa ja viimeinen viittaus öljyruukkuun tehtiin 17.3.1891 päi-
vätyssä kirjeessä, jossa Adelaïde Ehrnrooth toivoi veljen rahoittavan 
miehensä kuoleman myötä konkurssiin ajautumassa ollutta laamanni 
Lönnbladin leskeä. Avustuskirjeiden loppuminen maaliskuun lopussa 
1891 liittynee Casimir Ehrnroothin eroon ministerivaltiosihteerin virasta 
huhtikuussa 1891.306 

Köyhtyneet säätyläisnaiset, pauvres honteux eli kunnialliset köyhät, 
olivat Adelaïde Ehrnroothin myöhemmän hyväntekeväisyystyön keskei-
nen kohde. Heidän puolestaan Adelaïde Ehrnrooth vetosi veljeensä 
1880-luvun aikana yhdeksässä eri tapauksessa, joista muutamaa seurat-
tiin useammassa kirjeessä.307 Lesket ja naimattomat naiset olivat köy-
häinhoidon näkökulmasta riskiryhmä: varakkaankin perheen tulotaso 
putosi merkittävästi perheen isän kuoltua, ja naimattomat naiset saat-
toivat esimerkiksi sairastuttuaan menettää kaikki pienet tulonlähteensä. 
Lesket olivat taloudellisissa ongelmissa erityisesti silloin, jos perheen 
asunnon tarjosi edesmenneen puolison työnantaja – perheen elättäjän 
kuoleman jälkeen leski ja lapset saattoivat päätyä nopeastikin asunnot-
tomaksi. Virkamiesten palkka oli lisäksi usein niin matala, ettei säästet-
täväksi jäänyt juuri mitään. Säästöjen pienuus tuli usein erityisesti vir-

                                                                     
305) Johanna Ehrnroothin perukirja 21.11.1873, Helsingin raastuvanoikeuden arkisto, 

perukirjat 1873–1874, HKA. Perukirja osoitti, että Johanna Ehrnrooth omisti 
kuollessaan runsaasti obligaatioita. Ks. luku 3.1. 

306) AE CE:lle 17.3.1891, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
307) AE CE:lle 18.3.1884, 9.5.1886, 17.11.1886, 18.9.1887, 19.11.1887, 19.1.1888, 

25.12.1888, 13.11.1889, 21.11.1889, 24.11.1889, 8.1.1890, 17.3.1891, Johan Casimir 
Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
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kamiesten leskien kohtaloksi. Helsingin Rouvasväenyhdistys tiedosti on-
gelman olemassaolon, mutta keskittyi avustustyössään alempien yhteis-
kuntaluokkien köyhiin.308 

Puolison kuoleman aiheuttamat taloudelliset huolet koskettivat Ade-
laïde Ehrnroothin kälyn, Lovisa Fredrika Ehrnroothin, perhettä Carl Al-
bert Ehrnroothin kuoltua vuonna 1873. Taivasalle Lovisa Ehrnrooth seit-
semine lapsineen ei joutunut, mutta he joutuivat jättämään pääkaupun-
gin kouluineen ja muuttamaan Carl Albert Ehrnroothin lapsilleen jättä-
mään Nastolan Seestaan. Kaikilla säätyläisnaisilla ei kuitenkaan ollut 
maalaiskartanoa pelastusrenkaana. Puolison kuolema oli monelle les-
kelle taloudellisesti varsin tukala tilanne. 

Yksi mahdollinen selitys Ehrnroothien selektiiviselle hyväntekeväi-
syydelle oli juuri se, että hädänalaiset säätyläisnaiset jäivät suurimmalta 
osin Rouvasväenyhdistyksen avustustyön ulkopuolelle. Alemman yhteis-
kuntaluokan leski saattoi elättää itsensä ja lapsensa miehensä kuoleman 
jälkeen esimerkiksi taloudenhoitajana tai piikana, mutta ylemmän yh-
teiskuntaluokan naiselle ansaintamahdollisuudet olivat rajallisemmat. 
Säätyläisnaiset, kuten Gustava Boije, Minette Mörtengren, Hedda Ram-
stedt ja monet muut muodostivat ytimen Ehrnroothin sisarusten hyvän-
tekeväisyystyölle. Harva aatelisnainen teki palkkatyötä, vuonna 1880 
vain noin 7 prosenttia aatelisnaisista oli jossain työssä. Yleisin aatelis-
naisten ammatti oli opettaja, mikä kertoo, että ammatillistuminen lähti 
nimenomaan nuoremman polven naisista, jotka pääsivät kouluttautu-
maan. Iäkkäämmille, kouluttamattomille aatelisnaisille työmahdolli-
suuksia ei juuri ollut. Esimerkiksi Sofie Munsterhjelm joutui puolisonsa 
kuoleman jälkeen varattomana ottamaan työn vastaan Aurora Karamzi-
nin taloudenhoitajattarena Träskändan mahtavassa kartanossa. Tämä 
oli säätyaseman mukainen työtehtävä, mutta tilanne, jossa aatelisnainen 
oli toisen aatelisnaisen palkollisena, oli kiusallinen sekä taloudenhoita-
jalle että tämän emännälle.309 

Aatelisnaisten ei ollut helppoa ansaita elantoaan erityisesti, jos heillä oli 
pieniä lapsia eikä varaa palvelusväkeen. Suurimman osan tulot koostuivat 
varsin pienistä puroista. Monille säätyläisleskille ja joillekin neideillekin 
keskeinen tulonlähde oli siviilivirkamiesten tai sotaväen leski- ja orpokassa. 
Eläke myönnettiin usein loppuelämäksi.310 Adelaïde Ehrnrooth sai sotaväen 
leski- ja orpokassan eläkettä isänsä kuolemasta vuonna 1848 omaan kuole-
maansa vuonna 1905 saakka. Sofie Munsterhjelm ja tämän tytär saivat elä-

                                                                     
308) von Born 1948, 9; Ramsay 1993, 27–28. Vuonna 1875 Helsingin Rouvasväeny-

hdistys keräsi juhlapäivällisellä rahaa pauvres honteuxille, mutta muuten tämän 
ryhmän avustamisesta ei ole jäänyt merkintöjä.  

309) Ramsay 1993, 28; Vainio-Korhonen 2012, 170–171; Snellman 2014, 205. 
310) Vainio-Korhonen 2012, 196–197. 
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kettä 1840-luvulla 193 ruplaa ja 33 kopeekkaa vuodessa, Adelaïde Ehrnroot-
hin eläke oli tämän kuollessa 800 markkaa vuodessa. Summat olivat koh-
tuullisia ja riittivät vaatimattomaan elämään. Kaikki aatelisnaiset, kuten esi-
merkiksi Elise Ehrnrooth, eivät eläkettä saaneet, ja tuloja täytyi hankkia pie-
nillä ompelutöillä, opetuksella ja kasvimaan tuotteiden myynnillä. Sofie 
Munsterhjelm ompeli sukulaisilleen kauniita kauluksia, Adelaïde Ehrn-
rooth antoi ylioppilaille ranskantunteja.311 

Jos eläkettä tai erityistaitoja ei ollut, rahattomien säätyläisnaisten ti-
lanne oli hankala. Sofie Munsterhjelmin veljentytär Minette Mörtengren 
oli Adelaïde Ehrnroothin seinänaapuri. Hän oli rahaton, hiljainen leski-
rouva, ja seinän takaa hänen elämäänsä seuraavan Adelaïden sydäntä 
raastoi nähdä toisen hiljainen kärsimys ja huoli: 

Kiltti Kos [Casimir], ota hänen asiansa sydämellesi! Jo yh-
den tai kahden satamarkkasen suuruinen siru olisi hänelle 
suuri summa!”312 

Minette Mörtengrenin puoliso, runoilija Frans Mörtengren, oli kuol-
lut jo vuonna 1862, jättäen vaimonsa yksin kolmen pienen lapsen kanssa. 
Mörtengren oli osa Ehrnroothien sukupiiriä: hänen isänsä Anders 
Munsterhjelm, Hakunilan kartanon isäntä, oli Lovisa Fredrika Ehrn-
roothin, Adelaïde Ehrnroothin kälyn, isäpuoli. Sekä Lovisa Ehrnrooth 
että hänen sisarensa, Robert Ehrnroothin puoliso Wilhelmina (Mimmi) 
Ehrnrooth, säilyttivät Munsterhjelmeihin lämpimät suhteet läpi elä-
mänsä.313 Oli siis suorastaan välttämätöntä, että sukupiiriin kuuluva Mi-
nette Mörtengren saisi apua hätäänsä. 

Myös Casimir oli tätä mieltä, sillä hän vastasi sisarelleen Pietarista jo 
parin päivän päästä ja kertoi hoitaneensa asian: ”tämän päivän postissa 
lähti rouva Mörtengrenille sadan markan lahjoitus; käsikassalla ei kui-
tenkaan ole lesken öljyruukun ominaisuuksia.” 314 Rahat tarvitsevalle 
saatiin siis hyvin nopeasti, mutta juuri asian kiireellisyyden vuoksi ra-
hoja ei otettu vakituisesta rahastosta, ”öljyruukusta”, vaan ministerival-
tiosihteerin kanslian virallisesta käsikassasta. Casimir Ehrnrooth työs-
kenteli ministerivaltiosihteeri Theodor Bruunin apulaisena ja hänellä oli 

                                                                     
311) Adelaïde Ehrnroothin perukirja 27.2.1905, perukirjat 1905 (Ec:66), Helsingin 

raastuvanoikeuden arkisto, KA; Vainio-Korhonen 2012, 196–197. Elise Ehrnrooth 
oli isänsä kuollessa liian vanha saadakseen sotaväen leski- ja orpokassan avustu-
sta. 

312) AE CE:lle 17.11.1886, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Snälla min Kos, ta hennes sak an! --- Den lilla skärfven af ett eller 
par hundra mark syns henne en stor summa!” 

313) AE CE:lle 19.1.1888, 2.11.1891. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 
KA; Wasastjerna 1916, 401; Vainio-Korhonen 2012, 210; Hilpinen 2017, 142.  

314) CE AE:lle 19.11.1886. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
Alkuperäinen: ” Med dagens post afgår till Fru Mörtengren en gratifikation om 
100 Fm; handkassan har gudnås icke egenskapen af enkans oljekruka.” 
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käyttöoikeus kassan varoihin. Näiden varojen hyödyntäminen hyvänte-
keväisyyteen oli poikkeus, ja veli katsoi aiheelliseksi muistuttaa sisartaan 
siitä, että tämä ei ollut yleinen toimintatapa.  

Poikkeuksen tekeminen Minette Mörtengrenin kohdalla kertoo siitä, 
että oman sukupiirin etäisestäkin jäsenestä haluttiin hädän hetkellä huo-
lehtia pikaisesti. Casimir Ehrnrooth lahjoitti ministerivaltiosihteerin 
kanslian käsikassasta varoja muihinkin tarkoituksiin, etenkin ollessaan 
itse viranhaltijana: vuonna 1889 läheinen ystävä ja neuvonantaja yliopis-
toasioissa Otto Donner pyysi ja sai keisarin suomalaisista käteisvaroista 
20 000 markan määrärahan kansatieteelliselle tutkimukselle, jota toh-
tori O.A. Heikel suoritti Siperian ja Mongolian alueella. Donnerin ja 
Ehrnroothin suhde oli läheinen ja perustui palvelusten ja vastapalvelus-
ten vaihtoon.315 Donnerin ja Mörtengrenin saamat lahjoitukset osoitta-
vat ministerivaltiosihteerin virallisen käsikassan joustavan luonteen. Se 
antoi osaltaan ministerivaltiosihteerille tai tämän apulaiselle mahdolli-
suuden tehdä nopeita avustus- ja rahoituspäätöksiä, omien preferens-
siensä mukaisesti. Tämä toi ministerivaltiosihteerin lähipiirillekin näky-
mätöntä taloudellista valtaa. 

Ehrnroothien tuesta huolimatta rouva Mörtengrenin taloudellinen ah-
dinko kuitenkin jatkui ja vuoden päästä Adelaïde Ehrnrooth lähestyi velje-
ään asialla uudelleen. Tällä kertaa taloudellinen epäonni koetteli leskirou-
van lisäksi hänen tyttäriään. Mörtengrenin naimaton tytär Aline työskenteli 
pienellä palkalla puhtaaksikirjoittajana ja toinen tyttäristä, Lullu, joutui lap-
sineen hakemaan turvaa äitinsä luota avioliittonsa päätyttyä. Naiskolmikko 
ja pikkutyttö joutuivat tulemaan toimeen Alinen pienellä 900 markan kuu-
kausipalkalla. Adelaïde Ehrnrooth huolehti perheelle 100 markkaa avus-
tusta ja lisäksi ylimääräiset 62 markkaa pienestä perinnöstä, jonka Ehrn-
roothin sisarukset olivat saaneet.316 Omaa perintöosuuttaan Adelaïde Ehrn-
rooth ei antanut hyväntekeväisyyteen, vaan pyysi ja sai luvan lahjoittaa hy-
vässä virassa olleen Casimir Ehrnroothin osuuden tarvitseville. Adelaïde 
Ehrnroothin tulonlähteenä oli korko- ja vuokratulojen lisäksi ainoastaan 
eläkekassa ja kirjoitustyöt, joista saatavat palkkiot olivat huomattavasti pie-
nempiä ja epävarmempia kuin ministerivaltiosihteerin apulaisen palkka 
Pietarissa. Hän koki veljen perintöosuuden soveltuvan paremmin hyvänte-
keväisyyteen kuin omansa.317 

Esimerkki tekee näkyväksi Minette Mörtengrenin yhteiskunnalli-
sesta asemasta kummunneen sosiaalisen pääoman. Hän ja Adelaïde 
Ehrnrooth olivat naapureita ja kuuluivat molemmat itäisen Uudenmaan 

                                                                     
315) Ehrnrooth 2002, 416.  
316) AE CE:lle 5.11.1887. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
317) Adelaïde Ehrnroothin tulot koostuivat vanhempien perinnöstä ja sotilaskassan 

eläkkeestä sekä vuokratuloista. Tilikirjoja tai muuta lähdeaineistoa perukirjaa 
lukuun ottamatta ei ole säilynyt.  
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aatelisen kartanokulttuurin piiriin. Heidän verkostonsa oli yhteneväiset 
ja Minetten isä arvostettu jäsen Ehrnroothien lähipiirissä. Tämä takasi 
Minette Mörtengrenille taloudellista apua hädän hetkellä. Sosiaalinen 
pääoma oli siten mahdollista muuttaa taloudelliseksi pääomaksi. Köyh-
tyneiden säätyläisrouvien avustamisessa oli kyse vain varsin pienistä 
summista, mutta toimintamalli oli sama kuin edellisen vuosisadan ruot-
salaisen ylhäisaatelin piirissä. Kuten Johanna Ilmakunnas on osoittanut, 
ylhäisaatelin sosiaalinen pääoma 1700-luvulla toimi itsessään taloudel-
lisena pääomana. Lainoja erityisesti kauppiaille ja käsityöläisille ei ollut 
tarkoituskaan aina maksaa takaisin, vaan ylhäinen asema osana aristo-
kratiaa ja teoreettinen kyky maksaa laina takaisin riittivät ostosten va-
kuudeksi. Arvostetun yhteiskunnallisen aseman avulla ylhäisaatelin oli 
mahdollista hankkia omistukseensa kalliita tavaroita, joita he eivät kos-
kaan varsinaisesti maksaneet.318 Ehrnroothin ja Mörtengrenin taloudel-
lisessa järjestelyssä kyse ei ollut lainasta, vaan avustuksesta. Mörtengre-
nin asema sukupiirin ja kartanoyhteisön jäsenenä oli keskeistä siinä, että 
hän sai avustuksen ja miten vauhdikkaasti hänen taloudellista ahdinko-
aan lievitettiin. 

Syksyllä 1889 Adelaïde Ehrnrooth muistutti veljeään jälleen ”hoito-
lapsista,” kuten hän autettaviaan nimitti: Robert Ehrnroothin vaimo 
Mimmi Ehrnrooth huolehti taloudellisesti Enckellin neideistä, Adelaïde 
Ehrnrooth puolestaan Minette Mörtengrenistä ja rouva Ramstedtista 
tyttärineen, ja Casimir Ehrnroothin tulisi muistaa taloudellisesti näitä 
tahoja. Tämän jälkeen rouva Mörtengreniä ei enää kirjeissä mainittu, ja 
avustuspyynnöt vähentyivät muutenkin. Minette Mörtengrenin isä An-
ders Munsterhjelm kuoli vuonna 1893, joten isänperintö ehkä helpotti 
Mörtengrenin taloudenpitoa. Hän itse kuoli vuonna 1920 Helsingissä. 319 

Adelaïde Ehrnroothin tapa pyytää veljeltään rahoitusta tarvitseville 
oli varsin hyvin tunnettu hänen lähipiirissään ja avustuspyyntöjä sisa-
ruksille tuli varsin usein. Pyyntöjen lisäännyttyä tuntuvasti 1880-luvun 
viimeisinä vuosina Adelaïde Ehrnrooth ärtyi asiasta ja purki tuntojaan 
veljelleen:  

”---Sain viittauksen siitä, mikä Sinua odottaa, kun jälleen 
tulet istumaan ”lesken öljyruukun” reunalle. Korviini kan-
tautui seuraavaa: ”Pyydä häntä kirjoittamaan se tavallinen 
kirje!”. Se tavallinen kirje, kyllä. Tässä se nyt on. Aamen.”320 

                                                                     
318) Ilmakunnas 2011, 346–348.  
319) AE CE:lle 13.11.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Ehrn-

rooth käytti autettavistaan termiä ”skötsbarn”.  
320) AE CE:lle 19.1.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”--- då ryckte jag fram med en antydan om hvaf som väntade Dig 
när Du åter skulle sitta vid randen af ”enkans oljekruka”. Och så uppfångade mitt 
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Vuonna 1888 Adelaïde oli ollut jo kaksi vuotta poissa Rouvasväenyh-
distyksen toiminnasta, mutta nimettömiksi jääneet kuiskailijat saattoi-
vat olla vanhoja aatesisaria yhdistyksestä, jotka tunsivat Ehrnroothin si-
sarusten toimintatavat hyväntekeväisyyden suhteen. Tällä kertaa ”se ta-
vallinen kirje” piti sisällään avustuspyynnön Hedda Ramstedtille, ”tai 
tarkemmin sanottuna hänen puolisokealle ja vanhuudenheikolle äidil-
leen”.321 Vuosikymmenen loppua kohti Adelaïde Ehrnroothin kautta Ca-
simir Ehrnroothille osoitetut avunpyynnöt lisääntyivät. Adelaïde Ehrn-
rooth koki pyyntöihin vastaamisen uuvuttavana: ”He ovat aina äitejä, 
jotka hyökkäävät kimppuuni ja pakottavat minut pyynnöillään ryhty-
mään puhetorveksi, vaikka minä miten vannon ja vakuutan, että olen 
kokonaan ilman mitään vaikutusvaltaa korkeammilla tahoilla.”322 

Adelaïde Ehrnroothin vakuutteluista huolimatta on selvää, että hän 
ei ollut kokonaan vailla vaikutusvaltaa. Hän pyrki kuitenkin pitämään 
itse kiinni siitä, kenen asioita edisti, eikä halunnut millään muotoa alis-
tua vakiintuneeksi vähävaraisten säätyläisten puhetorveksi. Rahasto, 
josta sisarukset apuaan ammensivat, saattoi olla jossain määrin sidottu 
Casimir Ehrnroothin virkatehtäviin Pietarissa, sillä avunpyynnöt loppui-
vat kokonaan tämän palattua Pietarista Nastolaan. Kyse ei kuitenkaan 
voinut olla ainoastaan ministerivaltiosihteerin käsikassasta, sillä siihen 
viitattiin kirjeenvaihdossa suoraan käsikassana. Rahantulon loppumi-
nen saattoi johtua myös siitä, että virkauran päättymisen jälkeen Casimir 
Ehrnroothin tulotaso putosi, eikä hänellä ollut taloudellista mahdolli-
suutta tehdä hyväntekeväisyyttä. 

Sääty-yhteiskunnassa tukeutuminen sukulaisiin ja ystäviin oli taval-
lista, mutta varsinainen köyhäinapu, aatelisnaisen ihanteeseen pohjau-
tuva hyväntekeväisyys kohdistui alempien säätyjen edustajiin. Rouvas-
väenyhdistyksen tapauksessa se painottui korostetusti Helsingin työläis-
naisten ja näiden lasten auttamiseen antamalla näille työtä tai työnteko-
välineitä, kuten ompelutarvikkeita. Adelaïde Ehrnroothin tapa avustaa 
taloudellisesti ja vastikkeettomasti säätyläisnaisia oman sukupiirinsä ul-
kopuolella poikkesi osaltaan tästä traditiosta. Sivistyneen, säätyläistöön 
kuuluneen henkilön putoaminen perhepiirin ulkopuolisten armopalojen 
varaan rikkoi sääty-yhteiskunnan ihanteita, joiden mukaan asema ylim-
missä säädyissä asetti ihmisen osaltaan holhoajan asemaan suhteessa 
alempiin säätyihin. Esimerkiksi vankien auttaja Mathilda Wrede koki 

                                                                     
öra tydligen ett: ”Bed henne då skriva det vanliga brefvet!” Det vanliga brefvet, ja. 
Här är det nu! Amen.” 

321) AE CE:lle 19.1.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Eller rättare sagt hennes half blinda och afsigkomna mor.” 

322) AE CE:lle 6.2.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Det är alltid mödrarna som falla öfver mig och tvinga mig med 
sina böner att bli ett språkrör, ehuru jag svär och bedyrar att jag är fullkomligt 
utan allt inflytande i högre regioner.” 
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säätyläisvankien kohtaamisen hankalampana kuin alempia säätyjä edus-
taneiden vankien.323 Taloudellista apua tarvinneiden aatelisnaisten, nai-
mattomien vähävaraisten neitien, avustaminen puettiin usein työvelvoit-
teen kaapuun. He tekivät ompelutöitä, hoitivat lapsia tai huolehtivat vel-
jiensä kotitalouden ylläpidosta. Ehrnrooth antoi kuitenkin ’hoitolapsil-
leen’ konkreettisesti rahaa ihan vastiketta.324 

Adelaïde Ehrnrooth aloitti hyväntekeväisyystyön jo Rouvasväenyh-
distyksessä 1860-luvulla, ja hänen ensimmäisten runokokoelmiensa 
tuotot suunnattiin aatelisneidin ihanteelle sopivasti hyväntekeväisyy-
teen. Vähävaraisten säätyläisnaisten auttaminen jatkoi Ehrnroothin 
henkilökohtaista ja aatelissäädyn naisihanteeseen perustuvaa hyvänte-
keväisyyden perinnettä, mutta oli luonteeltaan aiempaa valikoivampaa 
ja omaan säätyyn keskittyneempää. Ehrnroothin pyrkimys rahoittaa 
naispuolisia lääkäriopiskelijoita paljastaa puolestaan persoonallisem-
man pyrkimyksen, joka kytkeytyi vahvasti Adelaïde Ehrnroothin työhön 
suomalaisen naisasialiikkeen edistämiseksi. 

4.3. Naisten ja tyttöjen koulutus 

Köyhtyneiden säätyläisnaisten lisäksi Adelaïde Ehrnrooth halusi 
edistää opiskelijanaisten asemaa. Johanna Ehrnroothin kuoleman jäl-
keen Adelaïde Ehrnroothin oma varallisuus kasvoi ja hän muun muassa 
perusti naissivistystä tukevan rahaston. Rahaston alkupääomaa kasvat-
taakseen hän kirjoitti näytelmän, jonka lipputulot kerryttäisivät lyhentä-
mättöminä stipendirahastoa. Jälleen hän kääntyi Zachris Topeliuksen 
puoleen, tällä kertaa kuullakseen, onko uuden näytelmän käsikirjoituk-
sessa osioita, jotka tekevät kuulijan uniseksi ja tylsistyneeksi. Hän kertoi 
myös tarkoituksesta, jota varten näytelmä tultaisiin esittämään: 

”pysyn itsepäisesti suunnitelmassani yrittää perustaa vielä 
ennen kuolemaani vastaavanlaisen stipendirahaston rou-
vasväen naisille, jotka haluavat kouluttautua johonkin am-
mattiin – oli se sitten käytännöllinen tai tieteellinen.”325 

Suunnitteluvaiheessa Adelaïde Ehrnrooth toivoi pystyvänsä rahoit-
tamaan yleisesti ammattiin haluavia säätyläisnaisia, mutta hän rajasi ra-
haston toimintamallia myöhemmin. Toteuduttuaan rahasto myönsi sti-

                                                                     
323) Antikainen 2004, 61–62.  
324) Vainio-Korhonen 2012, 83–84. 
325) Adelaïde Ehrnrooth Zachris Topeliukselle päiväämätön (keväällä 1874). Zachris 

Topeliuksen kokoelma, coll. 244.16, KK. Alkuperäinen: ”Jag vidhåller envist min 
plan att ännu innan jag dör försöka åstadkomma ett dylikt, till blidande af en sti-
pendiefond för ’frutimmer som söka ut bilda sig till något yrke’ – vare sig prakti-
skt eller vetenskapligt.”  
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pendejä ainoastaan lääkärin ammattiin kouluttautuville naisille. Ade-
laïde Ehrnrooth oli läheinen ystävä Suomen ensimmäisen naislääkärin 
Rosina Heikelin kanssa, ja rahastolle annettiin tämän nimi kunnianosoi-
tuksena Heikelin vuonna 1873 suorittamasta lääketieteen kandidaatin 
tutkinnosta. Rahastoa varten kirjoitettu näytelmä oli nimeltään ”Ett 
Vad”, ja sitä esitettiin kesällä 1874 Helsingin uudessa teatterissa. Kap-
pale sai kohtuullisen vastaanoton, sillä se tuotti 600 markkaa rahaston 
hyväksi.326 Rosina Heikelin rahaston tavoite oli tukea lääketiedettä opis-
kelevia nuoria naisia, mutta Heikelin itsensä valmistuttua lääketieteen 
lisensiaatiksi vuonna 1878 jouduttiin odottamaan vuoteen 1885 saakka, 
että seuraavat lääketiedettä opiskelleet naisylioppilaat kirjoittautuivat 
yliopistoon.327 

Stipendirahaston perustaminen osoitti Adelaïde Ehrnroothilta konk-
reettista aloitekykyä naisten koulutuksen edistämiseksi. Valtiollisia tyt-
tökouluja alettiin perustaa kaupunkeihin vuoden 1843 koulujärjestyksen 
myötä ja Jyväskylän opettajaseminaari perustettiin vuonna 1863. Am-
matillista koulutusta suomalaiset naiset olivat saaneet jo vuodesta 1816 
alkaen, kun Turussa aloitettiin kätilökoulutus. Suomalaisissa sivistyneis-
töpiireissä vallalla olleessa hegeliläisessä sivistysajattelussa yleissivistys 
nähtiin naisille riittäväksi oppineisuuden tasoksi. Sen avulla suomalaiset 
kansana saavuttaisivat kansansivistyksen, joka oli fennomaanisen liik-
keen tavoitteena. Ajattelumallissa korostuivat naisten ja miesten erilliset 
toimintakentät, joita vastaan Adelaïde Ehrnrooth hyökkäsi jo vuoden 
1869 lehtikirjoituksissaan.328 

Adelaïde Ehrnrooth paheksui voimakkaasti sitä, että naiset eivät saa-
neet opiskeluoikeutta yliopistoon, vaikka itse yliopiston johto suhtautui 
asiaan myönteisesti. Keisarillisen Aleksanterin yliopiston konsistori oli 
ehdottanut keisarille jo vuonna 1878, että naisten tulisi saada oikeus suo-
rittaa opintoja. Konsistorin pyyntö oli osunut turbulenttiin aikaan, sillä 
Aleksanteri II:n toteuttamat laajat uudistukset olivat herättäneet maassa 
ennennäkemättömän julkisen keskustelun ja aktivismin aallon. Se kul-
minoitui keisarin salamurhaan vuonna 1881. Isänsä seuraaja Aleksanteri 
III vahvisti yksinvaltaista hallintotapaa ja tukahdutti anarkistiset liik-
keet. Keisarillisen Aleksanterin yliopiston avaaminen naisille olisi nos-
tattanut samanlaisia vaatimuksia myös emämaassa, eikä keisari kaivan-
nut valtakuntaan enempää soraääniä.329 

Naisten opiskeluoikeuden tukeminen oli Adelaïde Ehrnroothin aktii-
vista vastarintaa lainsäädäntöä kohtaan, ja hän käytti asiansa edistämi-

                                                                     
326) Nya Theatern. Hufvudstadsbladet 14.6.1874, 4. 
327) Westermarck 1928, 197. 
328) Ollila 2000a, 35; Katainen et al. 2005, 20–21; Lang 2010, 30–31. 
329) Luukkanen 2009, 172–173. 
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seen sekä taloudellista että sosiaalista pääomaansa. Taloudellinen pää-
oma realisoitui rahaston muodossa, jälkimmäinen muodostui sekä hy-
vistä suhteista yliopistoväkeen että Casimir Ehrnroothin asemasta mi-
nisterivaltiosihteerin kansliassa.330 Vuonna 1882 keisari Aleksanteri III 
vastasi viimein konsistorin esitykseen, ja naisten opiskelu Keisarillisessa 
Aleksanterin yliopistossa tuli mahdolliseksi erillisluvalla, vetoamalla 
suoraan keisariin opiskeluoikeuden saamiseksi.331 Ministerivaltiosihtee-
rin kanslia oli vastuussa Suomen asioiden esittelystä keisarille ja Casimir 
Ehrnrooth pystyi siten virastaan käsin tukemaan naisylioppilaita, joiden 
asiaa Adelaïde Ehrnrooth pyrki edistämään: 

”Kaksi nuorta tyttöä, jotka aikovat opiskella, yksi lääketie-
dettä, toinen filosofiaa, aikovat pian lähestyä keisaria hake-
muksellaan päästä ylioppilaiksi. Nuori neiti Eskelin on toi-
nen näistä kahdesta ylioppilaanaluista. Hän haluaa lääkä-
riksi. Toinen on neiti Rosqvist ja valtioneuvos Lagus on va-
kuuttanut molempien hallitsevan tietonsa hyvin. Sinä, joka 
esittelet keisarille, voisit puhua heidän puolestaan ja hank-
kia heille luvan suorittaa tutkinnon.”332  

Molemmat opiskelulupaa hakeneista naisista saivat sen ja osoittau-
tuivat lupansa arvoisiksi, vaikka käytännössä erivapaus opiskella myön-
nettiinkin naisylioppilaille lähes automaattisesti.333 

Eskelin ja Rosqvist kirjoittautuivat yliopistoon 26.5.1885 ja aloittivat 
lääketieteen opintonsa. Casimir ja Adelaïde Ehrnrooth seurasivat heidän 
uraansa: jo seuraavana keväänä Casimir Ehrnrooth kirjoitti sisarelleen tä-
män suojatin, neiti Eskelinin, saavan kanslerilta 200 markan stipendin hy-
västä edistymisestään opinnoissaan.334 Rosina Heikelin saatua oikeuden 
harjoittaa lääkärin ammattia vuonna 1878, Suomessa ei ollut toista nais-
lääkäriä tai edes ammattiin pyrkiviä naisia. Eskelinin ja Rosqvistin myötä 
heidän määränsä kolminkertaistui. Karolina Eskelin valmistui lääketie-
teen kandidaatiksi vuonna 1889 ja väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 
1896. Hän oli Suomen ensimmäinen naispuolinen tohtori ja teki pitkän 

                                                                     
330) Yliopistoväkeä Ehrnroothin lähipiirissä edustivat J.R. Danielson-Kalmariin ja 

Otto Donner. Molemmat olivat läheisiä tuttavia ja heidän puolisonsa jakoivat 
Ehrnroothin innostuksen naisasialiikkeeseen.  

331) Klinge 1989, 648. 
332) AE CE:lle 18.3.1884, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Två unga flickor som ämna studera, den ena medicin, den andra 
filosofi, ämna snart gå till Kejsare med sin ansökan att få bli studenten. En ung 
fröken Eskelin är en af de två studentämnena. Hon ___ bli läkare. Den andra är 
en fröken Rosqvist, och statsrådet Lagus har förklart hvardera mycket stara i sina 
partes. Du, såsom föredragande hos Kejsaren, skall sätta ett godt ord för dem och 
skaffa dem examens-tillståndet.”  

333) Klinge 1989, 648.  
334) CE AE:lle 28.2.1886, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
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uran lääketieteen parissa, niin tutkijana kuin lääkärinäkin.335 Myös filoso-
fian opinnoista haaveillut Alma (myöh. Ina) Rosqvist päätyi lääketieteen 
alalle. Hän valmistui kandidaatiksi vuonna 1891 ja lääketieteen lisensiaa-
tiksi vuonna 1896. Rosqvist erikoistui tuberkuloosin hoitoon ja toimi Hel-
singin keuhkopoliklinikan ylilääkärinä.336 Adelaïde Ehrnrooth tuki aina-
kin Karolina Eskelinin opintoja myös taloudellisesti, sillä tämä sai nelivuo-
tisen opintostipendin Rosina Heikelin rahastosta.337 

Adelaïde Ehrnrooth oli myös paikalla Eskelinin puolustaessa väitös-
kirjaansa, yhdessä 500 muun katsojan kanssa: ”koko lääkärikunta ja 
valtavasti rouvasväkeä – olin siellä minäkin.”338 Väitöstilaisuuden ylei-
sömenestys kertoi varhaisten naislääkäreiden nauttineen sekä säätyläis-
naisten että oman ammattikuntansa ja yliopistoväen kunnioitusta. Nais-
lääkäreiden määrä oli Suomessa äärimmäisen vähäinen vielä 1800-lu-
vun lopullakin – käytännössä suomalaisten naislääkäreiden joukko 
muodostui Rosina Heikelista, Karolina Eskelinista ja Ina Rosqvistista. 
Adelaïde Ehrnrooth auttoi heistä jokaista saavuttamaan ammattinsa, 
joko taloudellisesti tai välillisesti tukemalla. 

Ehrnroothin suvustakin löytyi yksi naispuolinen lääkäri, mutta hän 
ei edustanut Adelaïde Ehrnroothin kanssa samaa sukuhaaraa. Maria Te-
resie Henriette Ehrnrooth (1849–1931) edusti Suomen Ritarihuoneelle 
introdusoitua Ehrnrooth-sukua 85, kun Seestan Ehrnroothien suku on 
numero 73.339 Sukulaisuussuhde Nastolan Ehrnrootheihin oli siis etäi-
nen, mutta muuttui elokuussa 1880 paljon läheisemmäksi, kun Marian 
veli Alexander Sebastian Ehrnrooth vihittiin Robert Ehrnroothin tyttä-
ren Helena Sofia Ehrnroothin kanssa. Alexander, joka perhepiirissä tun-
nettiin lempinimellä Mischa, oli läheinen Adelaïde Ehrnroothille ja tä-
män sukupiirille. Hänen sisarensa Maria Ehrnrooth ei viettänyt aikaa 
Suomessa, vaan opiskeli kotikaupunkinsa Pietarin ohella lääketiedettä 
myös Zürichissä ja Pariisissa. Hän teki työuransa silmälääkärinä Pieta-
rissa. Maria Ehrnrooth valmistui lääketieteen kandidaatiksi Pietarin yli-
opistosta vuonna 1880, joten Adelaïde Ehrnrooth todennäköisesti tapasi 
vastavalmistuneen lääkärin veljentyttärensä häissä Pernajan Tervikissä. 
Adelaïde Ehrnrooth oli epäilemättä hyvin kiinnostunut nuoren sukulai-

                                                                     
335) Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1853–1899: Eskelin, Karolina; Sainio 

2001a. 
336) Helsingin yliopiston ylioppilasmatrikkeli 1853–1899: Rosqvist, Alma; Sainio 

2001b.  
337) Sainio 2001a. 
338) AE CE:lle 17.12.1895, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Hela läkarekåren förstås och fruntimmer i massa – ’jag med, sa’ 
hunden’.” 

339) Hän oli Adelaïde Ehrnroothin isosedän Magnus Johan Ehrnroothin pojanpojan 
Carl Johan Sebastian Ehrnroothin tytär. Carpelan 1954, 279. 
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sensa opinnoista. Taloudellista tukea säätiöltä Maria Ehrnrooth ei kui-
tenkaan saanut, eikä hänellä todennäköisesti ollut sille tarvettakaan.340 
Myöhemmin Ehrnroothin sukuun valmistui toinenkin lääkäri, kun Carl 
Albert Ehrnroothin nuorin poika Ernst Ehrnrooth kouluttautui ammat-
tiin. Hän erikoistui psykiatriaan ja perusti Nikkilän mielisairaalan.341 

Adelaïde Ehrnrooth oli keskeisessä roolissa tukemassa naisia lääke-
tieteen opiskelussa ja myöhemmin myös ammattinsa harjoittamisessa. 
Tämän lisäksi hänen sydäntään lähellä oli kysymys ruotsinkielisen yh-
teiskoulun perustamisesta Helsinkiin. Adelaïde Ehrnroothin oli niin tyt-
töjen kuin poikienkin koulutuksen puolestapuhuja, ja koki yhteiskoulut 
keskeisenä keinona vähentää sukupuolten välisiä yhteiskunnallisia raja-
aitoja. Hän keräsi innokkaasti varoja ruotsinkielisen yhteiskoulun perus-
tamiseksi Helsinkiin 1880-luvun puolivälissä, ja osallistui myös aiheesta 
käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hänen varainkeruutyössään 
oli näkyvissä pyrkimys hyödyntää suhdeverkostoa niin paljon kuin mah-
dollista. Ehrnrooth houkutteli toistuvasti Casimir Ehrnroothia lahjoitta-
maan rahaa eri keräyksiin, minkä lisäksi hän pyysi, että veli järjestäisi 
jopa keisarillisen tahon lahjoittamaan tavaroitaan ruotsinkieliselle yh-
teiskoululle varoja keräävään arpajaistapahtumaan. Rohkea pyyntö ei 
saanut myönteistä vastausta, mutta omista varoistaan Casimir Ehrn-
rooth osallistui keräykseen.342  

Adelaïde Ehrnrooth ei ollut yhteiskoulukeskustelussa kanssa yksin, 
sillä aiheesta puhuivat niin suomen- kuin ruotsinkielisetkin piirit 1880-lu-
vun kuluessa. Yhteiskunnallinen keskustelu aiheen ympärillä kulminoitui 
kahteen asiaan: kysymys oli sekä yhteiskouluista itsestään ja yhteisope-
tuksen tarpeellisuudesta, että perustettavien yhteiskoulujen kielestä. Yksi-
tyisiä suomenkielisiä alkeiskouluja ja lyseoita oli perustettu keräysvaroin 
läpi 1870-luvun, sillä valtio ei perustanut suomenkielisiä kouluja. Fenno-
maanien koulukeräykset olivat 1870-luvun menestystarina, ja suomen-
mieliset herättivät myös svekomaanit puolustamaan omaa kielellistä iden-
titeettiään. Yhteiskoulu oli kuitenkin eri asia, ja kysymys tyttöjen ja poi-
kien yhteisestä koulusta oli yksi teemoista, jotka jakoivat suomenmieliset 
piirit kahteen eri leiriin, nuor- ja vanhasuomalaisiin.343  

Kysymys yhteiskouluista oli ristiriitainen monelta kantilta. Toisaalta 
se yhdisti suomen- ja ruotsinkielisiä liberaaleja piirejä, joissa nähtiin yh-
teiskoulujen tärkeys tasa-arvokasvatuksen lähteenä. Adelaïde Ehrnroot-
hin mielestä tyttöjen olisi tärkeää oppia näkemään pojat muinakin kuin 

                                                                     
340) Naisyhdistys 1896, 41; Carpelan 1954, 273–274, 279–280.  
341) Komulainen 2017, 249, 254–255. 
342) AE CE:lle 25.4.1883, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; CE 

AE:lle 28.2.1886, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA; AE CE:lle 
9.5.1886, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA.  

343) AE CE:lle 9.5.1886, 17.5.1887, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; 
Virtanen 2001, 94–95.  
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potentiaalisina aviomiehinä – yhteiskoulut lisäisivät toverihenkeä eri su-
kupuolten välillä ja helpottaisivat tulevaisuudessa naisten tuloa työpai-
koille. Toisaalta se syvensi juovaa kieliryhmien välillä, kun sekä ruotsin-
kieliset että suomenkieliset pyrkivät saamaan oman yhteiskoulunsa pe-
rustetuksi ennen toista kieliryhmää.344 

Sekä suomen- että ruotsinkieliset yhteiskoulut lopulta perustettiin 
Helsinkiin 1880-luvun kuluessa. Ensin avautui Suomalainen Yhteis-
koulu vuonna 1886, jota seurasi Nya Svenska Samskolan vuonna 1888. 
Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti veljelleen, että konservatiivit eivät miten-
kään voi pysäyttää Suomen läpi kulkevaa vyöryä, ja oli oikeassa. 1880-
luvun keskustelua tarkasteltaessa on nähtävillä, että kiivaimmat kielirii-
dat olivat jo käyty, ja nyt keskiössä oli koulutuksen tasa-arvoon liittyvät 
kysymykset. Yhteiskoulua ajaneet tahot – suomen- ja ruotsinkieliset – 
eivät enää näkyvästi riidelleet kielistä. Tämän osoittaa sekin, että suo-
menkielisen koulun valmistuttua suomenkieliset yhteiskoulun kannatta-
jat, lähinnä nuorsuomalaiset piirit, tukivat taloudellisesti myös ruotsin-
kielisen koulun perustamista.345 

4.4. Naisasialiikkeen järjestäytyminen 

1880-luvun alussa suomalaisnaiset tarttuivat viimein laajemmin Ehrn-
roothin vuonna 1869 Helsingfors Dagbladissa alustamaan The Subjec-
tion of Women -teokseen. Huhtikuussa 1883 eräitä helsinkiläisnaisia ko-
koontui lukupiiriin tarkoituksenaan lukea teosta yhdessä ja keskustella 
siitä. Veljelleen Adelaïde Ehrnrooth mainitsee suurimman osan tilaisuu-
den naisista olleen ’raivopäisiä fennomaaneja’ – tästä huolimatta hänet-
kin svekomaanina oltiin kutsuttu mukaan.346 Naisten lukupiirin viralli-
nen kieli oli suomi, mutta niin kuin usein oli laita sivistyneistön kokouk-
sissa, käytännössä keskustelu käytiin ruotsiksi.347 Maininta raivopäisistä 
fennomaaneista tekee kuitenkin jo tässä vaiheessa näkyväksi ristiriidan 
naisasialiikkeen eri kieli- ja yleispoliittisten katsontakantojen välillä. 
Tämä ristiriita kulminoitui myöhemmin Suomen Naisyhdistyksen sisäi-
seen välirikkoon.348  

Keskusteluklubin kokouksia Adelaïde ei tarkemmin kuvannut, 
mutta hän mainitsi ryhmän koostuneen ”perheenäideistä ja muista 

                                                                     
344) AE CE:lle 25.4.1883, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
345) AE CE:lle 5.11.1887, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
346) AE CE:lle 16.4.1883. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Myös 

Jallinoja on todennut valtaosan Suomen Naisyhdistyksen perustajajäsenistä ol-
leen fennomaaneja. Ks. Jallinoja 1983, 37–39. 

347) AE CE:lle 16.4.1883, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
348) Hagner & Försti 2006, 16–17, 43–45. 
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ajattelevista naisista – älykkäistä rouvista, tytöistä, leskistä ja isät-
tömistä.”349 Ehrnrooth koki naisliikkeen olevan viimein syntymässä, 
vaikka mitään ei ollut vuosiin tapahtunutkaan. Huhtikuussa 1883 hän 
kirjoitti Casimir Ehrnroothille: 

”Kymmenkunta vuotta tämän jälkeen tulevat naiset ole-
maan mukana monenlaisissa afääreissä, näin uskon. Kun 
katson kymmenen, korkeintaan 20 vuotta taaksepäin, min-
käänlaista jättiaskelta ei ole otettu siihen suuntaan, että 
naissukupuoli oltaisiin saatu esiin kotitalouden varjosta ja 
aseistettu ’taisteluun olemassaolosta’.”350 

Ehrnrooth koki, että naisten esiinmarssi yhteiskuntaan ja sen afää-
reihin oli ollut hidas, mutta tulisi keskusteluklubin perustamisen myötä 
nopeutumaan. Naisten järjestäytyminen sopi ajan henkeen. 1880-luku 
oli suomalaisen yhdistystoiminnan kulta-aikaa, jolloin perustettiin työ-
väenyhdistyksiä, raittiusyhdistyksiä ja nuorisoseuroja ympäri Suomen. 
1800-luvun jälkipuolella säätyläistö jakautui kieli- ja yleispoliittisesti eri 
ryhmiin – vanhasuomalaisiin, nuorsuomalaisiin, liberaaleihin ja sveko-
maaneihin. Tämä jako näkyi myös naisasialiikkeessä. Naisten yhteiskun-
nalliseen järjestäytymiseen kuului oleellisena osana myös uskonnollinen 
ulottuvuus ja hyväntekeväisyys.351 

Keskusteluklubi järjestäytyi alkuvuonna 1884 yhdistykseksi, jonka 
nimeksi tuli mahtipontinen ”Föreningen för förbättrande af qvinnans 
lagliga ställning”. Se muutti nimensä pian muotoon Finsk Qvinno-
förening – Suomen Naisyhdistys. Yhdistyksen jäsenet olivat lähtökohtai-
sesti säätyläistöä edustaneita neitejä ja rouvia. Tavoiteohjelma oli mit-
tava: naisille vaadittiin oikeutta koulutukseen, niin akateemiseen kuin 
ammatilliseenkin, yli 21-vuotiaiden naisten edusmiehisyys oli poistet-
tava, naisilla tuli olla oikeus omaan omaisuuteensa sekä valtiollinen ää-
nioikeus.352 Yhdistyksen tavoitteena oli organisoitua siten, että ryhmä 
saisi heti tammikuussa 1885 alkaville valtiopäiville agendansa esiin.353  

Naisyhdistyksen työssä korostui J.S. Millin ajatusten henki: naisten 
oikeuksia parantamalla tuettaisiin perheiden asemaa ja sitä kautta koko 

                                                                     
349) AE CE:lle 16.4.1883. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
350) AE CE:lle 16.4.1883. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Något tiotal år härefter skola nog qvinnorna vara med i många 
sorts affärs, det tror jag. När jag ser tio – högst 20 år tillbaka, hvilka jättesteg ha 
ej blifvit uttagna i riktning att föra fram qvinnokönet ur sin ’husliga’ skugga och 
beväpna dem i ”kämpen för tillvaron”. 

351) Markkola 2002, 320–325; Antikainen 2006, 9–11. Naisasialiikkeen suhteesta 
muihin yhteiskunnallisiin liikkeisiin ks. Jallinoja 1983, 35–41. 

352) Ohjelma Suomen Nais-yhdistykselle. Pöytäkirjojen liitteet Cb:1, Suomen 
Naisyhdistyksen arkisto, HKA. 

353) AE CE:lle 18.3.1884, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
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yhteiskuntaa ja yhteistä hyvinvointia.354 Tämä näkyi esimerkiksi Naisyh-
distyksen ensimmäisen ohjelmajulistuksen seitsemännessä pykälässä: 
”Toimenpiteitä [on toteutettava] sitä varten, että työhön kykenevä mies 
täyttäisi velvollisuutensa elättää vaimonsa ja lapsiansa.”355 Isien vas-
tuu jälkeläistensä elatuksesta parantaisi todennäköisyyttä sille, että vä-
hävaraistenkin perheiden lapsista saataisiin kasvatettua kunnon kansa-
laisia ja veronmaksajia. Isän tarjoama elatus mahdollistaisi sen, että äiti 
pystyisi keskittymään lasten kasvattamiseen. Adelaïde Ehrnrooth ko-
rosti kokouksessa käydyssä keskustelussa vähävaraistenkin naisten ak-
tiivista toimijuutta – tilanteessa, jossa mies katoaisi puolisonsa ja las-
tensa elämästä, tulisi vaimolla hänen mielestään olla oikeus ottaa suo-
raan miehen työnantajaan yhteyttä ja vaatia itselleen osaa palkasta.356 

Naisyhdistyksen korostama yhteisen hyvän traditio kumpusi muiden 
sen periaatteiden ohella Rouvasväenyhdistyksen toiminnasta, mutta Ade-
laïde Ehrnroothin kannanotossa on nähtävillä myös naisen yksilöllisen 
toimijuuden ja rohkean aktiivisuuden korostaminen. Siinä missä traditio-
naalinen hyväntekeväisyys kurottui ylhäältä alaspäin, säätyläisnaisista 
alemman säädyn naisia kohti, Suomen Naisyhdistyksen toiminnassa py-
rittiin korostamaan myös alemman säädyn naisten aktiivista roolia. Aja-
tuksessa on nähtävillä pyrkimys tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan ja libe-
ralistinen yksilökeskeisyys, joka korosti yhteisen hyvän ohella yksilönvas-
tuuta. Toisaalta porvarillisten naisasianaisten pyrkimyksenä oli säilyttää 
sosiaaliluokkaan perustuva yhteiskunnallinen hierarkia.357 

Adelaïde Ehrnrooth ja Rose Marie Boije olivat paikalla Suomen Nais-
yhdistyksen perustavassa kokouksessa 23.2.1884, mutta Ehrnroothin su-
kupiiristä ei noussut muita naisasialiikkeen jäseniä. Sisar Elise Ehrnrooth 
ei mitä ilmeisimmin ollut kiinnostunut aiheesta, kälyt Mimmi ja Lovisa 
Ehrnrooth kiinnittivät huomionsa lapsikatraisiinsa. Seuraavan sukupol-
venkaan Ehrnrootheista ei tullut naisasianaisia, vaikka jossain määrin po-
liittisen vaikuttamisen perinteet jäivätkin perhepiiriin. Aina Mannerheim, 
Carl Ehrnroothin tytär, toimi vuosisadan vaihteessa suuriruhtinaskunnan 
hallinnon venäläistämistoimenpiteitä vastaan ja Rose Marie Boije jatkoi 
naisasialiikkeen piirissä toimimista koko elämänsä. Muut Ehrnrooth-su-
vun naiset jättäytyivät yhteiskunnallisen toiminnan ulkopuolelle.358 

                                                                     
354) Lappalainen 1999, 111. 
355) Ohjelma Suomen Nais-yhdistykselle. Pöytäkirjojen liitteet Cb:1, Suomen 

Naisyhdistyksen arkisto, HKA. 
356) Naisyhdistyksen kokouspöytäkirja 19.3.1884. Pöytäkirjat Ca:1, Suomen 

Naisyhdistyksen arkisto, HKA; 
357) Saastamoinen 1998, 25; Hagner & Försti 2006, 17; Kauppinen 2009, 15; Sulkunen 

2009, 93. 
358) Tässä tarkoitan erityisesti Carl Albert Ehrnroothin ja Robert Ehrnroothin tyttäriä, 

mutta Adelaïde Ehrnroothin etäisemmätkään sukulaiset, kuten serkut, eivät liit-
tyneet mukaan naisliikkeeseen. Ainoastaan kaukainen sukulainen mutta läheinen 
ystävä, Minette Donner, oli mukana toiminnassa.  
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Adelaïde Ehrnroothin sukupiirin miehissä tämän osallistuminen jär-
jestäytyneeseen naisliikkeeseen ei juuri herättänyt tunteita. Kyse ei ollut 
sisarusten etäisistä suhteista vaan Adelaïde Ehrnroothin elämän itsenäi-
syydestä. Hänen veljensä pitivät sisaren elämänvalintojen tämän omina 
ratkaisuina, eikä he kokeneet, että heidän tulisi ottaa kantaa tämän pää-
töksiin. Vaikka erimielisyyksiä toisinaan oli, veljet eivät rajoittaneet tai 
kritisoineet sisarensa elämäntapaa. Tämä päti yhteiskunnallisen toimin-
nan lisäksi Adelaïde Ehrnroothin elämään laajemminkin – matkustami-
seen, käytännön elämään tai kirjoitustyöhön. Kirsi Vainio-Korhosen to-
teamus Sofie Munsterhjelmin elämäntavasta sopii myös Adelaïde Ehrn-
roothin kohdalle: 

” --- Hänen aviomiehensä tai veljensä eivät koskaan näyttä-
neet pitäneen Sofien tekemiä päätöksiä minään erityisinä 
naisen itsenäisyyden osoituksina vaan aivan normaaleina 
tapoina naisenkin toimia. Oman työpaikan hankkiminen tai 
maatilan vuokraaminen omiin nimiin tuntuivat olleen täy-
sin sopivia valintoja. Niitä ei kommentoida poikkeukselli-
sina tai kummallisina.”359 

Casimir Ehrnrooth jopa jakoi sisarensa innostuksen naisasialiikkee-
seen erityisesti 1890-luvun lopulla – hän kommentoi ja korjasi Adelaïde 
Ehrnroothin tuolloin päätoimittamaan Nutid-aikakauslehteen tulevia 
tekstejä ja pohti naisasiakysymystä varsin laajasti kirjeissään.360 Ahke-
rasti sekä kotimaista että ulkomaista lehdistöä seurannut Adelaïde Ehrn-
rooth lähetti veljelleen kirjeiden yhteydessä runsaasti lehtileikkeitä ja 
kokonaisia aikakauslehtiäkin. Ne käsittelivät usein tasa-arvokysymyksiä, 
palkkaeroja sukupuolten välillä sekä Adelaïden lempiaihetta, naislääkä-
reiden koulutusta. Lukupaketteihin mahtui myös veljen erityisiä kiin-
nostuksenkohteita: valtiontaloutta, valtakunnanpolitiikkaa ja sotahisto-
riaa. ”Se on kuin jatkoa keskustelulle, jota käymme, kun olemme yh-
dessä”, kirjoitti Adelaïde erään leikepaketin saatteeksi. Sisaren ja veljen 
suhde oli siis varsin tasaveroinen keskustelukumppanuus, jossa molem-
pien mielipiteitä arvostettiin.361  

Yhteiskunnallista keskustelua käytiin myös pääkaupungin säätyläis-
naisten piirissä innokkaasti. Helmikuussa 1884 järjestetyssä Suomen 
Naisyhdistyksen perustavassa kokouksessa yhdistyksen ensimmäiseksi 

                                                                     
359) Vainio-Korhonen 2012, 273–274. Erimielisyyksiä Ehrnroothin sisarusten välillä 

esim. RE CE:lle 21.12.1892 ja CE AE:lle 23.12.1891, Johan Casimir Ehrnroothin 
kokoelma, PR:218, KA.  

360) CE AE:lle 5.11.1892 ja 12.4.1894, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, 
KA. AE CE:lle 30.9.1898, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

361) AE CE:lle 3.12.1886 ja AE CE:lle 29.4.1898, Johan Casimir Ehrnroothin koko-
elma, PR:217, KA. Lehti- ja kirjapakettien määrä lisääntyi v. 1892 jälkeen Casimir 
Ehrnroothin muutettua Seestaan. Alkuperäinen: ” Det är liksom en fortsättning af 
vårt polemiserande när vi äro tillsammans”. 
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puheenjohtajaksi nimitettiin opettaja Elisabeth Löfgren. Tämän puoliso 
oli Uuden Suomettaren päätoimittaja Viktor Löfgren, mikä teki välittö-
mästi näkyväksi yhdistyksen tiiviin yhteyden fennomaaniseen liikkee-
seen. Suomen Naisyhdistyksen toimintamalliksi muodostui ennen kaik-
kea julkaisu- ja esitelmätoiminta, ja Adelaïde Ehrnrooth jatkoi yhdistyk-
sen toiminta-aikana omaa ahkeraa lehtikirjoittamistaan.362  

Adelaïde Ehrnrooth ei hakeutunut uuden yhdistyksen luottamustoi-
miin, mutta osallistui kokouksiin tunnollisesti, mikäli oli paikalla Hel-
singissä. Tämä on yllättävää, sillä yhdistystoiminta oli ollut vielä 1860-
luvulla tärkeä osa Ehrnroothin sosiaalista toimintaa. Hän oli myös varsin 
arvostettu henkilö Suomen naisyhdistyksen piirissä, mutta ei silti sitou-
tunut siihen kovin voimakkaasti. Hän edisti omia tavoitteitaan itsenäi-
sesti. Adelaïde Ehrnrooth oli tutustunut Alexis Toquevillen ajatuksiin 
yhdistymisvapaudesta ja yhdistyksestä ”aristokraattisena henkilönä”, 
jolla on vaikutusvaltaa. Ranskalainen Toqueville viittasi aristokraatti-
sella henkilöllä sellaiseen henkilöön, jolla on valtaa yhteiskunnassa. 
Alemman säädyn ihmisillä tällaista valtaa ei ollut, mutta järjestäytymi-
nen yhdistykseksi tarjosi heille mahdollisuuden tulla yhdessä aristo-
kraattiseksi, valtaapitäväksi henkilöksi. Liberalismin periaatteita ja yksi-
lönvapautta hyvin pitkälle kunnioittava Ehrnrooth halusikin mahdolli-
sesti olla yhdistystoiminnassa mukana tuomassa sille vaikutusvaltaa ja 
vahvistamassa yhdistyksen painoarvoa, vaikka hän ei henkilökohtaisesti 
halunnut olla sitoutunut yhdistyksen luottamustoimiin.363  

Adelaïde Ehrnroothin toimintaan Suomen Naisyhdistyksessä vai-
keutti hänen aatteellinen erimielisyytensä yhdistyksen voimahahmojen, 
vapaaherratar Alexandra Gripenbergin ja puheenjohtaja Elisabeth Löf-
grenin kanssa. Ideologiset erot jakoivat Naisyhdistyksen jäsenistöä laa-
jemminkin ja heijastuivat myös käytännön yhdistystoimintaan. Naisten 
lukupiirin ”raivopäiset fennomaanit” ja Elisabeth Löfgrenin kirjeenvaih-
dossaan kuvailema ”svekomaaniklikki” kinastelivat yhdistyksen sään-
nöistä ja ohjelmasta läpi koko 1880-luvun. Elisabeth Löfgren nimesi yh-
distyksen svekomaaniklikin johtajiksi Rosina Heikelin kälyn Hanna Hei-

                                                                     
362) esimerkiksi A-ï-a: Resebref från Afrika. Nya Pressen 8.2.1885, 24.2.1885, 

6.5.1885 (130B), 22.5.1885 (136B); A-ï-a: I anledning av herr Geijerstams före-
läsning n:o 4. Helsingfors Dagblad 4.3.1887, 3–4; A-ï-a: Bör kvinnan har rösträtt? 
Helsingfors Dagblad 26.4.1887, 2; A-ï-a: Skilda synpunkter i 
sedlighetssträvandet. Nya Pressen 7.2.1888 (36A), 3. 

363) Uppgifter öfver de medlemmar som varit närvarande vid Finsk 
Qvinnoföreningens sammanträden 1884, 1885. Pöytäkirjojen liitteet Cb:1-Cb:2, 
Suomen Naisyhdistyksen arkisto, HKA; Album förvaradt hos Senatorskan Mi-
nette Donner, Mannerheim-suvun arkisto 24, KA; AE CE:lle 17.1.1892, Johan 
Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Toquevillesta Alapuro ja Stenius 
1987, 15. 
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kelin sekä Ella Kurténin. Suomen Naisyhdistyksen pöytäkirjoista voi to-
deta, että Adelaïde Ehrnrooth oli usein yhtä mieltä nimenomaan Hanna 
Heikelin kanssa.364  

Minna Canth puhui omassa kirjeenvaihdossaan puolestaan ”minori-
teettinaisista”, joihin hän luki kuuluvaksi Adelaïde Ehrnroothin ja Lu-
cina Hagmanin sekä ”Valvoja-herrojen rouvat”.365 Nuorsuomalaisen, li-
beraaleja arvoja tukevan Valvoja-julkaisun perustajista ainakin O.E. Tu-
deerin Ellen-vaimo ja J.R. Danielson-Kalmarin Jenny-rouva kuuluivat 
Suomen Naisyhdistykseen. He erosivat siitä vuonna 1892 samassa yhtey-
dessä Adelaïde Ehrnroothin kanssa.366 Suomen Naisyhdistyksen sisäi-
sissä kiistoissa oli nähtävillä sama juova, joka erotti fennomaanipiirejä 
suomenkielisestä yhteiskoulusta keskusteltaessa. Kielitaisteluna käyn-
nistynyt liike jakautui yhä voimakkaammin liberalismiin kallellaan ole-
viin nuorsuomalaisiin ja kansallismielisyyttä korostaneisiin vanhasuo-
malaisiin. Tämä heijastui muiden yhteiskunnallisten kysymysten ohella 
myös naisasialiikkeen toimintaan.367 

Naisyhdistyksen kokouksissa Elisabeth Löfgrenin kammoaman op-
position yksi voimakkaimmista äänistä oli Adelaïde Ehrnrooth, erityi-
sesti sen jälkeen, kun Hanna Heikel jätti yhdistyksen kiivaiden erimieli-
syyksien lopputulemana. Tammikuussa 1888 pidetty vuosikokous oli 
pitkä ja äänekäs tapahtuma. Keskustelun ytimessä olivat yhdistyksen 
säännöt ja se, miten pöytäkirjaan merkitään kokousten kulku. Minori-
teettinaisten mielestä menneiden kokousten pöytäkirjoja oli laadittu 
puolueellisesti, minkä johdosta Adelaïde Ehrnrooth vaati, että pöytäkir-
joihin ei kirjattaisi keskustelua, vaan ainoastaan äänestykset ja päätök-
set.368 Antaumuksellisen keskustelun jälkeen vastakkain olivat puheen-
johtaja Löfgrenin ja Ehrnroothin ehdotukset, joista ensimmäinen voitti 
lopulta äänestyksen äänin 19-11. Adelaïde Ehrnrooth, Rose Marie Boije 
ja Hanna Heikel jättivät yhdistyksen seuraavaan kokoukseen päätöstä 
kritisoivat vastalauseensa, jotka jätettiin huomioimatta.369 Tämä selk-
kaus toi esiin Naisyhdistyksen pinnan alla kuplineet riidat ja vahvisti 
Ehrnroothin halua toimia naisasiakysymysten parissa itsenäisesti. 

                                                                     
364) ”Raivopäisistä fennomaaneista” AE CE:lle 18.3.1884, Johan Casimir Ehrnroothin 

kokoelma, PR:217, KA; ”svekomaaniklikistä” Elisabeth Löfgren Alexandra 
Gripenbergille 8.1.1888. Alexandra Gripenbergin asiakirjat Hd:3, Suomen 
Naisyhdistyksen arkisto, HKA; Suomen Naisyhdistyksen kokouksen pöytäkirja 
21.4.1886, Pöytäkirjat 1886, Ca:3; Suomen Naisyhdistyksen kokouksen pöytäkirja 
11.1.1887, Pöytäkirjat 1887, Ca:4; Suomen Naisyhdistyksen kokouksen pöytäkirja 
20.1.1888, Pöytäkirjat 1888, Ca:5, Suomen Naisyhdistyksen arkisto, HKA. 

365) Canth 1973, 534–535.  
366) Till Finsk Qvinnoförening. Pöytäkirjojen liitteet Cb:9. Suomen Naisyhdistyksen 

arkisto, HKA. 
367) Jallinoja 1983, 42, 45; Paaskoski 2002, 22–23. 
368) Tuulio 1959, 146. 
369) Suomen Naisyhdistyksen kokouspöytäkirjat 20.1.1888 ja 11.2.1888, Ca:5, Suomen 

Naisyhdistyksen arkisto, HKA. 
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Ideologiset erimielisyydet näkyivät Adelaïde Ehrnroothin innokkuu-
dessa osallistua Naisyhdistyksen kokouksiin vuosina 1888–1889. Siinä 
missä aiempina vuosina sekä Adelaïde Ehrnrooth että Rose Marie Boije 
olivat olleet läsnä lähes jokaisessa kokouksessa, vuonna 1888 molemmat 
osallistuivat vain yhteen kokoukseen. Vuonna 1889 heitä ei nähty yhdes-
säkään kokouksessa, ja vuonna 1891 Adelaïde Ehrnrooth osallistui vain 
yhteen kokoukseen. Kyseisen kokouksen pääaiheena oli prostituutioky-
symys, jonka tiimoilta Ehrnrooth käytti puheenvuoron, joten mahdolli-
sesti hän tuli varta vasten tähän kokoukseen ilmaisemaan kantansa hä-
nelle tärkeässä kysymyksessä.370 Vuonna 1888 tapahtuneen äänestyshä-
viön myötä myös Adelaïde Ehrnroothin ja Rose Marie Boijen tapa osal-
listua muuttui: aiempina vuosina naiset tulivat kokouksiin myös yksin, 
mutta 1880-luvun riitaisina loppuvuosina kokouksissa ei ollut toista il-
man toista: Ehrnrooth ei osallistunut kokouksiin ilman Boijea ja päin-
vastoin. Sisarentyttären hiljainen tuki oli tärkeää Adelaïde Ehrnroot-
hille. Rose Marie Boije oli varsin vetäytyvä jäsen Naisyhdistyksessä, eikä 
hän juuri koskaan käyttänyt puheenvuoroja sen kokouksissa. Tädin tu-
kemisesta kertoo myös vastalauseen jättäminen sääntöäänestyksessä 
tammikuussa 1888. Hyvin maltillisesti puheenvuoroja käyttänyt Boije 
käyttäytyi itselleen varsin epätyypillisesti jättämällä vastalauseen kah-
den yhdistyksen äänekkäimmän jäsenen rinnalla.371 

Adelaïde Ehrnroothin ja fennomaaninaisten erimielisyydet näyttäy-
tyivät myös siinä, millainen naisen tulisi olla. Aatelinen, ruotsinmielinen 
ja nautinnonhaluinen Ehrnrooth poikkesi fennomaanisen liikkeen työ-
tätekevän ja vaatimattoman naisen ihanteesta. Erityisesti snellmanilai-
sessa ajattelussa naisen elämän keskiössä oli perhe ja koti, joiden hyvin-
voinnille hän uhrasi elämänsä, kodin ulkopuolisen maailman kustan-
nuksella. Naimattoman, matkustelevan ja vahvasti julkiseen keskuste-
luun osallistuvan Adelaïde Ehrnroothin oma elämäntapa ja itseymmär-
rys olivat tämän ajattelun toinen ääripää. Hän oli vahvasti individualis-
tinen ja pyrki omassa käytöksessään toteuttamaan ensisijaisesti aatelis-
säädyn ihanteita. Omien sanojensa mukaan henkilökohtainen vapaus, 
riippumattomuus, oli Ehrnroothille tärkein yksittäinen elämänarvo. 
Näin hän kirjoitti vuonna 1882 ystävänsä ja sukulaisensa Minette Don-
nerin pyynnöstä täyttämäänsä tunnustuskirjaan, eräänlaiseen oman ai-

                                                                     
370) Uppgifter öfver de medlemmar som varit närvarande vid Finsk 

Qvinnoföreningens sammanträden 1890. Pöytäkirjojen liitteet Cb:7, Suomen 
Naisyhdistyksen arkisto, HKA; Pöytäkirja Suomen Naisyhdistyksen kokouksesta 
28.9.1891, Ca:8, Suomen Naisyhdistyksen arkisto, HKA; AE CE:lle 17.1.1892, Jo-
han Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Adelaïde kirjoittaa vuonna 1892: 
”---menniska, som icke satt min fot inom föreningen på långliga tider.” 

371) Uppgifter öfver de medlemmar som varit närvarande vid Finsk 
Qvinnoföreningens sammanträden 1884–1890. Pöytäkirjojen liitteet Cb:1–Cb:7, 
Suomen Naisyhdistyksen arkisto, HKA. 
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kansa ystäväkirjaan, johon perheenjäsenet ja ystävät kirjoittivat vastauk-
sia henkilökohtaisiin kysymyksiin. Kirjoitus valottaa Adelaïde Ehrnroot-
hin käsitystä itsestään suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Vastauk-
sissaan hän luokitteli oman ihmistyyppinsä ”koleeris-sangviiniseksi” ja 
kertoi arvostavansa elämänurista eniten sellaista, jota voi toteuttaa va-
paasti. Elämänsä suurimpana onnena Ehrnrooth piti kirjassa riippumat-
tomuutta ja omalle ajalleen hyvin tyypillisesti hyvää terveyttä.372 

Humoraalipatologian oppien mukainen luokittelu ”koleeris-sangvii-
niseksi” kertoo Ehrnroothin pitäneen itseään lähes aatelisena ideaali-
tyyppinä. Siinä näyttäytyy jälleen myös kaikuja ihannoidusta isästä, Gus-
taf Adolf Ehrnroothista. Yhdistelmä piti sisällään velvollisuudentuntoi-
sen, sotilaallisen aatelisen ja toisaalta nautinnonhaluisen ja vastuutto-
man hovimiestyypin. Humoraalipatologian neljästä luonnetyypistä373 
koleerinen ja sangviininen olivat aatelin luokkia, jotka esiintyivät vielä 
1800-luvulla suomalaisessakin kaunokirjallisuudessa. Lääketieteelli-
senä oppina humoraalipatologia oli jäänyt taakse jo 1700-luvulla. Sen 
mukainen koleerinen luonnetyyppi oli sankarillinen, usein upseerin 
hahmo, joka naisena manifestoitui itsenäisen ja riippumattoman naisen 
hahmona. Sangviininen aatelinen puolestaan näyttäytyi toisaalta vilpit-
tömänä, iloisena ja sosiaalisena, toisaalta velttona elostelijana. Tämä ih-
mistyyppi toistui usein suomenmielisessä, kansan ihannetta rakenta-
vassa kirjallisuudessa esimerkkinä yläluokan rappiosta. Kaunokirjalli-
suudessa naispuolinen sangviinikko oli varsin harvinainen näky, mutta 
tälle tyypillisiä luonteenpiirteitä on lyhytjännitteisyys ja ailahtelu. Toi-
saalta sangviinikon luonteenpiirteisiin lukeutuivat hyvät sosiaaliset tai-
dot, jotka Ehrnroothilla kyllä oli. Hän nautti sosiaalisista tilaisuuksista 
sekä muiden ja itsensä viihdyttämisestä.374 

Adelaïde Ehrnroothin itseymmärryksessä voi tämän valossa nähdä 
piirteitä hänen isästään, joka oli koleerisen aatelisupseerin arkkityyppi 
ja Casimir-veljestä, jonka nautinnonhaluisuus aiheutti perheessä jatku-
vaa huolta. Adelaïde Ehrnrooth ei koskaan peitellyt sangviinista nautin-
nonhaluaan, mikä näkyy esimerkiksi hänen matkakirjoissaan: hän koki 
matkailun puhtaasti nautintona ja ilona, mikä on suuri poikkeus 1800-

                                                                     
372) Indiskretionernas Album, förvaradt hos Senatorskan Minette Donner. Manner-

heim-suvun arkisto, kansio 24, KA. Tämäntyyppiset tunnustuskirjat yleistyivät 
1880-luvun kuluessa pohjoismaisissa seurapiireissä. Tapa oli lähtöisin Englannin 
hovista. Dalpilen 5.6.1881, 3. AE CE:lle 12.11.1892, Johan Casimir Ehrnroothin 
kokoelma, PR:217, KA; Siltala 1999, 553–555. 

373) Koleerisuus, sangviinisyys, melankolisuus ja flegmaattisuus. 
374) Indiskretionernas Album, förvaradt hos Senatorskan Minette Donner. Manner-

heim-suvun arkisto, kansio 24, KA. Humoraalipatologiasta ks. Vuorinen 2010, 
112–115. 
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luvun tutkimukseen ja havainnointiin perustuneeseen matkailukulttuu-
riin. Ehrnrooth sai elää myös sangviinisen hoviaatelisen elämää viettä-
essään aikaa Pietarissa ja Aurora Karamzinin hovineitokoulussa. 375 

Nautinnonhaluinen, riippumaton ja avoimen yläluokkainen Ehrn-
rooth ei sopinut yksiselitteisesti Suomen Naisyhdistystä lähellä olleen 
fennomaanisen liikkeen naiskuvaan. Tämä teki yhdistyksessä toimimi-
sesta Ehrnroothille hankalaa. Tammikuussa 1888 koettu häviö sääntö-
äänestyksessä oli Adelaïde Ehrnroothille arvovaltatappio, ja hän käänsi 
huomionsa muihin vaikutustapoihin Naisyhdistyksen sijaan. Vuosina 
1888 ja 1889 hänen huomionsa kiinnittyi ennen muuta Suomen osas-
toon Pariisin maailmannäyttelyssä, Seestan kartanon maille rakennetta-
vaan kansakouluun sekä erinäisiin hyväntekeväisyystapauksiin, joita 
hän edisti Casimir Ehrnroothin tuella. Tämän lisäksi myös yksityiselä-
män murheet – Casimir Ehrnroothin haasteet Pietarissa ja Carl-veljen-
pojan melankolia verottivat Adelaïde Ehrnroothin halua käyttää voima-
varojaan Naisyhdistyksen sisäisiin kiistoihin. Kiinnostavampaa oli osal-
listua vilkkaana velloneeseen siveyskeskusteluun sanomalehdissä ja seu-
rata aktiivisesti keväällä 1888 käytyjä valtiopäiviä.376 

4.5. Kirjeitä lehtereiltä 

Suomalaista poliittista keskustelua rytmittivät 1800-luvun jälkipuolella 
neljän vuoden välein järjestetyt valtiopäivät, joita myös Adelaïde Ehrn-
rooth seurasi tarkkaavaisesti. Ehrnroothin sukua edusti valtiopäivillä 
vuodesta 1863 alkaen suvun päämies Robert Ehrnrooth. Hänen lisäk-
seen sisarussarjan nuorimmainen Carl Albert Ehrnrooth osallistui val-
tiopäiville vuosina 1863, 1867 ja 1872. Hän toimi edustaen muita sukuja 
– vuonna 1863 hän istui äitinsä suvun, von Platenien edustajana, 1867 
hän osallistui istuntoihin Munck af Fulkila -suvun valtakirjaedustajana 
ja vuonna 1872 hän toimi Sölfverarm-suvun puolesta. Valtakirjaedustaja 
saattoi edustaa sukua tilanteessa, jossa kukaan suvun miespuolisista jä-
senistä ei pystynyt osallistumaan valtiopäiville. Suku valitsi itse valtakir-
jaedustajansa ja tiedotti asiasta etukäteen Suomen Ritarihuonetta. Jär-
jestely ei ollut tavaton; esimerkiksi vuoden 1872 valtiopäivillä 122:sta 
edustetusta suvusta 16:lla oli valtakirjaedustaja suvun jäsenen sijaan.377 

Carl Ehrnrooth oli virkamies, liikemies ja maanomistaja. Päivätyök-
seen hän työskenteli Senaatin protokollasihteerinä, mutta kunnostautui 

                                                                     
375) Kotioja 2017b, 103–104; Toivanen 2017, 53–55. 
376) AE CE:lle 19.5.1888, 23.5.1888, 21.10.1888, 6.2.1889, 19.9.1889 Johan Casimir 

Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; A-ï-a: Skilda synpunkter i 
sedlighetssträvandet. Nya Pressen 7.2.1888 (36A), 3; A-ï-a: Landtdagkåseri oss 
kvinnor emellan. Nya Pressen 17.5.1888 (132B), 1. 

377) Adel 1863–1864; Adel 1867; Adel 1872; Snellman 2014, 49, liite 2.  
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myös esimerkiksi viinatehtailijana. Hän pyrki aktiivisesti edistämään 
omia intressejään politiikan reittejä pitkin, mikä selittää hänen innos-
tuksensa osallistua valtakirjaedustajana valtiopäiville. Valtiopäivillä toi-
miessaan Carl Ehrnrooth kiinnitti huomionsa lukuisiin teemoihin: 
vuonna 1872 hän puhui Pietari-Oulu-junaradan rakentamisesta Savon 
halki, minkä lisäksi hän otti kantaa vero- ja tullikysymyksiin ja omaan 
liiketoimintaansa läheisesti liittyneeseen viinanpolttokysymykseen. Carl 
Ehrnroothin kiinnostus tavallisen kansan asioihin näkyi tämän kannan-
otoissa kansakoulujen kehittämistä koskevaan aloitteeseen. Carl Ehrn-
rooth pyrki edistämään kansan koulutusta yleisesti ja Seestan alustalais-
ten koulutusta erityisesti. Hän suunnitteli pitkään omaa kansakoulua 
Seestan kartanon maille, mutta hanke toteutui vasta Carl Ehrnroothin 
kuoleman jälkeen.378 Carl Ehrnroothin lupaava ura niin suuriruhtinas-
kunnan hallinnossa kuin liikemiehenäkin katkesi tämän kuolemaan 
vuonna 1873, ja vuoden 1877 valtiopäivillä Ehrnrooth-suvulla oli enää 
vain yksi edustaja. Carl Ehrnroothin kuolema muutti myös Adelaïde 
Ehrnroothin suhdetta valtiopäivätoimintaan. Adelaïde ja Carl Ehrnrooth 
olivat jakaneet liberaalin maailmankatsomuksen, ja Carl Ehrnrooth 
käytti valtiopäivämiehenä lukuisia tätä maailmankuvaa tukevia puheen-
vuoroja.379 Carl Ehrnroothin kuoltua Adelaïde Ehrnrooth menetti aat-
teensa edistäjän aatelissäädyn istuntosalista. 

Robert Ehrnrooth edusti tunnollisesti sukuaan, mutta ei jakanut 
Adelaïde Ehrnroothin liberaalia maailmankuvaa. Robert ja Adelaïde 
Ehrnrooth olivat tiiviisti tekemisissä toistensa kanssa, mutta heidän vä-
lillä oli kitkaa, jota ei ollut näkyvillä Adelaïde Ehrnroothin muissa ihmis-
suhteissa. Robert Ehrnrooth kunnioitti sisarensa elämäntapaa eikä 
puuttunut siihen, mutta ei hyväksynyt sisaren käyttäytymistä, joka ylitti 
usein sopivaisuuden rajat. Adelaïde Ehrnrooth piti puolestaan Robert 
Ehrnroothia sisarussarjansa vähiten lahjakkaana jäsenenä ja liian anka-
rana kasvattajana holhottavilleen.380 Vielä 19-vuotiaana kirjoittamas-
saan matkapäiväkirjassa Adelaïde Ehrnrooth kuvaa sisaren ja veljen jäl-
leennäkemisen pitkän eron jälkeen mitä läheisimpänä: 

”Tuntisin uudelleen nuo askeleet tuhansien joukosta, missä 
vain, Nordkapissa tai Seringaputnamissa – ne olivat Ro-

                                                                     
378) Adel 1872, 88. Kansakoulusta luvussa 5.3. 
379) Hilpinen 2017, 149. 
380) Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille 6.12.1927, Helena Westermarckin 

kokoelma, nide XXIII, ÅAB; AE CE:lle 29.1.1893, Johan Casimir Ehrnroothin ko-
koelma, PR:217, KA; RE CE:lle 21.12.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:218, KA. 
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bertin askeleet!! – Vain minuutteja myöhemmin olimme hä-
nen kaulassaan ja itkimme, itkimme kaikki neljä, jälleennä-
kemisen ilonkyyneleitä.”381 

Vuosien varrella läheinen suhde muuttui etäisemmäksi ja toisinaan 
riitaiseksikin. Adelaïde Ehrnroothin kirjoittamissa pitkissä kirjeissä Casi-
mir Ehrnroothille Robert Ehrnrooth mainitaan suhteellisen harvoin, 
vaikka Adelaïde Ehrnrooth viettikin kesiä usein tämän kartanossa Perna-
jan Tervikissä. He viettivät myös joulut useimmiten yhdessä. Robert Ehrn-
rooth tuli kirjeenvaihdossa pääasiassa esiin käytännön asioista keskustel-
taessa: hän huolehti sukupiirin yhteisistä raha-asioista, antoi taloudellisia 
neuvoja ja ratkaisi useimmat käytännön pulmat. Toisinaan Adelaïde ja Ca-
simir Ehrnrooth pyrkivät salaamaan vanhemmalta veljeltään asioita: 
maaliskuussa 1890 Casimir Ehrnrooth kutsui Adelaïde Ehrnroothin pikai-
sesti luokseen Pietariin ratkaisemaan henkilökohtaisen ongelman. Ro-
bert-veljelle matkasta ei saanut hiiskua, minkä sisar kirjeen mukaan ym-
märsi hyvin.382 Robert Ehrnrooth oli ulkopuolinen sisarensa elämässä ver-
rattuna Casimir ja Adelaïde Ehrnroothin läheiseen ystävyyssuhteeseen ja 
Elise ja Adelaïde Ehrnroothin asuinkumppanuuteen.  

Kenraaliluutnantti ja kartanonherra Robert Ehrnrooth piti itseään 
puhelahjoiltaan rajoittuneena.383 Hän oli mielestään sotilas, ei valtio-
mies, mikä oli osittain syynä siihen, ettei Robert Ehrnrooth juuri osallis-
tunut keskusteluun säätynsä istunnoissa valtiopäivillä. Hän oli kuitenkin 
velvollisuudentuntoinen ja osallistui kaikille valtiopäiville vuodesta 1863 
vuoteen 1905, vaikka käsitellyt asiat ei monesti häntä suuremmin kiin-
nostaneetkaan.384 Tunnollinen osallistuminen säädyn istuntoihin osoit-
taa Robert Ehrnroothin ottaneen velvollisuutensa säätyä ja isänmaata 
kohtaan vakavasti, mutta hänen poliittinen kantansa ei ollut selkeä. 

Adelaïde Ehrnrooth kuvailee vanhempaa veljeään läpikotaisin kun-
nialliseksi, mutta konservatiiviseksi. Hän edusti sukunsa mieslinjan 
jatkumoa upseerina ja kartanonherrana ja kasvatti myös lapsensa jo 
katoamassa olevan kartanokulttuurin edustajiksi.385 Yhteistä poliittista 

                                                                     
381) Westermarck 1928, 104. Alkuperäinen: ”Jag skulle känna igen de stegen bland 

tusende, tusende steg, i Nordkapp eller Seringaputnam – det var Roberts steg!! – 
Minuten derpå lågo vi om hans hals och greto, greto alla fyra som barn, 
återseendets glädjetårar.” 

382) Raha-asioista AE CE:lle 19.11.1887; taloudellisia neuvoja AE CE:lle 8.1.1890; 
käytännön opastusta 18.8.1890; Pietarin-matkan salaamisesta AE CE:lle 
25.3.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

383)  Adel 1877–1878, 1325. 
384) Adel 1863–1905. Valtiopäiväpöytäkirjojen I. niteet sisältävät luettelon aatelismie-

histä, jotka osallistuivat säädyn edustajina valtiopäiville. Robert Ehrnroothin ki-
innostuksenkohteista AE CE:lle 17.3.1891, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:217, KA. 

385) AE CE:lle 21.10.1888, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Robert 
Ehrnroothin elämäkerta Kenraalit ja amiraalit -tietokannassa; Granlund 2012, 35, 
41. Robert ja Mimmi Ehrnroothin jälkeläiset avioituivat pääsääntöisesti oman 



 127 

säveltä Adelaïde ja Robert Ehrnroothin välillä ei ollut – Robert Ehrn-
rooth piti sisartaan hillittömänä ja häntä suorastaan hävetti tilanteissa, 
joissa ulkopuoliset pääsivät näkemään Adelaïde Ehrnroothin pidäk-
keettömän luonteen.386  

Sisaren äänekäs yhteiskunnallinen toiminta ei ollut aatelin perin-
teistä ihannetta kunnioittavan Robertin mieleen. Hän ei ollut itse poliit-
tisesti aktiivinen, vaikka sisar hänet konservatiiviksi määrittelikin, eikä 
kannattanut liberaalia puoluetta monien säätytoveriensa tavoin. Hän ei 
kuulunut myöskään ruotsinmielisiin, jotka ryhmittyivät Casimir Ehrn-
roothin ja Adelaïde Ehrnroothin suosiman Nya Pressen -lehden ympä-
rille. 387 Hän ei lukeutunut suomenmielisiinkään, vaikka hänen suh-
teensa suomen kieleen oli lämmin ja ihaileva. Casimir Ehrnroothille Ro-
bert Ehrnrooth kehui kaunista suomen kieltä, kun sitä ensimmäisiä ker-
toja käytettiin aatelissäädyn istunnossa: 

”Kauniisti sointuva suomen kieli on jo kaksi kertaa saanut 
soida Ritarihuoneen salissa eikä tule kuolemaan siellä niin 
kauan kuin Matteja on olemassa.”388 

Robert Ehrnrooth otti eri valtiopäivien saatossa kantaa maltillisesti eri 
kysymyksiin. Tärkeimmäksi teemaksi hänen asialistallaan nousi kysymys 
yleisestä asevelvollisuudesta. Asiasta keskusteltiin samanaikaisesti lukui-
sissa Euroopan maissa ja yleinen mielipide asettui kannattamaan yleistä 
asevelvollisuutta.389 Suomen suuriruhtinaskunnassa asetus yleisestä ase-
velvollisuudesta tuli voimaan vuonna 1878 ja sitä edelsi vilkas keskustelu. 
Myös Robert Ehrnrooth käytti aatelin istunnoissa pitkiä puheenvuoroja 
aiheesta, vaikka hän ei itseään erityiseksi puhujaksi mieltänytkään. Hänen 
mielestään kansalaisten tärkeintä velvollisuutta, isänmaan puolustamista, 
ei pitänyt antaa kenen tahansa käsiin.390 Tämän yhden suuren kysymyk-
sen ohella Robert Ehrnrooth käytti vain yksittäisiä lyhyitä puheenvuoroja 
läpi vuosikymmenten eikä pöytäkirja-aineiston valossa työskennellyt eri-
tyisen painokkaasti minkään teeman eteen. Yleisen istunnon lisäksi Ro-
bert Ehrnrooth osallistui valiokuntatyöhön mm. suostuntavaliokunnassa 
ja pankkivaliokunnassa. Suostuntavaliokunnan vastuualueena oli uudet 
verot, joiden hyväksyminen vaati kaikkien neljän säädyn suostumuksen. 
Robert Ehrnroothin toiminta valtiopäivillä jätti varsin vähän jälkiä lähde-
aineistoon. Hänen osallistumisessaan säätyjen istuntoihin oli kyse hieman 

                                                                     
säätynsä edustajien kanssa. Puolisoiden joukkoon mahtuu yksi Borgström 
porvarissuvun vesa. Suku oli taloudelliselta vaikutusvallaltaan huomattava. 

386) RE CE:lle 21.12.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
387) Bergh 1888, 749–750; Snellman 2014, 183.  
388) RE CE:lle 31.1.1897, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 

Alkuperäinen: ”Det välljudande finska språket har redan 2 gånger fått klinga i 
Riddarhussalen och kommer väl ej att dö ut der så länge Mattis finnas till.” 

389) Alapuro & Stenius 1987, 31. 
390) Adel 1877–1878, 1341–1342. 
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vastentahtoisesti suoritetusta velvollisuudesta, ei niinkään halusta vaikut-
taa suuriruhtinaskunnan politiikkaan.391 

Adelaïde Ehrnrooth totesi veljen valtiopäivätyöskentelystä Casimir 
Ehrnroothille seuraavasti: ”Hän istuu silloin tällöin Ritarihuoneella ja 
kuuntelee väittelyitä.”392 Tämä oli Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin väli-
sessä kirjeenvaihdossa ainut katkelma, joka käsitteli Robertin valtiopäivä-
työtä. Kirjeissä pohdittiin muuten merkittävissä määrin yhteiskunnallisia 
ja poliittisia teemoja, ja suvun valtiopäiväedustajan toimet jäävät silmiin-
pistävän vähälle huomiolle. Adelaïde Ehrnrooth myös mainitsi Robert 
Ehrnroothin kuuntelevan väittelyitä, ei osallistuvan niihin. Robert Ehrn-
rooth ei itsekään juuri raportoinut valtiopäivistä kirjeenvaihdossaan Casi-
mir Ehrnroothin kanssa. Keväällä 1894 hän mainitsi valtiopäivillä kuulta-
van paljon suunpieksentää, keväällä 1897 hän kehui kauniin suomen kie-
len kaikuneen salissa.393 Varsinainen lainsäädäntötyö ei yltänyt perhekir-
jeiden sivuille ja Robert Ehrnroothin kommentit korostivat hänen itsensä 
passiivisuutta: valtiopäivillä kuuli niin suunpieksäntää kuin suomen 
kieltä, mutta hän oli paikalla kuulemassa, ei niinkään puhumassa. 

Veljen poliittinen vetäytyvyys, liberaalipuolueen perustaminen 
vuonna 1880 ja naisasialiikkeen aktivoituminen saivat Adelaïde Ehrn-
roothin nousemaan toistuvasti 1880-luvun valtiopäivien aikana eri is-
tuntosalien lehtereille. Vuoden 1877 valtiopäivien aikana Adelaïde Ehrn-
rooth matkusti Euroopassa, mutta vuoden 1882 valtiopäiville osallistui 
jälleen kaksi Ehrnroothia – Adelaïde Ehrnrooth lehtereiltä, Robert 
Ehrnrooth salista käsin. 1880-luvun kuluessa Adelaïde Ehrnrooth seu-
rasi sekä oman säätynsä että muidenkin säätyjen edesottamuksia valtio-
päivillä ja välitti tunnelmia salien lehtereiltä pakinoissaan. Ehrnroothin 
lehterikirjeitä julkaisi Helsingfors Dagblad vuonna 1882 ja Nya Pressen 
vuonna 1888.394 Vuonna 1885 Adelaïde Ehrnrooth seurasi päätöksente-
koa etäältä, sillä hän matkusti Algeriassa valtiopäivien aikana. Julkaisu-
kanavat osoittavat Adelaïde Ehrnroothin liberaalin, ruotsinmielisen 
kannan, joka oli valtavirtaa myös valtiopäivillä edustaneiden aatelis-
miesten keskuudessa. Naisasialiikkeen järjestäytyminen 1880-luvun 
alussa lisäsi osaltaan Adelaïde Ehrnroothin kiinnostusta valtiopäiviä 

                                                                     
391) Berg 1888, 74, 175, 443, 777, 780, 783; Bergh 1894, 30, 33, 209; Snellman 2014, 

143. 
392) AE CE:lle 17.3.1891, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Han sitter då och då på riddarhuset och hör på debatterna.” 
393) Maininnat valtiopäivistä kirjeissä RE CE:lle 21.5.1894: ”På landtdagen hör man 

mycket mundväder” 31.1.1897 maininta suomenkielestä. Johan Casimir Ehrn-
roothin kokoelma, PR:218, KA. 

394) A-ï-a: Landtdagskåseri. Helsingfors Dagblad 17.2.1882, 2; A-ï-a: Ännu litet kåseri. 
Helsingfors Dagblad 15.4.1882 (100B), 2; A-ï-a: Ännu litet kåseri. Helsingfors 
Dagblad 19.4.1882, 2; A-ï-a: Landtdagskåseri oss kvinnor emellan. Nya Pressen 
17.5.1888 (132B), 1.  
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kohtaan. Kun asioilla oli mahdollisuus edistyä, myös kiinnostus poliit-
tista prosessia kohtaan kasvoi. Hän osoitti lehtikirjoituksensa ”kaikille 
kanssasisarilleen” ja käsitteli niissä yksinomaan naiskysymystä. Tekstit 
olivat teräviä ja henkilökohtaisia – sekä kiitosta että moitteita jaettiin 
valtiopäiväedustajille nimeltä mainiten.395 

Suomalaisen naisasialiikkeen järjestäytyminen näkyi valtiopäiville 
laadituissa anomuksissa, ja valtiopäivät käsittelivät naiserityisiä kysymyk-
siä 1880-luvulla suhteellisen paljon. Kuten Naisyhdistyksen ohjelmajulis-
tuskin mainitsi, yhdistyksen tavoitteena oli saada naisten asemaa paran-
tavia aloitteita käsiteltäväksi valtiopäiville. Vuoden 1882 valtiopäivillä ta-
lonpoikaissääty keskusteli naimisissa olevien naisten oikeudesta hallita 
omaa omaisuuttaan, mutta hylkäsi anomusehdotuksen. Vuonna 1884 pe-
rustettiin säätyläisnaisten johtama Suomen Naisyhdistys, joka nosti sa-
maisen kysymyksen omalle agendalleen. Seuraavilla valtiopäivillä, vuonna 
1885, sama aloite esiteltiin talonpoikaissäädyn lisäksi porvaris- ja aatelis-
säädyissä. Tämä johti kolmen säädyn yhteiseen esitykseen, jonka ne jätti-
vät valtiopäivien lopuksi hallitsijalle. Säätyjen kokoontuessa jälleen vuona 
1888 senaatti esitteli asian säädyille, jotka hyväksyivät lainmuutoksen lo-
pulta huhtikuussa 1889. Uusi laki takasi naimisissa oleville naisille oikeu-
den omaan omaisuuteensa ja suojan puolison edusmiehisyyden väärin-
käytöksiä vastaan. Se tuli voimaan tammikuussa 1890.396  

Lainsäädännön muutos oli pieni voitto suomalaiselle naisliikkeelle, 
joka oli kampanjoinut ahkerasti naimisissa olevien naisten edusmiehi-
syyden lakkauttamisen puolesta. Työllään Naisyhdistys pyrki nostamaan 
naiset näkyville, itsenäisiksi oikeudellisiksi toimijoiksi. Kesti kuitenkin 
vielä vuoteen 1929, ennen kuin avioliittolaki tunnusti puolisoiden omai-
suuden täyden erillisyyden toisistaan ja lakkautti aviomiesten edusmie-
hisyyden vaimojensa yli kokonaan.397  

Toinen naisasialiikkeelle tärkeä kysymys oli ohjesääntöisen prosti-
tuution kieltäminen, jota käsiteltiin lukuisilla valtiopäivillä. Vuoden 
1888 valtiopäivillä asia esiteltiin aatelis- ja talonpoikaissäädyille. Aate-
lissäädyssä kysymyksen alustajana oli Emil af Forselles, jonka puoliso 
Louisa af Forselles oli aktiivinen moraalireformin puolestapuhuja. Aloite 
pääsi lakivaliokuntaan saakka, mutta kun olemassa oleva lainsäädäntö 
jo kielsi prostituution, säädyt päätyivät vain peräänkuuluttamaan lain 

                                                                     
395) A-ï-a: Landtdagskåseri. Helsingfors Dagblad 17.2.1882, 2; A-ï-a: Ännu litet kåseri. 

Helsingfors Dagblad 15.4.1882, 2 ja 19.4.1882, 2; A-ï-a: Landtdagskåseri oss kvin-
nor emellan. Nya Pressen 17.5.1888 (132B), 1.  

396) Tuominen 1964, 256–257. 
397) Pylkkänen 2004, 4–5; Pylkkänen 2009, 98–99. Pylkkänen (2004) toteaa 

modernin lainsäädännön varhaisten alullepanijoiden eristäneen naiset 
lainsäädännön ulkopuolelle, näkymättömiin ja siten ei-toimijoiksi oikeuselimiin. 
Feministiset liikkeet pyrkivät lainsäädäntötyöhön vaikuttamalla tuomaan naiset 
näkyville myös lakiteksteihin.  
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tiukempaa valvontaa. Ohjesääntöiseen prostituutioon kuulunut tarkas-
tuskirja oli vuosien myötä muodostunut eräänlaiseksi lupakirjaksi har-
joittaa prostituutiota, vaikka lainsäädäntö tiukasti tulkiten sen kielsikin. 
Prostituutio oli myös voimakkaasti siveellisten arvojen vastaista, mikä 
teki siitä Naisyhdistykselle itsestään selvän vastustuskohteen.398 

Adelaïde Ehrnrooth kiinnitti omassa työssään erityistä huomiota 
naisten koulutuksen kehittämiseen ja seurasi kysymyksen käsittelyä ak-
tiivisesti valtiopäivien aikana. Säätyjen istunnoissa kysymystä naisten 
yliopistokoulutuksesta käsiteltiin kahteen otteeseen. Vuonna 1885 kysy-
mys alustettiin pappissäädyssä, mutta aloite ei edennyt sieltä valiokun-
takäsittelyyn saakka. Vuonna 1888 asia esiteltiin sekä porvaris- että ta-
lonpoikaissäädyssä, ja keskustelujen ja äänestysten jälkeen kolme säätyä 
neljästä päätyi anomaan hallitsijalta naisille yhtäläistä oikeutta yli-
opisto-opintoihin miesten kanssa. Valiokunnan alkuperäinen mietintö 
olisi rajannut naisilta pois oikeuden erityisesti miesylioppilaille varattui-
hin stipendeihin ja apurahoihin, mutta aatelis-, porvaris- ja talonpoi-
kaissäädyt kumosivat tämän reunaehdon. Pappissääty puolestaan vas-
tusti koko mietintöä ja koki, että säätyjen olisi tullut hylätä aloite. Kysy-
mys jakoi siis valtaapitävät kahteen leiriin. Lopulta papiston alakynteen 
jäänyt ajatus voitti, sillä keisari Aleksanteri III ei hyväksynyt säätyjen esi-
tystä naisten opinto-oikeuden sallimisesta. Naisten oikeus yliopisto-
opintoihin jäi edelleen keisarin tapauskohtaisen harkinnan varaan.399 

Vuoden 1882 valtiopäivillä ei naiskysymyksistä siis juuri keskusteltu, 
mutta Adelaïde Ehrnrooth pyrki herättämään julkista keskustelua 
omalta osaltaan. Hänen valtiopäiväpakinoitaan julkaistiin valtiopäiväke-
vään aikana kolmesti Helsingfors Dagbladissa. Lehden päätoimittaja 
Robert Lagerborg oli yksi liberaalipuolueen perustamisasiakirjan alle-
kirjoittajista ja lehti itsessään toimi liberaalien äänitorvena.400 17.2.1882 
julkaistussa kirjoituksessaan Ehrnrooth peräänkuulutti naimisissa ole-
ville naisille oikeutta omaan omaisuuteensa ja vertasi vaimojen tämän-
hetkistä tilannetta orjuuteen. Hän mainitsi nimeltä talonpoikaissäädyn 
edustajan, Vaasan läänin Anders Svedbergin, joka oli esitellyt talonpoi-
kaissäädylle aloitteen naisten omistusoikeuden laajentamisesta, ja toivoi 
tälle jokaisen ”todella sivistyneen, puolueettomasti ajattelevan ihmisen 
kunnioitusta”. Kaikkien naisten kunnioituksen hän oli Ehrnroothin mu-
kaan jo alustuksellaan ansainnut.401 

                                                                     
398) Bergh 1894, 247; Tuominen 1964, 262; Markkola 2002, 169, 186–187.  
399) Valtiopäiväasiakirjat 1888, V nide, anomusmietintö n:o 14, 2; Tuominen 1964, 

354–355. 
400) A-ï-a: Landtdagskåseri. Helsingfors Dagblad 17.2.1882, 2; A-ï-a: Ännu litet kåseri. 

Helsingfors Dagblad 15.4.1882, 2; A-ï-a: Ännu litet kåseri (forts.) Helsingfors 
Dagblad 19.4.1882, 2. Bergh 1888, 749–750. 

401) A-ï-a: Landtdagskåseri. Helsingfors Dagblad 17.2.1882, 2. Myös Alexandra 
Gripenberg kehui Svedbergiä Från läktaren -teoksessaan v. 1887. 
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Kun aloite naimisissa olevien naisten omistusoikeudesta saman vuo-
den valtiopäivillä pysähtyi talonpoikaissäädyn istuntoon, Adelaïde Ehrn-
rooth kirjoitti uuden pakinan, joka suomi suorasanaisesti, joskin nimeltä 
mainitsematta, edustajia.402 Nimettömyydestä huolimatta Ehrnroothin 
erityiseksi kohteeksi nousi talonpoikaissäädyn Agathon Meurman, joka 
oli vastustanut aloitetta sanomalla avioliiton olevan siveellinen yhtiö, jo-
hon lain kirjain ei yllä. Meurmanin mukaan avioliiton sisäisiin suhteisiin 
puuttuminen lainsäädännön keinoin muuttaisi sen siveellisestä ja py-
hästä yhtiöstä vain tavalliseksi yhtiöksi.403 Ehrnrooth siteerasi tekstis-
sään suoraan näitä sanoja, kertoen ivalliseen sävyyn maan herrojen va-
laisseen naisväen profaaneja silmiä ja korvia viisaudellaan siveellisen yh-
tiön ja maallisen yhtiön eroavaisuuksista. Adelaïde Ehrnrooth oli jo 
vuonna 1876 tuonut matkakirjeessään esiin avioliiton kirkollisen ase-
man ristiriidan suhteessa taloudelliseen näkökulmaan, joka käytännön 
tasolla ohjasi avioliittomarkkinoita.404 Hän korosti avioliiton taloudelli-
sia ja koko suvun ja perheen asemaan vaikuttaneita ulottuvuuksia ja piti 
Meurmanin viittausta pyhään yhtiöön ulkokultaisena. Ehrnroothin avio-
liittokäsityksessä on nähtävillä muotoutumassa ollut pohjoismainen 
avioliittokäsitys, joka nojasi sekularismiin ja sukupuolten väliseen talou-
delliseen tasa-arvoon. 1900-luvun alkupuolella Pohjoismaissa tehdyt 
avioliittoreformit mukailivat maallisen, tasa-arvoisen ja avioeron suh-
teen vapaamielisen avioliiton ihannetta.405 

Ehrnroothin tekstit herättivät huomiota, ja Meurman itse vastasi nii-
hin yrjökoskislaisten omassa lehdessä Morgonbladetissa pitkällä vasti-
neella. Hän kauhisteli sitä, mihin naimisissa olevien naisten omistusoi-
keus johtaisi, sillä Meurmanin mukaan lainmuutoksen myötä naiset voi-
sivat evätä miehiltään rahansaannin.406 Keskustelu vastakkaisten leirien 
lehtien palstoilla jatkui vuoden 1883 keväälle ja kulminoitui lopulta po-
lyteekkareiden laskiaiskulkueeseen, jossa Ehrnrooth ja Meurman esitet-
tiin istumassa kiivaasti riidellen reessä, jonka kyljessä luki ”avioliittoky-
symys”. Heidän kiistansa huomioiminen suositussa kulkueessa, joka 
keskittyi kyseisenä vuonna erityisesti suomen- ja ruotsinmielisille irvai-
luun, osoittaa sen saaneen paljon näkyvyyttä talven aikana.407 Kiistan 
esiintuonnin julkisessa kulkueessa voi nähdä myös tasa-arvoisen pilkan 
ilmentymänä: mies ja nainen nostettiin esiin tasaveroisina keskusteli-
joina, heidän mielipiteidensä ja heidän välisensä vastakkainasettelun, ei 
sukupuolensa vuoksi. Huumorinkin kontekstissa nainen pääsi siten 
osaksi julkista keskustelua. 

                                                                     
402) A-ï-a: Ännu litet kåseri. Helsingfors Dagblad 15.4.1882, 2. 
403) Tuominen 1964, 256–257. 
404) Ehrnrooth 1886, 5. 
405) Bradley 2000, 39–43; Melby et al. 2006.  
406) A.M.: Framtidens äktenskap. Morgonbladet 20.12.1882, 2. 
407) Westermarck 1928, 276–278; Tuulio 1979, 85. 



 132 

Ehrnrooth korosti teksteissään läpi 1880-luvun myös koulutuksen 
tärkeyttä, niin naisille kuin miehillekin. Hän piti hätkähdyttävänä erityi-
sesti sitä, että suomenkielisten, ei ruotsinkielisten koulujen perustamista 
vaadittiin julkisessa keskustelussa äänekkäästi.408 Koulutus oli myös val-
tiopäivillä keskeinen teema. Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnallisen 
työn kannalta tärkein koulutuskysymys kosketteli naisten yliopistokou-
lutusta, jota pappissääty käsitteli istunnossaan valtiopäivillä 1885.  

Keväällä 1885, valtiopäivien aikana, Adelaïde Ehrnrooth matkusti 
Pohjois-Afrikassa. Hän seurasi valtiopäivien tapahtumia mahdollisuuk-
siensa mukaan sanomalehdistä sekä kotimaasta lähetetyistä kirjeistä. 
Johan Wilhelm Runebergin pappissäädylle esittelemä aloite naisten oi-
keudesta yliopistokoulutukseen nostatti säädyssä vilkkaan keskustelun. 
Kysymystä seurattiin pappissäädyn ohella myös muissa säädyissä, 
vaikka virallisesti asia ei niihin edennytkään. Adelaïde Ehrnrooth oli ol-
lut jo vuosikaudet asian kiivaimpia puolestapuhujia, ja hänen mielipi-
teensä oli siinä määrin tärkeä hänen oman säätynsä, aatelissäädyn, edus-
tajille, että maamarsalkka Samuel Werner von Troil lähestyi Ehrnroothia 
sähkeellä Algeriaan. Maamarsalkka halusi Ehrnroothin kommentin 
naisten yliopisto-opintoja käsittelevään keskusteluun tilanteessa, jossa 
pappissääty oli hylännyt Runebergin ehdotuksen. 

”Nyt tulen minäkin sanomaan pienen torjutun sanani kysy-
myksestä. Oli sekä imartelevaa että liikuttavaa, että maa-
marsalkka ajatteli sähköttää minulle. En siis olekaan unoh-
dettu kotimaassa, jolle käänsin selkäni.”409 

Ehrnroothin kiinnostus naisten yliopisto-opiskeluun oli tullut näky-
väksi Rosina Heikelin rahaston ja muun naisylioppilaille suunnatun tuen 
myötä. Vuoden 1882 valtiopäivien aikana hän kirjoitti asiasta lehterikir-
jeissään ja myös Ehrnroothin fiktiivisissä teoksissa naissivistyksen tär-
keys ja naisten kiinnostus erityisesti luonnontieteisiin ja lääketieteeseen 
korostui kautta linjan.410 Oli selvää, että Ehrnroothin pyrkimys oli myös 
säätytoverien tiedossa. Von Troilin sähke osoittaa, että sillä oli myös pai-

                                                                     
408) A-ï-a: Ännu litet kåseri. Helsingfors Dagblad 15.4.1882, 2. Koulukysymys 

kietoutui tiiviisti kielikysymykseen, ja suomenkielisten koulujen perustamisen 
taustalla oli pyrkimys vahvistaa kielen asemaan kouluttautuvat tulevan 
sukupolven keskuudessa. Pappis- ja talonpoikaissäätyjen fennomaaninen en-
emmistö edesauttoi suomenkielisten yksityislyseoiden perustamista. Ks. Virtanen 
2001, 93.  

409) AE EE:lle 9.3.1885, Adelaïde Ehrnroothin kokoelma, SA. Alkuperäinen: ”Nog 
skall jag äfven säga mitt lilla aflägsna ord i frågan. Det var både smickrande och 
rörde mig att Landtmarskalken tänkte på telegram till mig. Jag är således ej 
glömd der hemma som jag vände ryggen till.” 

410) Esimerkiksi teoksissa ”Tiden går och vi med den”, ”Många döttrar” ja ”Bilder ur 
familjekretsarna i Finland”.  
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noarvoa. Asiaa käsiteltiin pappissäädyssä 9. helmikuuta, ja sen etenemi-
nen valiokuntakäsittelyyn pysähtyi äänin 16-19. Professori J.R. Daniel-
son, Adelaïde Ehrnroothin tuttava ja tämän aatetoverin Jenny Danielso-
nin puoliso, teki vastalauseen säädyn päätöstä vastaan.411 

Suomen Naisyhdistyksen ”minoriteettinaiset” olivat näkyvästi 
esillä käsiteltäessä naisten oikeutta yliopisto-opintoihin. J.R. Danielso-
nin ohella myös Otto Donner piti puheenvuoron, jossa hän kannatti 
J.W. Runebergin ehdotusta. Donner peräänkuulutti erityisesti tarvetta 
naisille, jotka suorittaisivat lääkärinkoulutuksen. Myös hänellä oli 
vahva kytkös sekä Suomen Naisyhdistykseen yleisesti että Adelaïde 
Ehrnroothiin henkilökohtaisesti. Otto Donner oli Casimir Ehrnroothin 
ystävä ja hänen puolisonsa Minette Donner puolestaan naisasianainen 
ja Adelaïde Ehrnroothin läheinen ystävä ja sukulainen. Donnerin lää-
kärinaisia korostaneessa puheenvuorossa olikin kaikuja suoraan Ade-
laïde Ehrnroothin asialistalta.412 

Vaikka vuoden 1885 avaus naisten yliopistokoulutuksesta ei valio-
kuntakäsittelyyn päätynytkään, osoittaa se tapa, millä teemaa käsiteltiin 
pappissäädyssä, että Adelaïde Ehrnroothin ajatuksilla oli vaikutusvaltai-
sia kannattajia. Runeberg, Donner ja Danielson puolsivat ajatusta, jonka 
puolesta Adelaïde Ehrnrooth oli vuonna 1885 puhunut, kirjoittanut ja 
toiminut jo yli kymmenen vuotta – Donner vieläpä korosti juuri lääkäri-
koulutuksen merkitystä. Myös von Troilin yhteydenotto Algeriaan osoit-
taa, että Ehrnrooth oli sukupuolestaan huolimatta merkittävä mielipide-
vaikuttaja asiassa. Naisten yliopistokoulutuksen salliminen oli ollut yli-
opiston konsistorin ehdotus jo vuonna 1878, joten yliopiston edustajat 
olivat olleet jo pitkään Ehrnroothin kanssa samalla linjalla. 

Säädyt jakautuivat keskusteltaessa naisten yliopisto-opinnoista. Yh-
teiskunnan muuttuminen ja naisten lisääntyvä tarve palkkatyölle tun-
nustettiin mutta samalla säädyt olivat huolissaan, että naisten hyväksy-
minen yliopistoihin johtaisi sukupuolten välisen rajan hämärtymiseen. 
Vuoden 1888 keskustelussa yliopistoa edustaneet professorit pappissää-
dyssä puolsivat naisten oikeutta yliopisto-opintoihin. Pappissäädyn ää-
nestys asiasta oli lopulta tiukka ja päättyi äänin 18–17 status quon puo-
lesta. Otto Donner ei käyttänyt aiheesta puheenvuoroja, J.R. Danielson 
käytti yhden naisten yliopisto-opintoja puoltavan puheenvuoron. Muut 
säädyt hyväksyivät esityksen pappissäädyn vastustuksesta huolimatta. 
Alkuperäinen mietintö oli rajannut naiset mahdollisen stipendirahoituk-
sen ulkopuolelle, mutta aatelis-, porvaris- ja talonpoikaissäädyn lausu-
mat kumosivat tämän ehdon.413 

                                                                     
411) Pappissääty 1885, 183.  
412) Pappissääty 1885, 177; Friberg 1922, 10. 
413) Pappissääty 1888, 652; Valtiopäiväasiakirjat 1888, V nide, anomusmietintö n:o 

14, 2. 
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Yliopistokoulutusta käsittelevien keskusteluiden ohella ohjesääntöi-
sen prostituution kieltämistä käsitellyt keskustelu oli Adelaïde Ehrnroot-
hin kiinnostuksen kohteena. Perimätiedon mukaan tämä keskustelu 
kiihdytti hänet niin, että Ehrnrooth poistettiin aatelin istuntosalin lehte-
riltä äänekkäiden protestien vuoksi. Suomen Nainen -lehti vuodelta 
1928 kertoo, että prostituutiokysymystä käsiteltäessä Adelaïde Ehrn-
rooth olisi kutsunut lääkintähallituksen edustajaa suureen ääneen kel-
miksi. Tämä piti säädylle puheenvuoroa ohjesääntöisen prostituution 
säilyttämisen puolesta.414 Aikalaisaineisto ei tarkkaan paljasta, mitä is-
tuntosalissa tapahtui, mutta aatelissäädyn 28.1.1888 pidetyssä istun-
nossa, jossa anomusmietintö ohjesääntöisen prostituution kieltämisestä 
luettiin säädylle, päätettiin asiasta keskusteltavan suljetuin ovin. Vapaa-
herra Aminoff totesi puheenvuorossaan huomanneensa levotonta liikeh-
dintää kuulijoiden keskuudessa lehtereillä, ja muutamien ihmisten jou-
tuneen poistetuksi lehteriltä anomusmietintöä luettaessa.415 Poistettujen 
henkilöiden nimiä ei kuitenkaan mainita, eikä tapausta käsitelty lehdis-
tössäkään. Omassa lehterikirjeessään Nya Pressenissä Ehrnrooth kir-
joittaa ”Meitä houkutteli usein huutaa: ‘kunnioitetut puhujat, millä pä-
tevyydellä te oikein toteatte kaiken tämän?’”416 Tämä viittaa siihen, että 
Ehrnrooth ei varsinaisesti halunnut kuunnella hiljaa keskustelua lehte-
reiltä käsin, vaan toivoi voivansa osallistua siihen. 

Adelaïde Ehrnroothin poistaminen lehtereiltä, mikäli kyseessä oli to-
della hän, oli Robert Ehrnroothille hyvin kiusallinen tilanne. Hän arvosti 
säädynmukaista elämää ja hyviä käytöstapoja, ja hänen oli vaikea hyväk-
syä sisarensa epäsovinnaista käytöstä. Tapaus kertoo toisaalta myös, mi-
ten intohimoisesti Adelaïde Ehrnrooth suhtautui naiskysymyksiin. Ta-
pauksen muistelu vielä 40 vuotta tapahtuneen jälkeen kertoo tarinan 
Adelaïde Ehrnroothin välihuutelusta eläneen osana naisasialiikkeen 
kaanonia. Se oli osa hänen intomielisyyttään, joka teki hänestä naisasia-
liikkeen esitaistelijan. Sama intomielisyys kävi ilmi hänen lehterikirjees-
tään, jossa hän moitti nimeltä mainiten esimerkiksi Kuopion piispa Gus-
taf Johanssonia, joka oli tunnettu naisemansipaation vastustaja.417 Ke-
huja puolestaan sai talonpoikaissäädyn Mikko Heikura Pielisjärveltä, 

                                                                     
414) Pieni kohtaus säätyeduskunnasta. Suomen Nainen 25/1928, 276. 
415) Adel 1888, 57.  
416) A-ï-a: Landtdagkåseri oss kvinnor emellan. Nya Pressen 17.5.1888, 1. 

Alkuperäinen: “Vi frestas bra ofta att tillropa dem: Ärade talare, hvilken kompe-
tens egen I egentligen att döma om allt det där?” 

417) A-ï-a: Landtdagkåseri oss kvinnor emellan. Nya Pressen 17.5.1888, 1; Nieminen 
1951, 135–136; Maijala 2014, 94. 
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joka ”halusi tehdä samanveroisiksi ihmisoikeuksissa itsensä kanssa äi-
dit, vaimot, sisaret ja tyttäret.”418 Aatelissäädyssä keskustelu naiserityi-
sistä kysymyksistä oli myös vilkasta vuoden 1888 valtiopäivillä, mutta 
Ehrnroothille läheiset henkilöt eivät siihen osallistuneet.419 

Adelaïde Ehrnrooth ei saanut vetoapua veljeltään Robertilta nais-
asialiikkeen tavoitteiden edistämisessä. Ehrnroothin lempilasta, naisten 
yliopistokoulutuksen sallimista, ei myöskään esitelty missään vaiheessa 
aatelissäädyssä, vaan ainoastaan pappissäädyssä vuonna 1885 ja porva-
ris- ja talonpoikaissäädyissä vuonna 1888. Tuen puuttuessa oman sää-
tynsä poliittisessa elimessä Adelaïde Ehrnrooth joutui löytämään muita 
reittejä omien tavoitteidensa esilletuontiin. Aktiivinen lehtikirjoittelu ja 
lehtereiltä kommentointi olivat näkyvintä toimintaa, minkä ohella ystä-
vät ja aatetoverit J.R. Danielson ja Otto Donner osoittautuivat myös tär-
keiksi vaikuttamisen kanaviksi. 

Robert Ehrnroothin asema valtaapitävien joukossa ei siis muuttunut 
Adelaïde Ehrnroothin sosiaaliseksi pääomaksi vain siksi, että Robert 
Ehrnrooth oli asemassa, jossa hänestä oli Adelaïde Ehrnroothille potenti-
aalista hyötyä. Siinä missä Casimir ja Adelaïde Ehrnrooth auttoivat toisi-
aan luontevasti monissa eri yhteyksissä, Robert Ehrnrooth ei toiminut po-
liittisena voimavarana sisarelleen. Heidän maailmankatsomuksensa ja 
toimintamallinsa olivat liian erilaiset. Robert, joka ei nauttinut julkisista 
esiintymisistä, ei ollut valmis asettamaan itseään epämukavuusalueelleen 
vain edistääkseen sisarensa pyrkimyksiä. Hän ei kuitenkaan asettunut 
vastustamaankaan niitä, vaan piti näkemyksensä omana tietonaan.  

Myöhemmin käsiteltävistä tapauksista käy ilmi, että Adelaïde ja Ca-
simir Ehrnrooth hyötyivät tietoisesti toinen toisistaan. Tämä edesauttoi 
molempien halua sitoutua tukemaan toisen pyrkimyksiä. Hyötynäkö-
kulma kuitenkin puuttui Robert ja Adelaïde Ehrnroothin suhteesta, joka 
oli perhepiiriä koskevissa asioissa eripurainen ja poliittisissa teemoissa 
etäinen. Sosiaalisen pääoman syntyminen vaati sukulaisuussuhteen li-
säksi muutakin: henkilökemiaa, yhteisiä tavoitteita tai hyötynäkökul-
man.420 Nämä kaikki puuttuivat Robert ja Adelaïde Ehrnroothin suh-
teesta, mutta sen sijaan esimerkiksi Adelaïde Ehrnroothin ja Otto Don-
nerin suhteessa osa-alueet toteutuivat: Minette Donner oli sukua Ade-
laïde Ehrnroothille, heidän välinsä olivat lämpimät ja tavoitteet naisasia-
liikkeen suhteen yhteisiä. Otto Donner oli sekä vaimonsa että Adelaïde 

                                                                     
418) A-ï-a: Landtdagkåseri oss kvinnor emellan. Nya Pressen 17.5.1888, 1. 

Alkuperäinen: “vill göra sina jämlikar i mänskliga rättigheter mödrar, makar, sys-
trar och döttrar.” 

419) Aateli naisten yliopistokoulutuksesta: Adel 1888, 560, 650–655, 687–698, Adel 
1888 979, Adel 1888 1000–1003, 1252. Aateli prostituutiosta: Adel 1888, 54–57, 
76–89, Adel 1888 1627, 1632–1646, Adel 1888 1651–1652, 1659–1662. Aateli 
naimisissa olevien naisten omistusoikeudesta: Adel 1888, 1003, 1056–1086, 
1088, 1435, 1460, 1628. 

420) Skeggs 2004, 8. 
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Ehrnroothin tavoitteiden puolestapuhujana pappissäädyssä. Donnerin 
ja Minette Munckin naimisiinmenon vuonna 1887 jälkeen Adelaïde 
Ehrnrooth koki tämän kiinnittyneen heidän perheensä jäseneksi.421 

4.6. Säätyasema vaikuttamisen voimavarana  

Adelaïde Ehrnroothin tämän luvun alussa esiintuotu toteamus siitä, että 
hän ei kuulu Paavalin todellisiin naisiin, kiteyttää hänen yhteiskunnalli-
sen toimintansa 1870–80-luvun Suomessa. Adelaïde Ehrnrooth puhui ja 
kirjoitti julkisesti naisten yhteiskunnallisesta asemasta. Hänen toimin-
tansa punaisena lankana oli naisten taloudellisen itsenäisyyden vahvis-
taminen. Tähän teemaan kulminoitui Ehrnroothin valikoiva hyvänteke-
väisyystyö ja hänen toimintansa naisten ja tyttöjen koulutusmahdolli-
suuksien parantamiseksi, sekä Ehrnroothin pyrkimys parantaa naimi-
sissa olevien naisten omistus- ja ansaintamahdollisuuksia.  

Toteamus Paavalin ihanteesta poikkeamisesta oli kirjoitettu maalis-
kuussa 1884, kuukausi Suomen Naisyhdistyksen perustavan kokouksen 
jälkeen. Yhdistys virallisti suomalaisten säätyläisnaisten uuden, aiempaa 
äänekkäämmän roolin suomalaisessa yhteiskunnassa. Oman yhdistyk-
sen myötä yksittäisistä naisäänistä tuli yksi, ja naiset muodostivat yh-
dessä aristokraattisen, valtaapitävän henkilön, joka oli enemmän kuin 
osiensa summa. Säätyläisnaisille Suomen Naisyhdistys tarkoitti ennen 
muuta aiempaa laajempia vaikuttamismahdollisuuksia ja omaa ideolo-
gista yhteisöä, jonka jäsenet jakoivat yhteiset tavoitteet.  

John Stuart Millin teos The Subjection of Women (1869) oli kään-
teentekevä Adelaïde Ehrnroothin ajattelulle ja tavalle toimia. Teoksen 
myötä hän alkoi osallistua suorasanaisesti julkiseen keskusteluun ja an-
tautui väittelyyn lehtien palstoilla. Samalla hän loi itsestään pilkan koh-
teen ja emansipoidun naisen stereotyypin, jonka perheettömyys kävi lyö-
mäaseesta. Ehrnroothin toimintaa tämä ei hidastanut, sillä häntä suojasi 
vahva ajatus oman toiminnan oikeellisuudesta ja pyrkimys epäkohtien 
korjaamiseen. Tässä on nähtävissä sukupiirin ja erityisesti isän esimer-
kin luoma upseerin ihanne, jota Ehrnrooth toteutti omassa elämässään 
ja ideologiassaan. Hänen pyrkimyksenään oli henkilökohtaisen vapau-
den ihanne jokaiselle yksilölle, mutta hän koki tärkeänä tämän vapauden 
pysymisen säädyllisissä rajoissa. Adelaïde Ehrnroothin ajattelua ohjasi 
paradoksi sääty-yhteiskunnan arvojen ja rajojen sekä sukupuolten väli-
sen tasa-arvon välillä: vapaus ja tasa-arvo ovat asioita, joiden eteen on 
ponnisteltava, mutta jokaiselle säädylle ominaiset käyttäytymismallit 

                                                                     
421) AE CE:lle 3.12.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217; Gluschkoff 

2008, 378. Minette Donnerin (os. Munck) isoisä Johan Henrik Munck oli Ade-
laïde Ehrnroothin isoäidin Hedvig Sophia Ehrnroothin (os. Munck) veli.  
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ohjasivat vapauden ihannetta. Ehrnrooth ei koskaan tavoitellutkaan ab-
soluuttista tasa-arvoa, vaan hänen pyrkimyksensä ohjautuivat ennen 
muuta säätyläisnaisten aseman kehittämiseen kohti säätyläismiesten yh-
teiskunnallista asemaa. 

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla Adelaïde Ehrnroothin toi-
minnassa heijastui hänen sukupuolensa, säätyasemansa ja vahva sukupii-
rinsä. Hyväntekeväisyystyö ja säätyläisnaisten taloudellinen avustaminen 
olivat aatelisnaisen traditionaalista yhteiskunnallista työtä, mutta Ehrn-
rooth venytti asemansa rajoja omaksumalla karoliiniset upseeri-ihanteet 
isänsä esimerkin mukaisesti. Hän koki epäkohtien korjaamisen olevan aa-
telisen velvollisuus, ja toimi tämän velvollisuuden mukaisesti puhumalla 
ja kirjoittamalla julkisesti. Vahvan sukupiirin tuki ilmeni ennen muuta 
Pietarissa työskennelleen Casimir Ehrnroothin antaman avun muodossa. 
Hän tarjosi sisarelleen sekä taloudellista apua että käytännön tukea, niin 
vähävaraisten säätyläisnaisten kuin opiskelupaikkaa havittelevien naisten 
avustamisella. Casimir Ehrnroothin virka-aseman hyödyntäminen kertoo 
Adelaïde Ehrnroothin kyenneen hyödyntämään tarjolla olleet resurssit 
omien tavoitteidensa edistämisessä. Casimir Ehrnroothin asema toi tälle 
runsaasti sellaista vaikutusvaltaa, jota hyödyntämällä Adelaïde Ehrnrooth 
pystyi kasvattamaan omaa sosiaalista pääomaansa. 

Adelaïde Ehrnroothin toiminta neljän vuoden välein järjestettävien 
valtiopäivien yhteydessä avaa laajemman kurkistusaukon verkostojen 
hyödyntämiseen ja naisten poliittiseen toimintaan esidemokraattisessa 
yhteisössä. Hänen kiinnostuksensa valtiopäivätyötä kohtaan liittyi myös 
suomalaisessa yhteiskunnassa nousseeseen yleiseen yhteiskunnallisen 
aktiivisuuteen. Suomalainen sanomalehdistö kehittyi, monipuolistui ja 
politisoitui, ja valtiopäivätoiminnan vakiinnuttua yhteiskunnalliset ky-
symykset ja kehityskohteet nousivat uudella tavalla esille. Kielitaistelu ja 
puoluepolitiikan esiinmarssi muuttivat yhteiskunnallista toimintaa. Po-
liittinen vaikuttaminen yhdistysten ja lehtikirjoittelun kautta kumpusi 
Adelaïde Ehrnroothin tarpeesta saada äänensä kuuluviin. 

Valtiopäivätyön tarkastelu osoittaa Ehrnroothin seuranneen aktiivi-
sesti politiikkaa ja olleen merkittävä taustavaikuttaja niin aatelis- kuin 
pappissäädynkin jäsenille. Hänen suurimmat vastustajansa nousivat ta-
lonpoikaissäädystä. Nya Pressenin ja Helsingfors Dagbladetin sivuilla 
Ehrnrooth oli näkyvä kommentaattori valtiopäivien aikana 1882 ja 1888, 
eikä karttanut henkilökohtaisuuksiakaan, vaan kehui ja haukkui valtio-
päiväedustajia nimeltä mainiten. Ehrnroothin näkyvyyttä julkisena kes-
kustelijana korosti Ehrnroothin ja Agathon Meurmanin välisen avioliit-
tokiistan saama huomio päivänpolitiikkaa ruotineessa polyteekkarikul-
kueessa keväällä 1883. 
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Aktiivisen toiminnan polttoaineena oli osaltaan Ehrnroothin veljen, 
valtiopäiväedustaja Robert Ehrnroothin vetäytyvyys poliittisesta keskus-
telusta. Tarkastelemalla sitä tapaa, miten naiserityisiä kysymyksiä on kä-
sitelty valtiopäivillä, voidaan huomata, että monien alustajien ja keskuste-
lijoiden takana oli naisasialiikkeessä tai uskonnollisissa järjestöissä aktii-
vinen puoliso. Joillekin yhteiskunnallisesti aktiivisille naisille, kuten Mi-
nette Donnerille, Louisa af Forsellesille tai Jenny Danielsonille puoliso oli 
kanava vallan kentälle. Puolison puuttuessa ja veljen hangotellessa vas-
taan Adelaïde Ehrnrooth joutui hyödyntämään ystäviensä ja aatetoverei-
densa puolisoita tuodakseen ilmi oman mielipiteensä valtiopäiväsäätyjen 
istunnoissa. Jossain määrin tämä onnistuikin, minkä osoitti naisten yli-
opistokoulutuksesta pappissäädyn istunnoissa käyty keskustelu. Lehteri-
kirjeiden ja verkostojensa kautta Adelaïde Ehrnrooth löysi reitin, jonka 
kautta vaikuttaa julkisesti käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon. 

1800-luvun jälkipuolen muuttuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa 
aatelissäädyn painoarvo pienentyi samalla kun ylempien säätyjen naiset 
saivat enemmän yhteiskunnallista näkyvyyttä ja legaalia valtaa. Aatelin 
naisten kohdalla tämä tarkoitti säädyn vallan supistumista, mutta naisten 
henkilökohtaisen vaikutusvallan kasvamista. Muuttuva yhteiskunta vaati 
toisaalta myös säädyn naisilta kykyä tarttua tilaisuuksiin hyödyntää valta-
asemaa ja yhteiskunnallisia suhteita – sosiaalista pääomaa, joka kohosi 
muiden sukulaisten vahvasta asemasta joko hallinnossa tai yhteiskunnal-
lisina vaikuttajina. Seuraavassa luvussa tarkastelen Adelaïde Ehrnroothin 
suhdetta hänen veljeensä Casimir Ehrnroothiin aikana, jolloin tämä oli 
suomalaisen virkakoneiston huipulla ministerivaltiosihteerinä. 
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5. KESKUSVALLAN KUPEESSA 

Tarkastelen tässä luvussa Ehrnroothin sukupiirin jäsenten sosiaali-
sessa asemassa tapahtuneita muutoksia Adelaïde Ehrnroothin yhteis-
kunnallista vaikutusvaltaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, keskittyen 
erityisesti Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin väliseen suhteeseen. Luvussa 
tarkastelen ajanjaksoa 1888–1892, jolloin Casimir Ehrnrooth toimi mi-
nisterivaltiosihteerin virassa Pietarissa. Adelaïde Ehrnroothin yhteis-
kunnallisessa toiminnassa on nähtävillä selkeä muutos veljen aseman 
vahvistuessa Pietarissa, hän hyödynsi omassa vaikuttamistyössään uutta 
tilannetta ja sen myötä syntynyttä epävirallista reittiä Helsingistä Pieta-
riin. Kiristyneet suhteet Venäjän ja Suomen välillä sekä Casimir Ehrn-
roothin keskeinen asema näiden suhteiden hoitamisessa siirsivät myös 
Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnallisen toiminnan painopisteen nais-
asiasta Suomen asemaan Venäjän valtakunnassa. Tällä ajanjaksolla Ve-
näjän ja Suomen suhteet olivat vahvasti näkyvillä sisarusten keskinäi-
sessä vuorovaikutuksessa. Yhteistyö ei kuitenkaan rajoittunut vain yleis-
poliittiseen toimintaan, vaan esimerkiksi Adelaïde Ehrnroothin pitkään 
jatkunut työ tyttöjen koulutuksen edistämiseksi jatkui. 

Luvussa 5.3. käsiteltävä Suomen paviljonki maailmannäyttelyssä 
1889 oli hanke, jonka kautta pystyy tarkastelemaan Casimir ja Adelaïde 
Ehrnroothin välisen suhteen ulkopoliittista aspektia. Pohdin Ehrnroot-
hin sisarusten roolia maailmannäyttelyn edistämisessä osoituksena 
naisten keskeisestä roolista portinvartijoina ja viestinviejinä virallisen 
valtakoneiston ja yksittäisten yhteiskunnallisten toimijoiden välillä. 
Tämä asema antoi vaimoille, äideille tai sisarille konkreettista valtaa ja 
toi heidät osaksi valtakunnanpolitiikkaa. Ehrnroothin sisarusten työ 
Seestan kansakoulun kehittämiseksi, jota käsittelen luvussa 5.4., näyttää 
konkreettisesti sen, miten suhteita, valta-asemaa ja osaamista hyödyn-
nettiin omien tavoitteiden edistämiseksi. 

Näiden muutaman vuoden läheisempi tarkastelu tuo esiin muutok-
sia Ehrnroothin perheen yhteiskunnallisessa asemassa sekä tavan, jolla 
näitä muutoksia käsiteltiin sukupiirin sisällä. 

 

5.1. Sisarellisen tuen tarjoaja  

Adelaïde Ehrnroothin työtä 1880- ja 1890-lukujen vaihteessa leimasi 
hänen veljensä Casimir Ehrnroothin nousu Suomen ministerivaltiosih-
teeriksi marraskuussa 1888. Adelaïde Ehrnrooth oli aktiivisesti mukana 
lukuisissa suunnitelmissa ja hankkeissa tänä aikana, ja hyödynsi erityi-
sesti suhteitaan valtakunnan huipulle ja Pietariin. 
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Casimir Ehrnroothin uusi valta-asema lisäsi Adelaïde Ehrnroothin 
sosiaalisen pääoman arvoa. Sen lisäksi, että hän pystyi edistämään omia 
pyrkimyksiään veljensä aseman avulla, myös monet ihmiset hänen tut-
tavapiirissään halusivat hyötyä Adelaïde Ehrnroothin läheisestä suh-
teesta tuoreeseen ministerivaltiosihteeriin. Tässä poikkeuksellisessa ti-
lanteessa Adelaïde Ehrnrooth hyödynsi omaa yhteiskunnallista osaamis-
taan ja laajaa verkostoaan Suomessa. Hän kykeni ja halusi nostaa itsensä 
ministerivaltiosihteerin epäviralliseksi neuvonantajaksi, joka toi tämän 
tietoon helsinkiläistä yliopistoväkeä ja liikemiehiä huolettavia teemoja. 
Tässä suhteessa Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin suhde muistutti yhteis-
kunnallisesti aktiivisen avioparin suhdetta. Sisarusten suhde poikkesi 
avioparista kuitenkin siten, että siinä missä yhteiskunnallisesti aktiivisen 
avioparin yhteistyö toimi yleensä miesten ehdoilla, naisen tukiessa mies-
tään, sisarukset edistivät vastavuoroisesti toinen toisensa asiaa. Suhde 
oli sinällään tasa-arvoisempi kuin avioliitto, johon oli sisäänrakennet-
tuna hierarkkinen ulottuvuus. Sisarusten suhteeseen vaikutti luonnolli-
sesti molempien naimattomuus. Mikäli Casimir Ehrnrooth olisi ollut 
naimisissa, hän olisi ehkäpä tukeutunut puolisoonsa voimakkaammin 
kuin sisareensa.422 

Casimir Ehrnrooth siirtyi lopullisesti sotilasuralta siviilivirkaan, kun 
hänet nimitettiin ministerivaltiosihteerin apulaiseksi Pietariin syksyllä 
1881. Samalla 48-vuotias kenraali joutui mukaan suuriruhtinaskunnan 
poliittisiin pyörteisiin, joista hän oli ollut kaukana käytännössä koko ai-
kuisikänsä.423 Ehrnroothin sotilasura sai erikoisemman käänteen 
vuonna 1880, kun hän sai keisarilta tehtäväkseen toimia Bulgarian vas-
taperustetun valtion ruhtinaan Alexander von Battenbergin neuvonan-
tajana ja sotaministerinä. Hän kasvatti valta-asemaansa nuoren ruhti-
naan uskottuna, mutta Bulgarian valtiota suojelleen Aleksanteri II:n 
kuoltua ilmapiiri pääkaupunki Sofiassa muuttui levottomaksi, hallitus 
hajosi ja Bulgarian ruhtinas nimitti Ehrnroothin pääministeriksi ja uu-
den hallituksen muodostajaksi. Organisoituaan vallankaappauksen, 
jonka myötä ruhtinas Alexander von Battenberg huudettiin kansanko-
kouksessa maansa itsevaltiaaksi, Casimir Ehrnrooth poistui Bulgariasta 
ja jatkoi uraansa ministerivaltiosihteerin apulaisena Pietarissa. Suoja-
työpaikka ministerivaltiosihteerin kansliassa Pietarissa ei kuitenkaan ol-
lut virka, jonka hän olisi ottanut erityisen vakavasti.424 

                                                                     
422)  Samanlaisesta suhteesta miehen ja vaimon välillä kirjoittaa Kari Melby artikkelis-

saan Fredrikke Qvamista ja tämän puolisosta Ole Anton Qvamista. Melby 2000, 
95–96; Elomaa 2006, 117. 

423)  Casimir Ehrnroothin urasta ennen Pietaria ks. Ehrnrooth 2002, 46–67, 81–108, 
118–152. 

424)  Casimir Ehrnroothin vuosia Bulgarissa käsittelee yksityiskohtaisesti Ehrnrooth 
2002, 165–264. Lisää Bulgarian sekavista tapahtumista ks. esim. Crampton 1983, 
44–57; Tsachevsky 2016, passim; Kuisma 2017, 70–72. Ehrnrooth 2002 arvelee 
C. Ehrnroothin olleen tyytyväinen päästessään siirtymään siviilivirkaan.  
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Casimir Ehrnrooth kotiutui Pietariin keväällä 1882 ja aloitti työsken-
telyn ministerivaltiosihteerin kansliassa. Ongelmaksi muodostui se, että 
Suomen asiat eivät olleet yli kolmeenkymmeneen vuoteen olleet kuuluneet 
hänen osaamisalueeseensa. Suomessa Casimir Ehrnroothin kanta suoma-
laisen yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kysymyksiin, kuten fennomaani-
seen liikkeeseen, haluttiin saada nopeasti selville. Tässä tilanteessa Ade-
laïde Ehrnroothin rooliksi muodostui toimia yhtymäkohtana veljensä ja 
suomalaisen sivistyneistön välillä. Sisarusten välinen kirjeenvaihto Casi-
mir Ehrnroothin Pietarin-vuosilta käsitteli monesti Adelaïde Ehrnroothin 
kiinnostuksenkohteita, yhteiskoulukysymystä ja naisasiaa, mutta lähes 
yhtä usein suomalaisen yleisön suhtautumista Casimir Ehrnroothiin.425 

Suomessa yhteiskunnallinen keskustelu kävi vilkkaana erityisesti 
kielikysymyksen ympärillä, sillä 1870–1880-lukujen vaihteessa fenno-
maanien aktiivinen koulukampanja oli lisännyt suomenkielisten oppi-
koulujen määrää merkittävästi. Tämän lisäksi fennomaanit olivat vah-
vistaneet asemiaan valtiopäivillä ja Aleksanteri III:n nimittämä kenraa-
likuvernööri Fjodor Heiden suosi heitä virkanimityksissään.426 Kieliky-
symys oli tapetilla, ja Casimir Ehrnroothin kanta asiaan oli yleinen kiin-
nostuksenkohde. Casimir Ehrnrooth avasi kantansa sisarelleen pitkässä, 
yksityiskohtaisessa kirjeessä. Hän painotti kieliasioissa luonnollisen ta-
pahtumakulun tärkeyttä. Casimir Ehrnrooth piti itsestään selvänä, että 
hänen sukupolvensa tulisi elämään ruotsinkielisessä Suomessa, mutta 
mitä myöhemmin kielten suhteelle tapahtuisi, ei saisi tapahtua väkival-
loin, vaan luonnollisesti. Tässä hän on samoilla linjoilla sekä sisarensa 
että laajan sivistyneistön kanssa: kaksikielisen kansan hidas evoluutio 
suomenkieliseksi oli todennäköisin suunta Suomen kansan kielelliselle 
kehitykselle.427 Casimir Ehrnroothin monipolvinen ja diplomaattinen 
vastaus oli osoitus siitä, että hän oli perehtynyt suomalaiseen keskuste-
luun aiheesta. Tästä huolimatta Casimir Ehrnrooth ei missään vaiheessa 
saavuttanut suomalaisten poliittisten piirien luottamusta.428 

Ministerivaltiosihteerin apulaisena Casimir Ehrnrooth joutui otta-
maan nopeasti suuren vastuun varsinaisesta ministerivaltiosihteerin vi-
rasta, sillä sairaalloinen Theodor Bruun oli vuodesta 1884 eteenpäin vä-
lillä pitkiäkin aikoja sairaslomalla. Suomessa sekä fennomaanit että libe-
raalit seurasivat huolestuneena tilanteen kehittymistä. Kumpikaan puoli 
ei halunnut Ehrnroothia nimitettäväksi virkaan Bruunin kuoltua, vaikka 

                                                                     
425)  Yhteiskoulusta AE CE:lle 9.5.1887 ja 18.9.1887; naisasiakysymyksistä esim. AE 

CE:lle 21.10.1888, 13.2.1891; yleisestä mielipiteestä 25.12.1888, 8.1.1890, Johan 
Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

426)  Virtanen 2001, 94–95, 106. 
427)  CE AE:lle 4.11.1881. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA; Ehrn-

rooth 2002, 325. Esimerkiksi Zachris Topelius jakoi tämän käsityksen. 
428)  Savolainen 1994, 254. Casimir Ehrnroothia arvosteltiin yleisesti liian sotilaal-

liseksi: hän väheksyi rutiineja ja totteli liikaa ylempien käskyjä. Hän myös vähät-
teli virkaansa, mikä sai suomalaiset poliittiset piirit takajaloilleen. 



 142 

asemansa puolesta hän oli todennäköisin ehdokas seuraavaksi ministe-
rivaltiosihteeriksi. Theodor Bruun kuoli syyskuussa 1888, mikä käyn-
nisti julkisen keskustelun seuraavasta ministerivaltiosihteeristä. Viralli-
nen nimitys viivästyi keisarin ollessa poissa Pietarista, mikä tarkoitti sitä, 
että tulevasta viranhaltijasta ehdittiin keskustella läpi loka- ja marras-
kuun suomalaisissa sanomalehdissä ja salongeissa.429 

Suomen fennomaanipiirit, niin Yrjö-Sakari Yrjö-Koskisen johtamat 
vanhasuomalaiset kuin Valvoja-lehden taakse ryhmittyneet nuorsuoma-
laisetkin, tuomitsivat Casimir Ehrnroothin epäpäteväksi ministerivaltio-
sihteerin virkaan. Samanlaisia kaikuja kuului muualtakin. Jopa Casimi-
rin läheinen toveri Pietarissa, amiraali ja Ehrnroothien serkku Oscar von 
Kraemer, piti tämän osaamista riittämättömänä.430 Ruotsimielinen Åbo 
Tidning julkaisi Theodor Bruunin kuoleman ja Casimir Ehrnroothin ni-
mityksen välillä pitkän kirjoituksen, jossa kritisoitiin aietta nimittää so-
tilashenkilö ministerivaltiosihteerin virkaan. Casimir Ehrnroothilta 
puuttui lehden mukaan sekä halua ahkeraan työntekoon että tajua pe-
rustuslaillisen hallitusmuodon vaatimuksista. Hänet myös tuomittiin 
luonteeltaan kevyeksi. Artikkeli päättyi apeaan toteamukseen: ”herra 
Ehrnroothin nimitystä ei odoteta sanottavin mielihyvin”.431 Sotilashen-
kilön valinnan kritisointi osoittaa Casimir Ehrnroothin julkisen kuvan 
olleen voimakkaammin sotilaan kuin monen muun suomalaisen valtio-
miehen. Sekä lehdistössä että suomalaisten senaattoreiden mielipiteissä 
Ehrnroothin sotilastausta korostui negatiivisena ominaisuutena suh-
teessa siviiliuralla toimineeseen edeltäjäänsä. Vanhasuomalaisten suo-
sikki Woldemar von Daehn oli hänkin upseeri, mutta Casimir Ehrnrooth 
oli suomalaisen politiikan ulkopuolinen, vallankaappausten erityismies, 
joka koki itsekin kuuluvansa ensisijaisesti sotilasuralle.432 

Adelaïde Ehrnrooth välitti veljelleen toisenlaisia viestejä Helsingin 
säätyläispiireistä: 

”--- kaikki ’parempi väki’ pitää laillani itsestään selvänä, 
että ketään ei tulla asettamaan Sinun sijastasi paikalle, jota 
nyt hoidat ja jota pitkään hoidit yksin. --- Sinua kaipaisi 
kunniallinen, kirkassilmäinen väki, joka osaa pitää arvossa 
epätavallisia ansioita: pyyteettömyyttä, mutkattomuutta, 
yleissivistystä ja puhdasta kunniaa, vierasta onnenonkimi-
selle ja juonittelulle. ’Vänrikin markkinamuiston’ kenraalin 
poika rakastaa totisesti maataan, sanotaan.”433 

                                                                     
429)  Savolainen 1994, 254; Ehrnrooth 2002, 335.  
430)  Ehrnrooth 2002, 337. 
431)  Ministerstatssekreterareämbetet. Åbo Tidning 11.10.1888, 2. 
432)  Savolainen 1994, 254; Kuisma 2017, 72–74.  
433)  AE CE:lle 21.10.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”--- allt ’bättre folk’ tar med mig för afgjordt att ingen skall i Ditt 
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Lainauksessa on nähtävillä karoliiniset ihanteet, joiden mukaan 
Adelaïde Ehrnrooth arvotti sekä itsensä että veljensä: kunniantunto, hy-
vyys ja epäitsekkyys olivat aatelismiehen ihanteita, jotka kumpusivat 
Ehrnroothin suvun sotilasmenneisyydestä. Adelaïde Ehrnroothin näkö-
kulmasta Casimir Ehrnroothin kritiikkiä saanut sotilaallisuus oli hyve ja 
todiste vahvasta, ihanteellisesta luonteesta. Adelaïde Ehrnrooth legiti-
moi veljensä pätevyyden tulevaan virkaansa heidän isänsä menestyk-
sellä: Vänrikin markkinamuiston hyveellisen kenraalin poika rakasti il-
man muuta isänsä tavoin isänmaataan. Adelaïde Ehrnrooth liitti itsensä 
ja isänsä Gustaf Adolf Ehrnroothin lisäksi karoliinisen soturin kunniakä-
sitteen myös veljeensä, jonka sotilasidentiteettiin Suomen laajat poliitti-
set piirit suhtautuivat häntä kriittisemmin. Hän pyrki rohkaisemaan vel-
jeään muistuttamalla tätä heidän verenperinnöstään, joka takasi onnis-
tumisen vaativassa tehtävissä. Käsitys sotilasaatelin kyvykkyydestä ja 
ylevyydestä eli vahvana Adelaïde Ehrnroothin ajattelussa, ja nosti hänen 
veljensä tämän henkilökohtaisten heikkouksien yläpuolelle. 

Casimir Ehrnrooth nimitettiin Suomen ministerivaltiosihteerin vir-
kaan marraskuussa 1888. Adelaïde Ehrnrooth riemuitsi sanomattomasti 
tämän valinnasta: 

”Kävi siis niin kuin kaikki terveellä arvostelukyvyllä varus-
tetut arvelivat, Ehrnrooth eikä kukaan muu tuli Bruunin ti-
lalle! Ja syyllistymättä haihattelevaan sukulaiskuvitteluun 
huomaan kaikkialla puolueettomien ihmisten ikään kuin 
hengähtävän syvään tyytyväisyydestä.”434 

Casimir Ehrnrooth itse ei ollut asiasta yhtä riemuissaan. Hän oli toki 
looginen seuraaja edesmenneelle Theodor Bruunille ja koki itsekin, ettei 
virkaan ollut muita vaihtoehtoja kuin hän. Mikäli Casimir Ehrnrooth ei 
olisi tehtävää saanut, se olisi merkinnyt huomattavaa arvonalennusta ja 
epäluottamuslausetta häntä kohtaan. Virka-asema ei kuitenkaan Casi-
mir Ehrnroothia juuri houkutellut. Hänen nimitystään virkaan ei kaivan-
nut myöskään Åbo Tidning, joka moitti kuusi vuotta ministerivaltiosih-
teerin kansliassa työskennellyttä tuoretta ministerivaltiosihteeriä asioi-
hin perehtymättömäksi ja kokemattomaksi. Nya Pressen sen sijaan tuki 

                                                                     
ställe sättas på den plats Du nu sköter och länge ensam skött. --- Du skulle bli 
saknad af hederligt folk med oförvillad blick, som veta att uppskatta de icke 
alldagliga förtjensterna: oegennytta, rättframhet, kunskapsrikhet och obefläckad 
heder, främmande för lycksökeri och intriger. Sonen till ’Generalen i Fändrikens 
marknadsminnen’ älskar förvisso sitt land, säger man.” 

434)  AE CE:lle 13.11.1888, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Alltså blef det dock, såsom allt sundt omdöme förmödade, Ehrn-
rooth ovk ingen ann som kom i Bruuns ställe! Och utan att göra mig det aldra 
minsta öfverspända slägtingsillusioner, förnimmer jag öfverallt bland opartiskt 
folk liksom ett djupt andetag af tillfredsställelse.”  
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uutta ministerivaltiosihteeriä varovaisesti virassaan.435 Casimir Ehrn-
roothin virkanimityksen kohtaama vastatuuli paljasti Casimir ja Ade-
laïde Ehrnroothin suhteen tiiviyden. Yleinen mielipide oli Casimir Ehrn-
roothin nimitystä vastaan, mutta mikäli Adelaïde Ehrnroothilla oli hen-
kilökohtaisia epäilyksiä veljen kyvyistä tulevassa asemassaan, hän ei 
myöntänyt sitä kenellekään. Adelaïde Ehrnrooth tuki, kehui ja onnitteli 
epäilysten kohteeksi joutunutta veljeään yksiselitteisesti kirjeissään.436  

Casimir Ehrnroothin oma pohdinta virkanimitykseen liittyen oli 
täynnä alakuloa ja alistumista väistämättömälle kohtalolle hallintomaa-
ilman kurimuksessa.437 Valtiopäivillä sukua edustaneen Robert Ehrn-
roothin tavoin Casimir Ehrnrooth ei ollut innokas yhteiskunnallinen vai-
kuttaja, toisin kuin edesmennyt nuorin veli Carl Ehrnrooth tai erityisesti 
Adelaïde Ehrnrooth. Casimir Ehrnrooth oli sydämeltään ensisijaisesti 
sotilas eikä viihtynyt Pietarissa. Hän ei nauttinut roolistaan ja suhtautui 
vähättelevästi virkaansa ja sen vaatimuksiin – jopa siinä määrin, että eh-
dotti keisarille ministerivaltiosihteerin apulaisen viran lakkauttamista 
tarpeettomana ja ministerivaltiosihteerin itsensä palkkion laskemista. 
Nya Pressen piti ehdotusta palkkion laskemisesta osoituksena suuresta 
epäitsekkyydestä, mutta ehdotus apulaisen viran lakkauttamisesta ei 
saanut kannatusta missään piireissä. Toive kieli siitä, että Casimir Ehrn-
rooth ei pitänyt Suomen asioiden hoitamista Pietarissa kovinkaan vaati-
vana tehtävänä – siihen ei apulaisia tarvittu.438 

Casimir Ehrnroothin virkaanastujaisten jälkeen Adelaïde Ehrnrooth 
jatkoi veljensä vankkumatonta tukemista. Adelaïde Ehrnroothille tämän 
asema Suomen asioiden esittelijänä Pietarissa toi lisää vaikutusvaltaa 
Helsingin sivistyneistöpiireissä, mutta myös vastahakoisesti käyttäytyvä 
veli itse tuli saada innostumaan omasta asemastaan. Adelaïde Ehrnrooth 
esitteli Casimir Ehrnroothille hyvin laajasti niitä positiivisia lausuntoja, 
joita kuuli omissa ympyröissään sanottavan uudesta ministerivaltiosih-
teeristä. Tämä oli sekä vilpitöntä intoa veljen uudesta virasta että pyrki-
mystä saada tätä innostumaan asemastaan ja sitoutumaan voimakkaam-
min Suomen asioiden hoitoon. Casimir Ehrnrooth tiesi hyvin, miten hä-
neen joissain piireissä suhtauduttiin, ja Adelaïde Ehrnrooth pyrki vala-
maan uskoa ja innostusta veljeensä. Joulukuussa 1888, vain kuukausi 
Casimir Ehrnroothin varsinaisen virkanimityksen jälkeen, Adelaïde 

                                                                     
435)  CE AE:lle 17.11.1888, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA; Minis-

terstatssekreterareämbetet. Åbo Tidning 11.10.1888, 2; Ministerstatssekreterare 
utnämd. Nya Pressen 10.11.1888, 2; Ehrnrooth 2002, 337–338.  

436)  AE CE:lle 25.12.1888, 25.12.1888, 8.1.1890. Johan Casimir Ehrnroothin koko-
elma, PR:217, KA. 

437)  CE AE:lle 17.11.1888, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
438)  Ehrnrooth 2002, 341. Keskustelun jälkeen ministerivaltiosihteerin palkkioksi 

vakiintui 24 000 markkaa aiemman 50 000 markan sijaan. Palkkio oli edelleen 
huomattavan suuri, minkä lisäksi Casimir Ehrnrooth sai vuokraetuja noin 17 500 
markkaa. 
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Ehrnrooth kehui hänen tehneen todella suotuisan vaikutuksen Helsingin 
yliopistoväkeen vieraillessaan Helsingissä. Rose Marie Boije oli kysynyt 
lukuisilta koulumaailmasta tuntemiltaan maistereilta näiden mielikuvia 
uudesta ministerivaltiosihteeristä ja lopputulema oli ylistävä: 

”On todella hyvä nähdä yksinkertainen, avoin, todella mie-
hekäs henkilö korkeassa virassa, eikä stereotyyppistä virka-
miestä. Sen lisäksi vielä hämmästyttävän koulutettu ja luke-
nut mies, joka voi antautua keskusteluun missä tiedekun-
nassa tahansa.”439 

Lainaus osoittaa Adelaïde Ehrnroothin systemaattisen pyrkimyksen 
kannustaa veljeään ja pitämään silmällä helsinkiläisen sivistyneistön 
mielialoja. Yliopistoväen todellisia tuntoja lainaus ei paljasta, sillä Ade-
laïde Ehrnrooth pidättäytyi kokonaan negatiivisten viestien välittämi-
sestä Casimir Ehrnroothille. 

Tiedonvälittäjän roolin ohella Adelaïde Ehrnrooth oli Casimir Ehrn-
roothin tukena tämän elämään ja asemaan liittyvien käytännön asioiden 
hoidossa. Casimir Ehrnroothin Pietarin-vuosina Adelaïde Ehrnrooth huo-
lehti Casimir Ehrnroothin omistaman Seestan kartanon käytännön asi-
oista ja Casimir Ehrnroothin taloudenhoitoon Pietarissa, ostoksiin ja Hel-
singin-matkoihin liittyvistä asioista. Hän varasi veljelleen huoneen hotelli 
Kämpistä tämän saapuessa pääkaupunkiin ja palkkasi tämän puolesta 
Seestaan uuden puutarhurin. Viestinviejänä hän informoi veljeään suo-
malaisista lehtikirjoituksista, tämän työtä sivunneista päivälliskeskuste-
luista ja tuttavien poliittisista mielipiteistä.440 Casimir Ehrnrooth ja Ade-
laïde Ehrnroothin pitivät tiiviisti yhteyttä ja huolehtivat toistensa kiinnos-
tuksenkohteista. He valvoivat ja edistivät molempien etuja ja tiedottivat 
vallitsevasta ilmapiiristä ja toimintakentän muutoksista toisilleen.441 

Aikuisia sisaruksia tarkasteleva tutkimus osoittaa, että tyypillisesti 
1800-luvun sisarussuhteissa sisar katsoi veljeään ylöspäin, ja veli puo-
lestaan opasti ja suojeli sisartaan sekä tarjosi käytännön apua asioiden 

                                                                     
439)  AE CE:lle 25.12.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Det gjort helt godt att se en enkel, öppen, riktigt mensklig men-
niska från höjderna; utan någon antagen officiel, min stereotypprägel. Dertill en 
förvånansvärdt bildad och beläst karl, som kans inlåta sig i tal med hvilken 
fakultet som helst.” 

440) AE CE:lle. Lehtikirjoitukset, päivälliskeskustelut ja Suomen lähetystö 3.12.1886, 
21.10.1888, 29.4.1890. Käytännön taloudenhoidosta esimerkiksi 21.10.1883, 
25.2.1888, 27.9.1890, 29.9.1890. Huoneen varaaminen Kämpissä AE CE:lle 
26.9.1891; uuden puutarhurin palkkaus AE CE:lle 4.10.1890. Johan Casimir 
Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

441) Tämä oli tyypillistä aviopareille, mutta myös sisaruspareille. Vaimoista miestensä 
neuvonantajina esimodernilla ajalla ks. Lahtinen 2008, 44. Sisaruksista Leskelä-
Kärki 2006, 292–293; Davidoff 2012, 142–143.  
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hoitoon.442 Ehrnroothien sisarusten suhteessa on nähtävissä, että Ade-
laïde Ehrnrooth suhtautui varsin suojelevasti, isosisaruksen tavoin, nuo-
rempaan veljeensä. Hän huolehti tämän terveydestä ja hyvinvoinnista, 
mutta pohti kirjeissään myös sitä, pystyykö veli hoitamaan työnsä ja ras-
kaat velvollisuutensa Pietarissa: ”Kun joku tulee Pietarista ja lähettää 
minulle sinulta terveisiä, etsin aina tuon henkilön kasvoilta viestiä siitä, 
millä mielellä Sinä olet, ilman, että joudun suoraan kysymään.”443 Ade-
laïde Ehrnrooth toivoi saavansa tietoa veljensä hyvinvoinnista, mutta ei 
voinut kysyä siitä tuttavilta paljastamatta salaista huoltaan. Voimakas 
huolestuminen selittyy osaltaan vaikealla poliittisella tilanteella, jonka 
keskiössä vastentahtoinen Casimir Ehrnrooth oli, mutta sen voi myös 
tulkita osoittavan, että Adelaïde Ehrnrooth pohti veljensä henkisten ky-
kyjen riittävyyttä.444 

Terveyden ja sairauden teemat olivat keskeinen osa 1800-luvun sääty-
läistön kirjeenvaihtoa, ja myös Ehrnroothin sisarukset koskettelivat ai-
hetta jatkuvasti. Oma ja muiden terveys oli aihe, joka toistui käytännössä 
kaikissa sisarusten toisilleen lähettämissä kirjeissä.445 Adelaïde ja Casimir 
Ehrnroothin kirjeenvaihtoa 1890-luvun kuluessa väritti ennen kaikkea 
yllä kuvattu Adelaïde Ehrnroothin huoli veljensä hyvinvoinnista. Selkeä 
tekijä on Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin kahdeksan vuoden ikäero, joka 
teki Adelaïde Ehrnroothista luontevasti huolenpitäjän nuoremmalle vel-
jelleen. Myös Casimir Ehrnroothin raskas luonne, jonka vuoksi seurapii-
riupseerin ja poliittisen vaikuttajan rooli oli tälle vaikea, oli osasyy 
isosisaren huoleen veljen suoriutumisesta. Adelaïde Ehrnrooth oli lähes 
kaikissa ihmissuhteissaan ohjaava ja hallitseva osapuoli, huolenpito ja 
kontrollointi oli hänelle luonteenomainen tapa toimia.446 Casimir Ehrn-
rooth ei puolestaan ollut perhehistorian kaanonille tyypillinen opastava ja 
suojeleva veli, vaan ennemmin suojelua ja huolenpitoa kaipaava osapuoli. 

Casimir Ehrnroothin asuessa Pietarissa Adelaïde Ehrnrooth tarkkaili 
tiiviisti tämän elämäntapoja. Pietari oli lähempänä kuin Casimir Ehrn-
roothin aiemmat asemapaikat, Sofia tai Kaukasian taistelukentät, ja 

                                                                     
442) Leskelä-Kärki 2006, 293–294; Davidoff 2012, 140.  
443) AE CE:lle 8.1.1890, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”När någon kommer från P:burg och helsar mig från Dig söker jag 
alltid att läsa i denna persons ansigte huru Du är till mods, utan att direkte vilja 
fråga ut.” 

444) AE CE:lle 8.1.1890, 6.2.1891, 28.2.1891 ja 12.11.1892. Johan Casimir Ehrnroothin 
kokoelma, PR:217, KA. 

445) Lähes jokainen Adelaïde Ehrnroothin kirje viittaa perheenjäsenten hyvinvointiin 
edes yhdellä lauseella, esimerkiksi ’alla må vi bra, utom hos Frenckells, der de 
mindre gossarna ha messling’. AE CE:lle 12.10.1897, Johan Casimir Ehrnroothin 
kokoelma, PR:217, KA. Terveyden ja sairauden teemoista kirjeenvaihdossa, ks. 
Ollila 2000b, 96. 

446) RE CE:lle 21.12.1892. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. Kir-
jeessään Robert Ehrnrooth kritisoi Adelaïde Ehrnroothin tarvetta kontrolloida 
sukupiirin sisäisiä asioita.  
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aiempaa läheisempi kanssakäyminen teki huolenpidosta käsinkosketel-
tavaa. Maantieteellinen läheisyys teki toisen arkielämästä ja sen tapah-
tumista näkyviä kirjeiden ja Pietarissa vierailleiden tuttavien myötä. Esi-
merkiksi Casimir Ehrnroothin saama veritulppa syksyllä 1887 ei jäänyt 
sukulaisilta huomaamatta – etenkään kun he kuulivat siitä ensiksi Nya 
Pressen -lehden toimittajalta, joka otti yhteyttä Robert Ehrnroothiin ky-
syäkseen Casimir Ehrnroothin vointia. Huolestunut sukupiiri pyrki oh-
jeistamaan Casimir Ehrnroothia sairautensa hoidossa, ja Adelaïde Ehrn-
rooth muistutti veljeään morfiinin liikakäyttöön liittyneistä riskeistä. 
Rauhoittavan lääkkeen sijasta toipilaan pitäisi hakea lievitystä ki-
puihinsa hieronnan avulla.447 Morfiinin liikakäytön ohella myös Casimir 
Ehrnroothin runsas alkoholinkäyttö huolestutti perhettä Suomessa. Ca-
simir Ehrnroothin terveydentilaan liittynyttä tietoa välitti Pietarista Hel-
sinkiin ennen muuta Ehrnroothien serkun Oscar von Kraemerin puoliso 
Sophie Kraemer. Tämä huolehti Casimir Ehrnroothin elämästä jopa 
siinä määrin, että oli saanut Casimir Ehrnroothilta liikanimen ’val-
tioneuvoksettareni’.448 Sophie Kraemer kirjoitti huolestumisestaan Ade-
laïde Ehrnroothille Casimir Ehrnroothin lähtiessä tapaamaan ystä-
väänsä, todellista valtioneuvosta Hippolyt Pistolekorsia Varsovaan. Ade-
laïde Ehrnrooth ei suoraan myöntänyt huoltaan, mutta muistutti velje-
ään tämän kuolevaisuudesta: 

”Sophie Kraemerin vanhat pelot siitä, että sinä ja Pyladek-
sesi tyhjentäisitte liian monta pulloa yhdessä, ei aiheuta mi-
nulle mielentuskaa. Te molemmat olette ehtineet kunnioitet-
tuun ikään ja arvokkuuteen – ja koette lisäksi reumatismin 
rasittavat kujeet!”449 

Lainaus paljastaa sanoistaan huolimatta huolen myös Adelaïde 
Ehrnroothin mielessä: hän muistutti veljeä huolettoman kirjeensä rivien 
välissä tämän ja toverinsa korkeasta iästä ja sairauksista. Kirjeen sävy on 
leikillinen ja vetoaa Casimirin järkeen ja vastuuntuntoon. Casimirin van-
han upseeritoverin nimeäminen Pyladekseksi kertoo näiden tiiviistä ys-
tävyyssuhteesta – kreikkalaisessa mytologiassa Pylades on parhaiten 
tunnettu Oresteen serkkuna ja uskottuna ystävänä.450  

                                                                     
447) AE CE:lle 5.11.1887. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Morfi-

inilla lääkittiin ensisijaisesti hermostollisia sairauksia. 
448) CE AE:lle 17.11.1888, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
449) AE CE:lle 28.2.1891. Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Alkuperäinen: 

”Sophie Kraemers gamla farhågor för att Du och Din Pylades skola tömma alltför 
många buteljer tillsammans qvälja icke mitt sinne numera, när ni båda hunnit till 
aktad ålder och värdighet – och derjempte erfarenhet af rheumatismernas 
belastande upplåger!”  

450) Castrén ja Pietilä-Castrén 2000, 385–386, 472. 
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Adelaïde Ehrnroothin suhde Casimir Ehrnroothin kanssa tämän vir-
kakauden aikana piti sisällään sekä yhteiskunnallisesti värittynyttä yh-
teistyötä että sisarellista huolenpitoa. Koko sukupiirin pyrkimys huoleh-
tia Casimir Ehrnroothin sielullisesta ja ruumiillisesta hyvinvoinnista pal-
jastaa sukupiirin sisäiset tiiviit ja läheiset ihmissuhteet.  

5.2. Adelaïde Ehrnrooth viestinviejänä ja portinvarti-
jana 

Casimir Ehrnroothin ministerivaltiosihteerikauden edetessä Suomen ja 
Venäjän välinen poliittinen tilanne kiristyi ja hänen asemansa muuttui 
aiempaa tukalammaksi. Casimir Ehrnrooth oli kohdannut epäilyksiä 
suomalaisten poliitikkojen taholta jo ennen virkanimitystään, eikä tilan-
teeseen tullut muutosta.  

”Koskeeko tämä asia osaa Venäjän valtakunnasta vai ulkomaan 
valtiota? Miten tämä oikeastaan on käsitettävä, kuuluko Venäjä Suo-
meen vai onko se osa sitä, vai kuuluuko Suomen Suuriruhtinaskunta 
Venäjän Keisarikuntaan?” Tätä pohti keisari Aleksanteri III kuuluisassa 
kirjallisessa huomautuksessaan ministerivaltiosihteeri Casimir Ehrn-
roothille loppuvuonna 1889. Kyseessä ollut asia oli Suomen Senaatin val-
mistelemat kolme muistiota, joissa vastustettiin keisarin aloitetta yhdis-
tää Suomen posti-, tulli- ja rahalaitokset Venäjän vastaaviin. Tämä kysy-
mys ja jo aiemmin alkanut julkinen keskustelu Suomen ja Venäjän suh-
teesta ja Suomen asemasta osana Venäjää löivät leimansa Casimir Ehrn-
roothin varsin lyhyeen kauteen ministerivaltiosihteerinä.451 

Ministerivaltiosihteerin kansliasta käsin Casimir Ehrnrooth koki Ve-
näjän keskushallinnon Suomi-suhteessa tapahtuneen muutoksen lä-
hietäisyydeltä. Toisin kuin salamurhan kohteeksi joutunut isänsä Alek-
santeri II, uusi keisari Aleksanteri III vastusti yhteiskunnallista refor-
maatiota ja pyrki hillitsemään uudistuksia. Kenraalikuvernööri Heide-
nin ja ministerivaltiosihteeri Bruunin kausien aikana kenraalikuvernöö-
rin asema muuttui suhteessa ministerivaltiosihteeriin. Jälkimmäisen 
tehtävä kapeni, kenraalikuvernöörin vahvistaessa omaa asemaansa 
omiensa ja Senaatin tekemien esitysten esittelijänä Pietarissa. Kenraali-
kuvernööri Heiden matkusti nopean Helsinki-Pietari-rautatien ansiosta 
yhä useammin Pietariin keisarin esittelyyn ja kuunteli päätöksissään 
suomalaisten valtiomiesten sijaan venäläisiä Suomi-asiantuntijoita. Ve-
näläisessä lehdistössä vahvistuivat Suomen itsenäistä asemaa suhteessa 
emämaahan kritisoineet äänet. Kiristynyt tilanne johti siihen, että minis-
terivaltiosihteerin roolina oli tällä yhtenäistämiskaudella käytännössä 

                                                                     
451) Klinge 1997, 312; Jussila 2004, 530; Kuisma 2014, 95–96.  
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saada keisari suostumaan hänen ehdotukseensa ennen kuin asianosai-
nen valtakunnan ministeri tarjoaisi keisarille oman ratkaisunsa. Suomen 
asiat olivat siis vaarassa siirtyä Suomen ministerivaltiosihteeriltä yleis-
valtakunnallisen päätöksenteon alaiseksi.452 Kenraalikuvernööri Heide-
nin kaudella hän teki yhä enemmän yhteistyötä suoraan keisarikunnan 
ministerien kanssa, mikä jätti suomalaisen ministerivaltiosihteerin eris-
tyksiin. Suomalaisessa poliittisessa keskustelussa tämä eristyneisyys 
nähtiin osoituksena Casimir Ehrnroothin ponnettomuudesta. Käsitys oli 
syntynyt jo aiemmin ja sen pohjalla oli Ehrnroothin itsensä väheksyvä 
suhtautuminen virkaansa.453 

Suomalaiset protestoivat keisarin aloitetta yhdistää Suomen posti-, 
tulli- ja rahalaitokset Venäjän vastaaviin. Säädyt ja Senaatti lähettivät 
keisarille muistioita ja kokosivat erillisen lähetystön, joka lähti tapaa-
maan keisari Aleksanteri III:tta henkilökohtaisesti. Suuri lähetystö koos-
tui vuoden 1888 valtiopäivien neljästä puhemiehestä: aatelia edusti maa-
marsalkka Viktor von Haartman, papistoa piispa T.T. Renvall, porvaris-
säätyä kauppaneuvos J. Kurtén ja talonpoikaissäätyä talollinen Karl Jo-
han Slotte. Keisari otti lähetystön edustajana vastaan piispa T.T. Renval-
lin, mutta kieltäytyi kokonaan keskustelemasta Suomen tilanteesta. Lä-
hetystön matka Pietariin pyrittiin pitämään salassa Suomessa. Adelaïde 
Ehrnrooth kääntyi veljensä puoleen saadakseen vihiä tilanteesta.454 Hän 
pyrki saamaan Casimir Ehrnroothin kautta lisätietoja asiasta: 

”Neljän puhemiehen muodostama lähetystö --- lähti jo viime 
torstaina hämäräperäisesti Pietariin, mutta toistaiseksi ei 
ole kuulunut sanaakaan heidän tehtävästään siellä. Sano-
malehdet ovat mykkiä kuin kalat, eikä kukaan puhu ääneen 
tästä… lähetyskunnasta. Millähän asialla se on?”455 

Keskusteluyritys keisarin kanssa epäonnistui, mutta pelkkä yritys 
osoittaa, miten vakavasti suomalaiset ottivat keisarin määräyksen. Lähe-
tystön salaaminen osoittaa myös, että suomalaiset tiedostivat sen arve-
luttavan luonteen. Oli epätavallista, että valtiopäiväedustajat lähestyivät 

                                                                     
452) Moskovskaja Vedomostissa julkaistiin läpi 1880-luvun ja 1890-luvun alkuvuosina 

lukuisia Suomen erityisasemaa kritisoivia kirjoituksia. Vuosina 1890–1894 siinä 
ilmestyi noin 500 Suomea käsittelevää tekstiä. Osmo Jussila on nimennyt vuoden 
1891 ”suuren käänteen vuodeksi”, jolloin keisari ymmärsi suomalaisten kokevan 
Suomen Venäjästä erillisenä valtiona. Torvinen 1965, 30–31; Virtanen 2001, 102; 
Jussila 2004, 531–534.  

453) Koskimies 1974, 61; Jussila 2004, 475, 481, 532; Ehrnrooth 2002, 358.  
454) Bergh 1894, 194; Klinge 1997, 312; Ehrnrooth 2002, 359–360. 
455) AE CE:lle 29.4.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”En deputation af fyra talmän --- begåfva sig redan sista Thursdags 
mycket mystiskt till Petersburg; men än har ej ett ljud försports af deras mandater 
der. Tidningarne äro stumma som fiskar och ingen talar högt om denna… ambas-
sade. Hvad månde den uträtta?” 
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keisaria normaalien väylien ulkopuolelta. Tilanne oli kuitenkin poik-
keuksellinen, sillä, valtiollisten raha-, posti- ja tulli-instituutioiden alis-
taminen emämaan alaisiksi uhkasi suomalaisten vakiintunutta käsitystä 
Suomen autonomiasta suhteessa Venäjään. Aleksanteri III:n suora-
sukainen kommentti siitä, kuuluuko Suomi Venäjään vai toisinpäin, hät-
kähdytti muiden ohella myös Casimir Ehrnroothia, ja hän pyrki heti kei-
sarin nootin saatuaan edistämään Suomen postilaitoksen yhtenäistä-
mistä emämaan vastaavaan keisarin toiveiden mukaisesti. Casimir Ehrn-
roothin toiminnassa korostui hänen identiteettinsä Venäjän armeijan 
upseerina ja työhistoriansa keisarivallan palveluksessa. Venäjän hallin-
non suosikkeihin perustunut régime personnel -järjestelmä painotti 
luottomiesten lojaliteettia hallitsijaa kohtaan sotilaskunniaan liittyvän 
arvostuksen kautta. Casimir Ehrnroothinkin lojaalius upseerina kohdis-
tuikin ennen muuta keisariin. Suomen valuutta- ja tullilaitos pysyivät lo-
pulta erillisinä, mutta postilaitokset yhdistäneen postimanifestin keisari 
antoi kesäkuussa 1890.456 

Casimir Ehrnrooth ei tavannut Pietarissa Suomen puhemiesten 
muodostamaa lähetystöä. Sen saapuessa Pietariin reumatismista ja kih-
distä kärsinyt ministerivaltiosihteeri oli jo matkalla hoitamaan terveyt-
tään Saksaan, Wiesbadenin kylpyläkaupunkiin. Ehrnrooth jätti vastuu-
seen apulaisensa Woldemar von Daehnin, joka lopulta myös esitteli pos-
tiasian keisarille. Casimir Ehrnrooth oli ottanut hyvin raskaasti kevään 
1890 poliittiset tapahtumat, mikä näkyi myös hänen heikentyneessä ter-
veydentilassaan. Ristiriita suomalaisten halujen ja toiveiden sekä keisa-
rin vaatimusten välillä jättivät Casimir Ehrnroothin haastavaan tilantee-
seen. Perhepiirissä Casimir Ehrnroothin sairasloma otettiin hyvin vaka-
vasti. Adelaïde Ehrnrooth oli valmis jättämään kaikki omat velvollisuu-
tensa Helsingissä ja syöksymään veljensä tueksi. Tuoreessa muistissa oli 
vielä vakava sairaskohtaus, jonka Casimir Ehrnrooth oli kärsinyt syksyllä 
1887. Huhtikuussa 1890 Adelaïde Ehrnrooth kirjoittikin alakuloisen kir-
jeen Zachris Topeliukselle kertoakseen luopuvansa Festblad-lehden toi-
mittamisesta ja muistakin kirjallisista sitoumuksistaan: 

”Toukokuun ensi päivinä matkustan ulkomaille ja tapaan 
sairaan veliraukkani Casimirin Wiesbadenissa, jossa hän 
hoitaa hermokipujaan ja reumatismia. Hänen elämänsä on 
viimeisen neljän kuukauden aikana ollut niin täynnä mieli-
pahaa, turhaa työtä, hedelmätöntä kamppailua järjettö-
myyttä, sokeutta, nurjamielisyyttä, vihaa ja chauvinismia 

                                                                     
456) Klinge 1997, 312; Jussila 2004, 530–540; Kuisma 2014, 96–98; Kuisma 2017, 

72–74. Suosikki- tai henkilöhallinnosta katso myös Savolainen 1994, passim. 



 151 

vastaan. Hänen terveytensä ei ole tätä kestänyt, minkä hä-
nen ulkomuotonsakin osoittaa. Hän on lähes laiha ja ko-
vasti vanhentunut.”457 

Poliittisissa asioissa, kuten postikysymyksessä, Adelaïde Ehrnrooth 
asettui tukemaan veljeään ehdottomasti, painokkain sanoin ja suomi-
maan tämän poliittisia vastustajia. Suojelevan isosisaren näkökulmasta 
veli joutui postiasian tiimoilta turhanaikaisen kritiikin kohteeksi, vaikka 
kyse oli Casimir Ehrnroothin omista ratkaisuista, joita Suomessa arvos-
teltiin. Adelaïde Ehrnrooth jopa matkusti Saksan Wiesbadeniin ollak-
seen veljensä tukena. Kirjeessään Zachris Topeliukselle Adelaïde Ehrn-
rooth kuvailee aiemmin tukevarakenteisen veljensä muuttuneen laihaksi 
ja vanhentuneeksi, mikä kertoo tämän kärsineen tilanteesta myös fyysi-
sesti. Wiesbadenista Ehrnroothin sisarukset jatkoivat yhdessä Helsing-
borgiin Ramlösan kylpylään jatkamaan vesihoitojaan. Heidän erottuaan 
Adelaïde Ehrnrooth matkusti edelleen Norjaan ja Casimir Ehrnrooth pa-
lasi takaisin Pietariin.458 

Kylpylämatkailu oli keskeinen osa aatelin terveydenhoitoa 1800-lu-
vun loppupuolella, ja kuumista lähteistään tunnettu Wiesbaden yksi ele-
ganteimpia Keski-Euroopan kylpyläkaupunkeja. Kylpyjen lisäksi kasinot, 
ylelliset illalliset ja rantabulevardilla kävelyt olivat keskeinen osa ajan-
vietettä Wiesbadenissa. Ehrnroothin sisarukset vierailivat useasti sekä 
Saksan että Ruotsin kylpyläkaupungeissa hoitamassa terveyttään. Vesi-
hoitoihin suhtauduttiin vakavasti, sillä ne olivat oleellinen osa muun mu-
assa kihdin, kuumetautien, masennuksen ja keuhkokatarrin hoitoa. Toi-
saalta kylpylämatkoihin sisältyi usein myös sosiaalinen ja hedonistinen 
ulottuvuus, sillä niiden tehon nähtiin osaltaan perustuvan myös ilmapiirin 
ja elämäntapojen tilapäiseen muutokseen. Casimir Ehrnrooth sairasti 
sekä kihtiä että reumatismia, ja hänelle vesikuurit olivat selkeästi osa ter-
veydenhoitoa, mutta molemmat sisarukset nauttivat myös toistensa seu-
rasta ja kylpyläkaupungin seurapiiristä. Omalta terveydentilaltaan vuonna 
1890 varsin hyvinvoiva Adelaïde Ehrnrooth vannoi vesikuurien nimeen, 
vaikka ne saivatkin potilaan palelemaan koko hoidon ajaksi.459 

                                                                     
457) AE ZT:lle 19.4.1890. Zachris Topeliuksen kokoelma, coll. 244.16, KK. 

Alkuperäinen: ”Första dagarna i Maj afreser jag till utlandet för att genskjuta min 
stackars sjuke bror Casimir i Wiesbaden der han söker bot för sin neurologi och 
sin rheumatism. Hans lif har under de sista fyra månaderna varit så fullt af 
grämelse, förspilld möda, af oaflåtlig och icke desto mindre fruktlös kamp mot 
oförnuflet, blindheten, afvogheten, hatet och chauvinismen att hans helsa alldeles 
dukat under, hvarom han utseende vittnar. Han är nästan mager och mycket förå-
ldrad.” 

458) AE CE:lle 30.4.1890 ja 1.7.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 
KA; Ehrnrooth 2002, 383, 400. 

459) AE CE:lle 5.11.1887, 30.4.1890 ja 14.5.1892, Johan Casimir Ehrnroothin koko-
elma, PR:217, KA; Häggman 1994, 76; Ollila 200b, 96–97; Kostiainen & al. 2004, 
140.  
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Zachris Topeliukselle Adelaïde Ehrnrooth mainitsee Casimir Ehrn-
roothin joutuneen taistelemaan muun ohella myös chauvinismia, kiih-
koisänmaallisuutta vastaan. Tämä on suora viittaus fennomaaneihin 
yleisesti ja senaattori Yrjö Sakari Yrjö-Koskiseen erityisesti. Molemmat 
sisarukset suhtautuivat vanhasuomalaiseen senaattoriin hyvin karsaasti. 
Adelaïde Ehrnroothin kohdalla kyse oli ennen kaikkea naisasiasta ja tyt-
töjen koulutuksesta, jonka suhteen hänen näkemyksensä eivät Yrjö-Kos-
kisen kanssa kohdanneet. Casimir Ehrnrooth sai puolestaan kovaa kri-
tiikkiä senaattorilta juuri postimanifestin hoidosta. Yrjö-Koskinen meni 
pohdinnoissaan niin pitkälle, että pelkäsi Venäjän lakkauttavan koko mi-
nisterivaltiosihteerin viran Casimir Ehrnroothin kyvyttömyyden 
vuoksi.460 Adelaïde Ehrnroothille fennomaanit olivat rakkaita vihollisia 
jo vuosien takaa. 1880-luvun alkupuolella hänen ja Agathon Meurmanin 
kiista naimisissa olevien naisten omistusoikeudesta oli saanut paljon 
huomiota. Adelaïde Ehrnroothille fennomaanit edustivat taantumuksel-
lisuutta yleispoliittisten asioiden ohella myös naiskysymyksissä.461 

Kieleen ja kansallisuuteen liittyneet kysymykset kuohuttivat tunteita 
myös emämaa Venäjällä, ja postimanifestin ohella panslavistinen mie-
liala ja keisari Aleksanteri III:n tiukentunut hallintotapa kavensivat 
aiemmin hyvin autonomisen suomalaisen hallinnon asemaa suhteessa 
Venäjään. Venäläisen lehdistön, erityisesti Moskovskaja Vedomostin 
nuiva suhtautuminen Suomen erityisasemaan heijastui Casimir Ehrn-
roothin kauteen ministerivaltiosihteerinä yleisesti. Lehtikirjoitusten 
kautta käyty oman aikansa informaatiosota teki Ehrnroothin asemasta 
Pietarissa entistäkin tukalamman. Casimir Ehrnrooth oli keisarin mies, 
mutta Adelaïde Ehrnrooth oli mukana suomalaisten kamppailussa venä-
läistämistoimenpiteitä vastaan. Vaikka hän ei suomenmielinen ollut-
kaan, myös suomalaiset fennomaanipiirit kääntyivät Adelaïde Ehrnroot-
hin puoleen tarvitessaan pikaisen viestintäkanavan Pietariin.  

Läpi 1880-luvun ja 1890-luvun alun jatkui kiista ja keskustelu Suo-
men erityisasemasta sekä voimakkaat puheenvuorot sen rajoittamisen ja 
puolustamisen puolesta. Kiista kulminoitui venäläisen historioitsijan 
K.F. Ordinin julkaistua kaksiosaisen, lähes tuhatsivuisen historiajärkä-
leensä Suomen valloitus vuonna 1889. Sen ydinajatus oli, että Porvoon 
valtiopäivillä vuonna 1809 ei tehty valtiosopimusta Suomen ja Venäjän 
välillä vaan statussopimus, joka säilytti vallatun alueen oikeudellisen 
aseman. Teos kohtasi Suomessa laajaa kritiikkiä, sillä se kumosi suoma-
laisten hellimän ajatuksen Porvoon valtiopäivillä vuonna 1809 peruste-
tusta Suomen valtiosta. Suomessa haluttiin vastata Ordinin ja venäläisen 
lehdistön väitteisiin, ja Senaatti asetti valiokunnan, jonka tehtäväksi tuli 

                                                                     
460) Koskimies 1974, 61. 
461) AE CE:lle 19.11.1891, 26.1.1899, 21.5.1884. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 

PR:217, KA;  
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huolehtia asiallisten ja venäläisten hyökkäykset torjuvien kirjoitusten 
julkaisemisesta mahdollisimman laajalevikkisesti Venäjällä. Informaa-
tiosotaa johtamaan nimitettiin senaattorit Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen ja 
Leo Mechelin. He värväsivät riveihinsä nuorsuomalaisen professori J.R. 
Danielson-Kalmarin, joka kävi hyökkäykseen Ordinin tulkintoja vas-
taan. Danielson-Kalmarin vastine Suomen yhdistäminen Venäjän val-
takuntaan ilmestyi vuoden 1890 lopulla. Se käännettiin nopeaan tahtiin 
suomeksi, venäjäksi, saksaksi ja englanniksi. Teos keräsi kiitosta ulko-
maita myöden, myös venäläisiltä tahoilta. Venäjän yleiseen mielipitee-
seen sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta.462 

Mechelinin ja Yrjö-Koskisen muodostama valiokunta totesi, että saa-
dakseen aikaan todellisen muutoksen, Danielson-Kalmarin teos tuli 
saattaa myös keisarin tietoisuuteen. Ministerivaltiosihteeri olisi oikea 
henkilö välittämään kirja ja valiokunnan viesti keisarille. Joulukuussa 
1890 Adelaïde Ehrnrooth kirjoittikin veljelleen ”kaikkien, kaikkien huu-
lilla olevan toivomuksen”, että Casimir Ehrnrooth esittelisi keisari Alek-
santeri III:lle J.R. Danielson-Kalmarin teoksen. Adelaïde Ehrnroothia 
oli lähestynyt asialla Otto Donner, ystävä ja sukulainen avioliiton kautta, 
joka oli monesti Casimir Ehrnroothin tukena yliopiston toimintaa kos-
ketelleissa ministerivaltiosihteerin tehtävissä. Adelaïde Ehrnrooth ja 
Otto Donner tiedostivat Casimir Ehrnroothin raskaan tilanteen postima-
nifestin myötä ja huonontuneen terveydentilan, mutta kokivat asian ole-
van niin tärkeä, että Casimir Ehrnroothin oli toimittava.463 

”On raskasta kiusata Sinun jo muutenkin kovasti koeteltuja 
hermojasi, mutta nyt minä olen aivan kylmäverinen. Otto 
Donner on ollut luonani tänään ja koko olemukseltaan pe-
rin järkevänä sekä lisäksi Minette Munckin aviomiehenä 
meidän perheeseemme kiintyneenä hän halusi mieluimmin 
minun välityksellä esittää Sinulle toivomuksen, joka nyt on 
kaikkien, kaikkien huulilla. Tämän toivomuksen täyttämi-
nen, vaikkei siitä olisikaan mitään tulosta, ei voi vaatia Si-
nulta niin liikoja, ettet Sinä sekä tahtoisi että voisi ottaa sitä 
suorittaaksesi.”464 

                                                                     
462) Kattavasti tätä kirjallista taistelua käsittelee Jussila 2004, 558–574 ja Torvinen 

1965, I osa. 
463) AE CE:lle 3.12.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
464) AE CE:lle 3.12.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Att ytterligare pröfva Dina hårdt pröfvare nerfer är mig tungt, 
men nu är jag sjelf helt kallblodig. Otto Donner har suttit hos mig denna förmid-
dag och klokt betänksam som han är till hela sitt växen, dessutom nu vår familj 
samt tillgifven såsom Minette Muncks man, önskar han att helst genom mig ge 
Dig del af den önskan som alla, alla med en mun här hysa. Att uppfylla den, äfven 
om intet resultat deraf blefve följden, måste ej vara något så öfverdrifvet anspråk 
på Dig, att DU ej både vill och kan uppfylla detsamma.” 
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Adelaïde Ehrnroothin kirje osoittaa tämän tuntevan myötätuntoa 
vaikeassa tilanteessa olevaa veljeä kohtaan mutta myös vaativan tätä toi-
mimaan tärkeässä asiassa. Casimir Ehrnroothin tulisi toimittaa Daniel-
son-Kalmarin kirja keisarin luettavaksi, ei vain suomalaisten pyrkimys-
ten, vaan hänen itsensä aseman takia. 

”Niin, keisarilla voisi olla vakavia syitä nuhdella häntä lä-
hestyneitä henkilöitä siitä, etteivät nämä ole hänelle kerto-
neet historiankirjoituksesta (joka perustuu hänen ja hänen 
esi-isisensä omakätisesti allekirjoittamiin tosiasioihin), joka 
saattaa hänet sellaiseen valoon, jossa hän ei ehkä haluasi 
olla sivistyneen maailman silmissä.”465 

Adelaïde Ehrnrooth verhoaa pyyntönsä uhkaukseen: hän spekuloi 
sillä vaaralla, että keisari voisi tulkita kirjan näyttämättä jättämisen si-
ten, että ministerivaltiosihteeri Ehrnrooth pyrkii pimittämään häneltä 
tietoa ja asettamaan hänet huonoon valoon. 

Pietarissa Casimir Ehrnroothia lähestyi samalla asialla myös Suomen 
asiain komitean oikeusprokurattori Robert Montgomery. Kirja oli saatava 
keisarin luettavaksi erityisesti, kun sensuuriviranomainen joulukuussa 
1890 kielsi teoksen myymisen Venäjällä. Sisaren uhkailu ja Montgomeryn 
painostus onnistui, ja Casimir Ehrnrooth lähestyi keisaria tarkoitukse-
naan toimittaa tälle Danielson-Kalmarin historiateos. Jostain syystä, mah-
dollisesti keisarin huonotuulisuuden vuoksi, teos jäi kuitenkin ministeri-
valtiosihteerin salkkuun eikä päätynyt hallitsijan käsiin. Casimir Ehrn-
rooth ei halunnut ärsyttää keisaria eikä kokenut, että hänen toimensa 
muuttaisivat keisarin mielipiteitä mihinkään suuntaan. Upseerin identi-
teetti, jota Adelaïde Ehrnrooth piti veljen isänmaallisuuden takeena, näkyi 
tässä ennen muuta uskollisuutena hallitsijaa kohtaan. Casimir Ehrnroot-
hin identiteetti sotilaana, ei virkamiehenä, tuli esiin myös Robert Montgo-
meryn kirjeessä J.R. Danielson-Kalmarille. Hän kuvaili Casimir Ehrnroot-
hin toimintaa näin: ”Meillä ei ole Mannerheimia, Rehbinderia eikä edes 
Sprengtportenia. Meillä on kenraalipoletit ja käsky perääntyä heti, kun 
venäläinen ministeri soittaa ensimmäistä viulua.”466 Jo varhaisempi kri-
tiikki sotilashenkilöä kohtaan nosti jälleen päätään – monet suomalaiseen 
virkamieseliittiin kuuluneista kokivat, että sotilaan lojaalisuus oli ennen 
muuta keisaria, ei suomalaisia kohtaan. 

                                                                     
465) AE CE:lle 3.12.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Ja, Kejsaren kunde ha allvarsamma skäl att förebrå dem som 
nalkas hans person att de förtigat för honom en historieskrifning (med af honom 
och hans fäder egenhändigt underskrifna fakta till bas), hvilken ställer honom i en 
dager som han kanske ej vill inför den civiliserade verlden.” 

466) Torvinen 1965, 53–54; Ehrnrooth 2002, 379. Sitaatti Robert Montgomeryn kir-
jeestä J.R. Danielson-Kalmarille, Torvinen 1965, 53. 
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Robert Montgomeryn arvion mukaan Casimir Ehrnrooth kärsi huo-
nosta omastatunnosta jättäessään kirjan toimittamatta keisarille. Hän 
oli aliarvioinut asian tärkeyden Suomessa ja sai tuta laajan paheksunnan 
aallon.467 Kuten yleensä, Adelaïde Ehrnrooth ei kritisoinut veljensä pää-
töstä, eikä asiaa enää käsitelty lainkaan heidän välisessään kirjeenvaih-
dossa. Kirja-asia osoitti, että Suomen aatteellinen ilmasto oli Casimir 
Ehrnroothille vielä ministerivaltiosihteerinäkin varsin vierasta. Joko 
hän ei oivaltanut Danielson-Kalmarin teoksen painoarvoa tai hän tajusi 
asianlaidan Pietarissa niin hyvin, ettei hän kokenut kirjan esittelemisen 
keisarille johtavan muuhun kuin hänen oman asemansa heikentymi-
seen. Joka tapauksessa hän ei ollut valmistautunut siihen, millaisen pa-
lauteryöpyn hän saisi niskaansa jättämällä teoksen salkkuunsa.468 

Casimir Ehrnrooth menetti vähäisenkin kannatuksensa kirja-asian 
myötä, ja kevät 1891 ei sujunut aiempaa paremmin. Hän oli alakuloinen ja 
halusi pois Pietarista, minkä hän myös kertoi avoimesti niin sisarelleen 
kuin ystävilleenkin. Casimir Ehrnrooth oli jo varsin pitkään arvellut virka-
aikansa jäävän lyhyeksi.469 Ehrnroothin lojaalisuus keisari Aleksanteri 
III:tta kohtaan palkittiin siten, että keisari kaavaili tälle virkaa armeija-
kunnan päällikkönä Puolassa. Tähän liittyen Casimir Ehrnrooth matkusti 
Varsovaan helmikuussa 1891, kertomatta todellista syytä edes Adelaïde 
Ehrnroothille.470 Komentajan virka meni kuitenkin sivu suun, sillä Ehrn-
roothin viimeiseksi virheeksi koitui Suomen erillisyyttä Venäjästä koros-
tavan ruotsinkielisen tekstin vahvistaminen keisarilta kenraalikuvernöö-
rille suunnatussa käskykirjeessä. Kirjeen ruotsinnos poikkesi alkuperäi-
sestä tekstistä, minkä havaitsi Moskovskaja Vedomostin valpas kirjeen-
vaihtaja Helsingissä. Vaikka virhe ei ilmeisesti ollutkaan suoraan Ehrn-
roothin, hän otti siitä vastuun ja erosi virastaan huhtikuussa 1891. Kovin 
haikeasti Casimir Ehrnrooth ei eroonsa suhtautunut, sillä hän juhlisti alai-
sineen eroa samppanjamaljoilla ministerivaltiosihteerin kansliassa. Hän 
lähti Pietarista junalla kohti Lahtea ja Seestaa, taskussaan 18 000 markan 
vuotuinen eläke ja oikeus käyttää upseerin virka-asua myös eläkkeellä. 
Korkeaa virkaa Puolassa hän ei kuitenkaan saanut.471 

Casimir Ehrnroothin irtisanoutuminen ministerivaltiosihteerin vi-
rasta osui vuoden 1891 valtiopäivien ajalle. Ne käytiin tammikuun ja tou-
kokuun välillä, postimanifestin ja historiankirjoitusta käsitelleen kiistan 
varjossa. Robert Ehrnrooth osallistui sukunsa edustajana näillekin val-
tiopäiville, mutta ei käyttänyt puheenvuoroja istuntosalissa. Adelaïde 

                                                                     
467) Torvinen 1965, 53–54; Ehrnrooth 2002, 379.  
468) Ehrnrooth 2002, 379. 
469) AE CE:lle 3.12.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
470) CE AE:lle 19.3.1891, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR: 218, KA. 
471) Ehrnrooth 2002, 379, 390–397; Jussila 2004, 646.  
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Ehrnrooth osallistui valtiopäiville lehtereiltä käsin ja kirjoitti Nya Pres-
sen -lehteen tavanomaisen lehterikirjeen. Myös Casimir Ehrnrooth jou-
tui vielä viime kuukausinaan virassa mukaan valtiopäivien keskusteluun, 
kun sekä aatelis- että talonpoikaissäädyssä heräsi epäilys, että ministeri-
valtiosihteeri tietoisesti hidasteli säätyjen avajaispuheenvuorojen toi-
mittamisessa keisarille. Säädyt olivat nostaneet avajaispuheenvuorois-
saan esiin Venäjän hallinnon kiristyneet venäläistämistoimenpiteet ja 
huolensa Suomen poliittisesta tilasta, mutta vielä kolme viikkoa avajais-
ten jälkeenkin nämä keisarin ratkaisuja arvostelleet puheenvuorot olivat 
edelleen toimittamatta keisarille. Suoraan Casimir Ehrnroothia kohtaan 
osoitettu syytös osoitti, miten syvä oli valtiopäiväsäätyjen epäluottamus 
häntä kohtaan. Helmikuun puolivälissä, vain muutamia päiviä sen jäl-
keen, kun asia oli säädyissä nostettu esiin, Pietarista tuli tieto, että ava-
jaispuheenvuorot oli esitelty asiaankuuluvasti keisarille.472  

Casimir Ehrnroothin sisarukset eivät ottaneet keskusteluun kantaa, 
ei Robert Ehrnrooth Ritarihuoneen salissa eikä Adelaïde Ehrnrooth sen 
lehterillä. Adelaïde Ehrnrooth ei lehterikirjeissään käsitellyt lainkaan 
veljensä tilannetta tai yleistä poliittista ilmapiiriä, asioita, joihin hän vai-
kutti yksityisten reittien kautta varsin merkittävästikin. Hän ei myös-
kään ottanut kantaa puolustaakseen Casimir Ehrnroothia tämän kohtaa-
mia syytöksiä vastaan. Lehterikirjeissään hänen keskeinen aiheensa oli 
edelleen naisten asema, ohjesääntöisen prostituution kieltäminen ja 
naisten ja miesten välisen palkkaeron pienentäminen.473 

5.3. Ulkopoliittinen yhteistyö – maailmannäyttely 1889  

Konkreettinen osoitus Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin tavasta työsken-
nellä yhdessä yhteiskunnallisten kysymysten eteen oli heidän roolinsa 
Suomen oman paviljongin saamiseksi Pariisin maailmannäyttelyyn 
1889. Suomi oli aiemmin osallistunut maailmannäyttelyihin Venäjän 
osaston sisällä olevalla paviljongilla, mutta vuoden 1889 näyttelystä vi-
rallinen Venäjä jättäytyi pois Ranskan vallankumouksen 100-vuotisjuh-
lavuoden vuoksi. Maa salli kuitenkin sen alamaisten yksityiset, vailla val-
tion tukea toteutetut paviljongit, ja Suomessa tartuttiin tähän oljenkor-
teen. Samalla tavoin toimivat myös venäläiset liikemiehet, jotka lähtivät 
Pariisiin omin voimin esittelemään tuotteitaan ja venäläistä taidetta.474 

Toukokuussa 1888 Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti veljelleen Pietariin ta-
paamisestaan näyttelykomissaari Hjalmar Londénin kanssa. Ehrnrooth ja 
Londén tapasivat tuolloin ilmeisesti ensi kertaa, sillä tässä ensimmäisessä 

                                                                     
472) Talonpoikaissääty 1891, 178, 252; Adel 1891, 270; A-ï-a: Från läktarn. Nya 

Pressen 8.2.1891, 4; Tuominen 1964, 65. 
473) A-ï-a: Från läktarn. Nya Pressen 8.2.1891, 4. 
474) Smeds 1996, 215; Smeds 2014a, 159–160, 164; Kuisma 2014, 105. 
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aihetta käsitelleessä kirjeessä komissaarin nimi oli kirjoitettu toistuvasti 
väärin. Vaikka eivät selvästi toisiaan kunnolla tunteneetkaan, Ehrnrooth 
ja Londén viettivät aikaa samoissa helsinkiläisissä kulttuuripiireissä. Eri-
tyisesti heitä yhdisti Londénin tukema svekomaaninen liike, jota Adelaïde 
Ehrnrooth myötäili. Heidän tapaamisessaan Hjalmar Londén pyysi Ade-
laïde Ehrnroothia välittämään Casimir Ehrnroothille Suomen maailman-
näyttelykomitean pyynnön toimia paviljonkihankkeen puolestapuhujana 
Pietarissa. Komitean päämääränä oli taivuttaa Venäjän ulkoministeri Ni-
kolai von Giers ja Suomen kenraalikuvernööri Heiden puoltamaan Suo-
men oman paviljongin toteuttamista Pariisiin. Adelaïde Ehrnrooth suh-
tautui asiaan myönteisesti – hän koki tärkeänä, että suomalaiset liikemie-
het saisivat lisää tunnettuutta maailmalla.475 Erityisen tiiviitä suhteita 
Ehrnrootheilla ei tässä vaiheessa suomalaisiin teollisuuspiireihin ollut, ei-
vätkä suvun jäsenet 1880-luvulla juuri harjoittaneet liiketoimia. Ainoa 
poikkeus tästä oli Robert Ehrnroothin tyttären Alinan kihlattu Arthur 
Hjalmar Borgström. Hänen isänsä oli menestyneen Borgströmin tupakka-
tehtaan ja Forssan puuvillatehtaan omistaja.476 

Insinööri ja ranskalaisen insinööriyhdistyksen jäsen Hjalmar Londén 
ryhtyi Suomen maailmannäyttelykomitean komissaariksi edeltäjänsä, Ro-
bert Runebergin, vetäydyttyä toimesta Venäjän virallisen näyttelykannan 
vuoksi. Tämä oli kollegojensa Julius Lindforsin ja Jac. Ahrenbergin kanssa 
vastuussa 1870- ja 1880-luvun näyttelyonnistumisista ja he nauttivat me-
nestyneiden afääriensä myötä Venäjän hallinnon suurta luottamusta. Ru-
neberg kumppaneineen ei halunnut vaarantaa omia arvokkaita liiketoimi-
aan epävarmassa poliittisessa tilanteessa Suomen maailmannäyttelypavil-
jongin vuoksi.477 Hjalmar Londén teki puolestaan tammikuussa 1888 
aloitteen uuden komitean perustamiseksi, ja kohtasi omien sanojensa mu-
kaan suurta innostusta. Uuden komissaarin ohella komitean sisäpiirin 
muodostivat Ernst Dahlström Kymi Oy:stä, Uno Kurtén Hietalahden höy-
rysahalta, Georg Federlay Töölön sokeritehtaalta ja Anton von Alfthan 
Granit Oy:stä.478 Teollisuusmiesten lisäksi Londén houkutteli 50 suoma-
laisyritystä listautumaan näytteilleasettajiksi maailmannäyttelyyn. Kes-
keisimmät esiteltävät toimialat olivat saha-, kivi- ja paperiteollisuus, 
mutta mukana oli kaikkea tuohivirsuista alkaen.479 

                                                                     
475) AE CE:lle 19.5.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. En-

simmäisessä maailmannäyttelyä käsittelevässä kirjeessään Adelaïde Ehrnrooth 
kirjoittaa Londénin nimen toistuvasti muodossa Landen. Myöhemmissä kirjeissä 
virhe on korjattu ja aksenttimerkki on paikallaan. 

476) Borgströmeistä Ojala 2009. 
477) Franska ingeniör korpsen. AE CE:lle 19.5.1888. Johan Casimir Ehrnroothin koko-

elma, PR:217, KA; Smeds 1996, 221; Smeds 2014a, 159–160, 164.  
478) Smeds 2014a, 164. 
479) Toimialat käyvät ilmi Hjalmar Londénille tulleista hakemuksista. Inkomna brev 

B:1, Brevväxling 1888–1892, Hjalmar Londénin arkisto, KA.  
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Ehrnroothin sisarukset johdatti mukaan hankkeeseen Venäjän ja 
Suomen väleissä 1880-luvun kuluessa tapahtunut kiristyminen, joka ai-
heutti maailmannäyttelyhankkeelle ongelmia. Venäläisessä lehdistössä 
oli jo aiemmin herännyt keskustelua Suomen väitetystä salaisesta it-
senäistymisprosessista, joka johti julkisiin väittelyihin suomalaisten ja 
venäläisten tahojen välillä. Panslavistinen liike Venäjällä vahvistui ja sen 
sisällä väitettiin Suomen muuttuvan itsenäiseksi maaksi, jolla jo oli 
oman kielensä lisäksi oma postilaitos ja valuutta, oma teollisuus ja kult-
tuuri. Venäläiset matkailijat eivät enää kokeneet matkustavansa Venä-
jällä tullessaan Suomen rajojen sisäpuolelle. Heti vuoden 1889 maail-
mannäyttelyn jälkeen, saman vuoden syksyllä, Venäjän hallinto ilmoitti-
kin Suomen Senaatille edellisessä luvussa käsitellystä halustaan yhdistää 
Suomen suuriruhtinaskunnan posti- ja tulli- ja rahalaitokset Venäjän 
vastaaviin. Vuosi 1889 oli Suomen ja Venäjän suhteille ”suuren käänteen 
vuosi”, jolloin köyhästä rajamaasta Venäjän vauraimmaksi alueeksi ke-
hittyneen Suomen erot emämaahan toden teolla huomattiin.480 

Jo keväällä 1888 ilmapiiri oli kiristynyt, ja tässä tulenarassa tilan-
teessa uuden komitean täytyi ryhtyä suunnittelemaan Suomen ensim-
mäistä itsenäistä maailmannäyttelypaviljonkia. Ongelmaksi muodostui 
niin virallisten kuin epävirallistenkin suhteiden täydellinen puuttumi-
nen komitean ja venäläisen hallinnon välillä. Edeltävällä, insinööri Ro-
bert Runebergin johtamalla näyttelykomitealla oli ollut vahvat yhteydet 
venäläiseen hallintoon. Hjalmar Londén komiteoineen aloitti suunnitte-
lutyön käytännössä tyhjältä pöydältä, ja haasteeksi muodostui luotettava 
ja nopea tiedonkulku Helsingin ja Pietarin välillä. Väärinkäsitysten ja 
ongelmien välttämiseksi Hjalmar Londén kumppaneineen tarvitsi luote-
tun toimijan Pietariin, jonkun joka pitäisi viranomaiset ajan tasalla Suo-
men komitean toiminnasta ja tiedottaisi komiteaa pääkaupungin ilma-
piiristä ja yleisen mielipiteen kehityksestä.481 

Londén pelkäsi venäläisten liikemiesten mustamaalaavan suomalai-
sia kollegoitaan keisarikunnan hallinnolle kilpailutilanteen pelossa. 
Tässä keskeistä olisivat erityisesti venäläisen lehdistön separatismisyy-
tökset, jotka saivat pontta maassa käydystä yleisestä julkisesta keskuste-
lusta. Adelaïde Ehrnrooth ja hänen läheinen suhteensa veljeensä Casimir 
Ehrnroothiin mahdollisti Hjalmar Londénin kaipaaman yksityisluontoi-
sen sillan luomisen Helsingin ja Pietarin välille. Epävirallinen yhteyden-
pito Ehrnroothien henkilökohtaisen kirjeenvaihdon myötä muodosti no-

                                                                     
480) ”Suuren käänteen vuosi” on erityisesti Osmo Jussilan (2004) käyttämä termi. 

Klinge 1997, 310; Jussila 2004, 531–534; Snellman 2014, 186; Smeds 2014a, 163; 
Kuisma 2015, 102–103.  

481) AE CE:lle 19.5.1888 ja 23.5.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 
KA. 



 159 

pean ja tehokkaan tiedonvälityskanavan Suomen maailmannäyttelyko-
mitean ja venäläisen hallinnon välille.482 Asioiden vapaamuotoinen edis-
täminen ei ollut ainutlaatuista Ehrnroothin sisarusten suhteessa, eikä 
muissakaan valtaperheissä koettu epätavallisena sukulaisten pyrkimys-
ten edistämistä virallisten väylien ohi.483  

Ranskan suurlähettiläs Pietarissa oli halukas viemään suomalaisten 
asiaa eteenpäin, mutta tarvitsi asialleen tukea ministerivaltiosihteerin 
virastosta. Casimir Ehrnrooth suostui auttamaan komiteaa tietyin rajoi-
tuksin: hän korosti, että paviljongin tulisi olla hillitty, Suomen valtiollisia 
tunnuksia tai muuta rekvisiittaa ei saisi olla korostetun näkyvästi esillä. 
Komitea suostui reunaehtoihin ilomielin, sillä heidän huolenaan oli en-
nen kaikkea uhka suomalaisten paviljongin sulauttamisesta venäläisten 
liikemiesten paviljonkiin.484 Yhteinen paviljonki venäläisten kanssa olisi 
toteutuessaan vähentänyt suomalaisten liikeyritysten näkyvyyttä näytte-
lyssä ja rajoittanut suomalaisten omavaltaista toimintaa Pariisissa. Tästä 
syystä oli keskeistä pitää Suomen toiminta maltillisena ja olla antamatta 
Venäjän hallinnolle syytä mahtikäskyllä yhdistää nämä kaksi paviljon-
kia. Kuten suomalaisten, myös venäläisten liikemiesten paviljonki oli 
täysin epävirallinen, eikä siellä ollut virallista Venäjän edustusta. Sen 
muodostivat ainoastaan 

”venäläiset teollisuus- ja liikemiehet. Ja meikäläiset eivät 
halua heidän mahdollisesti vastahakoisen suojeluksensa 
alle. Mutta itsenäisenä suomalaisenakin tulee meidän näyt-
telymme olemaan täysin hiljainen ja vailla mitään kerskai-
lua, joka saattaisi herättää levottomuutta.”485 

Adelaïde Ehrnrooth halusi vakuuttaa veljensä suomalaisten hyvistä 
aikomuksista ja kaikenlaisen separatismiksi luokiteltavan toiminnan 
puutteesta. Tällä hän halusi osoittaa veljelleen, että ymmärsi tämän huo-
lenaiheet ja kiinnitti erityistä huomiota niihin. Vaikka maailmannäytte-
lyissä oli lähtökohtaisesti kyse kauppasuhteiden edistämisestä, eri mai-

                                                                     
482) AE CE:lle 19.5.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; Smeds 

2014b, 173. 
483) Esimerkiksi vapaaherra Rabbe Wrede puolusti serkkunsa Mathilda Wreden 

vankeinhoitotyötä viranomaisille ja tapasi tämän kanssa vankilanjohtajia. Anti-
kainen 2004 27–28, 50; Oulussa ja Viipurissa kauppahuoneita hallinneet 
mahtisuvut käyttivät valtaa myös kaupunginhallinnossa. Gluschkoff 2008, 95. 

484) AE CE:lle 19.5.1888 ja 23.5.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 
KA. 

485) AE CE:lle 19.5.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Blott ryska industrikare och köpmän o.s.v. Och de våra skulle ej 
precis vilja ställa sig under deras möjligen afvoga patronage. Men äfven såsom 
fristående finsk blir vårt lands utställning helt tyst och utan all sorts skrytandet 
som kunde väcka anstöt.” 
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den paviljonkien kulttuurisisältö ja ulkomuoto korostivat usein kulttuu-
risia ja poliittisiakin teemoja. Tässä mielessä pelko näyttelysisällön poli-
tisoitumisesta oli aiheellinen.486 

Sekä Casimir Ehrnrooth että Ranskan lähettiläs Pietarissa kävivät 
keskusteluja aiheesta Venäjän ulkoministeri Nikolai von Giersin kanssa. 
Lopputulemana oli, että Suomi saattoi hyvin osallistua maailmannäytte-
lyyn omalla osastollaan – sillä ehdolla, että jättäytyisi ”Ranskan vallan-
kumouksen moraalittomien periaatteiden” ulkopuolelle.487 Keskustelu-
jen jälkeen Casimir Ehrnrooth pystyi vakuuttamaan sisarelleen ja Suo-
men maailmannäyttelykomitealle, että näyttelyprojekti etenisi mutkat-
tomasti. Ranskan lähettiläskään ei ollut kokenut ulkopuolista painos-
tusta Suomen asiassa, mikä antoi ymmärtää, että Suomen maailman-
näyttelypaviljonki ei ärsyttänyt tarpeeksi vaikutusvaltaisia tahoja. 

”En voi uskoa mihinkään kaksinaisuuteen Giersin taholta 
tässä asiassa, sillä kiinteistönomistajana Suomessa hän on 
myötämielisin kaikista venäläisistä ministereistä. Jos suo-
malainen näyttely, sen itsenäisyys venäläisestä olisi suutut-
tanut tiettyjä vaikutusvaltaisia piirejä, on mahdollista että 
[Ranskan lähettiläs] de Laboylaye ei olisi osoittanut myötä-
mielisyyttä herra Londénille ja kumppaneille.”488 

Ranskan lähettilään puoltava kanta oli keskeistä Suomen näyttely-
projektin onnistumiselle. Siihen tarvittiin Venäjän hallinnon myöntymi-
sen lisäksi myös Ranskan tuki. Nyt kun sekä lähettiläs että ulkoministeri 
olivat hyväksyneet hankkeen, huolta ei enää olisi, sillä Suomen näyttely-
hanke ei hiertänyt korkeita, vaikutusvaltaisia piirejä. Mikäli pikkuliike-
miehet siitä pahastuisivat, keskushallinnon kanta ei muuttuisi. Mikäli 
Suomen asiaa olisivat vastustaneet venäläiset suurliikemiehet, lopputu-
los olisi voinut muuttua. Suomen taloudellinen ja teollinen kehitys suh-
teessa raaka-aineista elävään emämaahan kyllä hiersi venäläisiä liike-
miespiirejä, ja Suomen kansainvälisen kaupan nähtiin kasvavan Venäjän 
kustannuksella. Maailmannäyttelyasiaan tämä ei kuitenkaan vaikutta-
nut rajoittavasti.489 

Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin luoman viestintäkanavan myötä 
suomalaisten liikemiesten paviljonkihanke sai vihreää valoa Pietarista 

                                                                     
486) Smeds 2014a, 158. 
487) Smeds 1996, 222; Smeds 2014a, 166.  
488) CE AE:lle 9.6.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 

Alkuperäinen: “Någon dubbelhet från Giers sidan i denna sak förefall mig alldeles 
otrolig, ty han är såsom fastighetsegare i Finland den mest och bäst (epäselvä) af 
alla ryska ministrar. --- Skulle den finska utställningen s.t.s. autonomi eller af-
skildighet från den ryska, alltför stuckit i näsan vissa mäktiga ryska koterier – är 
det nu möjligt att Laboulaye kunnat visa Mr. Londén & comp mycket litet 
tillmötesgående.”  

489) Kuisma 2014, 101. 
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muutamassa päivässä. Virallisia reittejä pitkin asiaan olisi voinut 
mennä kuukausia, mikäli asia olisi edistynyt lainkaan. Hankkeen 
myötä Casimir Ehrnrooth vahvisti suhdettaan Suomen liikemiespiirei-
hin, jotka hän tunsi melko huonosti. Hänen haasteenaan Suomen mi-
nisterivaltiosihteerin konttorissa oli muissa tehtävissä vietettyjen vuo-
sien jälkeen ohut tarttumapinta suomalaiseen päivänpolitiikkaan. Suo-
men paviljongin epävirallisena suojelijana toimiminen oli sopiva keino 
parantaa suhteita Helsinkiin.490 

Alun lupakysymysten jälkeen näyttelykomitean suurimpana huolena 
oli varainkeruu. Adelaïde Ehrnrooth hyödynsi Rouvasväenyhdistyksen 
ja Suomen Naisyhdistyksen perinteistä rahankeruumuotoa ja kierrätti 
tuttavapiirissään ja sukulaistensa keskuudessa rahankeräyslistoja niin 
Helsingissä kuin Pietarissakin. Casimir Ehrnrooth lahjoitti sisarensa vä-
lityksellä 400 markkaa omia rahojaan hankkeelle, Adelaïde Ehrnroothin 
omasta taloudellisesta avusta hankkeelle ei ole jäänyt merkkejä.491 Ylei-
sesti ottaen Adelaïde Ehrnroothin tapa tukea eri hankkeita oli enemmän 
toiminnallista kuin taloudellista. Sekä Rouvasväenyhdistyksessä että 
omassa hyväntekeväisyystyössään Adelaïde Ehrnrooth oli toimija ja al-
kuunpanija, Casimir Ehrnroothin rooli oli rahoittaa eri instansseja, näyt-
telykomiteasta köyhtyneisiin säätyläisnaisiin. Adelaïde Ehrnroothin ni-
missä olleet keruuluettelot kiersivät myös Pietarin suomalaispiireissä, 
mutta niitä ei luonnollisestikaan kierrättänyt ministerivaltiosihteeri itse, 
vaan Ehrnroothien serkun puoliso Sophie Kraemer.492  

Adelaïde Ehrnroothin toiminta maailmannäyttelykysymyksessä 
noudatteli samaa kaavaa kuin hänen tekemänsä selektiivinen hyvänte-
keväisyystyö. Kuten kunniallisten köyhiensä suhteen, myös tässä hank-
keessa hän tukeutui Casimir Ehrnroothin asemaan ja varallisuuteen. 
Toisen veljen, Robert Ehrnroothin, tuesta maailmannäyttelyhankkeelle 
ei ole merkkejä, eivätkä muutkaan sukupiirin jäsenet osallistuneet toi-
mintaan, lukuun ottamatta Carl Ehrnroothin lesken Lovisa Ehrnroothin 
uutta aviomiestä Konrad (Konni) Zilliacusta. Hän toimi varsin aktiivi-
sesti hankkeessa, mutta ei yhteistyössä Adelaïde Ehrnroothin kanssa. 
Robert ja Casimir Ehrnroothin välisestä kirjeenvaihdosta voi päätellä, 
että Robert Ehrnrooth ei vastaanottanut tai ainakaan edistänyt pyrki-
myksiä päästä hänen kauttaan vaikuttamaan Casimir Ehrnroothin toi-
mintaan virka-asemassaan. Heidän kirjeenvaihtonsa käsittelivät lähes 
yksinomaan perheen ja Seestan kartanon asioita.493 

                                                                     
490) CE AE:lle 17.11.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
491) Keräyslista. Hjalmar Londénin arkisto, KA. 
492) AE CE:lle 6.2.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA.  
493) Johan Casimir Ehrnroothin perhekirjeenvaihtoa sisältävässä kokoelmassa on 17 

Robert Ehrnroothin lähettämää kirjettä. Jokainen näistä kirjeistä käsittelee Ehrn-
roothin sukupiirin tapahtumia tai Seestan kartanoon liittyviä asioita. Esim. RE 
CE:lle 21.4.1891 käsittelee Seestan kartanon päärakennukseen tehtävää 
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Maailmannäyttelyhanke ei juuri Ehrnroothin sisarusten kirjeenvaih-
dossa näkynyt enää kesän ja syksyn 1888 aikana, sen saatua vihreää va-
loa. Adelaïde Ehrnrooth ei raportoinut veljelleen hankkeen etenemisestä 
enää toukokuun 1888 jälkeen eikä Casimir Ehrnrooth välittänyt sisarel-
leen keskushallinnon tunnetiloja Pietarista. Vasta tammikuussa 1889 si-
sarusten kirjeenvaihdossa mainittiin jälleen maailmannäyttely, kun 
Adelaïde Ehrnrooth kertoi veljelleen suuren rahankeruuhankkeen johta-
neen riitoihin komitean sisällä.494 Adelaïde Ehrnrooth pystyi henkilö-
kohtaisesti vetäytymään vaikeasta tilanteesta, sillä hän valmistautui sa-
malla useamman kuukauden pituiseen ulkomaanmatkaan. Hän koki ole-
vansa onnekas siksi, ettei hänen tarvinnut sitoutua riitaiseen näyttelyko-
miteaan erityisen tiiviisti. Näyttely itsessään oli Adelaïde Ehrnroothille 
tärkeä asia, mutta näyttelykomitean toiminta ei ollut hänelle mieluista. 
Hän ei myöskään ollut mukana toiminnassa muuten kuin keruulistojen 
kierrättäjänä ja viestinviejänä Helsingin ja Pietarin välillä.495 

Varainkeruusta nousi todella kahnaus, sillä läpi 1880-luvun esiin-
nousseet puheet suomalaisesta separatismista saivat uutta tuulta sii-
piensä alle Helsingin Seurahuoneella helmikuussa 1889 järjestetyn va-
rainkeruutapahtuman jälkeen. Näyttelyaktiiveihin kuului Lovisa Ehrn-
roothin puoliso Konni Zilliacus, joka oli poliittisesti aktiivinen ja kan-
natti niitä liberaaleja piirejä, jotka pyrkivät korostamaan Suomen ja Ve-
näjän eroavaisuuksia. Tämä oli juuri se joukkio, jonka näkyvyys osana 
Suomen maailmannäyttelykomiteaa hermostutti Hjalmar Londénia ja 
teki Ehrnroothin sisarusten yksityisestä kirjeenvaihdosta viestintäkana-
van keskushallinnon ja maailmannäyttelykomitean välillä. Seurahuo-
neella Zilliacus lausui tilaisuutta varten kirjoittamansa runon, jossa ku-
vaili Suomen asemaa Venäjän rinnalla seuraavasti: 

”Meidän on kerrankin noustava esiin hämärästä, tuotava 
esiin kuva taiteestamme, kyvykkyydestämme ja koulutuk-
sestamme – viimeinkin vapaina siitä pakosta, joka tähän 
saakka on estänyt meidät kilvoittelemasta itsenäisesti.”496 

                                                                     
ikkunaremonttia, RE CE:lle 22.10.1891 Seestaan tilattavia peitteentäytteitä. RE 
CE:lle 21.12.1892 Robert ja Adelaïde Ehrnroothin välistä riitaa, RE CE:lle 
2.2.1893 Robertin syntymäpäiväjuhlia sekä eräiden tuttavien häitä. Johan Casi-
mir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 

494) AE CE:lle 5.1.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
495) AE CE:lle 5.1.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. ”Ack min 

Gud, det blir väl ett bråkande igen!” 
496) Ehrnrooth, 2002, 428; Smeds 2014a, 167. Alkuperäinen: ”Vi måste ock ur dunklet 

träda fram en gång, med bilder av vår konst, vår id och all vår ävlan; Befriade ock 
vi till slut ifån det tvång, som hittills hindrat oss från all självständig tävlan.” 
Käännös ruotsista Smeds 2014a, 167. 



 163 

Zilliacuksen kapinahenkinen runo luettiin venäläistämistoimien ja 
separatismipuheiden varjossa, laajasti seuratussa tilaisuudessa. Lausun-
nan lisäksi runo julkaistiin vielä seuraavana päivänä sanomalehdessä.497 
Adelaïde Ehrnroothin veljelleen lähettämän kirjeen mukaan Woldemar 
von Daehn, joka tuolloin toimi senaatin siviilitoimituskunnan päällik-
könä, uhkasi vielä käännättää runon venäjäksi, jotta Pietarissa nähtäi-
siin, miten suomalaiset todella ajattelevat.498 Tämä huolestutti maail-
mannäyttelykomiteaa suunnattomasti, ja Adelaïde Ehrnrooth pyysi Ca-
simir Ehrnroothia kuuntelemaan herkällä korvalla pääkaupungin reak-
tiota asiaan. Suhtautumisen suomalaisten projektiin tuli pysyä saman-
laisena runosotkusta huolimatta. 

”Jos kuulet jotain epärehellistä suomalaisesta ”separatis-
mista” Pietarissa, tee ajatuksesi selväksi kaikille pelkureille 
ja Suomen-vihaajille, jotka tekevät taas kärpäsestä härkä-
sen.”499  

Kiristyvä ilmapiiri Suomen ja Venäjän välillä oli aiheuttanut sen, että 
pienet asiat, jotka olivat olleet mitättömiä menneinä vuosikymmeninä, 
saivat nyt aiempaa paljon suuremman huomion. Adelaïde Ehrnroothin 
tapa puhua asiasta kärpäsinä ja härkäsinä viittaa siihen, että hän ei ollut 
varsinaisesti huolissaan tekstin seurauksista, mutta veljeä oli silti syytä 
tiedottaa sattumuksesta. Casimir Ehrnroothin tuli puolustaa suomalai-
sia separatismisyytöksiltä ja korostaa venäläisille viranomaisille suoma-
laisten paviljongin liiketaloudellista painotusta. Adelaïde Ehrnrooth oli 
altis huolehtimaan suhteestaan Casimir Ehrnroothiin; tällaisessa tilan-
teessa oli tärkeää, että veljellä, joka nyt jo oli Suomen ministerivaltiosih-
teeri, oli tiedossaan kaikki hankkeeseen ja sen osalta erityisesti Suomen 
ja Venäjän suhteisiin liittyvät käänteet. Veljen tuli tietää, miten tilanne 
Helsingissä eteni, ettei hän tilanteen eskaloituessa joutuisi epämielui-
saan tilanteeseen tai olisi tietämätön asiasta. Adelaïde Ehrnroothin tapa 
sijoittaa sisarussuhteen muodostamaan sosiaaliseen pääomaan näkyy 
selkeästi: hän huolehti tiedonkulusta ja pyrki säilyttämään luottamuksen 
heidän välillään. Yksilöiden välillä olevan luottamuksellisen suhteen 
hoito ja ylläpito on sosiaalisen pääoman säilyttämisessä ja kasvattami-
sessa keskeistä, ja Adelaïde Ehrnroothin tapa tiedottaa veljeään oli hyvä 
esimerkki tämän pääoman hoitamisesta. 

                                                                     
497) K.Z.: Prolog. Den 2:dra februari 1889. Hufvudstadsbladet 3.2.1889, 2. 
498) AE CE:lle, päiväämätön 1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
499) AE CE:lle, päiväämätön 1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: Om Du hör någonting förargligt om någon Finsk ”separatism” i 
P:burg, så ta blott bladet ur munnen på alla skuggrädda eller skadeglade Finn-
hatare, som göra af ett hår och häst.” 



 164 

Kuten sisarusten kirjeenvaihto osoittaa heidän olettaneenkin, sattu-
muksella ei ollut seuraamuksia. Komissaari Londén oli erityisen kiitolli-
nen Ehrnroothin sisaruksille huolimatta siitä, joutuivatko nämä itse asi-
assa tekemään mitään Zilliacuksen runoa ja von Daehnin kuohahdusta 
tasoitellakseen. Casimir Ehrnrooth oli alun perinkin todennut, että kun 
lupa Suomen omalle paviljongille maailmannäyttelyssä oli kerran myön-
netty, päätöstä ei enää peruttaisi. Hänen arvelunsa osuivat oikeaan, eikä 
yhdestä runoselkkauksesta tullut minkäänlaisia seuraamuksia Suomen 
maailmannäyttelyhankkeelle.500 

Itse näyttelyn toteuttamiseen Ehrnroothin sisarukset eivät osallistu-
neet, ja vaikka paljon matkustivatkin, kumpikaan heistä ei edes vieraillut 
Pariisissa näyttelyn aikana. Adelaïde Ehrnrooth vietti alkukesän 1889 ul-
komailla, matkustaen läpi Euroopan Egyptiin, Palestiinaan ja Osmanni-
valtakuntaan.501 Kiertomatkansa jälkeen hän matkusti Helsingin-kodis-
taan kesänviettoon lapsuudenkotiinsa Seestan kartanoon sekä Robert 
Ehrnroothin kartanoon Pernajan Tervikiin. Casimir Ehrnrooth vietti ke-
sänsä Pietarissa ja Seestassa, mutta sai Ranskan-raportteja vanhalta 
koulutoveriltaan, taiteilija Adolf von Beckerilta, joka oli Suomen näytte-
lytoimikunnan taideosaston komissaari. Hän oli tyytyväinen Suomen 
menestykseen mutta ei niinkään siihen, miten muut komissaarit häneen 
suhtautuivat. 

”Kukaan minun virkaveljistäni ei laiminlyö mahdollisuutta 
koristautua hohtavilla ritarikuntien nauhoilla kaikissa 
mahdollisissa tilaisuuksissa. Annan ritarikunnan merkki – 
jos Veli voisi hankkia minulle sellaisen – nostaisi huomatta-
vasti minun osakkeitani monen silmissä. Tämän vuoksi 
minä alistan harkittavaksi, enkö minä ansaitsisi tätä kun-
niamerkkiä.”502 

Casimir edesauttoi mielellään von Beckerin pyrkimystä Pyhän An-
nan ritarikunnan arvomerkin saajaksi, mutta venäläinen arvomerkkiko-
neisto ei sallinut aikatauluista poikkeamista, ja Beckerin hakemus ehti 
vasta vuoden 1890 nimityksiin.503 

Myös muita arvonimiä myönnettiin, sillä maailmannäyttelyn jälkeen 
Suomen komitea ehdotti Adelaïde Ehrnroothille Officier d’Academie -ar-
vonimeä. Toinen samalla arvonimellä palkittu oli kuoronjohtaja Gösta 
Solhström, jonka kuoro esiintyi Suomen paviljongissa Pariisissa. Arvo-
nimet myönsi Ranskan presidentti ja samassa yhteydessä palkittiin myös 

                                                                     
500) Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin kirjeenvaihto ei enää käsittele tätä selkkausta, 

eikä muutkaan lähteet tue väitettä, että Suomen komitean ja Venäjän hallinnon 
suhteet olisivat tilaisuuden jälkeen kiristyneet. Smeds 1996, 233–234. 

501) Ehrnrooth 1889, passim. 
502) Adolf von Becker Casimir Ehrnroothille 26.5.1889. Ehrnrooth 2002, 429. 
503) Ibid. 
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muita Suomen näyttelytoiminnan edistämisessä kunnostautuneita: tai-
teilija Albert Edelfelt nimitettiin kunnialegioonan komentajaksi, 
Theodor von Frenckell kunnialegioonan luutnantiksi ja edellämainittu 
taiteilija Adolf von Becker Officier de l’Université -arvonimellä.504 Aloit-
teet arvonimien saajiksi tulivat aina kunkin maan komissaarilta, joten 
nimitys osoittaa Hjalmar Londénin arvostaneen Adelaïde Ehrnroothin 
luomaa yhteyttä Pietariin. Muut arvonimen saaneet henkilöt olivat Ehrn-
roothia tuntuvasti aktiivisemmin mukana Pariisin näyttelyssä: taiteili-
joina, johtamassa alakomiteoita, osastoja tai kuoroja. Adelaïde Ehrn-
rooth osallistui maailmannäyttelytoimintaan kierrättämällä rahanke-
räyslistoja ja pitämällä yhteyttään veljeensä Pietarissa. Tällä tavoin 
Ehrnrooth kykeni kuitenkin vakauttamaan tilannetta maailmannäytte-
lyn järjestelyjen suhteen, oikaisemaan väärinymmärryksiä ja huolehti-
maan, että komitean kannalta oikea tieto saavutti viranomaiset Pieta-
rissa. Kirjeessään Londén kiittää Adelaïde Ehrnroothia ”pitkäaikaisesta 
lämpimästä ja pyyteettömästä työstä, ja erityisesti syvästä kiinnostuk-
sestanne maailmannäyttelyn onnistumista kohtaan.” Ehrnroothille 
kunnianosoitus oli mieluinen, ja hän kantoi lähes aina kunniamerkkiin 
kuulunutta ruusuketta vaatteissaan.505 

Maailmannäyttelyn jälkipeli aiheutti Hjalmar Londénille suuria ta-
loudellisia haasteita. Kun näyttely oli ohi, muulle komitealle paljastui, 
että yksin budjettivastuussa ollut Londén oli tehnyt 40 000 markan ve-
lan Suomen maailmannäyttelykomitean nimissä. Komitealla ei ollut 
mahdollisuutta selviytyä velasta, vaan se yritti vedota kansalaisiin ja ins-
tituutioihin saadakseen velan maksettua. Pyrkimykseen myötämielisesti 
suhtautunut Nya Pressen nimitti velkaa Suomen kunniavelaksi, joka tuli 
maksaa siitä menestyksestä, jota Suomelle maailmannäyttelyssä oli tul-
lut.506 Kaikki eivät olleet kuitenkaan samaa mieltä, sillä velka johti pitkä-
aikaisiin oikeustaisteluihin ja riitoihin maailmannäyttelykomitean jä-
senten välillä. Rahoitusta sen kuittaamiseksi yritettiin löytää jälleen 
myös rahankeruulistojen ja -tapahtumien avulla. Tätä varten asetettiin 
uusi komitea, jonka jäseneksi kutsuttu Adelaïde Ehrnrooth sai tehtäväk-
seen tiedustella Casimir Ehrnroothilta mahdollisuutta saada Venäjän 
valtion tukea tämän velan kuittaamiseen.507 Käytännössä Adelaïde Ehrn-
rooth toivoi komitean saavan rahoitusta ministerivaltiosihteerin käsi-
kassasta, jonka käytöstä viranhaltija sai päättää melko vapaasti.508 

                                                                     
504) Nyheter för dagen. Nya Pressen 3.11.1889, 2. 
505) HL AE:lle 16.11.1889. Adelaïde Ehrnroothin kirjeenvaihto, SA; Alfthan 1966, 15. 
506) En hedersskuld för landet. Nya Pressen 2.10.1889 (267A), 2. Nya Pressenin muk-

aan Suomi sai Pariisista 10 kultamitalia, 19 hopeamitalia ja 8 pronssimitalia sekä 
3 kunniamainintaa. Maailmannäyttelypaviljonki tuli kokonaisuudessaan maksa-
maan noin 100 000-150 000 markkaa. Smeds 1996, 247. 

507) Smeds 2014b, 175; Ehrnrooth 2002, 416. 
508) AE CE:lle 3.10.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
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Vaikka Casimir Ehrnrooth oli usein altis auttamaan sisartaan, tässä 
tapauksessa hän joutui antamaan yksiselitteisen kieltävän vastauksen. 
Hän ei järjestänyt yksityiselle hankkeelle valtion rahoitusta, kun alusta 
saakka oli ollut selvää, että virallinen Venäjä ei osallistunut mitenkään 
maailmannäyttelyyn. Hän muistutti komiteaa myös siitä, että Hjalmar 
Londén ei ollut yksin maailmannäyttelyhankkeen alkaessa, vaan hänellä 
oli liikemiehistä koostunut sisäpiiri ympärillään. Mikä oli heidän vas-
tuunsa tilanteesta? Rahakysymyksestä Casimir Ehrnrooth keskusteli si-
sarensa lisäksi myös kenraali Frithiof Neoviuksen kanssa, ja korosti hä-
nenkin kanssaan käymissään keskusteluissa sitä, että Londénin takaa-
jina näyttelyhankkeessa oli peräti 22 luotettavaa suomalaista liike-
miestä, joiden pitäisi nyt huolehtia Suomen ja Londénin ”kunniave-
lasta”.509 Hjalmar Londénin jatkuvasti muuttuvat budjetit ja itsevaltai-
nen suhtautuminen maailmannäyttelyhankkeeseen olivat kuitenkin kar-
kottaneet hänen kumppaninsa. Loppujen lopuksi tämä joutui henkilö-
kohtaiseen vastuuseen hankkeen huonosta taloudenpidosta.510 

Siinä missä Casimir Ehrnrooth pystyi käyttämään ministerivaltio-
sihteerin omaa käsikassaa varsin huolettomasti Adelaïde Ehrnroothin 
masinoimiin hyväntekeväisyyskohtaisiin tai esimerkiksi Otto Donnerin 
kansatieteellisten tutkimusmatkojen hyväksi, maailmannäyttelyn koh-
dalla hän ei kokenut voivansa hyödyntää näitä rahoja. Ministerivaltio-
sihteerin henkilökohtaisiin menoihin varattu käsikassa oli yksiselittei-
sesti valtion varallisuutta eikä sitä voinut käyttää hankkeeseen, jolta 
valtio oli evännyt taloudellisen tuen. Casimir vastaanotti kuitenkin 
Adelaïde Ehrnroothin jälleen Pietariin lähettämän keräyslistan. Hän 
lahjoitti itse yksityishenkilönä 400 markkaa, minkä lisäksi moni muu-
kin Pietarin suomalaisista virkamiehistä osallistui vielä yhteen maail-
mannäyttelykeräykseen.511 

Suomen ensimmäisen itsenäisen maailmannäyttelyosallistumisen 
onnistuminen vaati toimivaa viestintäyhteyttä Helsingin ja Pietarin vä-
lillä. Oma paviljonki poliittisesti turbulenttina aikana oli lähes mahdo-
tonta toteuttaa ilman suoraa yhteyttä Venäjän hallintoon. Kuten Konni 
Zilliacuksen runo varainkeruutilaisuudessa osoitti, väärinkäsitysten ja 
nopeiden johtopäätösten vaara oli suuri ja Suomen itsehallinnon supis-
taminen todellinen uhka. Maailmannäyttelyhanke osoitti, että Adelaïde 
Ehrnrooth oli aktiivinen toimija myös yleispoliittisissa asioissa aikana, 
jolloin naisten poliittinen vaikuttaminen painottui yhdistystoimintaan ja 
lehtikirjoituksiin. Nämä olivat ilman muuta myös hänen foorumeitaan, 
mutta perinteisen vaikuttamisen ohella hän pystyi hyödyntämään hyvin 
laajasti läheistä suhdettaan veljeensä ja sen myötä toteuttamaan suoraa 

                                                                     
509) CE AE:lle 8.10.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
510) Smeds 2014b, 175. 
511) Ehrnrooth 2002, 432. 
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poliittista vaikuttamista. Vaikka hän oli naisena osa sukupuolensa vuoksi 
marginalisoitua ryhmää, hän pystyi tuottamaan ihmissuhteistaan sosi-
aalista pääomaa, joka hyödytti häntä sekä hänen oman, marginalisoidun 
ryhmänsä sisällä että laajalla poliittisella kentällä. Tämä osoitti suoma-
laisen sivistyneistön luoman eliittiverkoston olleen sukupuolen näkökul-
masta avoin – se ei sulkenut ulkopuolelleen naispuolista yksilöä, joka oli 
hyvin verkottunut ja siten yhteisön toiminnalle hyödyllinen.512  

Samanlaista suoraa vaikuttamistyötä nähtiin myös valtiopäiväedus-
tajien ja heidän puolisoidensa välillä. Adelaïde Ehrnrooth koki myös voi-
vansa neuvoa ja opastaa nuorempaa veljeään maailmannäyttelyhank-
keessa – sisar kertoi, kenelle tämän kannatti puhua ja miten tämän pi-
täisi asiassa toimia. Casimir Ehrnrooth myös huomioi sisarensa ehdo-
tukset ja neuvot, jotka koskivat suoraan tämän viranhoitoa. Sukupuolella 
ei ollut merkitystä sille, missä määrin Adelaïde Ehrnroothin mielipiteillä 
oli painoarvoa hänen veljelleen. 

5.4. Kansansivistystä ja ongelmanratkaisua  

1880-luvun lopulla ja 1890-luvun alkupuolella Adelaïde Ehrnrooth yl-
läpiti yhteydenpitoa veljensä Casimir Ehrnroothin ja Suomen maail-
mannäyttelykomitean välillä, minkä lisäksi hän kirjoitti runsaasti ar-
tikkeleita sanoma- ja aikakauslehtiin sekä teki pitkän kiertomatkan 
Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Tärkeä hanke hänelle oli myös Sees-
tan kartanon alaisen kansakoulun uudistaminen. Siinä Ehrnroothin si-
sarukset, ensin Carl Ehrnrooth, myöhemmin Adelaïde ja Casimir Ehrn-
rooth, olivat varsin keskeisessä roolissa. Kansakouluhankkeen lähempi 
tarkastelu osoittaa Ehrnroothin sukupiirin ja sen yksittäisten jäsenten 
paikallisen vaikutusvallan Nastolan pitäjässä ja tavan, millä sukupiirin 
sisäisiä asioita pystyttiin järjestelemään laajojen verkostojen ja yhteis-
kunnallisen osaamisen avulla. 

Vuonna 1873 kuollut Seestan kartanon isäntä Carl Ehrnrooth suunnit-
teli pitkään perustavansa kansakoulun kartanon maille. Aatteiltaan libe-
raali talousmies piti kansan koulunkäyntiä maan kehityksen kannalta tär-
keimpänä mahdollisena sijoituksena: ”Ei voi löytyä tuottavampaa sijoi-
tusta rahoille, puhuakseni vain taloudellisesta näkökulmasta, kuin kan-
sakoulut”.513 Nastolan pitäjässä kansakoulujen perustamisesta käytiinkin 
keskustelua 1860-luvun puolivälistä saakka. Carl Ehrnrooth ja Koiskalan 

                                                                     
512) Vainio-Korhonen 2008b, 91. Ogilvie 2004 on osoittanut esimodernin ajan 

saksankielisen Euroopan kiltajärjestelmän jättäneen marginaaliset ryhmät 
ulkopuolelleen ja siten evännyt näiltä pääsyn killan muodostaman sosiaalisen 
pääoman äärelle. 

513) Adel 1872, 88. Alkuperäinen: ”--- att det icke kan utfinnas någon mera render-
ande placering för penningar, för att blott tala ur ekonomisk synpunkt, än till 
folkskolor.” Samasta aiheesta ks. Hilpinen 2017, 149. 
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kartanon isäntä Lennart af Forselles olivat kiertokoulunopettaja Juho Ar-
velinin ohella ajatuksen suurimpia puolestapuhujia. Alkuvuonna 1865 pi-
täjässä kiersi jo huhuja, että ensimmäinen kansakoulu perustettaisiin 
Seestan kartanon alueelle, kartanon äidiltään vastikään ostaneen Carl 
Ehrnroothin lahjoittamiin tiloihin. Sijaintia pidettiin syrjäisenä suhteessa 
kirkonkylään, mutta ajatusta muuten erityisen kannatettavana. Pitäjän 
huonon taloudellisen tilanteen vuoksi pitäjänkokous kuitenkin jahkaili 
kansakoulukysymyksen suhteen, ja lopulta Nastolan ensimmäinen kansa-
koulu perustettiin Koiskalan kartanon yhteyteen syksyllä 1870. Carl Ehrn-
roothin oma hanke toteutui vasta hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1874. 
Silloin Seestan kartanoon kuuluvalle Sipuran tilalle perustettiin Sipuran 
kansakoulu. Syksyllä 1887, kartanon ollessa jo Casimir Ehrnroothin omis-
tuksessa, tuli ajankohtaiseksi koulun uudistaminen. Tähän oli ensisijai-
sena sytykkeenä Hämeen läänin koulutarkastajan koulun johtokunnalle 
lähettämä kirje, jossa vaadittiin uuden, kouluylihallituksen vaatimukset 
täyttävän koulurakennuksen rakentamista ja samalla koulun siirtämistä 
soveliaammalle paikalle. Sipuran tila oli melko syrjässä Ahtialan kylän 
asutuskeskuksesta, Lahteen menevän maantien varrella. Alkuperäinen 
koulurakennus oli palanut, ja uudet tilat olivat puutteelliset. Kunnollisessa 
koulurakennuksessa ja uudella paikalla koulu palvelisi paremmin Ahtialan 
kylän ja Seestan kartanon lapsia.514  

Ehrnroothien aktiivisuus koulukysymyksessä oli yhteneväistä sää-
dyn yleisen toiminnan kanssa. Hämeen läänissä paikalliset aatelissuvut 
olivat varsin aktiivisia toimijoita kansakoulukysymyksen suhteen. Edellä 
mainitut aatelismiehet Lennart af Forselles ja Carl Ehrnrooth istuivat 
molemmat Nastolan ensimmäisessä koulujohtokunnassa, ja myös muut 
pitäjän aateliset olivat kiinnostuneita kansan sivistämisestä. Vuoden 
1866 kansakouluasetus siirsi vastuun opetuksen järjestämisestä kirkolta 
kunnalle, mutta aatelin ohella kirkonmiehet olivat edelleen usein aloit-
teentekijöinä kansakoulujen perustamisessa. Hämeen läänissä papisto 
oli aloitteentekijänä 56 % kansakoulujen perustamisessa, kun aateli ja 
suurporvaristo teki aloitteen 39 % tapauksista.515 

Seestan kartano oli siirtynyt Casimir Ehrnroothin omistukseen 
vuonna 1883 tämän ostettua kartanon edesmenneen veljensä Carl Ehrn-
roothin perillisiltä. Seestan kartanon isäntänä hän oli myös Sipuran kan-
sakoulun johtokunnan puheenjohtaja. Pietarissa asunut Casimir Ehrn-
rooth ei itse ollut Nastolassa edistämässä kansakoulun asiaa ennen 
vuotta 1892, mutta hän nimesi sisarensa Adelaïde Ehrnroothin koulun 

                                                                     
514) Jutikkala ja Nikander 1946, 462; Mäkelä 1982a, 401–405, 419; Ehrnrooth 2002, 

455. 
515) Mäkelä 1982a, 406; Syväoja 2004, 37; Laamanen 2000, 74. Laamanen käyttää 

termiä ”sivistyneistö”, joka pitää sisällään aatelin sekä suurporvarit, tehtailijat ja 
ruukinpatruunat. 
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epäviralliseksi valvojaksi. Koulun johtokunnan kokouksissa Casimir 
Ehrnroothin sijaisena toimi Seestan pehtoori K.W. Wikström, mutta 
Adelaïde Ehrnroothin epävirallinen rooli Sipuran koulun uudistami-
sessa Seestan kansakouluksi oli suuri.516 

Tilapäiseksi tarkoitettu Sipuran koulurakennus ei vastannut enää 
1880-luvun viime vuosina tarkoitustaan. Ränsistyneen rakennuksen 
korvannut uusi koulu rakennettiinkin Casimir Ehrnroothin omalla kus-
tannuksella Seestan kartanon maille loppukesällä 1889. Samalla koulu 
siirtyi lähemmäs kartanoa ja sen nimi muuttui Sipuran koulusta Seestan 
kouluksi. Adelaïde Ehrnrooth huolehti veljensä valtuuttamana kaikista 
kouluprojektin etenemiseen liittyneistä yksityiskohdista. Hän oli tiiviisti 
yhteydessä kansakoulujen ylitarkastaja Berneriin varmistaakseen pro-
jektin vauhdikkaan etenemisen. Lokakuussa 1889 Adelaïde Ehrnrooth 
sai kuulla ylitarkastajalta, että uuden koulurakennuksen piirustukset ei-
vät täyttäneet kouluylihallituksen vaatimuksia. Adelaïde Ehrnrooth kor-
jasi asian neuvokkaasti: 

Lain mukaan koulunopettajalla tulee olla kaksi huonetta ja 
keittiö. Sinun piirustuksessasi oli vain yksi huone, ja vierei-
nen huone oli pukeutumishuone. Minä ajattelin heti, kuten 
voit uskoa, että raaputetaan pois ”pukeutumishuone” ja kut-
sutaan molempia huoneita opettajattaren huoneiksi. --- 
Nuolena juoksin rakennusvirastoon. Seuraavana päivänä 
palasin Bernerin luo uuden piirustuksen kanssa, johon hän 
ihastui. Kun korkean kouluhallituksen saa näin helposti tyy-
tyväiseksi, saa olla tyytyväinen ja maksaa muutaman mar-
kan, minkä uudet piirustukset Sinulle maksoivat!”517  

Piirustuksia korjattaessa itse koulurakennus oli itse asiassa jo val-
mistunut ja käytössä. Suhdeverkostoaan hyödyntämällä Adelaïde 
Ehrnrooth sai alun perin väärin piirretylle rakennukselle hyväksyn-
nän viranomaisilta.518 

                                                                     
516) Maalaiskansakoulujen vuosikertomukset 1888–1889, Hämeen ja Kuopion läänit, 

Ep:21, Kouluhallituksen kansanopetusosaston I arkisto, KA: CE AE:lle 8.10.1889, 
Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 

517) AE CE:lle 3.10.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Skollärarinnan bör, enligt lag, ha två rum och kök. På Din ritning 
hade hon blott ett rum; rummet bredvid var kalladt afklädningsrum. Jag hade 
genast, som Du väl kan tänka, den fyndigheten att föreslå en utskrapning af ru-
briken ”afklädningsrum” och kalla båda rummen skollärarinnans. – Som en pil 
for jag af till byggnadskontoret och följande dag kom jag till Berner med en rit-
ning som han blef förtjust uti. När höga skolstyrelsen kan tillfredställas med så 
litet, så må man vara nöjd och betala några mark, som den nya ritningen kostade 
Dig.” 

518) Sipuran koulun vuosikertomus, joka on päivätty 6. heinäkuuta 1889, kertoo kou-
lurakennuksen olevan jo lähes valmis. Tämän perusteella voi olettaa, että loka-
kuussa 1889, kun piirustukset osoittautuivat lainvastaisiksi, rakennus oli jo 
käytännössä rakennettu. Maalaiskansakoulujen vuosikertomukset 1888–1889, 
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 Sipuran koulu jatkoi toimintaansa Seestan kouluna lukukaudesta 
1889–1890 eteenpäin. Samalla koulun oppilaiden määrä lisääntyi tun-
tuvasti, mikä kertoo uuden koulun sijainnin olleen aiempaa parempi. 
Nastolan pitäjässä oli tuolloin kolme kansakoulua, Seestan koulun li-
säksi myös Koiskalan kartanolla sekä pitäjän kirkonkylällä sijaitsivat 
omat kansakoulunsa. Noin kolmenkymmenen oppilaan Seestan kansa-
koulu oli näistä kolmesta pienin.519 Se oli leimallisesti Ehrnroothien 
koulu – sen lisäksi, että se sijaitsi kartanon mailla ja oli rakennettu ko-
konaan Casimir Ehrnroothin kustannuksella, Ehrnroothit tukivat kou-
lun toimintaa taloudellisesti, lahjoittamalla koululleen milloin urkuhar-
monin tai kamiinan, milloin joulukuusen. Maalaiskansakouluksi Seestan 
koululla oli myös varsin huomattava 240 niteen laajuinen kirjasto. Sees-
tan Ehrnroothit pitivät koulua omanaan, oman määräysvaltansa alai-
sena. Tämän osoitti jo tapa, millä koulun opettajat valittiin.520  

Kesällä 1889, palattuaan Suomeen Lähi-idän kiertomatkaltaan, Ade-
laïde Ehrnrooth käynnisti etsinnän löytääkseen täydellisen opettajatta-
ren tulevan uuden koulun palvelukseen. Pitkäaikaisen opettajan Juho 
Arvelinin seuraajaksi Ehrnroothit toivoivat nimenomaan naisopettajaa. 
Naispuolisten opettajien määrä lisääntyi tuntuvasti suomalaissa kansa-
kouluissa 1890-luvun alussa, sillä opetustyö tarjosi helposti melko var-
man toimeentulon säätyläisnaisille. Naisopettajien suosioon vaikutti 
naisten palkkataso, joka oli miesopettajien palkkatasoa alhaisempi. Kun 
vuodesta 1874 Sipuran kansakoulussa opettanut ja kokemuslisää ansain-
nut Juho Arvelin saatettiin korvata edullisemmalla naisopettajalla, las-
kivat koulun kustannukset merkittävästi.521  

                                                                     
Hämeen ja Kuopion läänit, Ep:21, Kouluhallituksen kansanopetusosaston I 
arkisto, KA. 

519) Jakamattoman kouluhallituksen arkisto / muut luettelot Bb:1–5, Kouluhal-
lituksen kansakoulujen ylitarkastajan arkisto, KA. Maalaiskansakoulujen 
vuosikertomukset 1889–1895, Hämeen ja Kuopion läänit, Ep:26, Kouluhal-
lituksen kansanopetusosaston I arkisto, KA. Seestan kansakoulun oppilasmäärä 
vuosina 1889–1895 oli keskimäärin 33 oppilasta. Sukupuolijakauma ilmoitetaan 
ainoastaan lukuvuodelta 1890–1891, jolloin oppilaita oli 37 lasta, joista poikia 23 
ja tyttöjä 14. Vuonna 1888 Seestan koulua edeltäneessä Sipuran kansakoulussa oli 
23 oppilasta. 

520) Maalaiskansakoulujen vuosikertomukset 1889–1890, Hämeen ja Kuopion läänit, 
Ep:26, Kouluhallituksen kansanopetusosaston I arkisto, KA; Maalaiskansakoulu-
jen vuosikertomukset 1891–1892, Hämeen ja Kuopion läänit, Ep:36, Kouluhal-
lituksen kansanopetusosaston I arkisto, KA; Maalaiskansakoulujen vuosikerto-
mukset 1893–1894, Hämeen ja Kuopion läänit, Ep:44, Kouluhallituksen kan-
sanopetusosaston I arkisto, KA. 

521) AE CE:lle 13.8.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; CE 
AE:lle 19.9.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. Vastavalm-
istuneen naisopettajan palkka oli noin 800 markkaa vuodessa, kun miesten 
vastaava oli 1000 markkaa. Kokenut opettaja, kuten Juho Arvelin, tienasi 1200 
markkaa ja lisäksi eläkkeen. Ollila 2000a, 44; Mäkelä 1982a, 412. 
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Adelaïde Ehrnroothin etsintä tuotti tulosta, ja syyskuussa sopiva eh-
dokas oli löytynyt: neiti Selma Helander oli juuri valmistumassa Helsin-
gin jatko-opistosta, jossa tämä oli käynyt kolmivuotisen pedagogisen 
kurssin. Helander oli myös Adelaïde Ehrnroothin aatesisar, sillä hän 
kuului Suomen Naisyhdistykseen ja kirjoitti aktiivisesti Koti ja Yhteis-
kunta -aikakauslehteen, joka oli Hemmet och Samhället -julkaisun 
ohella toinen yhdistyksen lehdistä.522 Ehrnrooth oli löytänyt Helanderin 
omien verkostojensa välityksellä. Opettajaa kansakouluun ei kuitenkaan 
valittu ainoastaan Ehrnroothien mieltymysten perusteella, vaan viralli-
sen päätöksen teki Seestan koulun johtokunta. Casimir Ehrnroothin joh-
tama elin sai toimeen vain yhden hakemuksen: Selma Helanderin.523  

Pian hakemuksen lähettämisen jälkeen Adelaïde Ehrnrooth sai kui-
tenkin kuulla tuttavaltaan, kansakoulujen ylitarkastaja Berneriltä, että 
mikäli Ehrnroothit haluaisivat koululleen täydet valtionavustukset, 
opettajan tuli olla muodollisesti pätevä ja siten valmistunut Jyväskylän 
opettajaseminaarista. Vain jatko-opiston käyneenä Selma Helander ei 
täyttänyt vaatimuksia, eikä hän siten voinutkaan ryhtyä toimeen Seestan 
kansakoulussa. Valtionavustuksistaan Ehrnroothit eivät halunneet luo-
pua, joten paikka täytettiin lopulta tavallisen hakuprosessin kautta. 
Seestan koulun johtokunta valitsi 16 hakijasta Seestan koulun opetta-
jaksi Maria Svahnin, joka kuitenkin kieltäytyi tarjouksesta. Koulun opet-
tajaksi valittiin kuopiolainen Loviisa Horttanainen, ja koulun entinen 
opettaja Juho Arvelin jäi jäseneksi koulun johtokuntaan.524  

Seestan kansakoulu, sen rakennus ja opettajavalinta palveli osaltaan 
ratkaisukeinona perheen sisäisiin ongelmiin. Adelaïde ja Casimir Ehrn-
roothin toive saada naisopettaja kouluunsa liittyi taloudellisten etujen li-
säksi erääseen perhepiirin ongelmaan: heidän veljensä Carl Ehrnroothin 
pojan, Carl Gustaf Robert Ehrnroothin aviottomaan lapseen Seestan pal-
velijattaren Maria Långin kanssa. Tuoreesta kansakoulunopettajasta 
kaavailtiin keväällä 1885 syntyneen Ingeborg Långin huoltajaa.525  

Isänsä nuorena menettänyt, maailmantuskaan taipuvainen Carl 
Gustaf Ehrnrooth oli viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Seestan kar-
tanossa. 1880-luvun puolivälissä tuolloin 22-vuotiaalla Carl Gustaf 
Ehrnroothilla oli ollut suhde Seestan kartanossa piikana työskennelleen 
Maria Långin kanssa. Heidän tyttärensä Ingeborg Lång syntyi 
1.5.1885.526 Tämä ei sinällään ole epätyypillinen tapaus suomalaisessa 

                                                                     
522) Koskela 2001. 
523) AE CE:lle 13.9.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA.  
524) AE CE:lle 19.9.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; 

Maalaiskansakoulujen vuosikertomukset 1889-1890, Hämeen ja Kuopion läänit, 
Ep:26, Kouluhallituksen kansanopetusosaston I arkisto, KA. 

525) AE CE:lle keväällä 1885, päiväämätön ja AE CE:lle 21.10.1888. Johan Casimir 
Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

526) Nastolan seurakunnan kirkonkirjat, Syntyneet/Kastetut 1885, 205, KA. AE CE:lle 
päiväämätön 1885, Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
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kartanomaailmassa, mutta poikkeuksellista oli Carl Gustaf Ehrnroothin 
suhtautuminen tapahtumaan. Tulokas merkittiin Nastolan seurakunnan 
kirkonkirjoihin aviottomana, mutta hänen kummikseen merkittiin vouti 
Gustaf Karlssonin ja hänen vaimonsa Henrikan lisäksi maanviljelijä Carl 
Gustaf Ehrnrooth. Aatelisherran myöntyminen palvelijattaren aviotto-
man lapsen kummiksi ei ollut tavallista, vaan kertoo lapsen äidin ja kum-
min läheisestä suhteesta.527 

Kartanonherrojen sukupuolisuhteet palvelijoihin olivat yleensä ohi-
meneviä. Carl Gustaf Ehrnroothin ja Maria Långin välillä oli syvempi vi-
vahde, minkä Carl Gustaf Ehrnroothin kummisuhde heidän lapseensa 
osoittaa. Ehrnroothin sukupiiri elätteli ajatusta, että Maria Lång lapsi-
neen lähtisi kartanosta työsuhteensa päätyttyä marraskuussa 1885 ja 
poistaisi siten ongelman näköpiiristä. Carl Gustaf Ehrnrooth vastusti 
ajatusta ja uhkasi sukuaan skandaalilla: mikäli Maria Långin työsuh-
detta ei uusittaisi, hän lähtisi tytön perään, veisi tämän vihille tai peräti 
jäisi asumaan tämän kanssa avoliittoon. 528 Tätä tiivis sukuyhteisö ei voi-
nut hyväksyä, vaan Maria ja Ingeborg Lång saivat jäädä Seestaan, ja Carl 
Gustaf Ehrnrooth ryhtyi lapsen kummiksi. Carl Gustaf Ehrnroothin toive 
olla lapsen kummina syntyi halusta luoda puolivirallinen suhde lap-
seensa, kun avioliitto äidin kanssa ei ollut mahdollinen. Hän halusi kun-
nioittaa sukunsa toivetta, mutta suojella samalla jälkikasvuaan. Ehrn-
roothin sukupiiri suhtautui vastentahtoisesti siihen, että seudulla ylei-
sesti tunnettu suvun avioton jälkeläinen asuisi Seestan renkituvassa, ja 
pieni Ingeborg Lång eli elämänsä ensimmäiset vuodet erossa äidistään, 
ylemmän palvelusväen – meijerikön, pehtoorin rouvan ja myös opetta-
jattaren – huolehdittavana.529 

Adelaïde ja Casimir Ehrnrooth keskustelevat Ingeborg Långin koh-
talosta kirjeenvaihdossaan läpi 1880-luvun viimeisten vuosien. Heidän 
ratkaisunsa oli, että lapsi tulisi Seestan koulun opettajattaren hoidetta-
vaksi ja asumaan uuteen koulutaloon. Kunhan hän hieman kasvaisi, In-
geborg voisi siirtyä asumaan itse kartanoon. Perheetön Casimir Ehrn-
rooth suunnitteli jo 55-vuotiaana eläkevuosiaan ja kaavaili Ingebor-

                                                                     
527) Nastolan seurakunnan kirkonkirjat, Syntyneet/Kastetut 1885, 205, KA. 
528) AE CE:lle päiväämätön 1885, Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Kir-

jeessään Adelaïde Ehrnrooth mainitsee Robert Ehrnroothin jo kirjoittaneen asi-
asta Casimir Ehrnroothille. 

529) Kirkonkirjoihin Carl Ehrnrooth on merkitty lapsen kummiksi, mutta perhe-
kirjeissä hänestä puhutaan avoimesti lapsen isänä. Nastolan seurakunnan kir-
konkirjat, Syntyneet/Kastetut 1885, 205, KA; AE CE:lle, päiväämätön kirje (kev-
äällä 1885) ja AE CE:lle 21.10.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:217, KA. Nastolan pitäjän lastenkirjassa v. 1880–1889 Ingeborg Lång on mer-
kitty äitinsä nimen alle, mutta v. 1890–1899 lastenkirjassa hänet oli merkitty kar-
tanon ensimmäiselle sivulle kasvattityttärenä. Nastolan seurakunnan lastenkirjat 
1880–1889, 13; Nastolan seurakunnan lastenkirjat 1890–1899, 9, KA. 
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gista kasvattitytärtä, seuraneitiä ja vanhuuden huolenpitäjää itsel-
leen.530 Syy siihen, että Ehrnroothit ehdottomasti halusivat uuteen kou-
luunsa naisopettajan, ei ollut siis yksinomaan säästäväisyys ja nais-
opettajien alhaisempi palkkataso, vaan halu saada Ingeborg Långille 
kasvattaja ja huolenpitäjä. Jotta lapselle saataisiin hyvä, lastenkasva-
tukseen erikoistunut huoltaja, piti opettaja kartanon maille suunnitel-
tuun kouluun valita sen mukaisesti: 

”Kun Sinä tulevaisuudessa saat uuden kansakouluraken-
nuksesi valmiiksi, aion minä, vanhan ystäväni Hyménin 
kautta, hankkia sinulle todella hyvämaineisen opettajatta-
ren. Hänelle Sinä voit antaa Ingeborgin täysihoitoon.”531 

Paha takaisku sisarusten suunnitelmalle tuli, kun Adelaïde Ehrnroot-
hin huolellisesti omista tuttavaverkostoistaan ennakkoon valitsema opet-
taja, Selma Helander, ei voinutkaan aloittaa toimessaan ja samalla Inge-
borgin kaitsijana. Opettajaksi valittu Loviisa Horttanainen ei halunnut ot-
taa vierasta pikkutyttöä vastuulleen, ja Ingeborg Lång jäi Seestan myllä-
rintyttären huollettavaksi.532 Horttanaisen lopetettua työnsä Seestan kou-
lussa keväällä 1892 tuli hänen tilalleen Hilma Sutinen. Hän otti Ingeborg 
Långin luokseen asumaan 300 markan vuotuisesta lisäpalkkiosta ja suh-
tautui pieneen ottolapseensa myötämielisesti. Ingeborg Lång ei kuiten-
kaan kauaa asunut Sutisen luona, sillä jo tammikuussa 1893 hän sai kodin 
Marieforsin kartanosta Kellokoskelta, isänsä äidin Lovisa Zilliacuksen 
luota. Lovisa Zilliacus olisi halunnut ottaa lapsen luokseen jo aiemmin, 
mutta hänen puolisonsa Konni Zilliacus oli vastustanut ajatusta.533  

Zilliacusten avioliitto päättyi sotkuiseen ja pitkään eroprosessiin 
1890-luvun alkuvuosina, ja sen jälkeen Lovisa, joka otti eron jälkeen su-
kunimekseen jälleen Ehrnrooth, oli vapaa toimimaan asian suhteen ha-
luamallaan tavalla. Hänen pienen pojantyttärensä isä, Carl Gustaf Ehrn-
rooth, oli tehnyt itsemurhan syksyllä 1890. Lapsen äiti, Maria Lång, oli 
puolestaan vaihtanut palveluspaikkaa Hollolan pitäjään.534 Ingeborg 
Lång otettiin nyt asumaan isoäitinsä luo:  

”Marieforsista kuulemme, että pieni Ingeborg on erittäin 
tyytyväinen ja onnellinen, erityisesti siksi, ettei hänen enää 

                                                                     
530) AE CE:lle 12.10.1888, 21.10.1888, 19.9.1889, 24.11.1889. Johan Casimir Ehrn-

roothin kokoelma, PR:217, KA. 
531) AE CE:lle 12.10.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”När i framtiden Du får Din nya folkskolebyggning färdig, skall jag 
genom min gamle vän Hymén skaffa Dig dit en riktigt välkänd lärarinna och till 
henne skulle Du ju kunna inackordera Ingeborg.” 

532) AE CE:lle 19.9.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
533) CE AE:lle 19.9.1892. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA; AE 

CE:lle 21.10.1888 ja 15.1.1893; Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
534) Muuttaneiden kirja 1891, 83. Nastolan seurakunnan arkisto, KA. 
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tarvitse palata opettajattaren luo. Minun mielestäni pieni 
tyttö on nyt saapunut niiden ihmisten luokse, joiden luo hän 
kuuluukin.”535 

Ingeborg Lång sai kodin isänsä suvun parista, eikä häntä todennä-
köisesti kasvatettu rahvaanlapsena, vaan kasvattityttärenä ylemmän 
säädyn mukaisesti.536 Ingeborgin elämän varhaisten vuosien organi-
sointi kertoo siitä, että Adelaïde Ehrnroothilla oli voimavaroja käyttää 
suhteitaan ja taitojaan perheen intressien edistämiseen. Paras huoltaja 
Ingeborgille olisi Seestan koulun opettajatar – siispä Seestan tulevaan 
kansakouluun oli saatava opettajatar, joka on halukas ottamaan pikku-
tytön hoidon vastuulleen. Adelaïde Ehrnrooth teki paljon työtä sen 
eteen, että asiat menivät hänen toivomallaan tavalla. Hän käytti hyväk-
seen suhteitaan kouluylihallitukseen Helsingissä sekä Hämeen läänin 
kansakoulutarkastaja Walleéniin ja teki kaikkensa saadakseen halutun 
opettajattaren kouluunsa.537 

Ingeborg Långin elämän järjestely ja hänen vanhempiensa erottami-
nen toisistaan oli Ehrnroothin sisarusten, Robert, Adelaïde ja Casimir 
Ehrnroothin, yhteinen ponnistus ja huolenaihe. Carl Gustaf Ehrnroothin 
ja Maria Långin tilanteesta poikkeuksellisen teki nuorten välillä ollut tun-
neside, joka uhkasi perheen mainetta ja vakautta. Pääsääntöisesti aviotto-
miin lapsiin liittyneet asiat pyrittiin kuitenkin hoitamaan paljon huomaa-
mattomammin. Maaliskuussa 1890 Adelaïde Ehrnrooth vastaanotti Casi-
mir Ehrnroothilta kirjeen, jossa tämä pyysi häntä tulemaan Pietariin – 
mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman salaisesti. Rose Marie Boije 
tuli ottaa mukaan matkalle, mutta kenellekään ei saisi asiasta kertoa. Ade-
laïde otti veljensä pyynnön vakavasti ja vastasi kirjeeseen tarkempaa syytä 
kutsulle kyselemättä. Hän ilmoitti lähtevänsä Pietariin Rose Marie Boijen 
kanssa vain muutaman päivän varoitusajalla. Adelaïde Ehrnrooth arveli 
kirjeen tarkoittavan hänen veljensä naimisiinmenoa, mutta tämä ei ollut 
asianlaita.538 Todennäköisimmin Casimir Ehrnrooth kutsui sisarensa Pie-
tariin kertoakseen uutisen: hänelle oli pian syntymässä lapsi, jonka äiti oli 

                                                                     
535) AE CE:lle 15.1.1893, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Från Mariefors hör vi att lilla Ingeborg är utmärkt nöjd och 
belåten att befinna sig der och ej mera behöfva återvända till skolfröken. I mitt 
tycke har den lilla flickan nu hamnat hos dem, dit hon rättligen hör!”  

536) AE CE:lle 4.8.1895. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Tässä kir-
jeessä Adelaïde Ehrnrooth puhuu Ingeborgista sanoen ”Ingeborg och hennes sys-
ter Aina”, joka viittaa siihen, että Lovisa Ehrnrooth kasvatti poikansa lasta aate-
lissäädyn mukaisesti, tyttärensä Aina Ehrnroothin vertaisena. Ingeborg Lång 
meni myöhemmin naimisiin ja kuoli Jyväskylässä vuonna 1960.  

537) AE CE:lle 13.8.1889, 13.9.1889, 19.9.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:217, KA. 

538) AE CE:lle 25.3.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
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Seestan piika Maria Forsström. Hjalmar Kasimir Forsström syntyi Sees-
tassa huhtikuun 22. päivä vuonna 1890.539 

Ei ole varmaa, liittyikö Casimir Ehrnroothin kirje juuri tähän, sillä 
täyttä varmuutta Ehrnroothin isyydestä ei ole.540 Oli syy sisaren kutsu-
miselle Pietariin mikä tahansa, kirjeessä korostui, että Adelaïde Ehrn-
roothin tulisi noudattaa suurta varovaisuutta ja kertoa lähdöstään mah-
dollisimman pienelle joukolle. Adelaïde Ehrnrooth ei vastauskirjeessään 
kysellyt, epäillyt eikä ihmetellyt veljensä pyyntöä. Hän ilmoitti matkus-
tavansa mahdollisimman pian ja otti myös toiveen suuresta hienovarai-
suudesta vakavasti:  

”Mimmille ja Robertille, jotka näkivät posteljoonin hakevan 
kirjeesi, vaikka minä en onneksi ollut kotona avaamassa 
sitä, aion minä muutaman päivän kuluttua kertoa sisällöstä 
näin: se oli vastaus minun aiemmassa kirjeessäni aivan yl-
lättäen ilmaisemalleni toiveelle nähdä sekä Sinua sekä 
käydä tervehtimässä poloista Lullu-Carlia. – Ja nyt kiltti 
Kos pyytää minua tulemaan ja ottamaan Rosen mukaan jos 
niin toivon! Näin aion sanoa selityksenä Sinun kirjeellesi. 
Kenellekään muulle ei tarvitse puhua koko matkasta – me 
tulemme niin pian takaisin, ettei kukaan ehdi kaivata 
meitä.”541  

Adelaïde Ehrnrooth vietti veljensä luona vain pääsiäisen ajan, kiiras-
torstaista pääsiäismaanantaihin, ja palasi sitten kotiin Helsinkiin. Mat-
kasta ei enää keskusteltu säilyneessä kirjeenvaihdossa. 

                                                                     
539) Nastolan seurakunnan arkisto, syntyneet/kastetut 1890, 60, KA; Syrjö 2001.  
540) Casimir Ehrnroothin kirjoittamia kirjeitä ei ole keväältä 1890 säilynyt ainut-

takaan, vaikka Adelaïde Ehrnroothin kirjeistä käy ilmi niiden olevan vastauksia 
Casimir Ehrnroothin kirjeisiin. Epäily Casimir Ehrnroothin isyydestä perustuu 
Adelaïde Ehrnroothin hänelle 25.3.1890 osoitettuun kirjeeseen, Casimir Ehrn-
roothia käsittelevään artikkeliin Kansallisbiografian Kenraalit ja amiraalit -koko-
elmassa ja Nastolan seurakunnan Hjalmar ja Maria Forsströmiä käsitteleviin kir-
konkirjatietoihin. Ajatus ei silti ole lähdemateriaalin valossa aukottomasti oikea, 
vaikka Casimir Ehrnrooth oleskeli kirjeenvaihdon perusteella Seestan kartanossa 
heinä-elokuussa 1889. AE CE:lle 13.8.1889 ja 25.3.1890. Johan Casimir Ehrn-
roothin kokoelma, PR:217, KA; Nastolan seurakunnan arkisto, syntyneet/kastetut 
1890, 60, KA; Syrjö 2001; Kenraalit ja amiraalit -tietokanta (Ehrnrooth, Johan 
Casimir). 

541) AE CE:lle 25.3.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Kirjeessä 
mainittu Lullu-Carl on Adelaïden ja Casimirin veljenpoika Carl Ehrnrooth, jota 
hoidettiin tuolloin yksityissairaalassa Pietarissa. Alkuperäinen: ” Åt Mimmi och 
Robert, som sagå posteljonen hemta ditt bref, ehuru jag lyckligtvis ej var hemma 
för att uppbryta det, skall jag om par dagar berätta så här innehållt: - att det var 
svar på en af mig i ett föregående bref helt löst uttrycket önskan, först att se Dig 
och så att helsa på stackars Lullu-Carl. – Och nu ber den snälla Kos mig komma 
och ta Rose med om jag önskar!” skall jag säga som explication af Ditt bref. – Åt 
ingen annan omtalas hela resan – vi äro ju så snart tillbaks att ingen hinner sakna 
oss.” 
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Mikä syy kutsulle olikaan, on selvää, että kyseessä oli ongelma, jonka 
ratkaisijaksi Casimir Ehrnrooth tarvitsi sisartaan. On todennäköisem-
pää, että sisaren läsnäoloa vaatinut asia oli enemmän henkilökohtainen 
kuin viranhoitoon liittyvä – viranhoitoon liittyviä asioita ei ollut tarvetta 
salata sukupiiriltä, eikä Casimir Ehrnroothin ollut tapana pyytää sisarel-
taan konkreettista apua virkansa hoidossa. Salailun tarve viittaa siihen, 
että Casimir Ehrnroothin ongelma oli luonteeltaan privaatti ja jopa hie-
man kiusallinen. Tällainen kriisi paljastaa Casimir ja Adelaïde Ehrnroot-
hin suhteen läheisyyden ja molempien vankkumattoman luottamuksen 
toisiinsa. Erityisesti henkilökohtaisissa kysymyksissä Adelaïde Ehrn-
rooth oli se, jonka neuvoja ja opastusta Casimir Ehrnrooth kaipasi. Näitä 
olivat Casimir Ehrnroothia toisinaan vaivannut riittämättömyyden 
tunne, hänen terveydentilansa, yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin sekä 
asuinpaikkaa ja elämän järjestämistä käsittelevät kysymykset.542 Ehrn-
roothin sisarussarja ei ollut keskenään tasa-arvoinen, eikä Adelaïde 
Ehrnroothille tuonut tunnontuskia valehdella Robert Ehrnroothille Ca-
simir Ehrnroothin salaisuutta suojellakseen. 

Sekä Hjalmar Forsströmin että Ingeborg Långin tapausten tarkas-
telu osoittaa Ehrnroothin sukupiirin tavan huolehtia sen sisäisestä vah-
vuudesta.543 Nuoren Carl Gustaf Ehrnroothin, mahdollisen Seestan kar-
tanon perijän, avioton lapsi ja tämän äitiin liittynyt tunneside oli suu-
rempi uhka suvun vahvuudelle kuin uransa huipulla olleen Casimir 
Ehrnroothin. Tämän jälkeläinen oli lähinnä kiusallinen ongelma, joka 
tuli hoitaa mahdollisimman hiljaisesti. Suvun vahvuuden kannalta sillä 
ei ollut merkitystä, toisin kuin nuoremman miehen jälkikasvulla. Ehrn-
roothin suku koki yhteisesti välttämättömäksi huolehtia Ingeborg Lån-
gista, koska hän oli Nastolan seudulla yleisesti tunnettu Ehrnroothin su-
vun jälkeläinen. Kansakoulun opettajan etsintä valjastettiin osaksi pyr-
kimystä ratkaista ongelma säädyllisesti, lapsesta huolehtien mutta erot-
taen tämä äidistään.544 Ehrnroothin suvun asema Nastolan pitäjässä oli 
varsin vakiintunut ja kouluasioiden järjestely sujuikin loppujen lopuksi 
suvun kannalta suotuisasti: koulu saatiin Seestan maille ja toimimaan 

                                                                     
542) Perheen joululahjoista ja muista järjestelyistä CE AE:lle 21.12.1882; Aina Ehrn-

roothin ja Rose Marie Boijen Pietarin-vierailusta 19.11.1886; Carl Gustaf Ehrn-
roothin neuvomisesta 17.11.1888; alakulosta omien työtehtävien suhteen 
19.3.1891; yhteydenpidosta ystäviin 23.10.1891; omasta terveydentilasta 
23.12.1891. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 

543) Hjalmar Forsström vaihtoi nimensä Jalmari Karaan vuonna 1906. Hän opiskeli 
diplomi-insinööriksi ja lähti vuonna 1913 jääkäriksi Saksaan. Hän palasi Suomeen 
vuonna 1917. Sisällissodan jälkeen Kara työskenteli Oulun piirin ammattientar-
kastajana kuolemaansa vuonna 1936 saakka. Hän tuli tunnetuksi myös kirjaili-
jana, salanimillä Kapteeni Teräs ja Eero Kaski. Syrjö 2001.   

544) AE CE:lle 12.10.1888. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Carl 
Gustaf Ehrnroothin ja Maria Långin kiintymyksestä AE CE:lle 12.10.1888. Johan 
Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
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itsenäisenä koulupiirinä, Arvelinin tilalle valittiin naisopettaja, ja Inge-
borgille saatiin lopulta huolenpitäjä koulun opettajattaresta. Seestan 
koulu vakiintui osaksi Nastolan pitäjän kansakoululaitosta, mutta sen 
erityispiirteenä oli opettajien vaihtuminen varsin usein. 30-vuotisen 
opetusuransa lopetettuaan Juho Arvelin siirtyi opetustehtävistä koulun 
johtokuntaan, ja toimeen nimitetyt opettajat viihtyivät tehtävässä pää-
sääntöisesti vain muutaman lukuvuoden ajan.545 

Seestan kartano oli ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1791 
saakka ja suhde Seestan Ehrnrootheihin oli pitäjässä luottavainen. 
Muissa Nastolan pitäjän kartanoissa, kuten Arrajoella ja Koiskalassa, 
omistaja oli vaihtunut useammin, mutta Ehrnroothien pysyvyys herätti 
luottamusta kansassa. Ehrnroothit olivat myös tiiviisti läsnä Nastolan pi-
täjän kehittämisessä – Gustaf Adolf ja Johanna Ehrnrooth osallistuivat 
aktiivisesti pitäjänkokouksiin 1800-luvun alkupuolella. 1900-luvulla 
Georg ja Ella Ehrnrooth tukivat arvovallallaan ja taloudellisestikin Nas-
tolan suuria hankkeita, kuten Lahti-Heinola-rautatien rakentamista. 
Erityisesti Georg Ehrnroothin aikana Seesta kuului pitäjän kukoistavim-
piin kartanoihin, sillä sen isäntä oli viljelijän toimensa ohella hyvin tai-
tava liikemies.546 

Adelaïde Ehrnroothin toimintatapa Seestan kansakoulun suhteen 
paljastaa konkreettisesti suvusta nousevat sosiaalisen pääoman ja myös 
Ehrnroothin kyvyn ja tavan auktorisoida itsensä aktiiviseksi toimijaksi. 
Ehrnrooth suunnitteli alusta alkaen, jo kirjeessään Casimir Ehrnroot-
hille lokakuussa 1888, hyödyntävänsä suhteitaan kouluhallituksen tar-
kastajiin ja hankkivansa sillä tavoin koululle opettajan, joka pystyisi 
myös huolehtimaan Ingeborg Långista. Virallisten kanavien ohittaminen 
mahdollisti asian toteutumisen sisarusten toivomalla tavalla, vaikka 
koulun saamat valtionavustukset osoittautuivatkin lopulta tärkeäm-
miksi kuin Selma Helanderin saaminen koulun opettajaksi ja Ingeborg 
Långin huoltajaksi. Tarvittiin kuitenkin useita vierailuja kouluhallituk-
sen toimistoissa, nokkeluutta ja vaivannäköä, että kouluasia saatiin ha-
lutulle tolalle. Casimir Ehrnrooth suhtautui sisarensa tekemään työhön 
kiitollisuudella ja sen epävirallisen luonteen tiedostaen.547  

Adelaïde Ehrnroothin hyvät yhteydet sekä kouluylihallitukseen että 
Hämeen koulutarkastajaan mahdollistivat joustavan ja itsenäisen tavan 

                                                                     
545) Maalaiskansakoulujen vuosikertomukset 1889–1890, Hämeen ja Kuopion läänit, 

Ep:26, Kouluhallituksen kansanopetusosaston I arkisto, KA; Maalaiskansakoulu-
jen vuosikertomukset 1891–1892, Hämeen ja Kuopion läänit, Ep:36, Kouluhal-
lituksen kansanopetusosaston I arkisto, KA; Maalaiskansakoulujen vuosikerto-
mukset 1893–1894, Hämeen ja Kuopion läänit, Ep:44, Kouluhallituksen kan-
sanopetusosaston I arkisto, KA. 

546) Mäkelä 1982a, 420; Mäkelä 1982b, 242–245, 327–329. 
547) CE AE:lle 8.10.1889. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. ”Tack 

för alla Dina tillgörander att befordra Sesta folkskolans intressen. Den fint Du 
begagnade för att häfva vederbörande betänkligheten är at mer än oskyldig ut.” 
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toimia Seestan kansakoulua käsitelleissä kysymyksissä. Tässä tapauk-
sessa Adelaïde Ehrnroothin sosiaalinen pääoma muodostui sekä suh-
teista oikeisiin ihmisiin että kyvystä ratkaista esiinnousseita ongelmia 
nopeasti, rohkeasti ja luovasti.548 Kuten maailmannäyttelyn suhteen, 
myöskään kansakouluasian hoitamisessa Adelaïde Ehrnroothin suku-
puoli ei vaikuttanut olevan rasite, vaan päinvastoin: sopivan opettajatta-
ren löytämisessä naiseus ja naisverkostot olivat korvaamattoman hyö-
dyllisiä. Kansakoulukysymystä hoitaessaan Ehrnrooth toimi virkamies-
verkostoissa autoritäärisesti ja omaa etuaan tavoitellen. Ehrnroothin 
tapa ratkaista rakennuspiirustuksissa ilmennyt ongelma ilmensi roh-
keutta tehdä ratkaisuja, jotka eivät suoranaisesti noudattaneet oppikir-
jaa tai soveliaisuussäädöksiä. 

5.5. Laaja-alainen toimija 

Casimir Ehrnroothin nousu ministerivaltiosihteerin virkaan muutti hä-
nen ja Adelaïde Ehrnroothin välistä kirjeenvaihtoa ja Adelaïde Ehrnroot-
hin yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapaa. Vuosina 1888–1892 Ade-
laïde Ehrnrooth kiinnitti huomionsa yleispoliittisiin teemoihin naiseri-
tyisten kysymysten rinnalla ja osittain myös niiden kustannuksella. 
Tämä osoittaa hänen toimineen yhteiskunnallisella kentällä laaja-alai-
sesti ja opportunistisesti. Hän tarttui mahdollisuuksiin, jotka tulivat 
luontevasti esiin, ja veljen korkea valtiollinen virka avasi uusia vaikutus-
mahdollisuuksia. Sisarusten luonteva suhde yhteiskunnallisten kysy-
mysten edistäjinä osoittaa yhteiskunnan julkisen ja yksityisen piirin häi-
lyvän eron. Suomen ulkopolitiikan ja Venäjä-suhteen kannalta kriittisiä 
kysymyksiä edistettiin yksityisistä lähtökohdista, perhesuhteiden kautta. 

Helsinkiläisessä sivistyneistössä Adelaïde Ehrnrooth oli jo vahvista-
nut asemansa kulttuurisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, jonka 
puoleen oli luontevaa kääntyä. Casimir Ehrnroothin ministerivaltiosih-
teerivuosina asema ministerivaltiosihteerin lähipiirissä ja myös osana 
suomalaista sivistyneistöä muodosti Adelaïde Ehrnroothille suoran vai-
kuttamiskanavan Pietariin. Sen kautta hän välitti veljelleen sekä omia 
että aatetovereidensa pyrkimyksiä, tavoitteita ja huolenaiheita. Adelaïde 
Ehrnroothin toiminta vuosina 1888–1892 osoittaa sukupiirin merkityk-
sen hänen yhteiskunnallisen toimintansa mahdollistajana olleen suuri. 
Casimir Ehrnroothin korkea asema mahdollisti Adelaïde Ehrnroothille 
aiempaa laajemman ja moniulotteisemman tavan käyttää yhteiskunnal-
lista valtaa. Adelaïde Ehrnroothin tapa tukea hänen veljeään poliittisesti 

                                                                     
548) Skeggs toteaa sosiaalisen pääoman erityisominaisuuden olevan se, että se mah-

dollistaa asioita, jotka eivät toteutuisi ilman sosiaalista pääomaa. Skeggs 1997, 9.  
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turbulenttina aikana osoittaa hänen pyrkimyksensä pitää huolta suku-
piirin sisäisestä vahvuudesta. Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin läheinen 
suhde tekee näkyväksi sisaren merkityksen naimattoman veljensä tuki-
jana sekä poliittisesti että yksityisesti. 

Adelaïde Ehrnrooth koki isältään omaksumansa sotilasidentiteetin 
mahdollistavan hänen työnsä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hänelle 
tuo sama sotilasidentiteetti näyttäytyi myös Casimir Ehrnroothin viran-
hoidon onnistumisen edellytyksenä, vaikka veli kohtasi paljon kritiikkiä 
ja epäili itsekin kyvykkyyttään hoitaa virkaansa. Suomalaiset poliitikot, 
lehdistö ja virkamiehet eivät kuitenkaan nähneet Casimir Ehrnroothin 
upseerin poletteja positiivisena asiana, vaan nimenomaan syynä Suo-
men erityisoikeuksien rajoittamiseen tämän kaudella ministerivaltiosih-
teerin virassa. He tulkitsivat Casimir Ehrnroothin upseerinuran ja soti-
lasidentiteetin merkkinä uskollisuudesta keisarille. Adelaïde Ehrnrooth 
koki sen ennen muuta vakuutena puolustaa isänmaata. Nämä upseeriu-
den kaksi eri puolta – uskollisuus isänmaalle ja uskollisuus hallitsijalle – 
asettuivat suomalaisten silmissä toisiaan vastaan Aleksanteri III:n yleis-
valtakunnallistamisohjelman myötä. 

Adelaïde Ehrnroothin poliittinen toiminta hänen veljensä ministeri-
valtiosihteerikaudella osoittaa, että hän ei naisena joutunut jättäyty-
mään yhteiskunnallisen toiminnan marginaaliin. Hän toimi aktiivisesti 
yhteiskunnan johtavien miesten epävirallisessa verkostossa, sen tasave-
roisena jäsenenä. Tässä verkostossa hänellä oli oma tehtävänsä: hän toi-
saalta välitti suomalaisen kulttuuri- tai taloudellisen kentän viestejä vel-
jensä kansliaan Pietariin, mutta toisaalta käytti valtaa portinvartijana, 
joka kontrolloi, mitkä viestit päätyivät ministerivaltiosihteerin pöydälle. 
Hän neuvoi ja opasti veljeään tämän virassa, vaikka Casimir Ehrnrooth 
ei varsinaisesti kysellyt sisarensa neuvoja viranhoidossaan. Sen sijaan 
tämä kääntyi Adelaïden puoleen usein yksityiselämän kysymyksissä ja 
käytännön asioissa. 

Niin maailmannäyttelyä, ensimmäistä venäläistämiskautta kuin 
Seestan kansakouluakin koskevissa toimissa Adelaïde Ehrnroothin su-
kupuolella ei ollut merkitystä hänen toiminnalleen. Hänellä oli valtaa, 
sosiaalista pääomaa ja hyvät verkostot, joiden turvin hän edisti omia 
päämääriään. Nämä verkostot eivät rajoittuneet naisverkostoihin, nais-
yhdistyksiin tai seurapiireihin, vaan myös korkeissa viroissa toimiviin 
miehiin. Naiseuden synnyttämän negatiivisen pääoman vähentyminen 
naisen ollessa hyvin verkostoitunut kävi konkreettisesti ilmi Adelaïde 
Ehrnroothin tavassa toimia ja käyttää valtaa. 
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6. NAISASIALIIKKEEN ENSIMMÄINEN 

Casimir Ehrnroothin ministerivaltiosihteerikaudella Adelaïde Ehrn-
rooth toimi monien yleispoliittisten kysymysten parissa. Vuosikymmen-
ten julkista toimintaa tarkastellessa on kuitenkin ilmiselvää, että hänen 
yhteiskunnallisen toimintansa punaisen langan muodostivat naiserityi-
set kysymykset ja suomalaisen naisasialiikkeen edistäminen. Tässä lu-
vussa tarkastelen Adelaïde Ehrnroothin työtä Naisasialiitto Unionin pe-
rustajajäsenenä sekä järjestön julkaiseman Nutid-aikakauslehden avus-
tajana, kirjoittajana ja päätoimittajana. 1890-luvun kuluessa Adelaïde 
Ehrnrooth sementoi oman asemansa suomalaisen naisasialiikkeen van-
himpana ja kokeneimpana auktoriteettihahmona, joka suhtautui nuo-
rempiin naisasianaisiin suojellen ja opastaen. Pohdin myös Ehrnroothin 
sukupiirin yksityisten tapahtumien suhdetta Adelaïde Ehrnroothin jul-
kiseen toimintaan. Yksityisen ja yleisen elämänpiirin moniulotteinen 
suhde näkyy erityisesti Ehrnroothin moraalikäsityksen muuttumisena 
hyvin tiukasta sallivampaan vuosikymmenen kuluessa. Sukupiirin ta-
pahtumat voi nähdä tämän muutoksen moottorina, mikä osoittaa yksi-
tyiselämän tapahtumien painoarvon julkiselle toiminnalle. 

6.1. Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry:n perustaminen 

Adelaïde Ehrnroothin aktiivisuus Suomen Naisyhdistyksen toiminnassa 
väheni vuodesta 1889 eteenpäin. Tähän vaikuttivat erityisesti Casimir 
Ehrnroothin virka-aseman avaamat yleispoliittisen toimintamahdolli-
suudet, Suomen Naisyhdistyksen kireä ilmapiiri sekä Ehrnroothin it-
sensä sitkeä sairastelu. Naisasian ajamisesta hän ei luopunut, mutta hä-
nen toimintansa painopiste siirtyi. Järjestökentän muutoksien myötä 
Ehrnroothin innostus naisasialiikkeen yhdistystoimintaan kuitenkin pa-
lasi. 

Vuonna 1892 perustettu Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry muodos-
tui Adelaïde Ehrnroothin elämän tärkeimmäksi yhdistystoiminnan muo-
doksi. Se perustettiin Suomen Naisyhdistyksen sisäisen hajaannuksen ja 
erimielisyyksien jälkimainingeissa. Vuonna 1889 Alexandra Gripenberg 
nimitettiin Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtajaksi ja vanha puheen-
johtaja, Gripenbergille läheinen Elisabeth Löfgren puolestaan yhdistyk-
sen varapuheenjohtajaksi. Tämä sisäpiirissä tapahtunut vallanvaihto 
närkästytti osaa jäsenistä. Erityisesti yhdistyksen nuoremmat jäsenet 
kokivat, että he eivät saaneet ääntään kuuluviin Suomen naisyhdistyksen 
päätöksenteossa. Kokouksissakaan ei ollut tilaa epämuodolliselle kes-
kustelulle, vaan ne muistuttivat enemmän luentotilaisuuksia. Tästä 
syystä järjestön nuoremmat jäsenet muodostivat keskusteluklubin, jossa 
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heidän tavoitteenaan oli keskustella vapaamuotoisemmin päivänpolitii-
kasta ja samalla harjoitella kokousretoriikkaa.549 

Tilanne yhdistyksen sisällä kiristyi entisestään, kun puheenjohtaja 
Alexandra Gripenberg moitti tanskalaisessa naisasialehdessä joulu-
kuussa 1891 suomalaisten sivistyneistönaisten laiskaa osallistumista 
Suomen Naisyhdistyksen toimintaan. Gripenbergin artikkeli julkaistiin 
sellaisenaan myös Nya Pressen -lehdessä, ja se kirvoitti paljon keskuste-
lua.550 Gripenberg koki, että erityisesti virkanaisten, kuten lääkäreiden ja 
opettajien, olisi pitänyt taistella raivokkaammin naisasian eteen. He kun 
olivat yhdistyksestä ja sen saavutuksista urallaan eniten hyötyneet. Si-
nällään eri toimialojen avautumista naisille ei voi pitää Suomen naisyh-
distyksen ansiona, sillä esimerkiksi opettajakunta ja sairaanhoitajan am-
matti olivat naisistuneet koulutusmahdollisuuksien myötä jo ennen yh-
distyksen perustamista vuonna 1884. Gripenbergin mukaan työelä-
mässä olevat naiset nauttivat kuitenkin naisasialiikkeen saavutuksista, 
mutta eivät olleet valmiita toimimaan itse sen hyväksi.551 

Adelaïde Ehrnrooth ei kiistan aikana juuri osallistunut yhdistyksen 
kokouksiin, joko sairastumisensa vuoksi, sukupiiriin liittyneistä syistä 
tai ideologisista syistä.552 Erityisesti vuoden 1888 vuosikokouksessa ko-
kemansa arvovaltatappion jälkeen Ehrnrooth ei kokenut Gripenbergin ja 
Löfgrenin johtamaa Naisyhdistystä ideologiseksi kodikseen. Yhdistyksen 
johtoporras suosi vanhasuomalaisuutta, joka poikkesi Ehrnroothin libe-
ralistisista, yksilönvapautta korostaneista ihanteista. Ehrnroothin aisa-
pari Suomen Naisyhdistyksessä, liberaalipuolueen perustajajäsenen Vik-
tor Heikelin puoliso Hanna Heikel oli eronnut yhdistyksestä jo aiemmin. 
Adelaïde Ehrnrooth, vaikka edelleen yhdistyksen jäsen, ei ollut millään 
muotoa aktiivinen Naisyhdistyksen toiminnassa. Hänellä oli naisasian 
edistämiseksi omat keinonsa: lehterikirjeet, sanomalehtiartikkelit ja ak-
tiivinen vaikuttamistyö naisten koulutuksen edistämiseksi. Ehrnrooth 
pysytteli myös yhdistystä riepotelleiden kiistojen ulkopuolella.553 Taitei-
lija Helena Westermarck kirjoitti puolestaan näyttävän vastineen Gri-
penbergin virkanaisia kritisoineelle kannanotolle, ja sitä kannatti julki-

                                                                     
549) Hagner & Försti 2006, 23–24. 
550) Alexandra Gripenberg: Kvinnosaken i Finland. Nya Pressen 5.12.1891, 3; Hagner 

& Försti 2006, 23–24. 
551) Tuulio 1959, 153–154; Ollila 2000a, 43. Naisyhdistyksen hajaannuksesta ks. Jal-

linoja 1983, 43–45. 
552) Ehrnroothin oman sairastumisen ohella samalle ajanjaksolle sijoittuu Casimir 

Ehrnroothin luvussa 5 käsitellyt vaikeudet Pietarissa sekä veljenpoika Carl Robert 
Ehrnroothin sairaalajaksot Pietarissa ja Niuvanniemessä keväällä 1890 sekä 
itsemurha lokakuussa 1890. Sukupiirin sisäiset ongelmat ja surut näkyivät Ehrn-
roothin innossa osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. 

553) Vuoden 1891 aikana Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti huomattavan paljon artikkeleita 
sanomalehtiin, erityisesti Hufvudstadsbladetiin ja Nya Presseniin. Tämä osoittaa 
hänen keskittyneen yhdistyksen ulkopuoliseen vaikuttamistyöhön. Ks. liite 3. 
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sesti 34 yhteiskunnallisesti aktiivista naista. Joukossa oli lukuisia opet-
tajia ja muita virkanaisia sekä Naisyhdistystä aiemminkin kritisoineet 
Hanna Heikel ja Lucina Hagman. Jälkimmäinen erosi samassa yhtey-
dessä Naisyhdistyksestä.554 

Adelaïde Ehrnrooth ei ollut allekirjoittaneiden joukossa. Joulu-
kuussa 1891, keskustelun velloessa kuumimmillaan, hän ei osallistunut 
siihen julkisesti lainkaan eikä kommentoinut sitä yksityisissä kirjeis-
säänkään. Ehrnrooth oli tuona aikana ilmeisen huonokuntoinen, eikä 
jaksanut kirjoittaa kirjeitä edes veljelleen. Ainoastaan joulunaluspäivinä 
vuonna 1891 hän kirjoitti Casimir Ehrnroothille lyhyen kirjeen, joka si-
sälsi ennen muuta ohjeita lähettämänsä joululahjapaketin vastaanotta-
misesta.555 Oma terveys ja perhejoulun järjestelyt ylittivät tärkeysjärjes-
tyksessä Naisyhdistyksen sisäisen kuohunnan. Tämäkin kertoo omaa 
kieltään siitä, että yhdistyksen sisäiset asiat eivät juuri Ehrnroothia tässä 
vaiheessa kiinnostaneet. Vasta joulun jälkeen hän kommentoi keskuste-
lua maltillisesti: hän toivoi, että yhdistys pesisi likapyykkinsä yksityisesti 
ja välttäisi skandaaleja.556 Tämä toive ei kuitenkaan toteutunut, sillä kes-
kustelu käytiin suurelta osin juuri julkisuudessa. Vastineita julkaistiin 
Nya Pressenissä vilkkaaseen tahtiin ja monet lehdet seurasivat Naisyh-
distyksen sisäisiä kiistoja. Kokouspöytäkirjat täyttyvät protesteista ja 
vastalauseista. Lopulta yhdistys päätti erottaa seitsemän äänekkäintä jä-
sentään saadakseen toimintarauhan.557 

Riitelyn sävyttämän joulukuun jälkeen Suomen Naisyhdistyksen 
ylimääräinen kokous pidettiin 4.1.1892. Kokouksen asialistalla oli ai-
noastaan kysymys eräiden jäsenten erottamisesta. Kokous alkoi dra-
maattisesti, kun niitä jäseniä, joita asia koski, pyydettiin poistumaan 
paikalta erottamisasian käsittelyn ajaksi. He eivät kuitenkaan tähän 
suostuneet, jolloin kokous jouduttiin keskeyttämään ja siirtämään 
erään jäsenen kotiin. Kun kokous pääsi lopulta asiaan, todettiin, että 
Elise von Alfthan, Hedvig Gebhard, Ellen Dammert, Maikki Friberg, 
Gerda von Mickwitz ja Ida Molander olivat käyttäytyneet asiattomasti 
asettumalla sotajalalle yhdistystä vastaan ja heidät tulisi siksi erottaa. 

                                                                     
554) Helena Westermarck: Med anledning af fröken Alexandra Gripenbergs artikel om 

’Kvindesagen i Finland’. Nya Pressen 8.12.1891, 4; Kvinnosaken i Finland, Nya 
Pressen 11.12.1891, 3. 

555) AE CE:lle 19.12.1891, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
556) AE CE:lle 17.1.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
557) Alexandra Gripenberg: Till fröken Helena Vestermarck med anledning af artikeln 

’Kvindesagen i Finland’. Nya Pressen 11.12.1891, 3; Några ord till finsk 
kvinnoförenings ordförande, Nya Pressen 11.12.1892, 4; Kvinliga studenter: 
Kvinnosaken och de kvinliga studenterna. Nya Pressen 8.12.1891, 4; Alexandra 
Gripenberg: Ännu en gång ’Kvindesagen i Finland’. Nya Pressen 14.12.1891, 3; 
Åter en intresserad: Till fröken Alexandra Gripenberg. Nya Pressen 16.12.1891, 3; 
Krönika, Folkwännen 17.12.1891, 2; Krönika, Wasa Tidning 20.12.1891, 2; Till 
Finsk Qvinnoförening. Protokoll I 1892. Pöytäkirjojen liitteet Cb:9, Suomen 
Naisyhdistyksen arkisto, HKA. Ks. myös Tuulio 1959, 159–162. 
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Ebba Nordqvist oli erotettu jo aiemmin, mutta suuremman joukon 
erottamisesta yhdistyksen johto järjesti äänestyksen. Adelaïde Ehrn-
rooth ei ollut sairautensa vuoksi paikalla tässä kokouksessa, mutta Edla 
Freudenthal esitti kokoukselle hänen lähettämänsä vastalausekirjel-
män. Kokouksen päätöksellä Ehrnroothin kirjelmä luettiin kuitenkin 
vasta erottamisäänestyksen jälkeen.558 

Naisyhdistyksen kokous päätti erottaa yllämainitut jäsenensä selvin 
luvuin. Erottamisen puolesta annettiin 36 ääntä ja sitä vastusti vain 9 
ääntä. Tämän jälkeen Edla Freudenthal luki Adelaïde Ehrnroothin kir-
jeen, joka oli pikaisesti sairasvuoteelta kirjoitettu. Teksti oli täynnä li-
säyksiä, korjauksia ja yliviivauksia, mikä osaltaan kertoo kirjoittajan hei-
koista ruumiinvoimista ja asian tärkeydestä. Puhtaaksikirjoittamiselle ei 
ollut aikaa, mielipide oli saatava kuuluviin, vaikka kunto ei sallinut osal-
listumista kokoukseen. Kirjeen lukeminen vasta äänestyksen jälkeen teki 
tyhjäksi Ehrnroothin tavoitteet, sillä päätös oli jo tehty, kun hän pääsi 
ääneen. Tämä oli mahdollisesti Gripenbergin ja Löfgrenin pyrkimyskin, 
sillä liikkeen sisällä vaikutusvaltainen Adelaïde Ehrnrooth kutsui kir-
jeessään Alexandra Gripenbergiä diktaattoriksi, syytti tätä vallanhi-
mosta ja muistutti yhdistyksen säännöistä, joiden mukaan se on avoinna 
kaikille naisille, jotka haluavat toimia naisasian hyväksi. Omaa vaikutus-
valtaansa korostaen Ehrnrooth toivoi kuitenkin sovintoa yhdistykseen, 
jotta se pystyisi keskittymään tehtäväänsä.559 

”Yhtenä niistä ensimmäisistä jäsenistä, jotka ovat työsken-
nelleet väsymättä pian neljäkymmentä vuotta todellisessa 
kamppailussa naistenvapautusliikkeen puolesta maas-
samme, en halua antautua ja vetäytyä taistelusta ennen 
kuin saan täten tuoda kuulluksi sisäisen toiveeni siitä, että 
hajaannus Suomen Naisyhdistyksessä saadaan sovituksi, 
kaikki skandaalit vältetään ja kädet ojennetaan kaikilta 
suunnilta sovitukseen, ja ymmärrystä ja kohtuutta suodaan 
kaikille mielipiteille, jotka kumpuavat rehellisestä va-
kaumuksesta.”560 

                                                                     
558) Pöytäkirja Suomen Naisyhdistyksen kokouksesta 4.1.1892, Ca:9, Suomen 

Naisyhdistyksen arkisto, HKA. Äänestyksessä ehdotus kirjeen lukemisesta ennen 
varsinaista erotusäänestystä sai 10 ääntä, vastaan oli 33 ääntä. 

559) Pöytäkirja Suomen Naisyhdistyksen kokouksesta 4.1.1892, Ca:9, Suomen 
Naisyhdistyksen arkisto, HKA; Till Finsk Qvinnoförening. Protokoll I 1892. 
Pöytäkirjojen liitteet Cb:9, Suomen Naisyhdistyksen arkisto, HKA. 

560) Till Finsk Qvinnoförening. Protokoll I 1892. Pöytäkirjojen liitteet Cb:9, Suomen 
Naisyhdistyksen arkisto, HKA. Alkuperäinen: ”Såsom en af dess första 
medlemmar, som en trogen kämpa för qvinnofrigörelsen hvilken i vårt land under 
snart fyrtioårig verksamhet arbetat sig trött, vill jag ej nedlägga vapen än och dra 
mig ur striden innan jag härmedelst uttalar min innerliga förhoppning att split-
tringen inom Finsk Qvinnoförening måtte biläggas, alla skandaler undvikas och 
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Yksityisesti Adelaïde Ehrnrooth pohti veljelleen, miten yhdistyksellä 
on varaa poistaa riveistään kyvykkäitä, kunnollisia jäseniä ja millaisessa 
yhdistyksessä puheenjohtaja valitsee jäsenet eikä päinvastoin. Vaikka 
Naisyhdistyksen jäsenille hän vakuutti jatkavansa edelleen taistelua, vel-
jelleen hän iloitsi, ettei aseisiin ei enää tarvinnut tarttua: ”Jumalalle kii-
tos, että olen jo niin vanha, että voin vapaasti vetäytyä sivuun.”561 

Ehrnrooth peräänkuulutti sopua, skandaalien välttämistä ja kaik-
kien mielipiteiden kunnioittamista. Hän ei toivonut liikkeen hajaan-
nusta, vaan toivoi naisten pystyvän keskittymään itse asiaan. Naisyhdis-
tyksen erotettua niskoittelevat nuoret jäsenensä hän kuitenkin suuttui 
siinä määrin, että erosi protestiksi yhdistyksestä. Tässä Adelaïde Ehrn-
rooth ei toiminut yksin. Kahdeksantoista arvovaltaisen jäsenen yhteinen 
erokirjelmä toimitettiin Suomen Naisyhdistykselle ja julkaistiin sanoma-
lehdistössä. Sen olivat Adelaïde Ehrnroothin ja Rose Marie Boijen ohella 
allekirjoittaneet muiden muassa merkittävien professorien puolisot, 
Ellen Tudeer, Jenny Danielson, Edla Freudenthal ja Minette Donner, 
sekä taiteilija Venny Soldan-Brofeldt. Naisyhdistyksen hajaannuksen 
yhdeksi syypääksi voi nimetä kielikiistan ja yhdistyksen sisällä voimistu-
neen ”svekomaaniklikin” toiminnan, mutta lukuisat eronneista jäsenistä 
edustivat ennemmin nuorsuomalaista liikettä kuin ruotsimielistä. Näitä 
olivat esimerkiksi Jenny Danielson ja Ellen Tudeer.562  

Vanhasuomalainen ja nuorsuomalainen liike erkanivat toisistaan sa-
manaikaisesti, mikä heijastui Suomen Naisyhdistyksen hajaannukseen. 
Alexandra Gripenberg ja Elisabeth Löfgren edustivat naisasialiikkeen 
vanhasuomalaista siipeä, äänekkäistä vastustajista Lucina Hagman 
nuorsuomalaista ja Helena Westermarck svekomaanista kielipoliittista 
suuntausta. Tämä puhuu sen puolesta, että jakolinja yhdistyksen sisällä 
ei kulminoitunut ainoastaan kielipolitiikkaan, vaan myös yleispoliitti-
seen katsontakantaan. Eronneet edustivat kielirajojen yli liberalistisem-
paa maailmankuvaa kuin kansan etua ajaneet vanhasuomalaiset. Myös 
ikä oli tärkeä tekijä, sillä monet eronneista olivat nuorempaa aktivisti-
polvea.563 Naisyhdistyksen jakautumisen taustalla näkyy suomalaisen 

                                                                     
händer räckas från alla håll till försoning med underseende och billighet för 
hvarje åsigt som yttras af ärlig öfvertygelse.” 

561) AE CE:lle 17.1.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Gud ske lof att jag nu är så gammal så jag i frid kan dra mig un-
dan.” 

562) Rose Marie Boije, Alice Borgström, Gertrud Brunou, Jenny Danielson, Minette 
Donner, Adelaïde Ehrnrooth, Edla Freudenthal, Sofie Gyldén, Leni Hult, Jenny 
Lang, Ida Palmén, Anna af Schulten, Venny Soldan-Brofeldt, Nadine Toppelius, 
Ellen Tudeer, Hanna Wegelius, Rosina Wetterhoff, Alma Kinnunen: Förklaring. 
Nya Pressen 9.1.1892, 4. 

563) Till Finsk Qvinnoförening. Protokoll III 1892. Pöytäkirjojen liitteet Cb:9, Suomen 
Naisyhdistyksen arkisto, HKA; Hagner & Försti 2006, 24–25; Jallinoja 1983, 43–
45. Jallinoja toteaa näkyvimmän jakolinjan olleen fennomaanien ja ruotsinmielis-
ten välillä, mutta löytää muitakin syitä eroon.  
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naisliikkeen vahvan kiinnittymisen suuriruhtinaskunnan yleispoliitti-
seen tilanteeseen. 

Porvarillisen naisasialiikkeen synnyn taustalla oli vaikuttanut fenno-
maaninen liike, jonka ajatus miesten ja naisten tehtävistä yhteiskun-
nassa oli relationaalinen. Fennomaanisen ihanteen mukaisesti mies ja 
nainen olivat toistensa vastinparit, jotka työskentelevät yhdessä saman 
päämäärän – kansan vapauttamisen – saavuttamiseksi. Individualisti-
sessa katsontakannassa, jota Adelaïde Ehrnrooth edusti, yksilö nähtiin 
yhteiskunnan perusyksikkönä riippumatta hänen sukupuolestaan. Fen-
nomania aatteena ei tavoitellut yksilönvapautta, eikä alun kipinästä huo-
limatta liberalismilla ollut suurta roolia 1880-luvun suomalaisessa nais-
asialiikkeessä. Liberalistisen liikkeen vahvistuminen vuosikymmenen 
loppua kohti, sen ideologinen yhteys naisasialiikkeen ihanteeseen ja fen-
nomaanisen liikkeen vahva edustus Naisyhdistyksessä johtivat suoma-
laisen naisasialiikkeen jakautumiseen.564 

Näyttävästi eronneista jäsenistä monet olivat arvovaltaisia, mutta 
juuri Adelaïde Ehrnroothin menetys kirpaisi Suomen Naisyhdistystä 
siinä määrin, että yhdistys julkaisi hänelle henkilökohtaisesti osoitetun 
avoimen kirjeen Hufvudstadsbladetissa. Kirjeessään yhdistys pahoitteli, 
että Adelaïde Ehrnrooth, suomalaisen naisasian vanhin suunnannäyt-
täjä, väärinymmärryksen takia oli eronnut yhdistyksestä. Yhdistys kiitti 
häntä kaikesta siitä, mitä hän oli tehnyt suomalaisen naisasian ja Suo-
men Naisyhdistyksen hyväksi. 

”Samalla kertaa, kun Suomen Naisyhdistys pahoittelee, että 
Te, neiti Ehrnrooth, arvioitte väärin nämä aikomukset, toi-
voo sama voivansa esittää lämpimimmän kiitollisuuden-
tunteensa kaikesta siitä, mitä Te olette tehneet Suomen 
Naisyhdistykselle ja ennen sen perustamista, naisasialle 
maassamme. Tämän yhdistyksen tunteet tulevat aina ole-
maan muuttumattomat, vaikka Teidän ja sen tiet ovatkin 
nyt eronneet.”565 

Ehrnrooth ei kuitenkaan heltynyt yhdistyksen kädenojennuksen 
myötä vaan piti sitä kirjeessään suorastaan uhitteluna: 

”Viimeisin hunajanmakea puheenvuoro minun henkilölleni 
on kosto niille toisille naisille, jotka halutaan sivuuttaa niin 

                                                                     
564) Jallinoja 1983, 40–42; Hagner & Försti 2006, 16–17; Elomäki 2011, 136–138.  
565) Finsk Kvinnoförening: Till Fröken Adelaïde Ehrnrooth. Hufvudstadsbladet, 

17.1.1892, 4. Alkuperäinen: “På samma gång Finsk Qvinnoförening beklagar att 
Ni, fröken Ehrnrooth, misskännade dess afsikter lämnat densamma önskar den 
uttala sin warmaste, aftningsfullaste tacksamhet för alt hwad Ni wärkat såwäl för 
Finsk Qvinnoförening so:n före dess stiftande, för kwinnosaken i wårt land. Dessa 
föreningens känslor skola alltid förbli orubbade, om än Eder och dess wäg nu-
mera äro åtskilda.” 
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kokonaan, että ei vaivaannuta edes nimeämään ketään 
heistä, vaikka enemmän kuin puolet olivat mitä nimekkäim-
piä professorskia – fennomaaneja lähes kaikki!”566 

Ehrnrooth koki asiattomana sen, että hänet yksilöitiin ja samalla 
muita allekirjoittaneita pidetiin vähempiarvoisina. Arvokkaiden profes-
sorskien huomiotta jättämisen hän tulkitsi Alexandra Gripenbergin ja 
Elisabeth Löfgrenin näpäytykseksi nuorsuomalaisille. Naisyhdistyksen 
kirjoitus mainitsi Ehrnroothin eron tapahtuneen väärinymmärryksen 
vuoksi ja yhdistys pahoitteli, ettei se pystynyt tätä väärinymmärrystä 
korjaamaan. Tämä viittaa siihen, että Adelaïde Ehrnrooth olisi tehnyt 
virheen ja käsittänyt asioita väärin lähtiessään yhdistyksestä. Naisyhdis-
tys korosti tätä ajatusta nostamalla esiin vain yhden yksilöidyn toimijan 
koko eronneen, varsin vaikutusvaltaisen ryhmän sijaan. Ehrnrooth oli 
ollut pitkään poissa yhdistyksen kokouksista, minkä lisäksi hänen 
ikänsä, säätynsä ja irrallisuutensa päivänpolitiikasta nostivat hänet eril-
liseksi, yksittäiseksi toimijaksi nuoren ja nuorsuomalaisen ryhmän si-
jaan.567 Retoriikkansa tasolla Suomen Naisyhdistys pyrki vähentämään 
politiikan merkitystä erotilanteelle ja tuomaan esiin henkilösuhteista 
johtuneita erimielisyyksiä. 

Naisyhdistyksestä eronneet ja erotetut jäsenet käynnistivät saman 
tien tunnustelut uuden yhdistyksen perustamiseksi. Adelaïde Ehrnrooth 
ei ollut tässä keskustelussa mukana, sillä koko talven 1891–1892 hän oli 
sairaana: sitkeä influenssa ja kurkkukatarri rasittivat 66-vuotiasta Ehrn-
roothia, minkä lisäksi hän loukkasi jalkansa helmikuussa 1892 joutuen 
vuoteenomaksi.568 Tästä syystä Adelaïde Ehrnrooth ei myöskään ollut 
mukana Unioni, Naisasialiitto Suomessa -yhdistyksen perustamista 
koskevassa kokouksessa 10.2.1892, eikä varsinaisessa perustamisko-
kouksessa 1.10.1892. Hänen allekirjoituksensa oli kuitenkin senaatille 
huhtikuussa 1892 toimitetussa sääntöehdotuksessa, mikä viittaa Ehrn-
roothin olleen yksi uuden yhdistyksen ideologisista avainhenkilöistä.569 
Adelaïde Ehrnroothille koko vuosi 1892 oli täynnä sairastumista, eikä 

                                                                     
566) AE CE:lle 17.1.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: “Det sista honungssöta uttalandet för min person är en hämnd på 
den andra protecterande damerna, som man vill lämna så ignorerade att det ej 
ens lönar mödan att nämna något om dem, ehuru mer än ett halft voro professor-
skor med de mest betydande namn – fennomanskor nästan allesammans ännu 
dertill!” 

567) Finsk Kvinnoförening: Till Fröken Adelaïde Ehrnrooth. Hufvudstadsbladet 
17.1.1892, 4. Jallinoja 1983 yhdistää Naisyhdistyksestä eronneen ryhmän vahvasti 
nuorsuomalaiseen liikkeeseen. Ks. Jallinoja 1983, 46–50. 

568) AE CE:lle 18.2.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
569) Den Nya Kvinnosaksförbundet. Hufvudstadsbladet 12.4.1892, 2. Muut sääntöeh-

dotuksen allekirjoittajat: Alice Borgström, Otto Engström, Hedvig Gebhard, 
Rosina Heikel, Lucina Hagman, Jenny Lang, Fanny Palmén, Oscar Emil Tudeer, 
Valfrid Wasenius, Helena Westermarck. Ks. myös. Alfthan 1966, 34–35; Hagner 
ja Försti 2006, 24. 
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hän ollut entiseen tapaansa mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
Vointi oli välillä niin huono, että Casimir Ehrnrooth Pietarissa huolestui, 
kun sisaren kirjeistä puuttui niiden tavanomainen leikillinen sävy.570 

Naisasialiitto Unionin perustajissa oli niin ruotsinmielisiä liberaaleja 
kuin nuorsuomalaisiakin, sekä miehiä että naisia. Nuorsuomalaisten 
vuonna 1889 perustamasta Päivälehdestä tuli Naisasialiitto Unionin 
säännöllinen tiedotuskanava, minkä lisäksi yhdistystä lähellä oli nuor-
suomalainen Valvoja ja liberalistinen Nya Pressen. Naisasialiitto Unionia 
oli perustamassa 84 henkilöä, joista 17 oli miehiä. Se oli osaltaan modernin 
aikakauden edustaja, yhdistys, jossa miehet ja naiset toimivat yhdessä 
edistääkseen yhteistä päämääräänsä.571 Uusi yhdistys edusti Suomen 
Naisyhdistystä vahvemmin Adelaïde Ehrnroothin ajatusta yksilönvapau-
desta. Ehrnrooth suhtautuikin Naisasialiitto Unionin toimintaan varsin 
positiivisesti. Hän ei edelleenkään toiminut missään yhdistyksen luotta-
mustoimissa, mutta kirjoitti enenevissä määrin juuri Naisasialiitto Unio-
nin julkaisemiin aikakauslehtiin, Hemmet och Samhälletiin ja myöhem-
min Nutidiin, laajalevikkisempien sanomalehtien sijaan. 1890-luvun ku-
luessa hän myös julkaisi Naisasialiitto Unionin nimissä pamfletteja.572  

Elämänsä aikana Adelaïde Ehrnrooth toimi aktiivisesti eri yhdistyk-
sissä, Taiteilijaseurasta Naisasialiitto Unioniin, mutta hänen ainoa luot-
tamustoimensa oli 20-vuotinen taival Helsingin Rouvasväenyhdistyksen 
sihteerin toimessa. Naisasialiitto Unionin alkutaipaleella hän oli mukana 
laatimassa yhdistyksen sääntöehdotusta ja tuki yhdistystä taloudelli-
sesti, tilaamalla omalla kustannuksellaan sen toimistoon naisasiaa käsit-
televiä kansainvälisiä aikakauslehtiä. Hänet valittiin jo yhdistyksen pe-
rustavassa kokouksessa lokakuussa 1892 sen kunniajäseneksi ja edusta-
maan Naisasialiitto Unionia International Council of Women -järjestön 
(ICW) kansainväliseen naiskokoukseen Chicagoon. Adelaïde Ehrnrooth 
ei osallistunut kutsusta huolimatta Chicagon kokoukseen, vaan Naisasia-
liitto Unionia edustamaan lähti Ebba Nordqvist. Naiskokouksen luette-
loa varten ICW pyysi Naisasialiitto Unionia toimittamaan listan Suo-
messa ansioituneista naisasianaisista. Naisasialiitto Unioni nimitti lis-
talle ja samalla ICW:n kunniajäseniksi Adelaïde Ehrnroothin, Rosina 
Heikelin, Minna Canthin ja Hemmet och Samhället -lehden entisen pää-
toimittajan Alli Tryggin. Riitaisat Naisasialiitto Unioni ja Suomen Nais-
yhdistys eivät päässeet yksimielisyyteen yhteisestä listasta, vaan Suomen 
Naisyhdistys toimitti ICW:lle oman listansa. Sille pääsivät Aleksandra 

                                                                     
570) CE AE:lle 4.2.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
571) Hagner ja Försti 2006, 24–25; Elomäki 2011, 135. Unioni profiloitui 

Naisyhdistystä radikaalimpana yhdistyksenä.  
572) 1890-luvun kuluessa Ehrnroothin julkaisukanavaksi vakiintui Hemmet och Sam-

hället ja myöhemmin Nutid, vaikka myös Hufvudstadsbladet ja Nya Pressen jul-
kaisivat edelleen hänen kirjoituksiaan. Ks. liite 3. 
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Gripenberg, Elisabeth Löfgren, Aurora Karamzin ja Emilie Bergbom.573 
Kahden eri naisjärjestön listojen tarkastelu osoittaa jälleen niiden väli-
sen ideologisen eron: individualismia esiintuonut Unioni alleviivasi 
naisten kirjallista työtä, yksilöiden omaa osaamista ja ansioita, kansa-
kunnan edistystä korostanut Naisyhdistys toi esiin naisia, jotka toimivat 
ennen muuta kollektiivisen hyvän kehittämiseksi.574 

Naisasialiitto Unioni listasi perustamisohjelmassaan tavoitteikseen 
naisten kasvatuksen kehittämisen, naisten työalojen laajentamisen sekä 
naisten yhteiskunnallisen aseman parantamisen. Adelaïde Ehrnrooth 
kiinnitti 1890-luvun kuluessa huomionsa kirjoituksissaan erityisesti 
naisten palkkakehitykseen ja vihkikaavan uudistamiseen naisten osalta 
edullisempaan suuntaan. Terveysongelmiensa vuoksi hänellä oli aikaa 
pohtia ja kirjoittaa naisasialiikkeen tilasta ja naisten yhteiskunnallisesta 
asemasta. Unionin järjestäytymisen myötä Ehrnrooth iloitsi uudesta su-
kupolvesta, nuorista vaimoista ja naimattomista naisista, jotka järjestäy-
tyivät innoissaan vakaumuksensa taakse. Nuoren sukupolven avulla 
naisasialiikkeen olisi mahdollista tavoitella entistä näkyvämpää tasa-ar-
voa, ennen muuta palkkakysymyksissä. Ehrnrooth koki tasa-arvoajatte-
lun laajentuneen naisasialiikkeen ulkopuolellekin. Veljelleen hän kir-
joitti, että Agathon Meurmanin hengenheimolaisten, sukupuolten pe-
rustavanlaatuiseen erilaisuuteen uskovien, oli vuosi vuodelta vaikeam-
paa perustella sukupuolten eriarvoisuutta luonnonhistorian avulla.575 

Pääkaupungin sivistyneistöpiireissä Naisasialiitto Unioni oli näkyvä 
yhdistys alkuvuosistaan saakka, vaikka sen jäsenmäärä pysyi 1800-lu-
vun loppuun saakka Suomen Naisyhdistyksen jäsenmäärää pienem-
pänä.576 32 henkeä oli erotettu tai eronnut Suomen Naisyhdistyksestä, 
mutta Unionia oli perustamassa 82 jäsentä. Se houkutteli ohjelmallaan 
siis muitakin kuin Naisyhdistyksen vanhoja jäseniä. Innostus oli suurta, 
ja nuorten naisasianaisten motivaatio tarttui myös Adelaïde Ehrnroot-
hiin. Naisasialiitto Unionin riveissä myös Ehrnroothin sisarentytär Rose 
Marie Boije pystyi rakentamaan omaa yhteiskunnallista toimintakent-
täänsä aiempaa vapaammin. Lojaalina tätiään kohtaan hän erosi Suo-
men Naisyhdistyksestä samanaikaisesti Adelaïde Ehrnroothin kanssa, ja 

                                                                     
573) Naisasialiitto Unionin vuosikertomus 1893, Da:1, vuosikertomukset, Unioni 

Naisasialiitto Suomessa ry:n arkisto, KA; Naisasialiitto Unionin hallituksen ko-
kouksen pöytäkirja 3.2.1894; Ca:1, pöytäkirjat, Unioni Naisasialiitto Suomessa 
ry:n arkisto, KA; Unionin esihistoria, Ha:7, Unioni Naisasialiitto Suomessa ry:n 
arkisto, KA; Hagner & Försti 2006, 36–37. 

574) Aurora Karamzin oli tullut tunnetuksi laaja-alaisesta hyväntekeväisyydestään ja 
Diakonissalaitoksen perustamisesta. Emilie Bergbom teki kulttuurityötä Suoma-
laisen teatterin perustajana. Löfgren ja Gripenberg olivat menestyksekkäitä 
naisasian edistäjiä Suomessa. 

575) AE CE:lle 12.11.1892. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
576) V. 1893 Naisasialiitto Unionilla oli 167 jäsentä, Suomen Naisyhdistyksellä 390. V. 

1900 luvut olivat 166 ja 1015. Molemmat yhdistykset olivat siis varsin pieniä, 
mutta Naisyhdistys kasvatti jäsenmääräänsä tasaisesti. Sulkunen 1991, 40. 



 189 

oli mukana Naisasialiitto Unionin perustavassa kokouksessa lokakuussa 
1892. Hän ei kuitenkaan jakanut monien nuorten Naisasialiitto Unionin 
jäsenten kapinamieltä. Suomen Naisyhdistyksessä hän oli ollut yksi sen 
hiljaisemmista jäsenistä, jonka ääni ei juuri kuulunut kokouksissa. Nais-
asialiitto Unionissa Rose Marie Boije löysi kuitenkin oman paikkansa. 
Hän työskenteli toiminnan alusta alkaen vähävaraisten äitien ompelu-
seurakomiteassa ja sen johtokunnassa aina vuoteen 1913 saakka. Äitien 
ompeluseuran perusti heti yhdistyksen alkuvuosina Minette Donner. Se 
tarjosi työläisäideille ompeluopetusta sekä kankaat, langat ja muut ma-
teriaalit. Se ylläpiti myös kotikoulua, jossa usein lukutaidottomille työ-
läisäideille opetettiin lukemista, kirjoittamista ja matematiikkaa.577 

Ompeluseuran toiminta osoittaa Naisasialiitto Unionin seurailleen 
toiminnassaan säätyläisnaisten hyväntekeväisyyden ihannetta. Adelaïde 
Ehrnrooth ja Rose Marie Boije jakoivat keskenään yhdistyksen ihanteet 
ja tavoitteet – siinä missä Ehrnrooth kirjoitti lehtiin, puhui julkisesti ja 
profiloitui tasa-arvoteemojen äänekkäänä puolestapuhujana, Rose Ma-
rie Boijen työ järjestössä mahdollisti perinteisen hyväntekeväisyyden 
keinoin vähävaraisten äitien työllistymisen ja koulutuksen edistämisen. 
Myös Adelaïde Ehrnroothin läheinen ystävä ja sukulainen Minette Don-
ner korosti yksityistä hyväntekeväisyyttä säätyläisnaisten velvollisuu-
tena.578 Naisasialiitto Unionin filantrooppinen perinne nousi säätyläis-
naisten traditiosta, ja se liitti toimintaansa Suomen Naisyhdistystä voi-
makkaammin myös ylimmälle säädylle leimallisen sosiaalisen työn. Jär-
jestön ideologian mukaan kaikenlainen työ naisten hyväksi, myös käy-
tännön avustustyö, oli luokiteltava naisasiatyöksi. Ehrnroothien perhe-
kunta yhdistikin Naisasialiitto Unionin toimintaan ja säätyläisnaisen 
traditionaaliseen ihanteeseen liittyvät puolet – modernin naisasiataiste-
lijan ja heikommista huolehtivan yhteiskunnallisen äidin. Ehrnroothin 
ja Boijen yhteinen työskentely naisasialiikkeen hyväksi korostaa naisliik-
keen monivivahteista kuvaa 1800-luvun loppupuolella. Niin poleeminen 
taistelu kuin hyväntekeväisyys ja vähävaraisten naisten koulutus edes-
auttoivat yhteiskunnan tasa-arvoa.579 

Naisasialiitto Unionin ensimmäiset toimintavuodet olivat Adelaïde 
Ehrnroothille vilkkaan kirjallisen tuotannon aikaa. Hemmet och Sam-
hället - ja myöhemmin Nutid-aikakauslehdet tarjosivat hänelle kanavan 
tuoda ajatuksiaan julki. Unionin toiminnassa hän sai ikänsä, saavutus-
tensa ja Unionin ideologiaa seuranneen ajattelutapansa vuoksi erilaista 

                                                                     
577) Naisasialiitto Unionin vuosikertomukset 1893–1913, Da:1, vuosikertomukset, 

Unioni Naisasialiitto Suomessa ry:n arkisto, KA; Alfthan 1966, 34–35, 163. 
578) Naisasialiitto Unionin vuosikertomukset 1893–1913, Da:1, vuosikertomukset, 

Unioni Naisasialiitto Suomessa ry:n arkisto, KA; Maikki Friberg: Rose Marie 
Boije. Naisten ääni 16/1923, 10–11. 

579) Alfthan 1966, 18; Launis 2005, 291; Hagner & Försti 2006, 52; Dahlberg & Mick-
witz 2014, 176–177. Yhteiskunnallisesta äitiydestä ks. Annola 2011. 
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arvonantoa kuin Naisyhdistyksessä, mikä oli osaltaan omiaan lisäämään 
hänen intoaan työskennellä naisasialiikkeen eteen. 

6.2. Järkevä rakkaus, avioliitto ja avioero 

Keskeiseksi teemaksi Adelaïde Ehrnroothin asialistalla nousi 1890-lu-
vun alkuvuosina evankelisluterilaisen kirkon käyttämän vihkikaavan 
tasa-arvoistaminen. Ehrnrooth oli puhunut ja kirjoittanut naimisissa 
olevien naisten kehnosta oikeudellisesta asemasta jo 1860-luvulta al-
kaen, mutta nyt hän tavoitteli ongelman symbolista ydintä: vaimon alis-
teinen asema suhteessa aviomieheensä korostui jo avioliiton solmimisen 
hetkellä. Naisasialiitto Unionin kokouksessa tammikuussa 1894 Ehrn-
rooth piti pitkän alustuksen vihkikaavan vanhentuneista sanamuodoista 
ja naisen alisteisesta roolista suomalaisessa avioliittoinstituutiossa. Suo-
malainen naisasialiike oli vuonna 1888 saavuttanut osan merkittävistä 
tavoitteistaan, kun naimissa olevien naisten elinkeinovapaudesta ja oi-
keudesta hallita omaa omaisuuttaan säädettiin valtiopäivillä. Tästä huo-
limatta naimisissa olevan naisen taloudellinen asema oli edelleen hau-
ras. Vaikka hän saattoi hallita omaa omaisuuttaan, sen tuotot – esimer-
kiksi naisen omistaman pellon tuottama vilja – luettiin puolisoiden yh-
teiseen omaisuuteen ja siten miehen hallinnan alaiseksi. Naimisissa ole-
valle naiselle oli siis lähes mahdotonta kartuttaa omaa, puolisosta eril-
listä omaisuuttaan.580 

Lainsäädännön ohella myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
vihkikaava korosti miehen edusmiehisyyttä ja valtaa vaimonsa ja per-
heensä yli.581 Ehrnrooth koki, että avioliiton käsite, joka perustui rakkau-
delle ja kahden ihmisen yhteenliittymälle, oli suomalaisessa vihkikaa-
vassa vääristynyt. Jopa sana maka, puoliso, tarkoitti Ehrnroothin mu-
kaan kahta vertaista, eikä itsessään sallinut avioliiton sisäistä eriarvoi-
suutta.582 Naisasialiitto Unionia hiersi erityisesti vihkikaavan alku, jossa 
todetaan miehen olevan vaimonsa hallitsija, kuten Kristus oli seurakun-
tansa johtaja: ”mies on vaimon pää, ja koska hän neuvoo waimoja ole-
maan miehillensä alammaiset, niin kuin Herralle”.583 Vaimon tuli pyr-
kiä kelpaamaan miehelleen, sillä hän oli ensisijaisesti tämän apulainen, 
ei kumppani: 

”samalla muotoa pitää waimon rakastaman ja kunnioitta-
man miestänsä, eikä pyytämän häntä wallita. Hänen pitää 

                                                                     
580) Pylkkänen 1991, 94–95. 
581) Tuominen 1964, 52. 
582) Ehrnrooth 1894, 15; SAOB Spalt M 88 band 16, 1942, listaa sanan maka etymolo-

gian “kamrat, bundsförvant, like”. 
583) Kirkkokäsikirja 1884, 97–98. 
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niin itsensä käyttämän, että hän miehellensä kelpais, jolle 
hän on apulaiseksi annettu.”584 

Evankelis-luterilainen vihkikaava toi esiin molempien puolisoiden 
samanarvoisen suhteen kirkkoon, mutta heidän suhteensa toisiinsa ei ol-
lut samanarvoinen. Vihkikaava korosti miehen henkistä ylivertaisuutta 
vaimoonsa nähden, tämän tuli kestää vaimon heikkouksia ja pyrkiä kas-
vattamaan tätä paremmaksi ihmiseksi. Miehen ja naisen epätasa-arvoi-
nen asema suhteessa toisiinsa rakentui kristinuskon syntyhistoriasta, 
luomiskertomuksesta, jossa Eeva luotiin Aatamin kylkiluusta toimimaan 
tämän apulaisena. 1800-luvun jälkipuolella yleistyneiden avioliitto-op-
paiden ja kirkollisten tekstien esiintuoma alistuksen teologia pyrki vah-
vistamaan naisen velvollisuutta olla kuuliainen miehelleen, kun miehen 
tehtävänä oli rakastaa vaimoaan.585 

Adelaïde Ehrnrooth totesi tässä vihkikaavassa esitettyjen avioliiton 
sisäisten hierarkioiden olevan vanhentuneita ajatuksia, joilla ei ollut 
enää sijaa 1800-luvun lopun länsimaassa. Puheenvuorossaan vihkikaa-
van muutoksen puolesta Ehrnrooth toi esiin oman asiantuntemuksensa 
eri kulttuureista: hän kertoi matkoistaan Pohjois-Afrikkaan ja Palestii-
naan ja siellä näkemiensä muslimi- ja juutalaisyhteisöjen naista alista-
vista rakenteista. Nämä toimivat hänen mukaansa varoittavana esimerk-
kinä suomalaisille naisille. Arabimaiden kulttuuria tarkastelemalla hän 
toi jälleen esiin ajatuksen vapaudesta toimia yhteiskunnassa – vapauden 
opiskella, äänestää ja tehdä työtä. Tämän vapauden rajoittaminen ei 
Ehrnroothin mukaan kuulunut länsimaiseen yhteiskuntaan. Puheen-
vuorossaan Ehrnrooth muistutti kuulijoitaan länsimaisen yhteiskunnan 
viimeisen 2 000 vuoden aikana ottamista edistysaskeleista, eikä kokenut 

                                                                     
584) Kirkkokäsikirja 1884, 97–98. 
585) Evankelis-luterilaisen kirkon vihkikaava 1884 kokonaisuudessaan: ”Tätä Apostoli 

Paavali opettaa, koska hän sanoo, että mies on vaimon pää, ja koska hän neuvoo 
waimoja olemaan miehillensä alammaiset, niin kuin Herralle, ja miehiä rakasta-
maan waimojansa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen 
edestä. Miehen tulee siis rakastaa vaimoansa ja pitää häntä kunniassa, ei olla tyly 
häntä wastaan waan kärsiä hänen heikkouttansa ja käyttää waltaansa hänelle 
awuksi, ei sortamiseksi. Hänen pitää niin käyttämän itsensä waimoa kohtaan, 
kuin sitä, joka on saapa yhdenkaltaisen perimisen hänen kanssansa Jumalan 
waltakunnasta; sillä Kristus on niin kalliisti waimon ostanut kuin miehen, ja 
waimo on niin hywin Kristuksen jäsen kuin mies. Samalla muotoa pitää waimon 
rakastaman ja kunnioittaman miestänsä, eikä pyytämän häntä wallita. Hänen 
pitää niin itsensä käyttämän, että hän miehellensä kelpais, jolle hän on apu-
laiseksi annettu. Waimo on miehen kunnia, sanoo Paavali; ja sentähden hänen 
tuleekin sowittaa itsensä tämän mukaan. Miehen ja waimon tulee siis rakastaa 
toinen toistansa, ja wielä enemmin kuin isää ja äitiä; sillä Raamattu sanoo, että 
miehen pitää luopuman isästänsä ja äidistänsä ja waimoonsa sidottu oleman. 
Mustakoot myöskin, ettei ihmiset awioliittoa mieliwaltansa mukaan saa rikkoa. 
Sen tähden on tarpeellinen, että he molemmin puolin rukoilewat Jumalalta 
senkaltaista puolisoa, jonka kanssa eläisiwät sovinnosta, rakkaudesta ja Jumalan 
pelwosta.” Kirkkokäsikirja 1884, 97–98. Alistuksen teologiasta ks. Räisänen 1995, 
86–87. 
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relevantiksi vedota avioliittoasiassakaan vuosituhansien takaisista yh-
teiskunnallisista rakenteista nouseviin teksteihin. Hän nosti esiin lukui-
sia raamatunkohtia, jotka hänen mielestään toivat parhaiten esiin avio-
liiton tasa-arvoisen ihanteen. Hän viittasi ruotsalaisiin teologeihin, jotka 
olivat ymmärtäneet avioliiton käsitteen suomalaisia virkaveljiään pa-
remmin. Hän myös toisti perhekirjeenvaihdossakin esiinnousseen aja-
tuksensa rikkoa Paavalin naisille osoittamaa käskyä vaieta seurakun-
nassa. Ajatus siitä, että naisia komennettaisiin vaikenemaan, oli ab-
surdi.586 

”Mutta minä kysyn, jos joku meidän kulttuuriyhteiskunnas-
samme haluaa äänestää sen puolesta, että opetusvirasta 
hylätään kansakoulunopettajatar tai joku toinen taitava 
opettajatar, käskyllä ’vaieta seurakunnassa’?587 

Ehrnroothin esimerkki oli taitavasti valittu, sillä se vetosi sekä oi-
keudenmukaisuuteen että järkeen. Naisopettajien määrä kasvoi no-
peasti 1800-luvun loppua kohti, mutta heidän suosionsa syy ei ollut 
maalaispitäjissä puhaltaneet emansipaation tuulet, vaan heidän pie-
nempi palkkansa. Taloudestaan tarkkojen pitäjien tai seurakuntien ei 
siis kannattanut vaatia naisilta ’vaikenemista seurakunnassa’ ja siten 
myös katederin takana, kun miesopettajan palkkaaminen olisi tullut 
tuntuvasti kalliimmaksi.588 

Adelaïde Ehrnroothin puheenvuoro avaa hänen rooliaan naisasia-
liikkeen sisällä ja hänen tapaansa korostaa omaa asiantuntijuuttaan. Pu-
heenvuoro painettiin pamfletiksi, jota yhdistys jakoi tilaisuuksissaan. 
Unionin pyrkimyksenä oli kertoa naisille siitä, millaisen liiton he todella 
solmivat mennessään naimisiin. Sama teema toistui Unionin julkai-
suissa, jotka korostivat naisten huonoa asemaa avioliitossa, niin kauno-
kirjallisuuden kuin pamflettienkin keinoin. Ehrnrooth osoitti tekstissään 
tuntevansa hyvin niin Raamatun kuin maailmankulttuuritkin. Hän ko-
rosti kävelleensä omin jaloin Kristuksen jalanjäljissä Palestiinassa ja 
nähneensä uskonnollisen ja kulttuurisen stagnaation vaikutuksen alu-
een naisiin. Tuomalla esiin omaa asiantuntemustaan ja asemaansa sekä 

                                                                     
586) Ehrnrooth 1894, 11; AE CE:lle 18.3.1884, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 

PR:217, KA. Kirjeessään veljelleen Ehrnrooth totesi: ”Sant är ju att jag ej heller 
hör till Paulii sanna qvinnor, som tiga i församlingen.” Ruotsissa vihkikaavan 
tasa-arvoistamisesta oli keskusteltu ensimmäisen kerran jo 1790-luvulla. Jarlert 
2001, 32.  

587) Ehrnrooth 1894, 8. Alkuperäinen: ”Men jag frågar om någon i våra kultursamhäl-
let ville rösta för att från undervisningsämbetet utmönstra folkskollärarinnan 
eller någon annan skicklig lärarinna, med order till henne att ’tiga i för-
samlingen?’” 

588) Ollila 2000a, 44–45. 
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yhteiskunnassa että naisasialiikkeessä, hän auktorisoi itsensä myös vih-
kikaavakysymyksen asiantuntijaksi.589 Muodollista koulutusta hänellä ei 
ollut, eikä hän ollut naimisissakaan, mikä teki Ehrnroothista kirkon sil-
missä naisena vajavaisen. Naisasialiitto Unionin näkökulmasta hän pys-
tyi lähes leikitellen nujertamaan piispat, jotka pyrkivät kumoamaan Ade-
laïde Ehrnroothin argumentit. Naisasialiitto Unionin piirissä Ehrnroot-
hin pamflettia pidettiin pääsyynä sille, että vihkikaava muutettiin muo-
toon, josta puuttuivat maininnat miehen korkeammasta viisaudesta ja 
naisen asemasta miehen apulaisena.590 Muutoksessa meni kuitenkin lä-
hemmäs 10 vuotta, sillä vihkikaavaa muutettiin vasta vuonna 1913.591 

Vihkikaavan sanamuodot määrittivät avioliiton symbolisen hierar-
kian, mutta käytännön elämässä aviopuolisoiden eriarvoisuus määrittyi 
lainsäädännössä. Vihkikaavaa enemmän Adelaïde Ehrnrooth kritisoikin 
avioliiton taloudellisia vaikutuksia erityisesti naisille, joilla oli omasta ta-
kaa varallisuutta. Adelaïde Ehrnroothin poliittisessa vaikuttamistyössä 
heijastuivat perhepiirissä tapahtuneet mullistukset, 1890-luvun alku-
vuosina keskeisimpänä käly Lovisa Zilliacuksen ero toisesta aviomiehes-
tään, taloudellisesti huikentelevaisesta Konni Zilliacuksesta. Heidän 
avioliittonsa aikana Konni Zilliacus kokeili monialaisia liiketoimia, esi-
merkiksi hevoskasvatusta, varakkaan vaimonsa kustannuksella. Hänen 
epäonniset yrityksensä suistivat pariskunnan vuosien saatossa taloudel-
lisiin vaikeuksiin, ja heille kertyi lopulta lähes 300 000 markan velat. 
Konni Zilliacus pakeni velkojaan Amerikkaan ja jätti Lovisa Zilliacuksen 
yksin järjestelemään asioita omaisuutensa pelastamiseksi. Lovisa Zil-
liacus sai pesäeron miehestään elokuussa 1889, ja lopulliseen avioeroon 
pariskunta tuomittiin vuonna 1894.592 

Adelaïde Ehrnrooth seurasi vuosia läheltä kälynsä toista avioliittoa, 
yhä suuremmaksi kasvaneita velkoja ja lopulta viisivuotista avioerotais-
telua eri oikeusasteissa. Zilliacuksen pariskunnan avioliitto oli kouriin-
tuntuva esimerkki naisen asemasta avioliitossa, jossa puoliso ei toiminut 
vastuullisesti edusmiehen tehtävässä. Lovisa Zilliacus oli puolisoaan va-
rakkaampi, mutta hän ei pystynyt suojelemaan omaisuuttaan miehensä 
taloudellisilta uhkayrityksiltä. Adelaïde Ehrnrooth koki, että erityisesti 
Robert Ehrnroothin ja muiden valtiopäiväedustajien olisi pitänyt puo-
lustaa tosissaan näitä oikeudettomia vaimoja. Toukokuussa 1889 hän 
kirjoitti sisarelleen Eliselle: 

                                                                     
589) Itsensä auktorisoinnista käsitteenä ks. luku 6.6. ja Smith-Rosenberg 1993, 182–

183. 
590) Ehrnrooth 1894, 5–7, 11–12; A-ï-a: En målsman för kvinnosaken från 1860-talet, 

Nutid 9/1896, 219–222; A-ï-a: Kvinnofrågan och äktenskapen, Nutid 10/1896, 
231–237; Friberg, Maikki: Adelaïde Ehrnrooth. Naisten ääni 1/1926 8–9; Hjelt 
1945, 118–119. 

591) Räisänen 1995, 86. 
592) Helsingin käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 1889, Ca1:31, Helsingin 

tuomiokunnan arkisto, HMA; Hilpinen 2017, 167. 
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”Hän [Robert] ei ole pystynyt pelastamaan Louisaa [Lovi-
saa] perikadolta ja häikäilemättömältä huijarilta, sillä laki 
jättää mille tahansa häijylle lurjukselle rajattoman vallan 
ryövätä onnettoman vaimonsa ja tämän lasten omaisuuden 
ilman mitään kontrollia.”593 

Naisen asema avioliitossa oli ollut kantava teema Adelaïde Ehrnroot-
hin kirjallisuudessa ja kannanotoissa jo 1860-luvulta saakka, mutta su-
kupiirin tapahtumilla on nähtävillä selkeä yhteys siihen, miten Adelaïde 
Ehrnrooth työskenteli naisasian eteen 1880-luvun lopulla ja 1890-luvun 
alkuvuosina. Lovisa-kälyn taloudellinen ahdinko tuskastutti Adelaïde 
Ehrnroothia, joka näki hänessä lainmuutoksen tarpeen henkilöitymän. 
Vaikka itse naimaton, Adelaïde Ehrnroothin julkiset kannanotot, selek-
tiivinen hyväntekeväisyys ja työ naisasialiikkeen sisällä keskittyivät ni-
menomaan naimisissa olevien naisten aseman kohentamiseen. Alku-
vuonna 1890 Ehrnrooth kirjoitti Hemmet och Samhället -aikakausleh-
teen raadollisen ja melodramaattisenkin tarinan köyhästä ja kuoleman-
sairaasta äidistä, jonka pienet lapset näkivät nälkää isän vältellessä töitä. 
Hyväsydämisiltä auttajiltakin saadut rahat menivät oikeutensa tuntevan 
isän taskuun: 

”’Sinä olet saanut rahaa joltakin ja aiot kätkeä sen minulta!’ 
hän huusi kuin hullu. ’Anna heti tänne! Se olen minä, joka 
hallitsee rahoja täällä, opi se, senkin tyhmä elukka!’ --- ’Si-
nulla ei ole mitään, josta määräät, ei työpalkkioita, lahjoja 
eikä mitään! Näin sanoo laki ja sitä vastaan ette te naiset 
uskalla napista!’ ”594 

Samaa teemaa käsitteli myös Minna Canth jo vuonna 1885 julkais-
tussa Työmiehen vaimossa, jossa alkoholisoitunut Risto juo vaimonsa 
säästöt ja saattaa koko perheen kurjuuteen. Canth oli Ehrnroothia pa-
remmin ajan hermolla, sillä demonisoidun, lastensa suusta leivän vievän 
isän aika oli jo ohi Ehrnroothin novellin julkistamisen aikana. Tammi-
kuussa 1890 vahvistettiin edellisillä valtiopäivillä säädetty laki, joka toi 
vaimoille omistusoikeuden omaan omaisuuteensa. Naisasianaisille lain-
muutos oli työvoitto, vaikka laki ei heidän näkökulmastaan vielä valmis 

                                                                     
593) AE EE:lle 23.5.1889. Adelaïde Ehrnroothin kokoelma, SA. Alkuperäinen: ”Han 

[Robert] har ej kunnat rädda henne [Louisa] från ruin och en samvetslös skojare 
till man, emedan lagen lemnar hvilken nedrig bof som helst obegränsad makt att 
plundra sin olyckliga hustru och hennes barn utan kontroll.” 

594) A-ï-a: Mannens målsmanskap. Hemmet och Samhället 2/1890, 18–19. 
Alkuperäinen: ”Du har fått pengar af någon och ämnar gömma dem för mig! 
skrek han som en ursinnig. Ta hit genast! Det är jag som förvaltar pengarne här, 
lär dig det, dumma kräk! --- Du har ingenting att råda öfver, hvarken ar-
betsförtjenst eller gåfvor eller någonting! Så säger lagen och mot den må ni kvin-
nor ej understå er att mukka!” 
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ollutkaan. Muutoksen jälkeenkin avioliittolaki korosti aviomiehen edus-
miehisyyttä ja valtaa puolisoiden yhteisen omaisuuden yli.595 Avioliiton 
taloudellisella ulottuvuudella oli Adelaïde Ehrnroothille myös henkilö-
kohtainen merkitys, vaikka hän ei itse naimisissa ollutkaan. Varallisuus-
kysymykset olivat suuressa roolissa suomalaisen aatelin avioliittomark-
kinoilla, ja varallisuus, tai erityisesti sen puute, saattoi vaikuttaa hänen 
molempien kihlauksiensa purkautumiseen nuoruusvuosina. 

Adelaïde Ehrnroothin nuoruuden matkapäiväkirjasta välittyneet ro-
manttiset haaveet jäivät toteutumatta, sillä Gustaf Adolf ja Johanna Ehrn-
rooth eivät tulkinneet avioliittoa romanttiseksi kahden kaupaksi, vaan 
kahden suvun yhteenliittämiseksi. Adelaïde Ehrnroothin kahdesta kih-
lauksesta paremmin tunnettu, Carl Johan Walleenin kanssa solmittu, 
päättyi ilmeisesti Walleenin vähävaraisuuden vuoksi.596 Ranskan-matkal-
laan vuonna 1884 Ehrnrooth kritisoi voimakkaasti myötäjäisperiaatetta, 
joka tuhosi hänen mukaansa avioliiton jumalallisena instituutiona ja 
alensi morsiamen ja sulhasen vanhempiensa kauppatavaraksi.597 1880-lu-
vun alkuvuosina Adelaïde Ehrnrooth kyseenalaisti myös Agathon Meur-
manin ajatukset avioliitosta lakien yläpuolisena siveellisenä yhtiönä. 
Ehrnrooth ei ollut valmis luopumaan avioliittoinstituution kristillisestä 
ulottuvuudesta, vaikka hän korosti omissa kannanotoissaan ennen muuta 
maallisen lainsäädännön tärkeyttä.598 Ehrnroothin oma käsitys täydelli-
sestä avioliitosta oli J.V. Snellmanin ajattelua mukaillut, järkevän rakkau-
den avioliitto, jossa oli sekä rakkautta että taloudellista varmuutta.599 

Ylimmän säädyn tapa solmia avioliitto muuttui 1800-luvun jälkipuo-
lella, kun yhä useampi aatelismies ja myös aatelisnainen valitsi puoli-
sonsa alemmista säädyistä. Muutos oli nopea ja näkyvä, ja poikkesi var-
sin merkittävästi muun Euroopan kehityksestä. Suomessa tämä poik-
keuksellinen avioliittokehitys liittyi ylimmän säädyn erityisaseman as-
teittaiseen heikkenemiseen ja aatelisprivilegioista luopumiseen. Tämä 
heijastui aateliuden ulkoisista tunnusmerkeistä luopumiseen: kartanot 
ja virka-asemat olivat kaikkien saatavilla, eikä säätyasema välttämättä 
taannut taloudellista menestystä. Murros näkyi säätyjen välisten rajojen 
häviämisessä ja nuorten aatelismiesten suuntautumisessa yliopistoon ja 
liike-elämään upseerin ja kartanonherran elämänuran sijasta. Aatelin 
vähitellen sulautuessa muuhun säätyläistöön myös avioliittoja solmittiin 

                                                                     
595) Pylkkänen 1991, 94–95; Hagner ja Försti 2006, 54–55. Ehrnrooth otti kantaa avi-

omiehen edusmiehisyyttä vastaan monissa teksteissään. Esim. romaani Hvard-
agslifvets skuggor och dagrar 1881 ja A-ï-a: Mannens målsmanskap. Hemmet och 
Samhället 2/1890, 18–19. 

596) Westermarck 1928, 78, 89; Qvarnström 1938, 314–315. 
597) Ehrnrooth 1886, 5. 
598) AE CE:lle 10.5.1895, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
599) Jalava 2006, 166–168; Pulkkinen 2011, 49.  
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herkemmin säätyrajojen yli.600 Nämä muutokset näkyivät Adelaïde Ehrn-
roothin sukupiirissä, jonka nuorempi polvi taiteili avioliittokysymyk-
sissä varallisuuden ja rakkauden välimaastossa. Näiden kahden välinen 
ristiriita yhdistettynä aatelin pyrkimykseen suojella sukupiirin vah-
vuutta toi oman mausteensa suvun sisäiseen avioliittokeskusteluun. 
Adelaïde Ehrnrooth raportoi Casimir Ehrnroothille heidän veljenpoi-
kiensa avioliittopyrkimyksistä kirjeissään: 

”Avioliitto on niin merkillinen arvonta, ettei kukaan etukä-
teen tiedä, kuka voittaa, kuka häviää. Lullu-Carl [Carl Ro-
bert Ehrnrooth] haki suuria myötäjäisiä ilman rakkautta, 
Axel [Axel Reinhold Ehrnrooth] aikoo tehdä toisin. Tulevai-
suus tulee näyttämään, kumpi hoiti asiansa viisaammin, 
puhumattakaan siitä, kuka hoiti ne moraalisemmin.”601 

Sekä taloudelliset tekijät että rakkaus olivat määrittäviä asioita Ehrn-
roothin sukupiirissä solmituille avioliitoille. Adelaïde Ehrnroothin vel-
jenpojan Axel Reinhold Ehrnroothin avioliitto kauppaneuvos Carl Johan 
Roseniuksen tyttären Ettan kanssa oli tädin arveluiden mukaisesti ilmei-
sen onnellinen. Perheeseen syntyi seitsemän lasta, joista ensimmäinen 
heti yhdeksän kuukautta häiden jälkeen. Saman sisarussarjan vanhim-
man, Carl Robert Ehrnroothin, avioliitto oli puolestaan lyhyt ja onneton. 
Lyhyestä romanssista alkunsa saanut avioton tytär Ingeborg Lång syntyi 
keväällä 1885, ja jo seuraavana kesänä melankoliasta kärsinyt Carl Ro-
bert vihittiin varakkaasta perheestä olleen Viola Wessbergin kanssa. 
Kylmä ja etäinen, mutta maallista hyvää pursunnut avioliitto ei tuonut 
Carl Robert Ehrnroothille onnea sen enempää kuin Viola Wessbergille-
kään. Liitto päättyi Carl Ehrnroothin itsemurhaan lokakuussa 1890.602 

Adelaïde Ehrnroothin omaksuma individualistinen liberalismi ko-
rosti yksilön itsemääräämisoikeutta myös avioliittotilanteessa, mutta ta-
loudellisesti onnistunut liitto oli suvulle keskeinen sen varallisuutta yllä-
pitävä rakennelma. Hyvä avioliitto loi vahvan perheyhteisön ja suojeli 
suvun yhteistä omaisuutta. Suvun omaisuuden suojelemisen epäonnis-
tuminen näkyi konkreettisesti Lovisa ja Konni Zilliacuksen avioliitossa, 
joka tuhosi Lovisan varallisuuden ja olisi jopa uhannut hänen lastensa 

                                                                     
600) Tandefelt & Vainio-Kurtakko 2013, 192–193; Jallinoja 2017, 137–139. Jallinoja 

toteaa kahden aatelisen välisten liittojen pudonneen aatelismiesten osalta 83 
%:sta 51 %:in ja aatelisnaisten osalta 75 %:sta 55 %:in.  

601) AE CE:lle 29.4.1890, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Äktenskapet är ett så besynnerligt lotteri att ingen på förhand vet 
hvem som vinner, hvem som förlorar. Lullu-Carl sökte en stor hemgift utan 
kärlek. Axel tycks göra tvertom. Framtiden skall utvisa hvem som handlat klokare 
– för att ej veta om hvem som handlar mer moraliskt.” 

602) Nastolan seurakunnan kirkonkirjat, Kuulutetut 1885, 22, KA; AE CE:lle 
12.10.1888, 21.10.1888 ja 29.4.1890. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:217, KA; Carpelan 1954, 286, 288. 
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isänperintöä, Seestan kartanoa, jos sitä ei olisi myyty Casimir Ehrnroot-
hille 1880-luvun alkupuolella. Liitto oli esimerkki siitä, että rakkaus ei 
ollut perhestrategian näkökulmasta keskeisin valintakriteeri puolisolle. 
Adelaïde Ehrnroothin suhtautumisessa julkiseen avioliittokeskusteluun 
näkyykin tämä individualismin ja aatelin perinteiden välinen ristiriita.603 

Ehrnroothin sukupiirin seuraavan polven avioliitoissa aatelin tapa-
kulttuurissa tapahtunut muutos näkyi selvästi. Adelaïde Ehrnroothin si-
sarusten avioliitot solmittiin katse tiukasti suvun edussa, seuraava polvi 
painotti myös muita arvoja, pääsääntöisesti sopusoinnussa suvun etua ja 
varallisuutta korostaneen perhestrategian kanssa. Carl Robert Ehrnroot-
hin avioliitto Viola Wessbergin kanssa oli sukupolven ainut korostetun 
rakkaudeton liitto, joka sai traagisen päätepisteen Carl Ehrnroothin mie-
lisairaalahoitoa vaatineen melankolian ja lopulta itsemurhan myötä. Ro-
bert Ehrnroothin Anna-tyttären riitaisa avioliitto, ero vuonna 1896 ja 
uusi rakkaus osoittivat puolestaan konkreettisesti ristiriidan Adelaïde 
Ehrnroothin ihanteissa ja suomalaisen säätyläistön todellisessa elä-
mässä. Adelaïde Ehrnrooth korosti niin julkisesti kuin yksityisestikin 
henkilökohtaisen onnen ja itsemääräämisoikeuden roolia avioliitossa. 
Rakkaus itsessään tai rakkauden päättyminen ei voinut olla syynä avio-
erolle tai etenkään perheen hajoamiselle. Adelaïde Ehrnrooth suhtautui 
hyvin nuivasti veljentyttärensä avioeroon ja uuteen, puhtaasti rakkau-
desta solmittuun avioliittoon.604 

Robert Ehrnroothin tytär Anna Eleonora vihittiin everstiluutnantti 
Alexander Vilhelm von Knorringin kanssa keväällä 1883. Pariskunnalle 
syntyi yksi lapsi, tytär Sara Vilhelmina vuonna 1885. Avioliitto päättyi 
eroon vuonna 1896, ja samana vuonna Anna vihittiin Marian sairaalan 
ylilääkäri Jarl Alarik Hagelstamin kanssa. Adelaïde Ehrnrooth piti Jarl 
Hagelstamia ”käärmeenä Annan paratiisissa”, mutta todellinen syyllinen 
von Knorringien eroon oli Adelaïde Ehrnroothin silmissä Anna, jolle 
tältä ei herunut myötätuntoa. Suku ei hyväksynyt Annan uutta avioliit-
toa, eikä morsiamen sisarukset tai vanhemmat edes osallistuneet tämän 
toisiin häihin.605 

Avioero tai Annan syyllisyys siihen ei yksinään voinut olla syynä hä-
nen sukunsa nuivaan suhtautumiseen. Syyllisen etsintä oli luonnollinen 
osa 1800-luvun avioeroprosessia, jossa avioeron syinä olivat tyypillisesti 
uskottomuus tai hylkääminen. Näissä tilanteissa syyllinen oli helposti 

                                                                     
603) Levi 1992, 201–202; Tandefelt & Vainio-Kurtakko 2013, 194–197. 
604) AE CE:lle 10.10.1893, 17.4.1896, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 

KA; Ehrnrooth 1881, 183–187; Ehrnrooth 1890, 47. 
605) AE CE:lle 28.10.1895 ja 11.5.1896, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 

KA; Carpelan 1954, 284. Joulukuussa 1897 Adelaïde kirjoittaa: ”Jag kan omöjli-
gen i tala (?) denna sorgliga fråga ställa mig på Annas sida --- han [entinen 
puoliso] har blifvit i allt förfördelad.” AE CE:lle 27.12.1897, Johan Casimir Ehrn-
roothin kokoelma, PR:217, KA. 
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osoitettavissa jopa siinä määrin, että mikäli molemmat puolisot syyllis-
tyivät uskottomuuteen, eroa ei syyllisen puutteessa pystytty myöntä-
mään.606 Anna von Knorring muutti pois von Knorringin perheen kodista 
keväällä 1895, ja kesäkuussa 1896 Anna Ehrnrooth ja Jarl Hagelstam jo 
vihittiin avioliittoon.607 Von Knorringin pariskunta tuomittiin avioeroon 
todennäköisesti yli vuoden kestäneen erossa asumisen perusteella, 
vaikka säätyläistö sai suhteellisen usein avioliiton varsinaista lainsää-
däntöä nopeammin, erivapausperusteella. Avioerolainsäädännössä ol-
leen erivapausperusteen mukaan avioero saatettiin myöntää myös ilman 
tarkempien syiden erittelyä. Senaatin vuonna 1826 asettaman johto-
säännön perusteella avioero voitiin myöntää varsin avoimesti – johto-
sääntöön oli kirjattu avioeron myöntämisoikeus ”syystä tai toisesta”. 
Tätä erivapautta hyödynsi ylin sääty suhteessa muita säätyjä useammin. 
Säätyläistö myös erosi avioliitoista suhteessa muuhun väestöön hieman 
useammin, mutta millään muotoa avioero ei ollut yleinen ratkaisu. 
Vuonna 1896 Suomessa oli yhteensä vain 112 avioerotapausta, joskin nii-
den määrä kasvoi tasaisesti vuosisadan loppua kohti. Yhtenä syynä avio-
erojen lisääntymiseen voi nähdä yleisen elintason nousun ja naisten pa-
rantuneet mahdollisuudet harjoittaa elinkeinoa tai palkkatyötä.608 

Anna ja Jarl Hagelstamin avioliitto otettiin Ehrnroothin suvussa 
kielteisesti vastaan, mikä oli seurausta aatelin tapakulttuurin ja aatelis-
naiselle määriteltyjen velvollisuuden laiminlyönnistä. Adelaïde Ehrn-
roothin individualistista onnea korostavat julkiset kirjoitukset ja toi-
saalta kriittinen, suorastaan väheksyvä suhtautuminen Anna Hagelsta-
min uuteen avioliittoon tuovat ilmi ristiriidan Adelaïde Ehrnroothin sa-
noissa ja teoissa. Ehrnroothin ajattelumallissa rakkaus oli hyväksyttävä 
ja ihanteellisessa tilanteessa primääri syy ensimmäisen avioliiton solmi-
miselle, mutta perheen hajottaminen rakkauden tähden ei ollut hyväk-
syttävää. Vaikka hän peräänkuulutti naisten pyrkimystä onnellisuuteen, 
Annan ratkaisu oli Adelaïde Ehrnroothin silmissä moraaliton. Adelaïde 
Ehrnrooth koki, että sukupuolisuhteiden tuli perustua järkevälle, vas-
tuulliselle rakkauden kokemukselle, joka oli yhdistelmä romanttista rak-
kautta ja yhteistä sitoutumista perheeseen ja lastenkasvatukseen.609 

                                                                     
606) Mahkonen 1980, 33–34. 
607) AE CE:lle 10.5.1895 ja 8.6.1896. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 

KA. 
608) Mahkonen 1980, 53–55, 66–67, 80. Mahkosen luokittelussa ”ylin virkakunta” 

pitää sisällään aatelin (ks. Mahkonen 1980, 64). Senaatin johtosääntö vuodelta 
1826 toteaa ”---äge Senaten hädanefter at tuti allmän sammankomst, jemväl 
upptaga och afgöra ansökningar om sidpense --- uti följande mål, nemligen: --- 
Om skillnad i äktenskap för en eller annan orsak.” (Mahkonen 1980, 54); Anntila 
1977, 17. 

609) AE CE:lle 28.9.1894, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Myös 
J.V. Snellman korosti ajattelussaan avioliiton järkevää, objektiivista ulottuvuutta, 
joka korosti puolisoiden yhteistä vastuuta perheestä ja alistumista kirkon ja 
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Anna von Knorringin ratkaisu seurata puhtaasti romanttista rak-
kautta ja hajottaa von Knorringin perhe ei ollut Ehrnroothin siveysajat-
telun mukaista. Velvollisuus perhettä, sukua ja säätyä kohtaan oli olen-
nainen osa aatelisidentiteettiä, mutta yhteiskunnan muuttuva sääty-
hierarkia ja Adelaïde Ehrnroothin itsensäkin esiintuomat uudet aatteet 
vähensivät sen merkitystä seuraavan aatelissukupolven ratkaisuille.610 
Tämä näkyi Anna von Knorringin päätöksessä seurata sydäntään suvun 
tahdon vastaisesti. Ehrnrooth pyrki itse muuttamaan yhteiskuntajärjes-
tystä naisten itsenäistä asemaa paremmin tukevaksi, mutta ei hyväksy-
nyt edistämisensä muutosten hyödyntämistä perhepiirissä. Hänen pyr-
kimyksensä parantaa naisten koulutusmahdollisuuksia ja toimeentuloa 
teki naisista vapaampia hakemaan avioeroa. 

Adelaïde Ehrnroothin ajattelussa yleinen ja yksityinen erosivat toi-
sistaan, mikä näkyy suhtautumisessa näihin perheen tasolla tapahtunei-
siin suuriin, kulttuurisiin muutoksiin. Yleisellä tasolla hän peräänkuu-
lutti naisten oikeutta onneen, valinnanvapauteen ja avioliittoon rakkau-
den tähden, mutta yksityisesti hän edellytti sukupiirinsä nuorten, kuten 
Anna Hagelstamin, noudattavan aatelin ihanteita, hillitsevän tunne-elä-
määnsä ja korostavan velvollisuudentuntoaan. Toisaalta seuraavalla su-
kupolvella oli mahdollisuus toteuttaa myös modernin, koulutetun ja it-
senäisen naisen elämäntarina. Tätä tarinaa Adelaïde Ehrnrooth suunnit-
teli Anna Hagelstamin serkulle, Carl Albert Ehrnroothin tyttärelle Aina 
Ehrnroothille. Carl Albert Ehrnroothin kolmesta tyttärestä keskimmäi-
nen, vuonna 1869 syntynyt Aina Johanna osoitti taipumusta oopperalau-
lajan uralle. Saatuaan Suomesta tarpeeksi oppia, hän lähti alan tähtien 
koulutettavaksi Pariisiin vuonna 1893. Adelaïde Ehrnrooth seurasi vel-
jentyttärensä edistystä Pariisissa tiiviisti, ja myös Aina Ehrnrooth kir-
joitti tädilleen usein.611 

Adelaïde Ehrnrooth kannusti veljentytärtään opiskelemaan ja jär-
jesti tälle myös rahoitusta veljiltään. Casimir Ehrnroothille hän kirjoitti: 

”Pienellä laululinnullamme Pariisissa ei ole ollut mitään 
hankaluuksia Elyseé-palatsin huhuista. Hän on useassa kir-
jeessään kirjoittanut edistysaskelistaan taiteilijantiellä ja 
uuden tuttavuutensa Mme Vlaston myötä uskoo saavansa 
paljon tuulta siipiensä alle. Näinä päivinä hän laulaa itse 

                                                                     
yhteiskunnan vaatimuksiin. Snellman ei kuitenkaan hyväksynyt myöskään avio-
liittoja vailla puolisoiden välistä kiintymystä. Jalava 2006, 166, 168. 

610) AE CE:lle 28.9.1894, 26.3.1895, 27.12.1897, Johan Casimir Ehrnroothin koko-
elma, PR:217, KA; A-ï-a: Kvinnofrågan och äktenskapen, Nutid 10/1896, 231–
237; Pulkkinen 2011, 49; Tandefelt & Vainio-Kurtakko 2013, 194–195. Pulkkinen 
kuvailee J.V. Snellmanin käsitystä rakkaudesta termillä ’järkevä rakkaus’, joka 
yhdistää romanttista rakkautta vastuulliseen perhe-elämään.  

611) Esim. AE CE:lle 26.1.1893, 18.10.1895, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:217, KA. 
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Massenet’lle ja jos hän onnistuu pääsemään tämän suosi-
oon, olisi se melko arvokas suojelus. Tyttö-poloisella on kui-
tenkin kivi sydämellään hupenevan rahan vuoksi – mutta 
minusta olisi todella kitsasta hänen suvultaan, toisin sanoen 
sediltä, tädeiltä ja naimattomilta veljiltä, antaa muutaman 
tuhannen markkaa tulla esteeksi tiellä, jolla hän nyt työs-
kentelee niin väsymättömästi ja jolle luonto on varustanut 
hänet resurssein.”612 

Adelaïde Ehrnroothin toiveissa kajasteli Ainan ura kansainvälisenä 
taiteilijana, emansipoituneena uuden ajan naisena. Sisarussarjan miehet 
suhtautuivat Aina Ehrnroothin uraan kuitenkin varauksella. Robert 
Ehrnrooth oli huolissaan holhokkinsa rahanmenosta, mutta Casimir 
Ehrnrooth pelkäsi ennen muuta uran vaikeuttavan Aina Ehrnroothin 
avioitumista tulevaisuudessa: 

”On aivan hyvä, että Aina saa työskennellä kehittääkseen 
edelleen laulutaitojaan, mutta hänen ei pidä tuntea ole-
vansa pakotettu ryhtymään ammattitaiteilijaksi; merkit-
tävä edistys tässä ammatissa johtaa luonteen kehittymiseen 
suuntaan, joka ei ole toivottava perhe-elämässä.”613 

Casimir Ehrnroothin huoli osoittaa, että siinä missä aatelismiehelle 
ura taiteilijana oli arvostettu, naisille se saattoi merkitä kelpaamatto-
muutta avioliittoon. Aatelisneidin ei ollut sopivaa esiintyä julkisilla est-
radeilla, vaikka soitto-, tanssi- ja laulutaito olivatkin keskeinen osa hei-
dän koulunkäyntiään. Ne olivat avioliittomarkkinoilla arvostettuja tai-
toja, mutta tarkoitettu vain kotoisiin esityksiin. Aatelisnaiselle ei myös-
kään koettu sopivan itsensä korostaminen, jota ammattiesiintyjän ura 
vaati. Aina Ehrnroothin taiteilijanura osuu yhteen suomalaisten naistai-
teilijoiden laajemman esiinmarssin kanssa. Niin esiintyvissä taiteissa, 

                                                                     
612) AE CE:lle 13.2.1895, Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Alkuperäinen: ” 

”Vår lilla sångfågel i Paris har väl som man hoppas ingen olägenhet af rumoret i 
Elyseé palatset. Hon har i flere bref skrifvit om sina framsteg på konstnärbanan 
och genom en ny bekanskap Mme Vlasto tycks hon ha fått mycket luft under 
vingarne. Hon skulle i dessa dagar sjunga för sjelfvaste Massenet och lyckas hon 
fanfilera sig in i hans gunst så vore der ett protektorat af ganska stort värde. 
Flickan stackare har nog en sten på hjerta för pengarnas skuld som smälta ihop – 
men jag tycker att det vore riktigt fnasigt af hennes slägt, d.v.s farbröder, foster 
och ogifta bröder att låta några tusen mark bli en hämsko på en bana för hvilken 
hon nu arbetat så rastlös och för hvilken naturen rikligen utrustat henne med res-
surser.” 

613) CE AE:lle 19.3.1891, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
Alkuperäinen: ”Att Aina får arbeta på en vidare utveckling af de vocala resourcer 
hon kan besitta är ju rätt bra, men inte borde ju hon voro nödsakad att bli en pro-
fessionel artist; framgång i detta fack af någon betydenhet torde blott uppnås 
åtföljd af en karaktärens transformation i en rigtning, som ickeväl just önskas i 
famillelifvet.” 
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kirjoittajina ja kuvataitelijoinakin naiset pääsivät aiempaa paremmin 
esiin 1880-luvun kuluessa. Tämä näkyi esimerkiksi naisjäsenten määrän 
lisääntymisenä Suomen Taiteilijaseurassa.614 Adelaïde Ehrnrooth, joka 
oli kokenut vähättelyä ja ivaa kirjailijanurallaan, seurasi Aina Ehrnroot-
hin uraa riemuissaan. Hänelle tämän menestys taiteen parissa merkitsi 
vapautumista, emansipaatiota ja itsenäisyyttä.615 

Aina Ehrnroothin palattua Pariisista Helsinkiin hän esiintyi menes-
tyksekkäästi täysille saleille. Pian kuitenkin kävi ilmi, että Casimir Ehrn-
roothin pelko Aina Ehrnroothin luonteen muuttumisesta perhe-elämälle 
sopimattomaksi oli turha. Aina Ehrnrooth rakastui palavasti kreivi Carl 
Mannerheimiin ja pari vihittiin Tuusulan Marieforsissa, Ainan äidin 
omistamassa kartanossa joulukuussa 1896.616 Avioitumisensa myötä 
Aina Mannerheim ilmoitti suvulleen luopuvansa esiintymisestä koko-
naan. Adelaïde Ehrnroothille tämä oli suuri pettymys. Koulutus, Aina 
Mannerheimin taiteellinen lahjakkuus ja suvun taloudellinen panostus 
tämän uraan olisivat menossa hukkaan. Kääntääkseen veljentyttärensä 
pään hän jopa kirjoitti huolestaan Aina Mannerheimin tuoreelle avio-
miehelle. Hän syytti suorasanaisesti avioliittoa ja siten Carl Mannerhei-
mia vaimonsa uran tuhoamisesta mutta totesi toisaalta, että Carl Man-
nerheim voisi myös hyötyä vaimonsa ammatista.617 Se toisi jatkuessaan 
lisätuloja Mannerheimin perheelle, joka oli Carl Mannerheimin isän 
konkurssin myötä menettänyt merkittävän osan varallisuudestaan. Aina 
Mannerheim jatkoikin laulajan uraansa vain puoli vuotta häiden jälkeen, 
kun hän konsertoi yllättäen Pariisissa. Adelaïde Ehrnrooth otti uutisen 
vastaan voitonriemuisesti – hän koki Ainan olevan ensisijaisesti taitelija, 
joka ei voinut luopua taiteilijaidentiteetistään. ”Typerät rakkaushoureet” 
olivat vain tilapäisesti sekoittaneet tämän pään.618 

Adelaïde Ehrnroothin suhtautuminen sekä Anna Hagelstamin että 
Aina Mannerheimin avioliittoihin paljastaa säätyläisnaisen ihanteen ja 
naisemansipaation välisen ristiriidan. Aina Mannerheimin avioliitto 
edusti Adelaïde Ehrnroothin peräänkuuluttamaa järkevää rakkautta – se 
oli säädynmukainen liitto, jossa molemmat puolisot rakastivat toisiaan 
syvästi ja halusivat sitoutua yhteisen perheensä hyvinvointiin ja lasten 
kasvatukseen. Adelaïde Ehrnrooth koki liiton kuitenkin rajoittavan Aina 
Mannerheimin mahdollisuutta elää itsenäisenä taiteilijana, uuden ajan 
naisena. Anna Hagelstam puolestaan hylkäsi sitoutumisensa perheen 

                                                                     
614) Engman 1990, 289; Vainio-Korhonen 2012, 48; Selkokari 2016, 32. 
615) AE CE:lle 4.8.1895 ja 18.10.1895, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 

KA.  
616) Carpelan 1954, 287. 
617) AE Carl Mannerheimille, päiväämätön (loppuvuonna 1896). Mannerheim-suvun 

kokoelma, kansio 24, KA. 
618) AE CE:lle 17.5.1897, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; Keskis-

arja 2016, 55.  
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hyvinvointiin ja valitsi sen sijaan romanttisen rakkauden. Vaikka Nais-
asialiitto Unioni kannatti naisten valinnanvapautta ja yhteneväisiä mo-
raaliodotuksia miehille ja naisille, Adelaïde Ehrnrooth ei hyväksynyt An-
nankaan ratkaisua.  

Aina Mannerheimin ja Anna Hagelstamin avioliitot osoittivat aate-
lin elämäntavassa tapahtuneen muutoksen ja tekivät näkyviksi ratkai-
sut, jotka olivat uudessa yhteiskunnassa aatelisnaisille mahdollisia. 
Adelaïde Ehrnroothin sukupolven elämäntapa henki vielä menneiden 
vuosikymmenien ihanteita, mutta nuoremmat rakensivat elämänsä eri 
tavoin. Aina Mannerheim yhdisti lopulta varsin onnistuneesti perhe-
elämän ja laulajanuran, miehensä Carl Mannerheimin tuella. Siinä 
missä traditionaalisesti mies oli se, joka liikkui työnsä vuoksi – upsee-
rina, virkamiehenä tai liikemiehenä – Mannerheimien perheessä pan-
kinjohtajana työskennellyt Carl viihtyi kotona Tukholmassa, kun Aina 
konsertoi ympäri Eurooppaa.619  

Vielä 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä niin Adelaïde, Casimir 
kuin Robert Ehrnroothkin noudattivat vuosisadan alun aatelin tapakult-
tuuria. Kenraali-isän korostama upseerin identiteetti, jonka keskeiset 
elementit olivat isänmaallisuus, rohkeus ja oikeudenmukaisuus, sitoivat 
sisaruksia heidän elämässään. He kokivat aateluuden velvoittavan heitä 
näyttämään moraalista esimerkkiä alustalaisille. Tähän kuului olennai-
sena osana vastuuntuntoisuus avioliitossa ja säädynmukainen rakkaus. 
Nuorempi polvi suvusta eli kuitenkin uuden yhteiskunnan mahdolli-
suuksien mukaisesti. 

6.3. Ehrnrooth mukana siveellisyyskeskustelussa 

Suomalaista naisasialiikettä liikutti 1880-luvulta alkaen erityisesti kauno-
kirjallisuuden kautta esiintullut keskustelu yhteiskunnan kaksinaismoraa-
lista, erilaisista odotuksista miehen ja naisen sukupuolisiveellisyydelle. 
Erityisesti säätyläisnaisten odotettiin pidättäytyvän esiaviollisista ja avio-
liiton ulkopuolisista suhteista. Saman säädyn miehille ne olivat olleet pit-
kään hiljaisesti sallittuja, sillä seksuaalisuudesta ei julkisesti juuri puhuttu 
ennen 1880-lukua. Kun keskustelu käynnistyi kirjasten ja avioliitto-oppai-
den myötä, yhteiskunnallisesti aktiiviset naiset olivat alusta saakka siinä 
mukana. Seksuaalisuus ja sukupuolimoraali nähtiin yhteiskunnallisena 
teemana, johon nivoutuivat lukuisat valtiopäivillä ja lehtien palstoilla kä-
sitellyt kysymykset ohjesääntöisestä prostituutiosta, naisemansipaatiosta 
ja naisten koulutuksesta.620 Vielä 1880-luvun alussa Adelaïde Ehrnrooth 

                                                                     
619) Aina Mannerheim 70 vuotta, Uusi Suomi 17.7.1939, Aina Mannerheimin arkisto, 

Biografica, kotelo 11, Mannerheim-suvun arkisto, KA; Klinge 1997, 101. 
620) Rajainen 1973, 10–11; Markkola 2002, 165–166; Pulkkinen ja Sorainen 2011, 11–

13. 
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peräänkuulutti absoluuttista sukupuolimoraalia niin miehiltä kuin naisil-
takin, jakaen ihanteensa muiden suomalaisten naisasianaisten kanssa. 
1900-luvun alkuvuosina hän kirjoitti suomalaisten nuorten naisten suu-
rimman tragedian olevan tietämättömyyden ja viattomuuden sekoittami-
nen toisiinsa. Tuolloin hänen mukaansa naisilla tuli olla samanlainen 
mahdollisuus esiaviollisiin suhteisiin kuin miehillä.621 

Adelaïde Ehrnrooth osallistui siveellisyyskeskusteluun ensin vuonna 
1864 julkaistulla jatkokertomuksellaan Se och icke se, joka ilmestyi ro-
maanina Dagmar vuonna 1870. Tämä, kuten monet Adelaïde Ehrnroot-
hin romaaneista ja jatkokertomuksista, oli varsin perinteinen rakkaus-
kertomus. Siinä itsenäiseksi ja vapaaksi kasvatettu säätyläisneito Dag-
mar rakastuu väärinkäsitysten ja seikkailujen jälkeen sokeaan kasvatti-
veljeensä Bertholdiin. Tämä menee kuitenkin naimisiin Dagmarin kau-
niin ja herkän nuoremman sisaren Rosan kanssa. Dagmaria puolestaan 
kosii tarinan antisankari, tohtori Sommer, mutta Dagmar hylkää kosi-
jansa, kutsuen tätä mitättömäksi Don Juaniksi. Dagmarin kasvattanut 
sotasankari, kummisetä kapteeni Pistol, pitää Sommeria hyvänä avio-
mieskandidaattina – hän on äveriäs, tunnettu ja kaikin puolin kunnolli-
nen. Päähenkilön mielestä tohtorin rikkeenä on kuitenkin suhteet mui-
hin naisiin, mihin hän viittaa kutsumalla tätä kuuluisan viettelijän ni-
mellä. Kapteeni Pistol ei pitänyt tätä rikkeenä, sillä sukupuolisuhteet en-
nen avioliittoa olivat osa säätyläismiesten elämää. Hyveellistä kasvatti-
veljeä Bertholdia oli suojannut säätyläismiehille sallitulta esiaviollisilta 
suhteilta nuoruuden sokeus, joka rajoitti hänen seuraelämäänsä. Näkö-
vamma korjattiin leikkauksella ennen tämän ja Rosan avioliittoa, ja siten 
romaanissa toteutui ihanteellinen, moraalinen liitto, jonka molemmat 
osapuolet olivat kunniallisia, rakastuneita ja seksuaalisesti kokematto-
mia. Dagmar itse jäi naimattomaksi, hoitamaan iäkästä kummi-
setäänsä.622 Bertholdin ja Rosan avioliitto kiteytti Adelaïde Ehrnroothin 
ja monien hänen naisasialiikkeessä toimineiden kollegoidensa avioliit-
toideaalin pitkälle 1800-luvun lopulle. Absoluuttinen sukupuolimoraali, 
molempien aviopuolisoiden yhtäläinen kokemattomuus, oli naisasialiik-
keen piirissä toivottava lähtökohta avioliitolle.623 

Pohjoismaissa keskustelu avioliiton ulkopuolisen sukupuolielämän 
sallivasta relatiivisesta sukupuolimoraalista käynnistyi C.J.L. Ahlqvis-
tin Det går an -romaanista, joka ilmestyi vuonna 1839. Siinä avoliitto 
esitettiin toimivana mallina sukupuolten väliselle yhteiselolle. Kirjaa 
luettiin Suomessa ahkerasti ja se herätti voimakasta vastustusta. J.V. 

                                                                     
621) Absoluuttista sukupuolimoraalia käsittelee esim. Ehrnrooth 1878 ja 1881, 

relatiivista A-ï-a: Kvinnans frigörelse. Nutid 3/1903.  
622) A-ï-a: Se och icke se. Finlands Allmänna Tidning n:o 94–118/1864 ja Ehrnrooth 

1870.  
623) Mäkelä 1989, 185. 
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Snellman jopa kirjoitti teokselle jatko-osan, joka osoitti päähenkilöi-
den ratkaisun elää yhdessä ilman avioliittoa olleen väärä ja johtaneen 
kurjuuteen ja kuolemaan. Suomessa siveyskysymystä käsittelivät en-
nen muuta naiskirjailijat, Adelaïde Ehrnroothin ohella Marie Linder, 
Hanna Ongelin, Minna Canth ja Aleksandra Gripenberg. Vuonna 1870 
kuollutta Linderiä lukuunottamatta kaikki olivat myös aktiivisia nais-
asianaisia, jotka osallistuivat julkiseen keskusteluun muutenkin kuin 
kaunokirjallisuuden keinoin. Myös Fredrika Runeberg käsitteli teks-
teissään siveellisyyskysymystä.624 

Naisilta odotettiin avioliittoa solmittaessa sukupuolista kokematto-
muutta, miehille puolestaan sallittiin esiaviolliset suhteet. Adelaïde 
Ehrnroothin tähän yhteiskunnan kaksinaismoraaliin kohdistama kri-
tiikki näkyi hänen julkisissa kannanotoissaan läpi 1880-luvun, mutta it-
senäisinä, korostettuina teemoina siveellisyys, sukupuolimoraali ja sek-
suaalisuus tulivat esiin hänen kirjoituksissaan vasta 1890-luvun aikana. 
Ehrnrooth vaikuttui suuresti norjalaisen runoilija Björnstjern Björnso-
nin ajatuksista ja kävi tämän kanssa kirjeenvaihtoa 1890-luvun alussa. 
Ehrnrooth myös tapasi runoilijan tämän vieraillessa Helsingissä. Björn-
son ja toinen norjalainen, näytelmäkirjailija Henrik Ibsen korostivat 
teksteissään absoluuttista sukupuolimoraalia, joka sitoisi molempia su-
kupuolia. Adelaïde Ehrnrooth jakoi tämän käsityksen ja piti erityisesti 
Björnsonia idealistina, jonka kaltaisia oli liian vähän. Sen sijaan ruotsa-
lainen runoilija Gustaf af Geijerstam, joka puolusti relatiivista sukupuo-
limoraalia, oli Ehrnroothin silmissä roskaväkeä. Pohjoismaiset ajattelijat 
Björnsonista Geijerstamiin ja yhteiskunnallisen äitiyden puolestapuhu-
jaan, Ellen Keyhyn kävivät Helsingissä puhetilaisuuksissa, joihin Ehrn-
roothkin osallistui ahkerasti. Hän kirjoitti Geijerstamin vierailusta myös 
raportin Helsingfors Dagbladille. Naisasialiikkeen piirissä nämä kes-
kustelutilaisuudet koettiin hyvin tärkeinä. Jopa Minna Canth, joka usein 
jätti omien näytelmiensäkin ensiesitykset väliin, matkusti Kuopiosta 
kuulemaan, mitä Gustaf af Geijerstamilla oli sanottavana.625 

Siveellisyyskysymystä runsaasti käsitellyt Adelaïde Ehrnrooth sisäl-
lytti muiden aikansa naisasianaisten tapaan siveellisyys-käsitteen alle 
laajasti sukupuolten välistä tasa-arvoa käsittelevät asiat, äänioikeusky-
symyksestä avioliittolainsäädäntöön.626 Hänelle ratkaisu koko siveysky-
symykseen piili tyttöjen koulutuksessa. Johdonmukaisesti lisäämällä 

                                                                     
624) Nieminen 1951, 108–109, Rajainen 1973 19–20; Launis 2005, 287–295; Uimonen 

2011, 105–128.  
625) Björnsonista AE CE:lle 12.5.1887, Geijerstamista AE CE:lle 17.4.1896. Johan Casi-

mir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; I anledning af herr Geijerstams före-
läsning. Helsingfors Dagblad 3.3.1887; Maijala 2014, 291–292. 

626) A-ï-a: Skilda synpunkter i sedlighetssträvandet Nya Pressen 7.2.1888 (36A), 3; A-
ï-a: I sedlighetsfrågan, slutord till herr doctor A. Lille. Finland 12.2.1895, 3; A-ï-a: 
I sedlighetsfrågan, till vårt lands qvinnor. Hufvudstadsbladet 17.10.1891, 3. Pulk-
kinen ja Sorainen 2011, 12–18. Pulkkinen ja Sorainen määrittelevät suomalaisessa 
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tyttöjen ja naisten koulutusta pystyttäisiin vapautumaan erityisesti sää-
tyläisnaisiin kohdistuvasta epätasa-arvoisesta siveysvaatimuksesta.  

”On välttämätöntä, että kasvatus valaa naisiin rohkeutta ja 
lujuutta johdonmukaisesti toteuttaa tätä siveysreformia, 
jonka jälkeen voimme toivoa vihdoinkin odottamatonta 
muutosta koko ihmissuvussa ja vapautusta siitä sanomatto-
masta kärsimyksestä, joka nyt koskettaa syyllisiä ja syyttö-
miä siten, että miehet, sukupolvi sukupolven jälkeen, koke-
vat itsensä oikeutetuiksi elää siveetöntä elämää vailla mo-
raalista tai juridista vastuuta.”627 

Toinen teema Adelaïde Ehrnroothin kannanotoissa siveyskysymyk-
seen oli ohjesääntöisen prostituution kieltäminen. Erityisesti eri valtio-
päivien aikaan hänen lehtikirjoittelunsa keskittyi eri säädyissä käytyihin 
keskusteluihin, joita Ehrnrooth seurasi tarkasti. Näissä teksteissä siveys-
kysymys kietoutui ennen muuta ohjesääntöiseen prostituutioon ja pyr-
kimykseen sen kieltämiseksi. Adelaïde Ehrnroothin näkökulmasta oli 
pöyristyttävää, että järjestelmä, joka oli laissa kielletty ja soti siten niin 
maallista kuin kirkollistakin oikeutta vastaan oli olemassa, eikä valtio-
päivillä tai senaatilla ollut pyrkimystä ryhtyä toimiin lain kirjaimen vah-
vistamiseksi. Ehrnrooth rinnasti prostituoidut orjiin, mikä oli yleinen re-
torinen keino liberaalien ja naisasianaisten teksteissä. Hän peräänkuu-
lutti naisia mukaan taisteluun ja korosti naisten yhteiskunnallisen hiljai-
suuden lisäävän yhteiskunnan siveettömyyttä: ”väärin ymmärrettynä 
kainous voi helposti olla siveellisyyden vaarallisin vihollinen.”628 

Ehrnrooth koki, että naisten kainous, ihannoitu ja odotettu luon-
teenpiirre, ei suinkaan suojellut naisia siveettömyydeltä, vaan edesauttoi 
hyväuskoisten naisten johdattelua moraalittomuuteen. Kainous johti 
myös heidän vetäytymiseensä yhteiskunnallisesta keskustelusta, jättäen 

                                                                     
poliittisessa keskustelussa 1800-luvun jälkipuolella ja 1900-luvun alussa käytetyn 
siveellisyys/sedlighet-käsitteen toimineen kolmella eri tasolla: poliittisessa, 
moraalisessa ja seksuaalisessa kielenkäytössä. Kun terminologiaa sukupuolten 
eriarvoisuuteen liittyen ei ollut saatavilla, ’siveellisyys’ terminä oli monikäyt-
töinen ja viittasi laajasti tasa-arvokysymyksiin. 1890-luvun jälkipuolen 
naisasianaisille ’siveellisyys’ viittasi yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon, ääni-
oikeuskysymykseen sekä seksuaalisuuteen ja sukupuolimoraaliin liittyviin ky-
symyksiin. 

627) A-ï-a: Flickors sedliga uppfostran. Hemmet och Samhället 9-10/1892, 8–9. 
Alkuperäinen: ”Det är nödvändigt att uppfostran inger kvinnorna mod och fasthet 
att konsekvent genomdrifva denna sedereform hvarefter vi kunna hoppas en ännu 
oanad förändring af hela människosläktet och befrielse från de outsägliga 
lidanden som nu drabba skyldiga och oskyldiga därigenom att männen, släkte 
efter släkte, ansett sig berättigade att utan moraliskt eller juridist ansvar föra ett 
sederlöst lif.” 

628) A-ï-a: I sedlighetsfrågan (till wårt lands qvinnor). Hufvudstadsbladet 17.10.1891, 
3. Alkuperäinen: “blygsamheten illa förstådd lätt kan vara sedlighetens farligaste 
fiende.” Retoriikasta ks. Shanley 1981, 230–231. 



 206 

areenan avoimeksi moraalittomille toimijoille. Jos naiset jättäytyivät 
pois ohjesääntöisen prostituution kieltämistä käsitelleestä yhteiskunnal-
lisesta keskustelusta, se jäisi miesten varaan eikä toivottavaa lopputu-
losta syntyisi. Adelaïde Ehrnrooth määritteli siveellisen käyttäytymisen 
myös naisten kannalta poliittiseksi aktiivisuudeksi ja uuden luo-
miseksi.629 Snellmanilaisessa retoriikassa julkisesti puhuvat naiset lei-
mattiin epäsiveellisiksi siinä mielessä, että he rikkoivat kansallismielisen 
ihanteen yhteiskuntajärjestystä ja sukupuolten välistä työnjakoa. Nais-
asialiikkeessä toimineet naiset kokivat kuitenkin poliittisen, julkisen toi-
minnan koskevan myös heitä ja olevan avain laajaan yhteiskunnan kat-
tavaan siveellisyyteen.630 

Adelaïde Ehrnroothille yksi avainkokemus siveyskysymykseen liit-
tyen oli hänen pitkä kiertomatkansa Egyptin, Palestiinan ja Ottomaani-
valtakunnan alueella keväällä 1890.631 Matka näytti hänelle yhteiskun-
nan, jota määritti naisten julkisen toiminnan ja aktiivisen yhteiskunnal-
lisen läsnäolon puute. Tältä matkalta kirjoittamissaan matkakirjeissä 
Ehrnrooth nosti esiin musliminaisten alistetun aseman suhteessa sekä 
miehiin että heidän uskontoonsa. Kirjeissä ja niiden pohjalta kirjoite-
tussa matkakirjassa Ehrnrooth tarkastelee naisten asemaa ja erityisesti 
haaremilaitosta yhteiskunnallisesti, emansipoituneen länsimaalaisen 
naisen näkökulmasta. Hän nostaa esiin haaremeissa eläneiden naisten 
alisteisen aseman: 

”Rakkaus, äitiyden ilo, mitä ne ovat näille hunnutetuille 
naisraukoille? Heillä ei ole mitään oikeutta henkilöönsä, 
joka ostetaan ja myydään eniten tarjoavalle, tai lapsiinsa. 
Eunukin tai kilpailijan ilmoituksesta voidaan vaimoa ja äi-
tiä rankaista ruumiillisesti mitä pöyristyttävimmällä ta-
valla, ilman minkäänlaisia ihmisoikeuksia tai mahdolli-
suutta vetoomukseen.”632 

Ehrnroothin kiertomatka oli täynnä uskonnollisesti merkittäviä elä-
myksiä Uuden testamentin kertomusten tapahtumapaikoilla, mutta 
naisten ihmisoikeuksien puute kauhistutti häntä. Matka teki näkyväksi 

                                                                     
629) A-ï-a: I sedlighetsfrågan (till wårt lands qvinnor). Hufvudstadsbladet 17.10.1891, 

3. 
630) Launis 2005, 289; Elomäki 2011, 136–139. 
631) Adelaïde Ehrnroothin kaukomatkoista laajemmin ks. Kotioja 2017b. 
632) Ehrnrooth 1890, 47. Alkuperäinen: ”Kärleken, modersfröjden, hvad äro de för 

dessa beslöjande puppor? De har ju ingen rätt hvarken öfver sin egen person, som 
säljs och köps af den mestbjudande, eller öfver sina barn. På angifvelse af en eu-
nuk eller af en rival kan en hustru och moder straffas kroppsligt på det mest up-
prörande sätt, utan någon som helst menniskorätt eller appell.”  
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patriarkaalisen uskonnon tavan rajoittaa naisen toimintaa kodin ulko-
puolella.633 Emansipoituneen länsimaisen naisen oli mahdotonta välttää 
vertauksia myös kristinuskon teksteihin ja käytäntöihin, jotka esimer-
kiksi evankelis-luterilaisen vihkikaavan muodossa korostivat miehen 
asemaa naisen yli. Ristiriita uskonnon ja naisemansipaation välillä oli 
käsinkosketeltava. Tämä ei ollut Adelaïde Ehrnroothille uusi asia, niin 
paljon hän oli taittanut peistä 1880-luvun kuluessa Kuopion piispa Gus-
taf Johanssonin ja talonpoikaissäädyn Agathon Meurmanin kanssa. 
Kiertomatka kuitenkin näytti konkreettisesti sen, millaista naisen oli 
elää maassa, jossa ankara ja kirjaimellinen uskonnollisten sääntöjen tul-
kinta rajoitti hänen elämäänsä. Matkansa kokemuksia Adelaïde Ehrn-
rooth toi useasti esiin poleemisissa kannanotoissaan. Hän käytti omaa 
tuntemustaan maailman kulttuureista merkittävänä tiedollisena pää-
omana, joka osaltaan kasvatti hänen auktoriteettiaan naisasialiikkeen 
kannattajien parissa.634 

Adelaïde Ehrnrooth reflektoi omaa ja yhteiskunnan moraalin kehit-
tymistä vuonna 1902 Nutid-lehden julkaisemassa kirjoituksessa Mo-
ralbegreppens evolution. Tekstissä hän pohti alkavan vuosisadan mo-
raalikysymyksiä naisnäkökulmasta: 

”Hänen halunsa, hänen intohimonsa, joita meidän teolo-
gimme ja kasvattajamme pitävät perisynnin vitsauksena, 
niinä, jotka täytyy tukahduttaa ja tappaa, tulisi ymmärtää 
ja näyttää uutta luovina voimina, jotka tarkkaan vaalittuna 
voidaan käyttää hyödyksi ja siunaukseksi yhteiskunnalle, ja 
elämäniloksi ja onneksi yksilölle itselleen.”635 

Ehrnrooth toivoi, että naisten toiveet ja intohimot valjastettaisiin yh-
teiskunnan ja yksilön palvelukseen uutta luovina voimina, jotka hyödyt-
täisivät kaikkia. Tässä hän kumosi edelleen monien fennomaanipoliitik-
kojen ajatuksen siitä, että naiset eivät kyenneet luovaan ajatteluun, jota 
politiikka vaati. Ehrnroothin kirjoitus korosti sekä naisten merkitystä tu-
levaisuuden poliittiselle elämälle että liberalismin mukaista yksilön on-
nea ja elämäniloa. Hän totesi lainsäädäntötyön tulevan naisten mukaan-
tulon myötä muuttumaan inhimillisemmäksi, siveellisemmäksi ja tasa-

                                                                     
633) Aino Kallas tarkasteli haaremeita ja naisten asemaa samasta näkökulmasta v. 

1931 ilmestyneessä Marokon lumoissa -teoksessa. Hapuli 2003, 240–241.  
634) Esim. Ehrnrooth 1894; A-ï-a: Flickors sedliga uppforstran. Hemmet och Sam-

hället 9–10/1892, 72–73; A-ï-a: Kvinnans inlägg I sedernas hyfsning. Nutid 1895 
1/1895, 8–16; taisteluista Johanssonin ja Meurmanin kanssa, ks. luku 4.5. 

635) A-ï-a: Moralbegreppens evolution. Nutid 10/1902, 295–300. Alkuperäinen: 
“Hennes begär, hennes passioner, dem våra teologer och uppforstrare betrakta 
som arfsyndens förbannelse, de där måste förkväfvas och dödas, skola uppfattas 
och framstå såsom skapande krafter, hvilka omsorgsfullt ansas för att sedan för-
brukas till nytta och välsignelse för samhället och till lifsglädje och lycka för indi-
viden själf.” 
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arvoisemmaksi. Kristinuskon ihanteet, erityisesti väkivallattomuus ja lä-
himmäisenrakkaus nousivat Ehrnroothin kirjoituksessa esiin ihanteina, 
joiden toteutumista edistäisi naisten pääsy julkisiksi vallanpitäjiksi.636 

Adelaïde Ehrnroothin teksteissä niin 1860-luvulla kuin 1900-luvul-
lakin oli keskeistä naisten pyrkimys onneen sekä naisten valinnanvapaus 
ja itsenäinen päätöksenteko avioliitosta päätettäessä. 1800-luvun lopun 
modernin naisen ihanteen mukaisesti hän korosti, että myös naimaton 
nainen saattoi elää täyttä ja onnellista elämää. Näkökulma poikkesi esi-
merkiksi Fredrika Runebergin teksteissään piirtämästä vanhanpiian ku-
vasta.637 Nutid-lehdessä vuonna 1901 julkaisemassaan mukaelmassa Le 
Fronde -lehden artikkelista hän kirjoitti 

”Nainen, jonka omat voimat ja kyvyt mahdollistavat hätäti-
lanteessa itsenäisen aseman hankkimisen, voi saada sydä-
mensä ja illuusionsa murskautumaan elämän taistelussa, 
mutta arvokkuutensa hän voi kuitenkin säilyttää, ihmisenä 
ja kansalaisena. Naimattomia tulee molemmista sukupuo-
lista löytymään tulevaisuudessa kuten ennenkin, mutta 
ylenkatsottu vanha piika on lopettanut epäitsenäisen ja ilot-
toman erämaavaelluksensa meidän eteenpäin pyrkivässä 
yhteiskunnassamme.”638 

Ehrnroothin sääty ja siitä nouseva arvomaailma nousi esiin myös 
näissä ensisilmäyksellä radikaaleissa kirjoituksissa. Moralbegreppens 
evolution -kirjoituksessa hän mietti, ovatko tulevat sukupolvet armolli-
sempia ja sivistyneempiä kuin senhetkinen, joka langetti naiselle tuo-
mion lapsenmurhasta tarkastelematta lainkaan epätoivoisen teon syitä. 
Lapsenmurhan jyrkkä tuomitseminen nivoutui sekä kristilliseen armon 
käsitteeseen että aatelin kunnia-ajatteluun, jonka mukaan lehtolapsista 
pidettiin huolta eikä heitä hylätty. Lapsen ja äidin hylkääminen ajoi äidit 
helposti epätoivoisiin tekoihin. Ehrnrooth toivoi myös naimattomille äi-
deille parempia oikeuksia ja vapautta yhteisön syrjinnästä.639 Aiemmin 
tarkastellussa Carl Robert Ehrnroothin tapauksessa Ehrnroothin suku 
kuitenkin hylkäsi Carl Robertin Ehrnroothin rakastetun Maria Långin, 

                                                                     
636) A-ï-a: Moralbegreppens evolution. Nutid 10/1902, 295–300. 
637) Esim. Runeberg 1861. Vuosisadan vaihteen naisen modernista ihanteesta ks. 

Ledger & Luckhurst 2000, 76. 
638) A-ï-a: Åsikter I kvinnofrågan med framtidsperspektiv (efter Le Fronde). Nutid 

10/1901, 301–307. Alkuperäinen: ” ”Kvinnan, som egen kraft och förmåga att i 
nödfall själf skaffa sig en oberoende ställning, kan nog få sitt hjärta och sina illu-
sioner krossade i lifvets kamp och strid, men sin värdighet skall hon dock 
bibehålla som människa och medborgarinna. Celibatärer af hvardera könet skola 
framdeles som fordom finnas, men den föraktade gamla flickan har slutat sin 
osjälfständiga och glädjelösa ökenvandring i vårt framåtsträfvande samhälle.” 

639) A-ï-a: Moralbegreppens evolution. Nutid 10/1902, 295–300. 
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Ingeborg-tytön äidin. Lapsesta he pitivät huolen, joskaan tämä ei kos-
kaan saanut virallista asemaa suvun jäsenenä, mutta tämän äiti joutui 
jatkamaan elämäänsä irtolaisena, ja lopulta jättämään synnyinpitäjänsä 
Nastolan.640 Ehrnrooth ei kohdistanut edistyksellistä, valinnanvapautta 
korostanutta katsettaan omaan sukuunsa vaan ympäröivään maailmaan. 

Yleisen moraalikeskustelun kiihtyessä Adelaïde Ehrnrooth osallistui 
siihen sekä Naisasialiitto Unionin vuodesta 1895 julkaisemassa Nutid-
aikakauslehdessä että kulttuurilehti Euterpessa. Jälkimmäinen oli suo-
menruotsalaisten kulttuuriradikaalien luomus, alun perin musiikkileh-
tenä aloittanut kulttuurijulkaisu, jonka päätoimittaja oli nuori ja ku-
mouksellinen Rolf Lagerborg. Euterpelaiset kannattivat esiaviollisten 
suhteiden sallimista naisille, sillä se olisi keino päästä eroon ohjesään-
töisestä prostituutiosta ja yhteiskunnan kaksinaismoraalista. Teologi-
sissa piireissä taas korostettiin absoluuttisen sukupuolimoraalin järkäh-
tämätöntä roolia yhteiskunnan tukipilarina. Säätyläistön kannat olivat 
kaukana toisistaan ja keskustelu polarisoitui nopeasti.641 

Ei ole yllättävää, että pappissäädyn kanssa jo pitkään väitellyt Ade-
laïde Ehrnrooth osoitti kannatuksensa Lagerborgin ajatuksille. Vuonna 
1903, moraalikeskustelun käydessä kuumimmillaan, hän otti asiaan 
kantaa sekä Nutidin että Euterpen sivuilla. Hän tarkasteli aihetta kuiten-
kin muista lehden kirjoittajista poiketen naisen työn ja tämän itsenäisen 
taloudenpidon, ei seksuaalisuuden kautta. Aikana, jolloin yhä useampi 
säätyläisnainen jäi naimattomaksi ja elätti itsensä omalla työllään, kou-
luttautui ammattiin ja eli täysipainoista elämää ilman perhettä, oli koh-
tuutonta olettaa naisen olevan tietämätön ihmisen fysiologiasta.642 

Ehrnroothin mielestä asiaa pohtivat ”valtiomiehet, filosofit, moralis-
tit ja sosiologit” keskittivät katseensa mennen ajan säätyläisnaiseen, joka 
eli ilman työtä, perheensä miesten suojeluksessa. Tämä naistyyppi oli 
vuosisadan vaihteessa katoamassa oleva ihmisryhmä ja myös ylimmän 
säädyn naisten tuli saada tietoa ilmiöstä, joka oli keskeinen osa ihmi-
syyttä. Ehrnrooth pohti teksteissään myös naimattomia äitejä ja kirjoitti, 
että äitiys oli naisen keskeinen tehtävä riippumatta siitä, oliko lapsi saa-
nut alkunsa avioliitossa vai sen ulkopuolella. Hänen mukaansa oli koh-
tuutonta kieltää yläluokan naiselta oikeus lapsiinsa ja vaatia tätä tunte-
maan häpeää vain siksi, että hän ei ollut vastustanut Jumalan luomia 

                                                                     
640) Nastolan seurakunnan lastenkirjat 1880–1889, 13; Nastolan seurakunnan lasten-

kirjat 1890–1899, 9, KA; Nastolan seurakunnan muuttokirja 1891, 83 KA. 
641) Jalava 1997, Jalava 2011, 92–93. 
642) A-ï-a: Kvinnans frigörelse. Nutid 3/1903, 123–128; A-ï-a: Kåseri. Euterpe 

17/1903, 217–219. Naimattomien naisten suuresta määrästä väestötilastoissa 
käytiin huolestunutta yhteiskuntakeskustelua 1900-luvun alussa. Tämä pohjautui 
osaltaan tilastoharhaan, sillä naimattomiksi luokiteltiin vuoteen 1903 saakka 
myös alle 15-vuotiaat lapset. Dahlberg 2017. 
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seksuaalisia haluja. Oman säätynsä sisällä Ehrnroothilla oli ymmärrystä 
myös harha-askeleen ottaneita naisia ja heidän äitiyttään kohtaan.643 

Ehrnrooth korosti naisten itsenäistä toimijuutta kirjoittaessaan, että 
yhteiskunnan ei tulisi tarkastella naisia moraalisesti ylennettyinä, koske-
mattomina ja sinällään sukupuolettomina olentoina, vaan seksuaalisina 
toimijoina ja myös perheiden vastuunkantajina. Adelaïde Ehrnrooth oli 
itsekin ollut perheensä vastuunkantaja Johanna Ehrnroothin kuoltua 
vuonna 1873, ja hän koki roolin sopivan kumpaa tahansa sukupuolta 
edustavalle kyvykkäälle henkilölle. Euterpessa Ehrnrooth totesi toiveik-
kaasti ”kahdeskymmenes vuosisata tai siitä seuraava tulee, luulen 
minä, todistamaan militarismin ja sodan katoamisen maan päältä sinä 
päivänä, kun nainen asetetaan perheen johtajaksi laillisesti”.644 Ehrn-
rooth toivoi, että myös Euterpen nuorukaiset kääntäisivät katseensa sek-
suaalisuudesta laajempiin teemoihin, yhteiskunnan epäkohtiin, joita 
vastaan hän itse oli taistellut jo puoli vuosisataa. Pilalehti Fyren mainitsi 
seuraavassa numerossaan Euterpeen kirjoittaneen tunnetun nimi-
merkki ”A-ï-a joka, eloisana ja rakastettavana kuten aina, polemisoi 
pitkään, vaan ei loppuun keskusteltua siveellisyyskysymystä. Tämän 
johdosta emme voineet vastustaa kiusausta esitellä uutta titteliä: Eu-
terpe-nuorukainen A-ï-a.”645 

77-vuotias ”Euterpe-nuorukainen” Adelaïde Ehrnrooth keskittyi läpi 
uransa moraalikysymyksiin erityisesti naisen elämän, onnellisuuden ja 
itsemääräämisoikeuden kautta. Hän ei jakanut evankelis-luterilaisen 
kirkon kantoja naisemansipaatioon ja laajaan siveellisyyskysymykseen. 
Jo varhaisissa kaunokirjallisissa tuotoksissaan Ehrnrooth peräänkuu-
lutti naisen onnea: Många döttrar -romaanin Mary vaati onnettoman 
avioliittonsa näivettämänä kuolinvuoteellaan äidiltään lupauksen siitä, 
että sisaret saisivat itse valita aviopuolisonsa. Tiden går och vi med den 
-romaanin päähenkilö Lydia löysi puolestaan sekä rakkauden että am-
matillisen identiteetin professori-puolisonsa kumppanina ja apulaisena. 

                                                                     
643) A-ï-a: Kvinnans frigörelse. Nutid 3/1903, 123–128. “Öfverklassens kvinnor skola 

ej mera tvingas att ljuga och hyckla sig ifrån sina naturligaste instinkter mer än de 
miljoner allmogekvinnor, som våga öppet vara ömma, uppoffrade mödrar efter ett 
begånget så kalladt felsteg, hvilket de sålunda försona. Kvinnan ur högre klasser 
skall ej tilldömas heder och dygd såsom nu, hufvudsakligen blott därför att hon 
motstått de af skaparen hos henne nedlagda sexuella begären som, i hela 
djurriket, blott ’det svaga könets’ unga mö anses vanhedrad utaf, ifall hon ej har 
att framvisa öfverhetlig eller kyrklig autorisation.” 

644) A-ï-a: Kåseri. Euterpe 17/1903, 217–219. Alkuperäinen: ”Tjugonde seklet eller det 
nästföljande skall, tror jag, bevittna militarismens och krigens försvinnande från 
jorden den dag kvinnan ställes såsom familjens öfverhufvud genom lagen.” 

645) Händelser i Finland. Fyren 18/1903, 2. Alkuperäinen: ”A-ï-a, som, spirituellt och 
älskvärdt som alltid, smått polemiserade i den på långt när ännu icke 
slutdiskuterade sedlighetsfrågan. Vi kunna med anledning häraf icke motstå 
frästelsen att sammanställa en ny titulatur: Euterpe-yngligen A-ï-a.” 
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1900-luvun alkuvuosien julkinen keskustelu osoitti, että naisen seksuaa-
lisuus oli moraalikysymyksiä laajempi teema – se liittyi naisilla kiistat-
tomasti lapsiin, terveyteen ja kykyyn käydä töissä ja ansaita elantonsa. 
Ehrnrooth pyrki painottamaan, että moraalikeskustelulla saattoi olla 
naisille kauaskantoiset ja traagisetkin seuraukset. Tästä huolimatta 
aiempaa vapaampi seksuaalimoraali oli hänestä edistettävä asia, kunhan 
sen rinnalla naisia opetettiin omaan seksuaaliterveyteensä liittyneistä 
asioista. Esiaviolliset suhteet olisivat säätyläisnaisillekin tapa varmistaa, 
että he eivät tee virheitä ja solmi avioliittoja sellaisten kanssa, jotka eivät 
ole lainkaan sopivia avioliittoihin. Säätyläisnaisille tulisi sallia samanlai-
nen kevytmielisyys, joka säätyläismiehille oli vuosisatainen normi.646  

Adelaïde Ehrnrooth noudatti eri standardeja julkisella ja yksityisellä 
toimintakentällä. Naisasialiikkeen piirissä hän peräänkuulutti samaa 
moraalia miehille ja naisille, varhaisempina aikoina absoluuttista suku-
puolimoraalia, myöhemmin relatiivista sukupuolimoraalia. Hän korosti 
rakkautta avioliiton ylimmäisenä syynä ja naisen vapautta tehdä itse 
omat ratkaisunsa. Hän halusi poistaa yhteisön asettaman stigman nos-
tamista naimattomien äitien yltä, jotta nämä eivät sortuisi epätoivoisina 
lapsenmurhaan. Vapaaseen rakkauteen hän suhtautui epäröiden siksi, 
että sen taakka naisille ei-toivottujen raskauksien myötä saattoi olla koh-
talokas. Toisaalta hän toivoi säätyläisnaisille samanlaista mahdollisuutta 
esiaviollisiin suhteisiin kuin säätynsä miehille. Yksityisessä piirissä hän 
oli kuitenkin valmis karkottamaan Carl Robert Ehrnroothin piikarakas-
tetun Maria Långin Seestan kartanosta, moitti Anna Hagelstamia rak-
kauden vuoksi tekemiensä ratkaisujen vuoksi ja kritisoi Aina Manner-
heimia taiteilijanuran hylkäämisestä avioliiton vuoksi. 

Adelaïde Ehrnroothin näkökulma sukupuolimoraaliin muuttui vuo-
sien kuluessa, mutta pohjimmiltaan hän peräänkuulutti systemaattisesti 
samaa asiaa: naisen valinnanvapautta. Hänen pyrkimyksenään oli nai-
sen oikeus valita puolisonsa ja olla tulematta yhteiskunnan, suvun tai 
muiden instituutioiden tuomitsemaksi valinnastaan. Osa tätä naisen va-
linnanvapautta oli myös oikeus jäädä naimattomaksi.  

6.4. Nutid vallankäytön välineenä 

Adelaïde Ehrnroothin erityinen innostuksenaihe Naisasialiitto Unionin 
toiminnassa oli vuonna 1894 perustettu aikakauslehti Nutid. Sen edel-
täjä, vuonna 1889 perustettu Hemmet och Samhället oli lakkautettu sa-
mana vuonna kannattamattomana. Hemmet och Samhället oli alkujaan 
Naisyhdistyksen jäsenen Alli Tryggin toimittama, mutta vuonna 1891 

                                                                     
646) Ehrnrooth 1878; Ehrnrooth 1881; A-ï-a: Kvinnans frigörelse. Nutid 3/1903, 126–

127. 



 212 

päätoimittajaksi tuli Rosina Wetterhoff. Hän erosi yhdistyksestä samaan 
aikaan Adelaïde Ehrnroothin kanssa ja oli yksi Naisasialiitto Unionin pe-
rustajajäsenistä. Tässä yhteydessä hänen päätoimittamastaan lehdestä 
tuli Unionin äänenkannattaja, ja kerran kuussa ilmestynyt Nutid jatkoi 
edeltäjänsä linjalla. Hemmet och Samhälletin sisarjulkaisu, suomenkie-
linen Koti ja Yhteiskunta pysyi Suomen Naisyhdistyksen julkaisuna. 
Vaikka lehtien nimet olivat yhteneväiset, niiden sisältö poikkesi jonkin 
verran toisistaan.647 Vuoteen 1915 saakka ilmestynyt Nutid, lyhytikäi-
sempi Hemmet och Samhället ja vuosina 1889–1911 ilmestynyt Koti ja 
yhteiskunta muodostivat suomalaisten, poliittisten naistenlehtien en-
simmäisen aallon. Ne ilmestyivät kaikki naisten poliittisen järjestötoi-
minnan tukemana ja niiden suosio hiipui naisten äänioikeuden myötä, 
kun naisten poliittinen vaikuttaminen siirtyi järjestökentältä poliittisiin 
puolueisiin. Kaikki kolme olivat julkaisuina varsin pienilevikkisiä.648  

Nutid jatkoi samoilla intresseillä ja kirjoittajakunnalla kuin Hemmet 
och Samhället. Se oli kuitenkin edeltäjäänsä akateemisempi – artikkelit 
olivat pidempiä ja naisasialiikkeen kansainvälinen ulottuvuus selkeäm-
min näkyvillä. Nutid pyrki edistämään naisasiaa journalismin keinoin – 
lehden koko nimi oli Nutid, Tidskrift för sociala frågor och hemmets in-
tressen. Lehden ensimmäinen päätoimittaja oli Helena Westermarck, ja 
Adelaïde Ehrnrooth avusti lehteä ensimmäisestä numerosta alkaen. 
Myös Ehrnroothin perhe sitoutettiin mukaan toimintaan, sillä Adelaïde 
Ehrnrooth tilasi lehden ainakin Casimir Ehrnroothille lokakuussa 1894 
korotettuun 10 markan hintaan, saadakseen kerrytettyä toimituksen va-
rallisuutta. Kannatusmaksujen keruu onnistui, ja lehden ensimmäinen 
näytenumero ilmestyi 1.1.1895. Päätoimittajan lisäksi siihen kirjoittivat 
Minna Canth, Adelaïde Ehrnrooth, Hanna Favorin ja Rosina Wetterhoff. 
Helena Westermarckin lähdettyä ulkomaille 72-vuotias Adelaïde Ehrn-
rooth nimitettiin lehden päätoimittajaksi. Hän toimi tehtävässä vuosina 
1898–1899. Ehrnroothin tekstejä ilmestyi Nutidin sivuilla vuoden 1905 
ensimmäiseen numeroon saakka. Samassa numerossa kerrottiin hänen 
kuolemastaan.649 

Ehrnroothin kirjoituksia oli julkaistu useissa lehdissä, eniten Huf-
vudstadsbladetissa, Nya Pressenissä, Helsingfors Dagbladetissa ja 
Hemmet och Samhället -aikakauslehdessä. 1890-luku oli kuitenkin Ade-
laïde Ehrnroothille erityisen tuotteliasta kirjoitusaikaa. Itselleen tyypil-
listen poleemisten kannanottojen ohella hän laati Nutid-lehteen myös 
historiallisia katsauksia, taustoittamaan eurooppalaisen naisasialiikkeen 

                                                                     
647) Koti ja yhteiskunta -lehdestä ks. Töyry 2005, 208–211. 
648) Tommila et al 1992, 145; Railo 2011, 18.  
649) AE CE:lle 21.10.1894, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; Annie 

Furuhjelm: Adelaïde Ehrnrooth. Nutid 1/1905, 1–4; A-ï-a: Sekularfesten i 
anledning af franska civillagens införande. Nutid 1/1905, 5–11; Hagner ja Försti 
2006, 24, 48. 
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kehitystä. Jo lehden ensimmäisessä numerossa Ehrnrooth kirjoitti otsi-
kolla ”Kvinnans inlägg i sedernas hyfsning” eurooppalaisen tapakult-
tuurin kehittymisestä kautta historian.650 Alexandra Gripenbergin ja mo-
nen muun eurooppalaisen naisasianaisen tavoin myös Adelaïde Ehrn-
rooth näki tärkeänä tuoda näkyviin naisten historiaa. Nutidin sivuilla 
hän julkaisikin kolmiosaisen artikkelin ”Historiska silhouetter”, jossa 
käsiteltiin historian merkittäviä naisia: Marie Antoinettea, madame 
Genlis’tä ja Itävallan keisarinna Elisabethia.651 Historioitsijana Ehrn-
rooth oli harrastelija, mutta eurooppalaisessa kontekstissa naishistorian 
kirjoitus oli yleisestikin pitkään harrastelijoiden käsissä. Yliopistokoulu-
tuksenkin saaneet naiset kirjoittivat naishistoriaa muun tutkimustyön 
ohella tai jälkeen. Naisten tekemä varhainen historiankirjoitus on usein 
jäänyt ammattimaisen historiankirjoituksen varjoon.652 

Naisliikkeelle historiankirjoituksessa oli kyse yhteisen sukupuoli-
identiteetin rakentamisesta ja esikuvien luomisesta, mistä syystä elä-
mänkertojen rooli oli merkittävä. Lucina Hagmanin vuonna 1886 julkai-
sema Fredrika Bremerin elämäkerta on varhaisimpia tämän lajin edus-
tajia Suomessa. 1900-luvun alkupuolella Helena Westermarck ja 1970-
luvulla Tyyni Tuulio jatkoivat henkilöhistoriankirjoituksen perinnettä. 
1800-luvun Suomessa elämänkertojen merkitys korostui myös fenno-
maanisessa historiankirjoituksessa. Niiden avulla pystyttiin rakenta-
maan suomalaisuuden esikuvia, mikä näkyi Suomen sodan sankareiden 
esiinnostoissa nationalismin aatteen noustessa. Laajemmin tarkastel-
tuna naisliikkeen sisällä tehty historiankirjoitus nosti esiin sekä positii-
visia esimerkkejä poikkeuksellisista naisista että kuvauksia naisten alis-
tetusta asemasta historian eri vaiheissa. Adelaïde Ehrnrooth toi naisten 
alisteista asemaa toistuvasti esiin matkapäiväkirjojensa kautta – ei his-
toriankirjoituksena, vaan ajankuvana ulkomaisista yhteisöistä.653  

Ehrnrooth valitsi historiallisten lyhytbiografioidensa kohteiksi kaksi 
eurooppalaista kuningatarta ja ranskalaisen valistuksen ajan pedagogin. 
Tässä mielessä hän poikkesi aikalaisistaan Lucina Hagmanista ja Ale-
xandra Gripenbergistä, sillä hänen henkilökuvansa eivät kosketelleet 
suoraan naisasialiikkeen sankareita. Ehrnroothin lyhyet biografiat käsit-
telivät naisia, jotka olivat näkyviä oman tiensä kulkijoita ja rikkoivat sää-
tynsä naisihanteen rajoja. Kirjoituksillaan Ehrnrooth pyrki monipuolis-
tamaan vallitsevaa kuvaa nimenomaan ylimmän säädyn naisista. Vaikka 

                                                                     
650) A-ï-a: Kvinnans inlägg i sedernas hyfsning. Nutid 1/1895, 8–16. 
651) A-ï-a: Historiska silhouetter I-III. Nutid 6–7/1898, 8–9/1898 ja 12/1898. 
652) Leskelä-Kärki 2006, 198–200; Kinnunen 2013, 198; Esimerkiksi ruotsalainen El-

len Fries kirjoitti teoksensa ”Märkvärdiga kvinnor” (1890) vasta siirryttyään ylio-
pistomaailman ulkopuolelle. 

653) Hagner 2005, 100; Kemppainen 2006, 34–35, 221; Kinnunen 2013, 198; Kotioja 
2017b, 116–121.  
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naisliike oli keskiluokkaistunut nopeasti, Ehrnrooth samaistui itse ensi-
sijaisesti omaan säätyynsä. Tästä syystä hän halusi tuoda myös kirjoituk-
sissaan esiin itsensä kaltaisia naisia. Hemmet och Samhället -lehdessä 
hän esitteli sukulaisensa Maria Ehrnroothin, joka toimi lääkärinä Pieta-
rissa.654 Oman suvun nuoret, työuraa tehneet naiset olivat Adelaïde 
Ehrnroothille inspiraation lähde. 

Naisbiografioiden ohella Ehrnrooth kirjoitti Nutidin sivuille myös 
poliittisia kannanottoja. Hän pohti naisasialiikkeen tilaa, naisten äänioi-
keutta, avioliittokysymystä ja naisten roolia niin rauhanliikkeessä kuin 
militarismissakin. Mitä vanhemmaksi Adelaïde Ehrnrooth tuli, sitä vas-
tentahtoisemmin hän suhtautui sotaan ja sotilasuraan. Rauhanliik-
keessä naiset olivat avainasemassa kasvatustehtävänsä ansiosta: 

”Me suosittelemme, että äidit, jotka ostavat leikkikaluja pie-
nille rakkailleen, valitsevat sellaisia, jotka kehittävät lapsen 
älykkyyttä ja taiteentajua, mutta eivät koskaan osta ”reip-
paille” pojilleen keppejä, sapeleita, tinasotilaita, epoletteja, 
kiiltäviä haarniskoja, sotatrumpetteja ja rumpuja.”655 

Naisten vastuullista roolia seuraavan sukupolven kasvattajina Ade-
laïde Ehrnrooth toi esiin toistuvasti teksteissään. Tässä hän vahvisti 
edelleen ajatusta naisista yhteiskunnallisina äiteinä, julkisen toiminnan 
muoto, jota toteuttivat hänen lähipiirissään Rose Marie Boije ja Minette 
Donner. Ehrnrooth itse ei kuitenkaan juuri lainkaan osallistunut hyvän-
tekeväisyystyöhön enää 1860-luvun nälkävuosien jälkeen.656  

Adelaïde Ehrnroothista tuli Nutid-lehden päätoimittaja vuonna 
1898. Muut toimituskunnan jäsenet olivat toimitussihteeri Maikki Fri-
berg sekä toimittajat Rosina Wetterhoff ja Eva Ljungberg, kokeneita kir-
joittajia kaikki. Tämän lisäksi entinen päätoimittaja Helena Wester-
marck avusti lehteä ulkomailta käsin. Ensimmäinen Ehrnroothin päätoi-
mittama numero nosti esiin Zachris Topeliuksen elämän ja uran tämän 
80-vuotissyntymäpäivän johdosta. Helena Westermarckin kirjoitta-
massa henkilökuvassa korostettiin Topeliuksen roolia naisten oikeuk-
sien puolestapuhujana. Kirjoittamassaan onnittelurunossa Adelaïde 
Ehrnrooth luki Zachris Topeliuksen ansioksi sen, että Suomen naista 

                                                                     
654) A-ï-a: Maria Ehrnrooth. Hemmet och Samhället 3/1894, 17–18. 
655) A-ï-a: Fredssaken och kvinnorna. Nutid 4/1898, 12–16. Alkuperäinen: “Vi rekom-

mendera åt mödrarna, som gå på uppköp af leksaker åt sina små älsklingar, att 
välja sådana som utveckla barnens intelligens och konstsinne, men aldrig köpa åt 
sina ”hurtiga” pojkar kepier, sablar, tennsoldater, epåletter, blanka harnesk, 
krigstrumpeter och trummor.” 

656) Esim. A-ï-a: Fredssaken och kvinnorna. Nutid 4/1898, 90– 94; Adelaïde Ehrn-
rooth: Till vår tids kvinnor. Nutid 1/1898, 6–9. 
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voitiin jo pitää kansalaisena.657 Samassa numerossa hän peräänkuulutti 
naisille, säätyyn ja elämäntilanteeseen katsomatta, äänioikeutta lakia 
säätäviin elimiin ja vetosi kaikkiin naisiin, että he jaksaisivat työsken-
nellä tasa-arvon eteen: ”Ei, mikään ei muutu itsestään, sillä luonnonlaki 
osoittaa, että kaikki paikallaan pysyvä liikkuu taaksepäin.”658 

Nutidin päätoimittajana Ehrnrooth sai ohjata lehteä haluamaansa 
suuntaan, mutta työ oli varsin raskas taakka jo 72-vuotiaalle, sairastele-
valle Adelaïde Ehrnroothille, jonka näkökyky heikkeni hänen ikääntyes-
sään. Päätoimittajuus oli muutakin kuin kirjoittamista – se vaati kykyä 
ohjata muita kirjoittajia ja käydä dialogia yhteiskunnallisten toimijoiden 
kanssa, minkä lisäksi päätoimittajan vastuulla olivat painatukseen ja oi-
kolukuun liittyvät käytännön asiat. Maikki Friberg kuvasi myöhemmin 
vuosiaan Nutidin toimitussihteerinä elämänsä levottomimmiksi ja työ-
teliäimmiksi, mikä kertoo osan iäkkään päätoimittajan vastuusta kaatu-
neen toimitussihteerin harteille. Siinä missä ruotsalaisella esikuvalla, 
naisasialehti Dagnylla oli 7000 tilaajaa vain Suomessa ja vielä runsaam-
min Ruotsissa, Nutidin levikki pysyi pienenä ja lehteä tehtiin pääsään-
töisesti vapaaehtoisvoimin. Aikakauslehden toimittamista ei mielletty 
vielä 1800-luvun loppupuolella ammatiksi, vaan aikakauslehti oli toimit-
tajansa sivutyö ja tarjosi väylän tuoda julki aatteita ja maailmankatso-
muksellisia asioita. Sanomalehtitoimittajan työ oli jo ammatillistu-
massa, mutta aikakauslehden toimittajille ei yleensä maksettu palkkaa. 
Naistoimittaja sanomalehdessä oli vielä harvinaisuus, mutta aikakaus-
lehdissä naiset pääsivät ääneen.659 

Toimittajina ja kirjoittajina naisten äänet olivat usein osittain tai ko-
konaan anonymisoitu nimimerkin avulla. Läpi kirjallisen uransa Ade-
laïde Ehrnrooth allekirjoitti työnsä nimimerkillä A-ï-a, ja myös monet 
muut naisasialiikkeen lehtiin kirjoittaneista naisista piiloutuivat nimi-
merkin taakse. Vuonna 1892 Hemmet och Samhället -lehteen kirjoitti 31 
nimettyä kirjoittajaa. Heistä 22 kirjoittajaa käytti koko nimensä sijasta 
nimimerkkiä, nimikirjaimia tai muuta lyhennelmää nimestään. Osa 
näistä oli tunnistettavia, kuten lehden päätoimittajan Rosina Wetterhof-
fin taajaan esiintyneet nimikirjaimet R.W. Suosittuja oli myös erilaiset 
lyhennelmät nimestä, kuten Irene Leopoldin I. L-d. Sama kirjoittaja 

                                                                     
657) A-ï-a: Till Zakris Topelius på hans 80-de födelsedag. Nutid 1/1898, 5. “Nej, 

hennes rätt den vill Du se beaktad / Att, som m e d b o r g a r i n n a, bli be-
traktad.” 

658) Adelaïde Ehrnrooth: Till vår tids kvinnor. Nutid 1/1898, 6–9. Alkuperäinen:”Nej, 
ingenting går af sig själf, ty en naturlag visar att allt stillastående är ett 
tillbakagående.” 

659) Hjelt 1945, 163–164; Tommila et al. 1992, 155–161. 
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saattoi käyttää useampaakin nimimerkkiä, esimerkiksi Adéle Wilhel-
mina Weman kirjoitti Hemmet och Samhället -lehteen nimillä Parus 
Ater ja Inge Storm.660 

Yksittäiset nimimerkit saattoivat olla suurenkin yleisön tunnistamia 
tai aidosti anonyymejä. Ehrnroothin vakiintunut A-ï-a edustaa tunnis-
tettavan nimimerkin lajityyppiä, samoin Alexandra Gripenbergin käyt-
tämä nimimerkki Aarne. Todellinen anonyymi oli nimimerkki En f.d. pa-
tient, joka kertoi lehdessä henkilökohtaisista kokemuksistaan koulutet-
tujen sairaanhoitajien potilaana. Tämä nimimerkki esiintyi vain kerran 
ja oli selvästi kirjoituksensa asiayhteyteen liittyvä, kun säännöllisillä kir-
joittajilla nimimerkit olivat yleismaailmallisempia. Nimimerkin käyttö 
liittyi monella kirjoittajalla pyrkimykseen erottaa toisistaan yksityinen ja 
julkinen toiminta. Se toimi myös laadun takeena ja tunnistettavana tuo-
temerkkinä – Adelaïde Ehrnroothin pitkän kirjoittajanuran myötä nimi-
merkki A-ï-a oli vakiintunut merkki terävästä yhteiskuntakritiikistä.661 

Koti ja yhteiskunta -lehteä toimittanut Alexandra Gripenberg luopui 
nimimerkin käytöstä vähitellen jo vuonna 1888, mutta Adelaïde Ehrn-
rooth käytti sekä nimimerkkiä että koko nimeään uransa loppuun 
saakka. Nutid-lehden päätoimittajana hän oli Adelaïde Ehrnrooth, 
mutta omat kirjoituksensa hän allekirjoitti useammin nimimerkillään 
kuin koko nimellään. A-ï-a oli Ehrnroothille osa hänen ammatillista 
identiteettiään ensin romaanikirjailijana, sitten naisasialiikkeen äänitor-
vena. Siinä missä Alexandra Gripenbergin nimimerkki oli maskuliininen 
Aarne, Ehrnroothin nimimerkki oli feminiini A-ï-a, lapsuuden lempi-
nimi, joka oli selvästi liitettävissä hänen etunimeensä. Kuten Ehrnroot-
hin aikalainen Marie Linder Stella-nimimerkillään, Ehrnrooth halusi 
kätkeä identiteettinsä, mutta ei sukupuoltaan. Linderistä poiketen Ehrn-
rooth valitsi kuitenkin tunnistettavan nimimerkin, joten hän mahdolli-
sesti havitteli alusta saakka tunnistettavuutta kirjoituksillaan. A-ï-an 
henkilöllisyys tiedettiinkin hyvin naisasiapiireissä viimeistään 1880-lu-
vun alussa, kun hänet kutsuttiin J.S. Mill -asiantuntijana mukaan Suo-
men Naisyhdistyksen perustamista enteilleeseen lukupiiritapaamiseen. 
Keväälle 1883 ajoittuu myös A-ï-an ja Agathon Meurmanin sanomaleh-
dissä käymä kiista avioliittokysymyksestä. Keskustelulle irvailleessa las-
kiaiskulkueessa esiintyivät hahmoina sekä Meurman että Ehrnrooth, jo-
ten A-ï-an henkilöllisyys oli tästä päätellen jo yleistä tietoa. Lukeva yleisö 
oppi yhdistämään Adelaïde Ehrnroothin ja A-ï-an viimeistään vuonna 

                                                                     
660) Hemmet och Samhället 1–12/1892. Nimimerkki R.W. esimerkiksi Hemmet och 

Samhället 2/1892, A-ï-a esimerkiksi Hemmet och Samhället 2/1892, ja I.L-d 
Hemmet och Samhället 3/1892. 

661) En f.d. Patient kirjoittaa lehden numerossa 6/1892. Easley 2004, 131–133; 
Grönstrand 2005, 57. Suomalaisten kirjoittajien käyttämistä nimimerkeistä ks. 
Hirvonen 2000. 
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1890 julkaistun, Ehrnroothin toisen matkakirjan jälkeen. Ehrnrooth al-
lekirjoitti kannessa esiintyneestä nimimerkistä huolimatta teoksen esi-
puheen koko nimellään. Vaikka nimimerkit olivat suomalaisessa kirjalli-
suudessa ja journalismissa yleisiä 1900-luvulle saakka, Ehrnroothia ja 
Gripenbergiä nuoremmat naisasianaiset eivät yleensä enää käyttäneet 
niitä. Helena Westermarck, Maikki Friberg ja Lucina Hagman kirjoitti-
vat omilla nimillään tai nimikirjaimillaan, samoin kuin näytelmäkirjai-
lija Minna Canth.662 

Kuten järjestölehdissä usein, varsinaisen toimittajakunnan lisäksi 
Nutid-lehteä avusti monet kirjoittajat, vuonna 1895 lehteen kirjoitti 23 
eri tunnistettavaa kirjoittajaa.663 Lisäksi lehdissä oli monia nimettömiä 
tekstejä, joiden taustalla oli lehden päätoimittaja tai toimitussihteeri. 
Oman päätoimittajuutensa ohella Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti lähes joka 
toiseen numeroon artikkelin, runon tai kannanoton, joten työ vei suuren 
osan hänen ajastaan ja huomiostaan vuosina 1898–1899. Päätoimitta-
juuden alkua varjosti suuri suru, kun Ehrnroothin oppi-isä ja ystävä 
Zachris Topelius menehtyi maaliskuussa 1898. Nutid-lehden sivuilla To-
peliusta muistettiin Ehrnroothin kirjoittamalla muistokirjoituksella sekä 
julkaisemalla Topeliuksen hänelle lähettämä kirje vuodelta 1889. Julkai-
semalla kirjeen Adelaïde Ehrnrooth halusi jakaa lukijoidensa kanssa 
oman muistonsa Zachris Topeliuksesta. Kirjeessä, joka liittyi Suomen 
osastoon maailmannäyttelyssä 1889, Topelius kehuu Ehrnroothin läm-
minhenkisyyttä ja pyrkimystä kaikkien auttamiseen. Hän pahoittelee, 
ettei juuri sillä kertaa saattanut osallistua varojenkeräykseen. Kirjeen 
julkaisemisella Adelaïde Ehrnrooth halusi korostaa läheistä suhdettaan 
kaikkien kunnioittamaan Zachris Topeliukseen. Ratkaisun voi nähdä 
myös pyrkimyksenä oman asemansa vahvistamiseen. Sen avulla Ehrn-
rooth pystyi osoittamaan nuoremmille naisasianaisille oman, arvostetun 
asemansa yhteiskunnassa.664	

Ehrnroothin ensimmäisiä kuukausia päätoimittajana varjostivat 
todella menetykset ja huoli, sillä Topeliuksen lisäksi myös vasta 40 
ikävuottaan lähestyneen runoilija Karl August Tawastjernan kuolema 
samassa kuussa järkytti Suomen sivistyneistöpiirejä. Ehrnroothin 
perhepiirin pysäytti Elise Ehrnroothin niin ikään maaliskuussa 1898 

                                                                     
662) Hanna Ongelin käytti siveellisyyskysymystä käsittelevissä kirjoituksissaan nimim-

erkkiä Tyr Vesten tai pelkkä Tyr. Esim. Hemmet och Samhället 12/1892. Ehrn-
rooth 1890, esipuhe. Hirvonen 2000, 576; Töyry 2005, 217–218; Grönstrand 
2005, 57. Grönstrand on todennut, että nimimerkit eivät olleet naiskirjoittajille 
keino häivyttää sukupuolensa, vaan nimimerkki päinvastoin toi usein esiin 
kirjoittajan sukupuolen. Nimimerkit olivat sekä miehille että naisille keino häivyt-
tää identiteettinsä romaaneita, runoja ja muita vähemmän arvostettuja tekstila-
jeja kirjoitettaessa. Grönstrand 2005, 53–54. 

663) Nutid 1–12/1895. 
664) A-ï-a: Zachris Topelius. Nutid 4/1898, 82; Zachris Topelius: Ett bref. Nutid 

4/1898, 82–83.  
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saama vakava sairaskohtaus, josta tämä kuitenkin toipui. Alkuvuoden 
1898 huolet näkyivät Ehrnroothin tekstien vähäisyydessä Nutidin si-
vuilla, ja veljelleen hän totesi koko talven olleen vain silkkaa kuole-
maa. Kesään mennessä hänen kirjoituksiaan ilmestyi kuitenkin jäl-
leen jo lähes joka numerossa.665 

Adelaïde Ehrnroothin pitkän kirjallisen uran aikana hän ei juurikaan 
keskustellut työstään veljensä Casimir Ehrnroothin kanssa. Heidän väli-
sissään kirjeissä ei tullut esiin romaani- tai lehtikirjoittamisen haasteet 
tai työn eteneminen. Päätoimittajuuteen ja sen myötä ihmisten johtami-
seen liittyneissä ongelmissa veli pystyi kuitenkin tarjoamaan apuaan. 
Adelaïde Ehrnrooth oli pitkään kartellut luottamustehtäviä, mutta nyt 
hän oli vastuussa kirjoittajaryhmän tyytyväisyydestä ja lehden ilmesty-
misestä joka kuukausi. Tässä hän sai diplomatiaan työurallaan harjaan-
tuneelta Casimir Ehrnroothilta neuvoja. Lehden päätoimittaminen 
osoittautui tasapainotteluksi omien mielipiteiden ja yleisen harmonian 
ja menestyksen välillä, ja välillä päätoimittaja joutui julkaisemaan teks-
tejä, joiden kanssa hän ei ollut samaa mieltä: 

”Pidän arvossa Sinun reflektointiasi Nutidissa olleista vasti-
neista. Olisin mielellään poistanut sekä V. Heikelin että Jär-
nefeltin ’hölynpölyn’, kuten Sinä sitä kutsuit, jos ei olisi ollut 
vaarana kohdella väärin naisasian kannattajia, jotka osoit-
tavat suurta kiinnostusta asiaan ja ovat Unionin jäseniä.”666 

Casimir Ehrnrooth luki sisaren toimittamaa lehteä kiinnostuneesti ja 
tarjosi omia mielipiteitään ja kehitysehdotuksiaan lehden suhteen. Hän 
myös harkitsi tekevänsä Nutidiin Ruotsin kuningatar Kristinaa käsitte-
levän artikkelin, joka jäi kuitenkin kirjoittamatta. Casimir Ehrnroothin 
kirjallinen harrastus keskittyi ennemmin sotahistoriallisiin kommentaa-
reihin, joita hän kirjoitti Finska Militär Tidskriftiin, pääasiallisesti vas-
tineena muille kirjoittajille. Tässä myös Adelaïde Ehrnrooth pystyi tar-
joamaan veljelleen tukea, neuvoja ja opastusta.667 

                                                                     
665) AE CE:lle 27.3.1898, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA.  
666) AE CE:lle 13.5.1898, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Jag håller i mycket med Dina reflexionera öfver svaromålen i 
Nutid och gerna hade jag kastat undan båda V. Heikel och Järnefelts ‘gallima-
thias’, som Du kallar det, om det ej varit fara för handen att illa disponera anhan-
gare af qvinnosaken, som städde visa stort intresse för den och äro medlemmar i 
Unionen.” 

667) CE AE:lle 5.11.1892, 6.10.1894 ja 18.2.1895, Johan Casimir Ehrnroothin koko-
elma, PR:218, KA; AE CE:lle 13.5.1898, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:217, KA. Kirjeessään Adelaïde kiittää veljeään neuvoista Nutid-lehden kirjoit-
tajakunnan suhteen. Casimir Ehrnroothin alkuperäinen kirje ei ole säilynyt. C. 
Ehrnrooth: I polemiken om Sveaborgs öfvergång 1808, Finsk Militär Tidskrift 8–
9/1897, 510–513; Bemötande af Signaturen **:s anmärkningar, Finsk Militär 
Tidskrift 12/1897, 667–643; Vidare bemötande af signaturen **:s anmärkningar, 
Finsk Militär Tidskrift 1/1898, 46–54.  
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Aikakauslehden toimittajana Adelaïde Ehrnrooth pääsi käyttämään 
valtaa, välillä pahanilkisestikin. Esimerkiksi hänen kirjoituksensa Nu-
tidin kesäkuun 1898 numerossa otsikolla ”Häpnadsväckande” käsitteli 
erään neiti Levinin julistamista holhouksenalaiseksi. Tapaus oli saanut 
paljon huomiota lehdistössä. Ehrnroothin mukaan kolme suomalaista 
lääkäriä julistivat naisen mieleltään sairaaksi ja siten asettivat hänet vel-
jensä holhouksen alaiseksi, vaikka neitiä Ruotsissa hoitaneet lääkärit pi-
tivät tätä kykenevänä hoitamaan omia asioitaan. Ehrnrooth piti hol-
houksenalaisuutta jälleen osoituksena naisen heikosta oikeudellisesta 
asemasta ja kysyi lääkäreiltä lehdessään 

”Me pohdimme, mitä nämä taitavat ja tunnetut ruotsalaiset 
lääkärit, jotka jalosti todistivat neiti L:n mielentilaltaan ter-
veeksi ja kyvykkääksi huolehtimaan omista asioista, ajatte-
lisivat suomalaisten kollegojensa huolettomasta tavasta 
heittää pahaenteinen, alentava varjo kanssaihmisen yli, ra-
sittaa häntä kaikkein kohtalokkaimmalla ja epätoivoisim-
malla syytöksellä: syyntakeettomuudella omiin asioi-
hinsa!”668 

Eräs lääkäreistä, Loviisan piirilääkäri T.L. Calonius, tarttui myöskin 
kynään ja kirjoitti Ehrnroothille perinpohjaisen ja tulikivenkatkuisen 
vastineen. Hän ilmoitti, että asia ei Ehrnroothille kuulu, tämä on jälleen 
kerran tullut harhaanjohdetuksi ja vetänyt asioista liian nopeita ja ylimal-
kaisia johtopäätöksiä. Lisäksi hän perusteli kantaansa pitkällä saksankie-
lisellä lainauksella, joka käsitteli mielen sairauksia. Tämä lainaus oli niin 
täynnä kielioppivirheitä, että se sai Saksassa ja Sveitsissä opiskelleen ja 
tohtoriksi väitelleen toimitussihteeri Maikki Fribergin ”vääntelemään kä-
siään”. Ehrnrooth päätti kuitenkin julkaista Caloniuksen tekstin sellaise-
naan, korjaamatta sen kieltä – näyttääkseen vastustajansa mahdollisim-
man epäedullisessa valossa. Ehrnrooth myös laskeskeli kiistan houkutte-
levan Nutidille uusia tilaajia, mikä itsessään oli jo riittävä syy julkaista Ca-
loniuksen ärhäkkä vastine. Päätoimittajana Ehrnrooth saattoi liittää Calo-
niuksen vastineeseen oman puolustuspuheensa, jossa hän edelleen perus-
teli omaa kantaansa ja kumosi Caloniuksen väitteitä. Hän kiinnitti viimei-
sessä vastineessaan huomion Caloniuksen huonoon saksankieleen vetoa-
malla itse ranskalaisen Molièren komedioihin Le malade imaginaire ja 
Monsieur de Pourceaugnac. ”Minun ranskankieliset lainaukseni tulevat 

                                                                     
668) A-ï-a: Häpnadsvackande. Nutid 6–7/1898, s. 156–158. Alkuperäinen: ”Vi undra 

hvad de skickliga och välkända svenska läkare, som edeligen intygat fröken L:s 
sunda själstillstånd och förmåga att handhafva vården om sina affärer, skola 
tänka om sina finska kollegers lättvindiga sätt att kasta en hotfullt förnedrande 
skugga öfver en medmänniska, nedtyngande henne under den mest ödesdigra och 
förkrossade af alla beskyllningar: otillräknelighet för sina handlingar!” 
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olemaan mestarillinen vastaisku herra C:n saksankielisille lainauksille,” 
hän laskelmoi kirjeessään Casimir Ehrnroothille.669 

Tällainen vallankäyttö oli mahdollista aikakauslehtimaailmassa, 
jossa julkaisu saattoi voimakkaastikin korostaa toimittajansa aatemaail-
maa. Aikakauslehteä ei mielletty tiedonvälityskanavaksi, vaan päätoi-
mittajansa tai taustalla olleen yhdistyksen mielipiteiden välittäjäksi. 
Tästä syystä myös Adelaïde Ehrnrooth saattoi päätoimittajana käydä po-
leemiseen taistoon ja käyttää häikäilemättömiä retorisia tai toimituksel-
lisia keinoja ydinajatustensa esiintuontiin.670 Adelaïde Ehrnroothille Nu-
tid muodostui tärkeäksi toimintakentäksi, jossa hän pystyi sekä herättä-
mään yleistä kiinnostusta naisasiaa kohtaan harkituilla journalistisilla 
valinnoilla, että edistämään oman ideologiansa mukaista naisasiaa. 

6.5.  Kansanjuhlan arvoinen nainen 

Adelaïde Ehrnroothin aatteet ja henkinen perintö siirtyivät ajan myötä 
suomalaisen naisasialiikkeen nuoremmille toimijoille. Naisasialiitto 
Unionin aktiivit vastaanottivat mieluusti ”esitaistelijansa” oppia ja neu-
voja, mikä kertoo iäkkäämpää naista kunnioitetun järjestön sisällä. Tam-
mikuussa 1896 koitti tämän perinnön manifestoinut päivä, josta Ade-
laïde Ehrnrooth oli kantanut huolta jo viikkoja. Jo hyvissä ajoin hän 
purki sydäntään veljelleen: 

”Ensi viikolla, tarkemmin perjantaina, juhlitaan syntymä-
päivääni, jolla minua on pitkään uhattu ja jonka uhka hei-
luu pääni yllä kuin Damokleen miekka. Hyväntahtoisuut-
tani en voi kieltäytyä, se olisi epäkohteliasta ja kiittämä-
töntä – mutta haluaisin mielelläni paeta Seestaan siksi päi-
väksi!”671 

Naisasialiitto Unioni järjesti sankarilleen suuren kansanjuhlan tä-
män 70-vuotispäivänä 17.1.1896. Kirje Casimir Ehrnroothille paljastaa, 
että näyttävä juhliminen ei ollut Adelaïde Ehrnroothin mieleen, mutta 
hyvien tapojen mukaisesti hän otti huomionosoitukset kiitollisena vas-

                                                                     
669) AE CE:lle 30.9.1898, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; A-ï-a: 

Häpnadsväckande, Nutid 6–7/1898, 156–158; A-ï-a, T.L. Calonius: Polemik, 
Nutid 10/1898, 237–240. Alkuperäinen: ”Citationerna af mig på franska skola bli 
ett mästerligt motstycka till Herr C:s citationer på tyska.” 

670) Tommila et al 1992, 159. 
671) AE CE:lle 12.1.1896. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Nästa vecka, d.v.s. i fredag förestår mig den födelsedagsfirning 
hvarmed jag varit länge hotad och som hänger öfver mitt hufvud som ett 
Damokles svärd. På välvilja och på akteringsbevis kan man ju ej svara genom 
ohöflighet och otacksamhet – men nog ville jag bra gerna rymma till Sesta den 
dagen!” 
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taan. Syntymäpäivä huomioitiin lukuisissa sanomalehdissä, ja myös juh-
lasta ilmestyi raportteja niin suomen- kuin ruotsinkielisissäkin julkai-
suissa. Nya Pressen painatti syntymäpäiväuutisen päivänsankarin ku-
van kanssa. Ehrnrooth itse ei pitänyt juhlia kovin merkittävänä asiana – 
hän ei kertonut juhlien kulusta kirjeenvaihdossaan eivätkä perheenjäse-
net Rose Marie Boijea lukuun ottamatta osallistuneet viralliseen juhlati-
laisuuteen Helsingin Seurahuoneella. 672 

Adelaïde Ehrnrooth oli ensimmäinen nainen, jonka syntymäpäivän 
kunniaksi järjestettiin kansanjuhla Suomessa. Juhlallisuudet käynnistyi-
vät jo aamulla, kun sekä Naisasialiitto Unionin että Helsingin Rouvasvä-
enyhdistyksen delegaatiot saapuivat onnittelukäynnille Ehrnroothin ko-
tiin. Onnittelunsa toimittivat myös lukuisat yksityishenkilöt, muiden mu-
assa tunnettu hyväntekijä Aurora Karamzin. Juhlapäivän iltana 250 hen-
keä kokoontui Helsingin Seurahuoneelle juhlistamaan Adelaïde Ehrnroot-
hia ja tämän saavutuksia. Uuden Suomettaren raportin mukaan ”juhlapu-
kuista yleisöä oli ahdinkoon asti”, mutta tilaisuuden tunnelma oli kodikas 
ja hauska. Helena Westermarck piti Naisasialiitto Unionin onnittelupu-
heen. Hänen sanoissaan korostui Adelaïde Ehrnroothin suvun sotilaspe-
rintö, jonka myötä Ehrnrooth oli saanut taistelutahtonsa. Westermarckin 
mukaan ihmisten henkiset taipumukset periytyvät useimmiten äidiltä, 
mutta Ehrnrooth oli saanut mallinsa urheuteen sotaisilta esi-isiltään.673 
Ehrnroothin vastauspuhe tapaili samoja teemoja.  

”Neiti Ehrnrooth toi ilmi ilonsa perinnöstään, joka toi hä-
nelle aseensa, kynän ja kielen, taisteluun niiden puolesta, 
jotka hän aina asetti ensimmäiseksi: totuuden ja oikeuden. 
Hän itse kuvaili itseään naisasian Sven Dufvana, joka ei 
koskaan kyennyt tottelemaan käskyä perääntyä. Hän lo-
petti nuorelle sukupolvelle suunnattuun kehotukseen ottaa 
osaa taisteluun.”674 

Sekä Westermarckin että Ehrnroothin puheissa nousee suvun, eri-
tyisesti Ehrnroothin isän perintö. Huoneentaulun maailma, jossa nainen 
määriteltiin isänsä, puolisonsa tai veljiensä kautta, heijastui vielä 1890-
luvulla suomalaisten naisasianaistenkin puheessa.675 Ehrnroothin ura 

                                                                     
672) Uusi Suometar 18.1.1896, 3; Helsinki, 17. pnä tammikuuta. Päivälehti 17.1.1896, 

2; Adelaïde Ehrnrooth. Nya Pressen 18.1.1896, 2; Fröken Adelaïde Ehrnrooth. 
Hufvudstadsbladet 18.1.1896, 2; CE AE:lle 16.1.1896, Johan Casimir Ehrnroothin 
kokoelma, PR:218, KA. 

673) Uusi Suometar 18.1.1896, 3. 
674) Adelaïde Ehrnrooth. Nya Pressen 18.1.1896, 2. Alkuperäinen: ”Fröken Ehrnrooth 

uttrykte sin glädje öfver arfvet, som låtit henne med sina vapen, pennan och tun-
gan, kämpa för det hon städse stält främst: sanning och rätt. Sig själf framstälde 
hon som en kvinnosakens Sven Dufva, som aldrig kunnat lyda order till reträtt. 
Hon slutade med att uppmana de yngre generationerna att själf deltaga i striden.” 

675) Steinrud 2008, 28–29. 
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sai oikeutuksen hänen sukuperintönsä kautta. Toisaalta myös Ehrnrooth 
itse määritteli itsensä ensisijaisesti sukunsa ja säätynsä edustajaksi. 

Seurahuoneen juhlassa Nadine Topelius luki Rafaël Hertzbergin on-
nittelurunon, minkä jälkeen juhlailta keskittyi Ehrnroothin elämäntari-
naan ja saavutuksiin. Päivänsankarin nuoruusvuosia kosketeltiin, kun 
taidemaalari Albert Edelfelt lausui äitinsä Alexandra Edelfeltin nuoruu-
denystävälleen kirjoittaman runon. Lukuisien naisasiaa käsittelevien pu-
heiden ja runojen ohella näyttelijäseurue esitti Ehrnroothin näytelmän 
”Ett Vad”, jonka kantaesityksellä kerättiin vuonna 1874 varoja Rosina 
Heikelin stipendirahastoon. Tämän lisäksi ohjelmassa oli kaksi kuvael-
maa, jotka käsittelivät Ehrnroothin matkoja Italiaan ja Lähi-itään.676 
Kukkalähetyksiä tulvi niin ystäviltä ja sukulaisilta kuin yhteiskunnan 
ylimmiltä piireiltäkin: ”siviili- ja armeijapiireistä sekä tieteemme, tai-
teemme ja kirjallisuutemme maailmasta.” Onnittelunsa lausuivat myös 
Zachris Topelius ja Leo Mechelin.677  

Naisasialiitto Unionin organisoima kansanjuhla nosti esiin Ehrn-
roothin uran naisasialiikkeessä, hänen laajat ulkomaanmatkansa ja 
Ehrnroothin suvun sotilasmenneisyyden. Nämä elementit olivat keskei-
siä siinä, miten Ehrnroothia muisteltiin ja mikä hänen roolinsa naisasia-
liikkeessä oli: maailmaa nähnyt esitaistelija, naisasian auktoriteetti. 
Adelaïde Ehrnrooth käytti ulkomaanmatkojaan usein retorisena keinona 
omissa teksteissään ja esitelmissään, auktorisoidakseen itsensä vierai-
den kulttuurien tuntijana. Syntymäpäiväjuhlissa esitetyt kaukomatkoille 
sijoitetut kuvaelmat osoittivat Ehrnroothin kosmopoliittisuuden olevan 
tärkeä osa sitä, miten Ehrnroothin esitaistelijan identiteetti koettiin 
naisasialiikkeessä. Toinen keskeinen elementti oli Ehrnroothin itsensä-
kin pitkään rakentama sotilasidentiteetti. Ehrnroothin suvun sotilas-
menneisyys nousi esiin sekä Westermarckin että Ehrnroothin juhlapu-
heissa kuin syntymäpäivän aikaan julkaistuissa uutisissa. Nya Pressen 
kuvasi hänen seisoneen alati ensimmäisenä rivissä, taistelussa naisasian 
puolesta, Päivälehti mainitsi Ehrnroothin harvinaisen suuren rohkeu-
den ja kestävyyden, jotka olivat apuna taistelussa.678 

Ehrnroothin kiitospuheen viittaus Vänrikki Stoolin tarinoiden Sven 
Dufvaan oli harkittu, ja sopi siihen kuvaan, jota Adelaïde Ehrnrooth ra-

                                                                     
676) Uusi Suometar 18.1.1896, 3. 
677) Adelaïde Ehrnrooth. Nutid 2/1896, 3–18; Adelaïde Ehrnrooth. Nya Pressen 

18.1.1896, 2; Uusi Suometar 18.1.1896, 3. Alkuperäinen Nutid 2/1896, 7: ”civila 
och militära kretsar, vår vetenskapliga, artistiska och literära värld.” 

678) Adelaïde Ehrnrooth. Nya Pressen 18.1.1896, 2: ”---har stått främst i ledet, där det 
gält en kamp för kninnans rätt till vidsträktare kunskaper och bildning.” Helsinki, 
17. pnä tammikuuta. Päivälehti 17.1.1896, 2: ”Neiti Ehrnrooth on harvinaisen 
suurella rohkeudella ja kestävydellä taistellut näiden aatteiden puolesta.” Roh-
keudesta ja taistelusta kirjoittavat myös mm. Hufvudstadsbladet 18.1.1896, Fin-
lands Allmänna Tidning 18.1.1896 ja Rauman Lehti 22.1.1896. 
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kensi itsestään. J. L. Runebergin sankareista sotamies Dufva oli vaatimat-
tomin. Kersantin yksinkertainen poika lähti sotaväkeen, kun kohtasi jat-
kuvia moitteita kotitilallaan. Uupumattomasti tämä harjoitteli, mutta so-
tataidot eivät pysyneet mielessä, eikä vasen eronnut oikeasta. Naurun-
alaiseksi joutunut Dufva kelpasi kuitenkin aseisiin Suomen sodan sytyttyä 
vuonna 1808. Kenraali Sandels määräsi Dufvan joukko-osaston purka-
maan joen yli vievää siltaa, mutta vihollinen yllätti sotilaat. Perääntymis-
käsky huudettiin, mutta Dufva, joka teki aina kaiken väärinpäin, ei sitä 
noudattanut vaan jäi yksin taistelemaan venäläistä joukkoa vastaan. Pai-
kalle saapunut Sandels huomasi taistelun saaneen yllättävän käänteen ja 
komensi muut sotilaat Dufvan avuksi. Vihollinen vetäytyi, mutta Dufva 
kuoli venäläisten luoteihin. Väheksytyn Sven Dufvan sankarikuolema sai 
toverit näkemään tämän urhoollisuuden ja hyväsydämisyyden.679 

Vaatimattomuus ja nöyryys kuuluivat 1800-luvun suomalaisessa yh-
teiskunnassa naisilta odotettuihin hyveisiin. Vaikka Adelaïde Ehrnrooth 
oli monesti ylpeä omista saavutuksistaan ja hakeutui osaksi julkista pii-
riä, ei hän kokenut sopivaksi tuoda tätä näkyvästi julki.680 Nainen, vaikka 
tunnustettu pystyväksi ja osaavaksi, naisasialiikkeen esitaistelijaksi, ei 
voinut verrata itseään esimerkiksi kenraali Sandelsiin tai muihin Suo-
men sodan sankareihin. Tämä siitä huolimatta, että Adelaïde Ehrnroot-
hin julkiseen kuvaan oli sisäänrakennettuna yhteys yhteen suurista sota-
päälliköistä, Gustaf Adolf Ehrnroothiin. Viittaus Sven Dufvaan piti sisäl-
lään urheuden lisäksi myös vähemmän mairittelevia piirteitä – Ehrn-
rooth ei ylentänyt itseään vaan valitsi esikuvan, joka oli yksinkertainen 
ja hidas mieleltään mutta rohkea ja oikeudenmukainen. 

Rinnastamalla itsensä Sven Dufvaan Ehrnrooth rakensi itsestään 
humoristista kuvaa hölmönä naisena, joka ei ymmärtänyt lakata puhu-
masta naisten alistetusta asemasta, vaikka julkisuudessa niin vaadittiin, 
vaan ymmärtämättömyyttään kävi taisteluun voittamatonta vihollista 
vastaan. Vertaus nousi esiin ensimmäistä kertaa vasta tässä Adelaïde 
Ehrnroothin syntymäpäiväpuheessa, mikä teki siitä katsauksen mennei-
syyteen: 1860-luvulla häntä saatettiin pitää Sven Dufvan kaltaisena höl-
mönä, naurunalaisena ihmistyyppinä, mutta vuonna 1896 tilanne oli jo 
toinen naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja naisten järjestäytymisen 
kannalta. Kuten Sven Dufva, myös Adelaïde Ehrnrooth voitti taistelunsa 

                                                                     
679) Runeberg 1969 [1848 ja 1869], 39–44. Koko runo liitteessä 2. 
680) Yksityisessä kirjeenvaihdossaan Ehrnrooth toi ylpeyttä saavutuksistaan avoimesti 

esiin. Officer d’Academie -arvonimestä AE CE:lle 13.11.1889; yleisistä saavu-
tuksista naisasialiikkeen eteen AE CE:lle 13.2.1891; Suuren adressin kansilehdelle 
kirjoittamastaan runosta AE CE:lle 25.5.1899. Johan Casimir Ehrnroothin koko-
elma, PR:217, KA.    
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ja ansaitsi aiemmin hänelle naureskelleiden piirien arvostuksen. Toisin 
kuin sotamies Dufva, Ehrnrooth sai arvostuksensa jo elinaikanaan.681 

Vaikka Adelaïde Ehrnroothin 70-vuotisjuhlat muistuttivat katsauk-
sillaan menneisyyteen ja kiitospuheillaan suorastaan jäähyväisjuhlaa, ne 
eivät kuitenkaan merkinneet ”naisasialiikkeen nestorin” uran loppua. 
Itse asiassa Adelaïde Ehrnroothin elämän aktiivisin kausi osuu hänen 
elämänsä viimeisiin vuosikymmeniin. Nutid-lehden päätoimittajuus ja 
aktiivinen osallistuminen laajaan siveyskeskusteluun pitivät yli 70-vuo-
tiaan Ehrnroothin tiiviisti osana julkista keskustelua. Syntymäpäiväksi 
järjestetty kansanjuhla osoittaa, missä määrin Naisasialiitto Unionin 
nuoremmat toimijat arvostivat Adelaïde Ehrnroothin toimintaa järjes-
tön hyväksi. Tuoreessa muistissa oli vielä tämän näkyvä, protestiluontei-
nen lähtö Suomen Naisyhdistyksestä sen erotettua nuoria jäseniään. 
Naisasialiitto Unionin toiminnassa Adelaïde Ehrnroothin ikä korostui 
auktoriteetinomaisena ominaisuutena, joka nosti hänet muiden naisten 
yläpuolelle. Tästä kertoi myös Ehrnroothin nimittäminen yhdistyksen 
kunniajäseneksi vuonna 1893. Hän ei toiminut missään vaiheessa yhdis-
tyksen luottamustehtävissä ja suostui Nutid-lehden päätoimittajaksikin 
vasta pitkällisen suostuttelun jälkeen. Adelaïde Ehrnrooth toimi yhdis-
tyksessä tavallisen jäsenen yläpuolella, ja hänen elämänkokemuksensa 
luettiin vahvuudeksi, ei heikkoudeksi. Kansanjuhlan symboliikka oli 
osuva – ensimmäinen naisasianainen oli myös ensimmäinen kansanjuh-
lan saanut nainen Suomessa. 

Vanhuuden historian tutkimuksessa naisen on perinteisesti määri-
telty vanhenevan aiemmin kuin miehen, joskin vanhojen naisten rooli 
historiantutkijoiden katseiden kohteena on ollut vähäinen. Käsitys nai-
sen varhaisemmasta vanhenemisesta on muodostunut tarkasteltaessa 
naisen elämäntehtävää – lasten synnyttämistä ja kasvattamista. Vaihde-
vuosien alkaessa naisesta tuli vanha, kun hän biologisella tasolla tarkas-
teltuna eläköityi elämäntyöstään synnyttäjänä. Siinä iässä missä miehet 
olivat työuransa huipulla, naisten nähtiin jo jättäneen sosiaaliset ympy-
rät ja vetäytyneen kodin turviin odottamaan kuolemaa. Yhteiskunnassa, 
joka arvosti tuottavaa työtä ja lisääntymistä, ei vanhalla, lapsettomalla 
naisella ollut selkeää paikkaa.682 Lapseton nainen ei voinut eläköityä elä-
mäntehtävästään äitinä, ja Adelaïde Ehrnrooth lukuisine aikalaisineen 
osoittaakin käsityksen naisen varhaisemmasta vanhenemisesta vääräksi.  

                                                                     
681) Kirjeessään veljelleen vuonna 1891 Ehrnrooth muistelee, miten häntä kritisoitiin 

1860-luvulla, mutta nyt samat henkilöt tuovat hänelle kukkia. AE CE:lle 
13.2.1891. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA: ”Sådant tal för 30-
25 år sedan mötts ej blott med hån och axelryckningar af männen utan nästan lika 
mycket med en förnärmad ___ af de ’sanna qvinnorna’, och stenar kastades både 
af de ena och de andra på den excentriska A-ï-a, hvars åsigter till och med af den 
aimebla grefvinnan Adlerberg stämplades som –les idées d’une folle’.---- Nu 
tacksägelseadresser och blommor haglade öfver ’la folle’.” 

682) Rundquist 1989, 303; Arber & Ginn 1991, 178. 
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Adelaïde Ehrnroothin kirjailijanura alkoi hänen elämänsä viidennellä 
vuosikymmenellä, hän oli perustamassa Naisasialiitto Unionia yli 60-vuo-
tiaana ja matkusti Euroopan suurkaupungeissa yli 70-vuotiaana. Lisäksi 
hän kirjoitti kirjoja, lehtiartikkeleita ja pamfletteja sekä toimi aikakausleh-
den päätoimittajana, luki yhteiskunnallista kirjallisuutta ja kävi vilkkaita 
väittelyitä siveys- ja koulutuskysymyksistä. Aktiivisessa vanhuudessaan 
Adelaïde Ehrnrooth ei ollut yksin. Monet naisasialiikkeen aktiivit olivat 
uransa huipulla täytettyään 50 vuotta, mihin vaikutti osaltaan myös nais-
ten saama äänioikeus ja oikeus asettua ehdolle valtakunnallisissa vaaleissa 
vuonna 1906. Pitkän 1800-luvun mittakaavalla tarkasteltuna Suomessa 
sekä naiset että miehet olivat molemmat yhteiskunnallisen roolinsa hui-
pulla 50 ikävuoden tietämillä – viroissa, luottamustehtävissä ja yhteiskun-
nallisina vaikuttajina. Alexandra Gripenberg valittiin eduskuntaan 50-
vuotiaana, Aurora Karamzin perusti Diakonissalaitoksen 59-vuotiaana ja 
Miina Sillanpää nimitettiin ministeriksi 60-vuotiaana.683  

Yhteiskunnallisesti aktiivisten naisten elämänkaari oli yhteneväinen 
miesten kanssa, molemmat olivat 1800-luvullakin uransa huipulla nuo-
rimmillaan noin 50-vuotiaina.684 Vaihdevuodet eivät sinällään merkin-
neet vetäytymistä kodin suojiin niillekään naisille, jotka olivat äitejä. 
Monelle yhteiskunnallisesti aktiiviselle naiselle ne tarkoittivat siirty-
mistä uuteen elämänvaiheeseen – kun lapset olivat aikuisia, äiti pystyi 
toimimaan myös yhteiskunnallisissa tehtävissä. Tästä esimerkki oli 
Mandi Granfelt, joka poikiensa aikuistuttua käytti aikansa niin Raittiu-
den Ystävien kuin Kansanvalistusseurankin asioiden edistämiseen.685 
Adelaïde Ehrnroothin tapauksessa korkea ikä korosti hänen poikkeuk-
sellisuuttaan ja arvovaltaansa suomalaisen naisasialiikkeen piirissä. 
Vanhuus toi kuitenkin mukanaan myös fyysisiä rajoitteita, jotka mittasi-
vat sosiaalisen pääoman ja sukupiirin tuen määrän. 

6.6. Esitaistelija säädynmukaisissa rajoissa 

Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnallisen työn yksi keskeisiä teemoja oli 
osoittaa suomalaisen yhteiskunnan eriarvoiset rakenteet sukupuolten vä-
lillä niin avioliitossa, lasten kasvatuksessa kuin yhteiskunnallisessa ja jul-
kisessa toiminnassa. Näiden eriarvoistavien rakenteiden poistamiseen ki-
teytyi hänen työnsä tyttöjen koulutuksen edistämiseksi, avioliittolainsää-
dännön ja vihkikaavan muuttamiseksi ja ohjesääntöisen prostituution lak-

                                                                     
683) Lehto 1997; Sainio 1999; Lähteenmäki 2002. 
684) Esimerkiksi Casimir Ehrnrooth, samoin kuin hänen seuraajansa Woldemar von 

Daehn, nimitettiin ministerivaltiosihteeriksi 53-vuotiaana, edeltäjiään nuorem-
pana. Savolainen 1994, 249–250. 

685) Granfeltista ks. Sulkunen 1995.  
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kauttamiseksi. Ehrnrooth tarkasteli miesten ja naisten välistä kaksinais-
moraalia aluksi nimenomaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, suurten 
instituutioiden kuten avioliiton ja koulutusjärjestelmän kautta. 

Kaikki Ehrnroothin ajamat muutokset tähtäsivät erityisesti naisten ta-
loudellisen itsenäisyyden lisäämiseen. Naisten tilanne kehittyikin 1800-
luvun viimeisinä vuosikymmeninä, mutta yhteiskunnalliset muutokset 
nostattivat esiin uusia tapoja elää, tehdä töitä ja rakastaa myös Ehrnroot-
hin omassa sukupiirissä. Siellä ne törmäsivät menneen sääty-yhteiskun-
nan aatelissäädylle asettamiin ihanteisiin – velvollisuudentuntoon, valis-
tuneisuuteen ja jäykkiin moraalisäädöksiin. Oman sukupiirin nuorten in-
dividualistiset valinnat, kuten Anna Hagelstamin avioliitto tai Aina Man-
nerheimin urastaan luopuminen heijastavat niitä toimia, joita Adelaïde 
Ehrnrooth edisti julkisella toiminnallaan. Hän ei kuitenkaan ollut valmis 
hyväksymään nuorten sukulaistensa ratkaisuja ilman epäröintiä. Tämä 
tuo esiin ristiriidan Adelaïde Ehrnroothin julkisen työn ja yksityisten ihan-
teiden välillä, laajemmin tarkasteltuna paradoksin sukupuolten tasa-ar-
von vaatimusten ja sääty-yhteiskunnan ihanteiden välillä.  

Suomalaisen naisasialiikkeen jakauduttua Suomen Naisyhdistyk-
seen ja Naisasialiitto Unioniin Adelaïde Ehrnrooth löysi itselleen sopi-
vimman järjestön Naisasialiitto Unionissa. Sen piirissä hän toimi aktii-
visesti elämänsä loppuun saakka kirjoittaen, puhuen ja Nutid-aikakaus-
lehteä toimittaen. Protestinomaisesti ja näkyvästi Suomen Naisyhdistyk-
sestä eronnutta Ehrnroothia juhlittiin Naisasialiitto Unionin piirissä 
sankarina, sen kontekstissa hänestä rakennettiin suomalaisen naisasia-
liikkeen ensimmäistä, juhlittua esitaistelijaa. Ehrnrooth vastasi ihailuun 
yhä aktiivisemmalla työllä naisasialiikkeen hyväksi ja radikaaleillakin 
kannanotoilla ja ulostuloilla esimerkiksi ei-toivottuja raskauksia käsitte-
levässä julkisessa keskustelussa. Nuorten naisasianaisten ihailu kulmi-
noitui Adelaïde Ehrnroothin 70-vuotisjuhlaan, jonka juhlapuheessa 
Ehrnroothista syntyi ”naisasian Sven Dufva”, urhea sotilas, joka kävi yk-
sin taisteluun vihollista vastaan. 

Tapaa, jolla Adelaïde Ehrnrooth nousi Naisasialiitto Unionin juhli-
tuksi esitaistelijaksi, voi avata pohtimalla itsensä auktorisointia, erään-
laista pätevöitymistä omalla alallaan. Carroll Smith-Rosenberg on käyt-
tänyt auktorisoinnista käsitettä (act of authorization) tutkiessaan Yh-
dysvaltojen varhaisten siirtokuntien naiskirjoittajia. Hänen tutkimuk-
sessaan naiskirjoittajat, jotka todistivat puritaanien ja Amerikan alkupe-
räiskansojen välillä käytyjä verisiä sotia, kirjoittivat omilla nimillään sel-
viytymistarinoita, jotka vahvistivat puritaanien käsitystä itsestään Ju-
malan suojelemina alueen oikeutettuina haltijoina. Nämä tekstit vahvis-
tivat käsitystä naisesta itsenäisenä näkijänä ja kokijana. Myös Kari 
Melby hyödyntänyt käsitettä tarkastellessaan pohjoismaista naisasialii-
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kettä ja naisten demokraattista toimintaa ennen äänioikeutta. Hän to-
teaa norjalaista naisasianaista Fredrikke Qvamia käsittelevässä tutki-
muksessaan, että oman itsen auktorisointi edellytti tahtoa ja mahdolli-
suutta toimia. Auktorisoinnin ja itsen esilletuonnin myötä naisasianaiset 
korostivat naistoimijuutta kirjoituksissaan ja puheissaan – he tekivät 
naisista subjekteja.686 

Adelaïde Ehrnrooth korosti sekä sukunsa statusta sekä omaa sivistys-
tään saadakseen äänensä kuuluviin. Hän profiloitui muita vanhemmaksi, 
kunnianarvoisaksi taistelijaksi, joka otti rohkeasti kantaa. Kuten Smith-
Rosenbergin ja Melbyn tarkastelemilla naisilla, myös Ehrnroothilla oli 
mahdollisuus ja tahto toimia edistääkseen omaa viestiään. Ehrnroothille 
rooli ”naisasialiikkeen vanhimpana ja kauan ainoana esitaistelijana” oli 
mieluinen, ja hän korosti omassa puheessaan ja toimissaan omaa auktori-
teettiaan ja myös suojelijan identiteettiään suhteessa muihin naisiin. 

Adelaïde Ehrnrooth pyrki kohti yhteiskuntaa, jossa jokainen yksilö 
saisi toteuttaa pyrkimyksiään vapaasti, mutta ”säädynmukaisissa ra-
joissa”. Ihanteensa toteutumisen esteenä hän näki olevan yhteiskunnal-
liset valtarakenteet, jotka suojelivat rikkautta, jähmeää venäläistä ranki-
järjestelmää ja laajoja ihmissuhdeverkostoja. Koko Ehrnroothin suku-
piiri oli kuitenkin hyötynyt ja hyötyi edelleen 1890-luvulla näistä valta-
rakennelmista – Casimir ja Robert Ehrnroothin urat Venäjän armei-
jassa, suvun maaomaisuuden luoma paikallinen valta ja varallisuus sekä 
suomalaisen aatelin luoma kansallinen ja kansainvälinen ihmissuhde-
verkosto olivat keskeisiä Adelaïde Ehrnroothinkin yhteiskunnallisen 
työn mahdollistajia. 1890-luvulla, äänioikeuskeskustelun kiihtyessä, hän 
katsoi naisten olevan tulossa osaksi yhteiskunnallista valtaeliittiä ikään 
kuin sen ulkopuolelta, verkostojen ja varallisuuden ulottumattomista. 
Kuitenkin ensimmäiset naiskansanedustajat olivat hyvin verkostoitu-
neita ja pitkään politiikan laitamilla, järjestökentällä ja mielipidevaikut-
tajina, toimineita naisia. Esimerkiksi Hilda Käkikoski kirjoitti historian 
oppikirjoja, opetti kansanopistoissa ja Suomalaisessa yhteiskoulussa 
sekä toimi Suomen Naisyhdistyksessä. Alexandra Gripenberg oli vapaa-
herratar ja Suomen Naisyhdistyksen puheenjohtaja. Miina Sillanpää oli 
puolestaan ammattiyhdistysaktiivi, Suomen Palvelijataryhdistyksen pe-
rustaja ja Palvelijatar-lehden toimittaja. Sosiaalinen, taloudellinen ja in-
himillinen pääoma oli vahvasti läsnä myös naisten osallisuudessa niin 
kansalaisyhteiskuntaan kuin edustukselliseen demokratiaan.  

                                                                     
686) Smith-Rosenberg 1993, 181–182 ja 2014, 253–269; Melby 2000, 105–106.  
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7. ADELAÏDE EHRNROOTHIN VANHUUS JA JÄLKI-
MAINE 

Tässä viimeisessä käsittelyluvussa tarkastelen Adelaïde Ehrnroothin yk-
sityiselämän jäsentymistä hänen elämänsä viimeisinä vuosina ja sitä, mi-
ten koti ja suku toimivat osaltaan aktiivisen yhteiskunnallisen toiminnan 
mahdollistajina. Ehrnroothin kuoltua hänen sankaritarinaansa naisasia-
liikkeen piirissä rakennettiin systemaattisesti, osaksi suomalaisen nais-
asialiikkeen historiallista kaarta. Ehrnroothin pitkä ura mahdollisti por-
varillisen naisasialiikkeen pitkän historian tarkastelun. 

7.1. Vanha ja kunnianarvoisa 

Ikääntyminen toi Adelaïde Ehrnroothin elämään fyysisiä rajoituksia ja 
muutoksia. Hän oli arvostettu jäsen suomalaisessa naisasialiikkeessä ja 
omassa sukupiirissään, mutta samalla Adelaïde Ehrnroothin itsensä hel-
limä ihanne henkilökohtaisesta vapaudesta ja riippumattomuudesta ra-
pistui. Aktiivinen vanhuus merkitsi osaltaan entistä suurempaa riippu-
vuutta läheisistä, mutta toisaalta se vahvisti Ehrnroothin auktoriteettia 
naisasialiikkeen piirissä.  

Vuonna 1882 Adelaïde Ehrnrooth oli kirjoittanut ystävänsä Minette 
Donnerin tunnustuskirjaan elämänsä suurimmaksi onneksi ”olla riippu-
maton ja terve.”687 Lausahdus ei ollut tavoite, vaan saavutettu tilanne: 
56-vuotiaana, naimattomana ja vakavaraisena Adelaïde Ehrnrooth koki 
olevansa riippumaton ja terve. Ehrnroothin julkinen ura oli jo käynnis-
tynyt ja hän oli vakiinnuttanut asemansa naisasialiikkeen pyrkimysten 
vakituisena puolestapuhujana suomalaisten lehtien palstoilla. Kirjoitta-
mishetkellä Ehrnroothin taloudellinen tilanne oli hyvä ja hän pystyi jär-
jestämään arkensa haluamallaan tavalla. Hän oli vapaa myös sukupuo-
lensa rajoitteista. Juridisesti naimaton nainen oli ollut riippumaton hol-
housvallasta jo vuodesta 1864 alkaen, mutta ikä toi mukanaan myös riip-
pumattomuuden yhteiskunnan hänelle asettamista rajoituksista. Nai-
maton nainen saattoi esimerkiksi matkustella vapaasti, ilman esiliinaa, 

                                                                     
687) Indiskretionernas Album, förvaradt hos Senatorskan Minette Donner. Manner-

heim-suvun arkisto, kansio 24, KA. Alkuperäinen: ”Att vara oberoende och frisk.” 
Tämäntyyppiset tunnustuskirjat, joihin perheenjäsenet ja ystävät kirjoittivat 
vastauksia henkilökohtaisiin kysymyksiin, yleistyivät 1880-luvun kuluessa poh-
joismaisissa seurapiireissä. Tapa oli lähtöisin Englannin hovista. Dalpilen 
5.6.1881, 3.  
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saavutettuaan noin 40 vuoden iän, eikä suvulla, säädyllä tai yhteiskun-
nalla ollut enää tarvetta säädellä vaihdevuodet saavuttaneen naisen käy-
töstä ja hänen siveellisyyttään.688  

Ihmisen ikääntyessä riippumattomuuden käsite muuttui, ja alkoi tar-
koittaa itsenäisyyttä elämän perusasioiden hoitamisessa ja päätäntävaltaa 
omasta elämästä. Tämä riippumattomuuden kokemus, jota suuri osa ih-
misistä nykyäänkin kaipaa ikääntyessään, syntyi riittävistä taloudellisista 
resursseista, terveydestä, ja sen pettäessä pääsystä hoidon ja huolenpidon 
piiriin. Nuoruudessa mahdollisesti rajoittavaltakin tuntunut säätyasema 
oli Adelaïde Ehrnroothin ikääntyessä kehittynyt voimavaraksi, josta nous-
seet materiaaliset resurssit ja hyvät ihmissuhdeverkostot tarjosivat pohjan 
itselliselle elämälle myös vanhuusvuosina. Adelaïde Ehrnroothilla oli 
mahdollisuus toteuttaa omia kirjallisia ja yhteiskunnallisia ambitioita, 
matkustaa ja kerätä kokemuksia. Toisaalta hän oli jossain määrin riippu-
vainen Rose Marie Boijesta, joka huolehti Adelaïde ja Elise Ehrnroothin 
elämän käytännön järjestelyistä näiden ikääntyessä.689  

Eräänlaisen riippumattomuuden illuusion Ehrnrooth säilyttikin elä-
mänsä loppuun saakka, mutta yksi riippumattomuuden kulmakivistä, 
hyvä terveys, alkoi vähitellen heikentyä. Ankara infektio piti Ehrnroothin 
vuodepotilaana vuoden 1891 lopusta pitkälle vuoden 1892 alkuun. 1890-
luvun kuluessa hän kärsi enenevissä määrin kivuista ja alati huonone-
vasta näöstä. Kivut vaikuttivat myös mielialaan: 

”Olen saanut ja saan edelleen olla kristillisessä kärsivälli-
syydessä jalkani kanssa, joka tällä hetkellä pitää minut liik-
kumattomana, kuin avoin haava joka ei parannu. Vanhuus 
ja elämän lampussa olevan öljyn hupeneminen on ihmiselle 
yhtä vähän houkutteleva ajanjakso meidän elossamme kuin 
loskainen marraskuun päivä on luonnossa.”690 

Syksyn 1892 Adelaïde Ehrnrooth oli vuodepotilaana pahenevien jal-
kasärkyjen vuoksi. Luotettu lääkäri Rosina Heikel pyrki lievittämään po-
tilaansa kipuja, mutta särky pakotti silti potilaan liikkumattomuuteen. 
Olo helpottui vasta lokakuun lopulla, jolloin potilas arveli pääsevänsä 

                                                                     
688) Rundquist 1989, 302–303. 
689) Arber ja Ginn (1991) määrittelevät riippumattomuuden rakentuvan “resurssikol-

miosta”, jonka kolme kulmaa ovat materiaaliset resurssit, terveysresurssin ja hoi-
toresurssit. Näiden resurssien saatavuuteen ja ylläpitoon vaikuttavat henkilön 
sukupuoli, luokka, rotu, henkilökohtaiset ominaisuudet, hyvinvointi ja 
itsenäisyys. Arber ja Ginn 1991, 68–78. 

690) AE CE:lle 27.9.1892. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Jag har fått och får fortfarande öfver mig i Kristligt tålamod med 
mitt ben som i denna stund gör mig orörlig med (?) det öppna såret some ej läkes. 
Ålderdomen med sin brist på olja i lifvets lampa är för menniskan en lika litet 
tilltalande period af vår tillvarelse som en slaskig novemberdag är i naturen.” 
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pian jo liikkumaan kodin ulkopuolellakin.691 Kivut ja säryt olivat osasyy 
Adelaïde Ehrnroothin kirjalliseen ahkeruuteen, joka näkyi Hemmet och 
Samhället -lehden sivuilla ja kirjeenvaihdossa Casimir Ehrnroothin 
kanssa. Adelaïde Ehrnrooth itse mainitsi pakotetun liikkumattomuuden 
ja Casimir Ehrnroothin yksinolon Seestassa olevan pääasiallisena syynä 
kirjeenvaihdon vilkastumiseen. Hemmet och Samhället -lehdessä jul-
kaistiin loppuvuonna 1892 ja alkuvuonna 1893 yhteensä viisi Ehrnroot-
hin laajaa kirjoitusta, mikä kertoo hänellä olleen aikaa kirjoittamiselle.692 

Casimir Ehrnroothille lähetettyjen kirjeiden määrä kasvoi Adelaïde 
Ehrnroothin toipilasaikana ja sen jälkeenkin. Adelaïde Ehrnrooth kir-
joitti veljelleen 1880-luvun aikana noin 50 kertaa, mutta luku kolmin-
kertaistui seuraavalla vuosikymmenellä.693 1890-luvun alkuun osui suu-
ria mullistuksia sisarusten välisessä suhteessa, kun Casimir Ehrnrooth 
erosi virastaan ministerivaltiosihteerinä huhtikuussa 1891 ja muutti kar-
tanoonsa Nastolan Seestaan. Lähes totaaliseen eristäytymiseen pyrkinyt 
Casimir Ehrnrooth kieltäytyi tilaamasta yhtäkään sanomalehteä ko-
tiinsa, ja sisaren kirjeet muodostuivat hänelle tärkeäksi tiedotuskana-
vaksi. Adelaïde Ehrnrooth sai kuitenkin veljensä luopumaan päätökses-
tään jo saman vuoden jouluna, tilaamalla tälle yllätyslahjaksi Hufvuds-
tadsbladetin. Oli lahja mieluinen tai ei, se sai Casimir Ehrnroothin kui-
tenkin jälleen seuraamaan päivänpoliittista keskustelua.694 

Casimir Ehrnroothin muutettua Suomeen sisarukset asuivat entiseen 
verrattuna varsin lähellä toisiaan ja viettivät käytännössä kaikki joulun-
seudut ja kesäkuukaudet yhdessä. Aikaisempina vuosina tämä ei ollut ta-
pana, vaan virkauransa aikana Casimir Ehrnrooth oli juhlinut joulunpyhiä 
Pietarissa. Casimir Ehrnroothin muutto Seestaan lisäsi käytännön tason 
vuorovaikutusta sisarusten välillä. Kirjeissä käsiteltiin kuulumisten ja yh-
teiskunnallisten teemojen lisäksi elintarvikkeiden ja muiden hyödykkei-
den välittämistä Seestan ja Helsingin välillä, vierailuja ja palvelusväen asi-
oita. 1890-luvun kuluessa Seestan kartanoon asennettiin puhelin, jonka 
olisi ajatuksen tasolla pitänyt vähentää kirjeenvaihtoa sisarusten välillä. 

                                                                     
691) AE CE:lle 20.9.1892, 26.10.1892. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 

KA. Liikkumattomuudesta: “Jag sitter allt ännu med det sjuka benet på en pall.” 
Parantumisesta: ”—ja klenkar nu ändå omkring i rummen och hoppas snart att 
äfven få röra mig ute.” 

692) AE CE:lle 12.11.1892. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. Adelaïde 
Ehrnrooth kirjoittaa: ”Vi ha denna höst, Du frivilligt isolerad, jag nödtvungt stil-
lasittande, haft särdels god tid att filosofera.” Hemmet och Samhället -lehteen Ad-
elaïde Ehrnrooth kirjoitti mm. tyttöjen kasvatuksesta (Flickors sedliga 
uppforstran, 9–10/1892) ja naisen asemasta Yhdysvalloissa (Kvinnan i Forenta 
Staterna, 4/1893). Ks. liite 3. 

693) 1880-luvulta Adelaïde Ehrnroothin kirjoittamia kirjeitä on säilynyt 50, 1890-
luvulta 153 kappaletta. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että osa kirjeistä on 
kadonnut tai hävitetty ennen arkistointia. Casimir Ehrnroothin kirjeitä on 
säilynyt niin vähän, että niiden laskeminen tässä yhteydessä ei ole mielekästä. 

694) CE AE:lle 28.10.1891, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA; AE 
CE:lle 17.1.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
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Näin ei kuitenkaan ollut, sillä kumpikaan sisaruksista ei pitänyt puheli-
meen puhumisesta. Puhelin vaikutti kuitenkin käytännön asioiden, vau-
nujen, tuloaikataulujen tai tavaralähetysten hoitoon. Arkipäiväiseen kul-
kemiseen ja järjestelyyn liittyneet asiat hoidettiin puhelimitse.695 

Eristäytyneellä Casimir Ehrnroothilla ja kivuista kärsineellä Ade-
laïde Ehrnroothilla oli siis kirjallista seuraa toisistaan. Aiempaa suurem-
masta määrästä huolimatta Seestan ja Helsingin välillä kulkeneet kirjeet 
eivät lyhentyneet vaan jopa pidentyivät 1890-luvulle tultaessa. Monisi-
vuisissa raporteissa käsiteltiin perheen, suvun, maailman ja tieteen kuu-
lumisia. 1890-luvun alkupuolella sisarukset käynnistivät kahdenkeski-
sen lukupiirin, jonka myötä kirjeet muuttuivat paketeiksi. Casimir Ehrn-
roothin pyydettyä Adelaïde Ehrnrooth tilasi sisaruksille yhteisenä rans-
kalaisen Revue des Deux Mondes -julkaisun. Se postitettiin Adelaïde 
Ehrnroothin kotiin, josta sisar lähetti sen eteenpäin veljelleen, omalla 
kommentaarillaan varustettuna. Adelaïde Ehrnrooth viihdytti veljeään 
myös hänelle lähetetyillä kansainvälisten naisasianaisten pamfleteilla ja 
Nutid-lehdellä. Muiden artikkeleiden ohella Adelaïde Ehrnroothin 
omatkin kirjoitukset luettiin Seestassa tarkasti, ja Casimir Ehrnrooth 
kommentoi niitä sisarelleen. Kiireisinä Pietarin-vuosina hän ei ollut 
osoittanut suurta kiinnostusta sisarensa kirjoituksia kohtaan, mutta vir-
kauran päätyttyä tilanne oli toinen.696  

Adelaïde Ehrnroothin osallistuminen 1890-luvun suureen siveelli-
syyskeskusteluun kiinnosti veljeäkin. Casimir Ehrnroothin antoi tark-
kanäköistä palautetta sisaren kirjoituksista ja tunsi tämän kirjoitustyylin 
hyvin. Casimir Ehrnroothin oman elämänpiirin pienentyessä hän kom-
mentoi yhä enemmän sisaren yhteiskunnallisia edesottamuksia. Casimir 
Ehrnroothin julkisen uran päätyttyä vuonna 1892 sisarusten roolit olivat 
vaihtuneet: Adelaïde Ehrnroothin ura oli vuosi vuodelta näkyvämpi kir-
jallisen aktiivisuuden ja Naisasialiitto Unionin myötä, kun Casimir Ehrn-
rooth siirtyi varsin nopeasti syrjään julkisesta asemastaan.697 

Yhteiskunnallisten teemojen ohella sisarusten ikääntyminen koros-
tui heidän välisessään kirjeenvaihdossa. Huonovointisuus, kävelyvai-
keudet ja näön heikentyminen veivät toisinaan mennessään Adelaïde 
Ehrnroothille ominaisen leikillisyyden. Tämä ei jäänyt veljeltä huomaa-
matta. Casimir Ehrnrooth tiedosti myös omat heikkoutensa – kihdin, 
liian alkoholinkäytön ja synkkämielisyyden aiheuttamat haasteet. Näistä 
Adelaïde Ehrnrooth antoi palautetta veljelleen. Vanhuuden tuomista ais-
tiheikentymistä ja kivuista huolimatta Adelaïde Ehrnroothin elämä oli 

                                                                     
695) AE CE:lle 29.10.1894. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA; Ehrn-

rooth 2002, 456. 
696) CE AE:lle 5.11.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA; AE CE:lle 

19.3.1892, 18.10.1892, 11.1.1897, 23.1.1897. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 
PR:217, KA. 

697) CE AE:lle 5.11.1892, Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:218, KA. 
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vilkasta – siihen kuului tapaamisia, matkoja, kävelyretkiä ja kirjoitus-
työtä. Ehrnrooth myös huolehti terveydestään vesikuurein.698 

Casimir ja Adelaïde Ehrnroothin yhteinen huoli oli sisarussarjan 
vanhimman, Elise Ehrnroothin kunnon huonontuminen tämän ikäänty-
essä. Elise Ehrnrooth asuinkumppaneina Adelaïde Ehrnrooth ja Rose 
Marie Boije pitivät huolta suvun vanhimman hyvinvoinnista varsin yksi-
tyiskohtaisesti. Adelaïde Ehrnroothille oli kunniakysymys huolehtia si-
saresta silloinkin, kun hän itse lähti ulkomaanmatkoille. Elokuussa 1894 
Adelaïde Ehrnrooth ja Rose Marie lähtivät kylpylälomalle Ruotsiin, 
mutta huolehtivat ensin siitä, että myös Elise Ehrnroothin kesä oli mie-
luinen: 

”pysyn täällä vanhan sisareni vuoksi 10. päivään päivällis-
aikaan saakka, jolloin saatan hänet osastoon, jota hänen ei 
tarvitse jättää ennen Leppäkoskea. Sieltä Wanantaan vau-
nut noutavat hänet, niin kuin sovittu on. Julle juhlii Christi-
nan syntymäpäivää 12. elokuuta Wanantaassa ja on sinne 
ystävyydellä odotettu.”699 

Lainauksesta nousee esiin ennen kaikkea yksityiskohtainen taso, 
millä tuolloin 77-vuotiaan Elise Ehrnroothin liikkumisesta huolehdittiin. 
Matka Henrik Standerskiöldin omistamaan Vanantaan kartanoon Ja-
nakkalaan oli suunniteltu jo etukäteen hyvin yksityiskohtaisesti. Stan-
derskiöldien vaunut olivat odottamassa iäkästä vierasta pääteasemalla ja 
matka oli järjestetty niin, että Elise Ehrnroothin ei tarvinnut poistua vau-
nustaan ennen kuin häntä tultiin sieltä noutamaan. Adelaïde Ehrnrooth 
järjesteli myös oman aikataulunsa siten, että hän ehti henkilökohtaisesti 
saattaa sisaren junaan – askare, jonka olisi voinut jättää naisten talou-
denhoitajallekin. Perheen vanhimman kulkeminen oli tarpeellista myös 
raportoida kotimaahan jäävälle Casimir Ehrnroothille kirjeessä siltä va-
ralta, että jokin menisi vikaan Adelaïde Ehrnroothin ollessa jo Ruotsissa. 
Kirjeessä mainittu Christina oli Ehrnroothien serkku Marghareta Chris-
tina von Kraemer, joka oli naimisissa kartanon omistaneen Henrik Stan-
derskiöldin kanssa.700 

                                                                     
698) CE AE:lle 13.11.1891, 4.2.1892, 4.2.1903, 13.2.1903. Johan Casimir Ehrnroothin 

kokoelma, PR:218, KA; AE CE:lle 30.4.1890, 16.8.1895, 16.6.1903. Johan Casimir 
Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA.Vanhenemisen historiasta ks. Pökälä 1991, 
52–53. 

699) AE CE:lle 4.8.1894. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
Alkuperäinen: ”Jag stannar alltså här med min gamla ärlighet tills jag d. 10 om 
middagstiden ledsagar henne in i den kupé hon ej behöfva lemna förrän på 
Läppäkoski der Wannantacka ekipagen kommer och afhemtar henne, såsom, 
öfverenskommet är. Julle vill firas Christinas födelsedag d. 12 Aug på Wan-
nantacka och är der väntad i all vänlighet”. 

700) Carpelan 1965, 1081. 
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Esimerkki Elise Ehrnroothin matkustamisesta osoitti sekä taloudel-
liset että sosiaaliset resurssit, joista Ehrnroothin sisaruksilla oli. Heidän 
ikääntyessään oli selvää, että Adelaïde ja Elise Ehrnroothin yhteisasumi-
nen paransi naisten elämänlaatua ja vähensi nuorempien sukulaisten 
huolenpitoa harmaantuvista jäsenistään. Suvun sisäinen solidaarisuus 
helpotti suvun naimattomien jäsenten elämän järjestämistä, mutta itses-
täänselvyys se ei ollut. Itsenäisen ja riippumattoman elämän tae henki-
lön ikääntyessä oli taloudellisten resurssien ohella usein sukulaisnaiset, 
joista naimattomien rooliksi tuli iäkkäistä sukulaisista huolehtiminen. 
Sisarukset tarjosivat toisilleen tuttua, rakasta seuraa, minkä lisäksi yh-
teiset veljen- ja sisarenlapset olivat heidän yhteinen kiinnostuksenkoh-
teensa. Varakkaamman luokan elämänkaaren pidentyminen teki nai-
mattomien tai leskeytyneiden sisarusten yhteisasumisesta 1800-luvun 
jälkipuolella aiempaa yleisempää. Suhteellinen varakkuus edesauttoi 
vanhuudesta selviytymistä – lääkäri vieraili tarvittaessa kotona ja yli-
määräistä palvelusväkeä oli mahdollista palkata tilapäiseksi avuksi. Fyy-
sinen huolenpito mahdollisti kirjallisen työn ja yhdistyksissä toimimisen 
pitkälle vanhuuteen.701 

Vuosisadan vaihteessa Adelaïde ja Elise Ehrnroothin yhteiselo alkoi 
muuttua nautinnollisesta, hyvästä elämästä silkaksi selviytymiseksi sai-
raskohtausten, kuolemantapausten ja ikääntymisen kurimuksessa. Nais-
ten ikääntyminen näkyy myös heidän kotitaloutensa koostumuksessa: 
aiemman kolmen palvelijan sijasta 1880- ja 1890-luvuilla kotitaloudessa 
oli aiempaa enemmän palvelusväkeä. Myös renkejä oli palkattu huoleh-
timaan Ehrnroothin neitien taloudesta.702 Kotitalouden kasvaminen ker-
too siitä, että vanhempien naisten huolenpito vei aiempaa enemmän niin 
Rose Marie Boijen kuin palkatunkin henkilökunnan resursseja. Mahdol-
liset vanhenemisen aiheuttamat huolet ja pelot pyrittiin kuitenkin ver-
hoamaan huumoriin. Elise Ehrnroothin kaaduttua vakavasti keväällä 
1900 Adelaïde Ehrnrooth raportoi veljelleen sisaren kantavan selässään 
Ruotsin lipun värejä: 

”Hänen selkänsä on edelleen sininen ja keltainen, mutta hän 
kantaa Ruotsin lipun värit niin järkähtämättömästi, että is-
tui tänään salongissakin ja keskusteli vieraiden kanssa.”703 

                                                                     
701) Rundquist 1989, 308; Arber & Ginn 1991, 70–71; Davidoff 2012, 161. 
702) Helsingin jakamattoman srk:n rippikirja 1891–1900, 108, KA. 
703) AE CE:lle 11.4.1900. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Ännu är hennes rygg både blå och gul, men hon bär den svenska 
flaggans färger så ståndaktigt, att hon i dag suttit upp i salongen och konverserat 
med främmande.” 
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7.2. Rose Marie Boije elämäntavan mahdollistajana 

Elise ja Adelaïde Ehrnroothin suhde oli vahva ja selkeä: heidän yhteiset 
tulonsa takasivat naisille mukavan elämän ja heillä oli turvaa ja iloa tois-
tensa seurasta. Avain yhteistalouden toimimiseen erityisesti neitien 
ikääntyessä oli kuitenkin sisarentytär Rose Marie Boije. Hänen sitoutu-
misensa yhteisasumiseen oli edellytys Adelaïden ulkomaanmatkoille ja 
tämän osallistumiselle yhteiskunnalliseen keskusteluun. Rose Marie 
Boije oli tätinsä matkakumppani ja tuki Adelaïde Ehrnroothia tämän ter-
veyden heikentyessä. Elise Ehrnrooth puolestaan oli käytännössä kuuro 
ja tarvitsi Boijen apua päivittäisten asioiden hoitoon. Vanhenemisen 
haasteet korostuivat Rose Marie Boijen sitouduttua opetustyöhön Au-
gusta Pippingin luotsaamassa yhteiskoulussa. Tämä jätti ikäneidot päi-
viksi kahden kesken, mikä toi muassaan haastavia tilanteita. Adelaïde 
Ehrnroothin ollessa sairaana kuuron Elise Ehrnroothin ja kurkunpäätu-
lehduksesta kärsineen Adelaïde Ehrnroothin kommunikaatio ilman 
Rose Marie Boijen läsnäoloa oli lähes mahdotonta. 

”Samalla kertaa kurjaa ja huvittavaa – huvittavaa kuiten-
kin enimmäkseen – on minun ja Jullen päivittäinen yhdes-
säolo kahdestaan. Rose Marie, joka voisi olla tulkkina, on 
kaikki päivät koulussa ja ajattele minun tilannettani tä-
mänhetkisen äänettömyyteni jatkuessa – rakkaan, kuuron 
Jullen kanssa. Kun minulla on jotain sanottavaa, minun 
täytyy ravistella häntä käsivarresta aloittaakseni keskuste-
lun.”704 

Rose Marie Boije, joka asui vakituisesti tätiensä kanssa Helsingissä, 
teki opettajan töitä ja hyväntekeväisyyttä, mutta omisti paljon ajastaan 
iäkkäämmille sukulaisilleen.705 Asumismuoto oli jossain määrin harvi-
nainen, mutta ei tavaton, ja palveli epäilemättä samaa tarkoitusta kuin 
veljien perheissä asuneiden sisarten elämäntapa. Naimaton nainen, oli 
tämä sitten sisar, täti, tytär tai sisarentytär, toimi apuna, tukena ja huo-
lehtijana sukulaisilleen, ja nuoremmat sukulaiset huolehtivat vanhem-
mista näiden ikääntyessä. Iso-Britanniassa vuoden 1881 väestölasken-
nan mukaan yläluokkaisista kiinteistönomistajanaisista vain 6 % asui 
veljen- tai sisarentyttären kanssa. Rose Marie Boijella ei ollut sisaruksia, 

                                                                     
704) Esim. AE CE:lle 5.11.1891. Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Någonting på engång både omkligt och löjligt – löjligt dock mest 
– är min och Julles dagliga sammanvara mellan fyra ögon. Rose Marie, som 
kunde vara tolk, är hela dagen i skolan och tänk Dig då min belägenhet att med 
min nuvarande ljudlöshet underhålla --- med den arma, döfva Julle. När jag har 
någonting att säga måste jag ruska henne i armen för att inleda samtalet.” 

705) Tämän on pääteltävissä Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin kirjeenvaihdosta, jossa 
välitetään puolin ja toisin terveisiä Adelaïde Ehrnrooth talouden jäseniltä/jäse-
nille.  
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hänen äitinsä sisarukset perheineen olivat hänelle läheisimmät sukulai-
set. Adelaïde ja Elise Ehrnroothin elämäntavalle Rose Marie Boijen lä-
heisyys oli ratkaisevaa.706 

Adelaïde Ehrnrooth kannatteli Rose Marie Boijea taloudellisesti läpi 
tämän elämän ja halusi varmistaa tämän vakavaraisuuden myös oman 
kuolemansa jälkeen. Keväällä 1896 Adelaïde Ehrnrooth ja Rose Marie 
Boije ostivat yhdessä jälkimmäisen nimiin sijoituskiinteistön, jonka tar-
koituksena oli ensisijaisesti varmistaa Rose Marie Boijen toimeentulo. 
Veljelleen Adelaïde Ehrnrooth kirjoitti: 

”Kun olen itse selvinnyt omista köyhistä olosuhteistani, luo-
nut kaksi stipendirahastoa ja matkustanut maailman ym-
päri, haluan nyt yrittää toimia niin, että Rose Mariesta tu-
lee varakas nainen kuolemani jälkeen.”707 

Adelaïde Ehrnrooth halusi varmistaa elämänkumppaninsa varallisuu-
den myös testamenttaamalla tälle omaisuutensa, joka tämän kuollessa oli 
noin 20 000 markkaa.708 Myös Elise Ehrnrooth jätti pienen omaisuutensa 
Rose Marie Boijelle, ja taloudellisesti hän pystyikin elämään varsin turvat-
tua elämää tätiensä kuoleman jälkeen. Hänelle Ehrnroothien sukupiirin 
jäsenyys toi myös poikkeuksellista taloudellista pääomaa. On ymmärret-
tävää, että molemmat tädit jättivät pienet omaisuutensa heidän kanssaan 
koko elämänsä asuneelle Rose Marie Boijelle. Hänen serkkunsa, Carl Al-
bert Ehrnroothin ja Robert Ehrnroothin lapset, päätyivät perimään karta-
noita, pieniä teollisuuslaitoksia ja tuntuvaa varallisuutta. Rose Marie Boi-
jen isä oli kuollut varsin vähävaraisena virkamiehenä, eikä hän itse ollut 
kerännyt itselleen juuri mitään omaisuutta. Hän omisti elämänsä tädeil-
leen, jotka palkitsivat uhrauksen taloudellisesti. 

Adelaïde Ehrnrooth huolehti sisarentyttärensä tulevaisuudesta ta-
loudellisesti, mutta hän ei siirtänyt aatteellista perintöään Rose Marie 
Boijelle. Yhteiskunnallisesti aktiivinen nainen Rose Marie Boije kyllä oli, 
mutta hän oli valinnut toisenlaisen uran: hän työskenteli tekstitaidon 
opettajana Augusta Pippingin perustamassa yhteiskoulussa Lyceum för 
gossar och flickor. Kahdeksanluokkainen koulu aloitti lupaavasti, mutta 
sen toiminta jouduttiin lakkauttamaan taloudellisista syistä jo vuonna 
1893. Tämän jälkeen Rose Marie Boije keskitti tarmonsa Naisasialiitto 

                                                                     
706) Davidoff 2012, 173, 348; Vainio-Korhonen 2012, 84–85. 
707) AE CE:lle 17.4.1896. AE CE:lle 3.4.1900. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, 

PR:217, KA. Alkup.: ”Sedan jag redt mina egna fattiga omständigheter, bildat två 
stipendifonder och rest verlden omkring skall jag nu söka bedrifva saken så att 
Rose Marie blir en förmögen dame efter min död!” 

708) Adelaïde Ehrnroothin perukirja 27.2.1905, Helsingin raastuvanoikeuden arkisto, 
Ec:66, perukirjat 1905. KA. 
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Unionin toimintaan. Siellä hänen toimi useita vuosia äitien ompeluseu-
ran johtokunnassa.709 

Rose Marie Boijen yhteiskunnallinen aktiivisuus poikkeaa Adelaïde 
Ehrnroothin työstä samana aikana, mutta muistuttaa merkittävissä mää-
rin sitä hyväntekeväisyystyötä, mihin Adelaïde Ehrnrooth osallistui 1860-
luvulta 1880-luvulle Helsingin Rouvasväenyhdistyksessä. Rose Marie 
Boije toteuttikin traditionaalisen aatelisnaisen roolia ja siten Adelaïde 
Ehrnroothin suosimaa aatelin vanhaa tapakulttuuria. Myös Rose Marie 
Boijen työ tekstitaidon opettajana oli perinteinen, hyvä aatelisneidin am-
matti, eikä hän pyrkinyt murtamaan yleisiä toimintamalleja. Työ mahdol-
listi hyväntekeväisyyden yhteiskunnan vähäosaisia kohtaan, sillä Pippin-
gin koulun opiskelijat tulivat monista eri yhteiskuntaluokista.710 

Adelaïde Ehrnrooth teki omalla urallaan yhteistyötä julkisella ken-
tällä aktiivisten nuorten naisten kanssa, mutta Rose Marie Boije ei jaka-
nut Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja, kir-
joittamista ja esitelmöintiä. Adelaïde Ehrnrooth ei koskaan moittinut 
Boijea kirjeenvaihdossaan, vaikka tämä ei pystynyt tai halunnut toimia 
tätinsä tavoin, poleemisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Adelaïde 
Ehrnrooth halusi kuitenkin pitää huolta siitä, että Boijen rooliksi ei jäisi 
pelkästään ”sohvalla kauniina istuminen”, vaan sisarentytär toimisi ta-
valla, joka hyödyttäisi sekä häntä itseään että ympäröivää yhteiskuntaa. 
Keväällä 1896 naiset etsivät vuokralaista yhteiseen sijoituskiinteis-
töönsä, ja Adelaïde Ehrnrooth toivoi Boijen ottavan tehtävästä vastuun: 

”Rose Marie elää voimakkaimpia vuosiaan, hänellä on hyvä 
terveys ja hyvä ymmärrys. Hänen ei pidä kaihtaa sellaista 
toimintaa, joka ei ylitä hänen kapasiteettiaan, ja vanhan 
ihanteen das ewig weibliche’stä jätämme niille, jotka löytä-
vät suurimman kunnian ja hyveen siitä, että istuvat soh-
valla kauniina sieluna.”711 

Lainaus osoittaa Boijen olleen Ehrnroothin mielestä aikaansaava ja 
osaava nainen, joka kuitenkin hieman arasteli vastuullista tehtävää ja sii-
hen liittyviä, perinteisen aatelisnaisen ideaalin rikkovia elementtejä. Täl-
laisia oli esimerkiksi rahan käsittely ja vuokralaisten haastattelu. Boijen 

                                                                     
709) AE CE:lle 12.6.1891, 19.3.1892. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, 

KA; Naisasialiitto Unionin vuosikertomukset 1896–1911, Da:1, Vuosikertomukset 
1892–1925, Unioni Naisasialiitto Suomessa ry:n arkisto, KA; Salminen 2002, 
129–130. Rose Marie Boije toimi äitien ompeluseuran johtokunnassa ainakin 
vuosina 1896-1898, 1903, 1905–1906, 1909–1913. 

710) AE CE:lle 19.3.1892. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 
711) AE CE:lle 21.4.1896. Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma, PR:217, KA. 

Alkuperäinen: ”Rose Marie är i sin kraftfullaste ålder, med god hälsa och godt 
förstånd. Hon bör ej sky någon verksamhet som ej öfverstiger hennes kapasitet, 
och det gamla idéalet af ‘das ewig weibliche’ lemna vi åt dem som finna högsta ära 
och dygd uti att sitta på sin soffa och vara en skön själ.” 
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yhteiskunnallinen vetäytyvyys johti siihen, että Adelaïde Ehrnrooth jätti 
aatteellisen perintönsä muille naisille. 

7.3. Adelaïde Ehrnroothin muisto ja myytti  

Tammikuussa 1896 järjestetyt 70-vuotisjuhlat vahvistivat Adelaïde 
Ehrnroothin asemaa suomalaisen naisasialiikkeen ”vanhimpana taiste-
lijana”.712 Naisasialiitto Unionin nuoret perustajat ihailivat häntä julki-
sissa ulostuloissaan. Hänestä käytettiin toistuvasti nimitystä ”naisasia-
liikkeen esitaistelija”, mikä korosti ennen muuta hänen ikäänsä, mutta 
myös Ehrnroothin toimintatavasta ja retoriikasta noussutta sotilasiden-
titeettiä. Naisasialiitto Unionin piirissä pyrittiin rakentamaan Ehrnroot-
hin ympärille eräänlaista sankarikulttia. Liitto korotti hänet kirjailija 
Minna Canthin rinnalla yhdistyksen kunniajäseneksi, ja hänen nimensä 
nousi Suomen tärkeimpien naisasianaisten listalle Chicagon kansainvä-
lisen naiskonferenssin kunniakomiteaan. Perusteluksi Ehrnroothin koh-
dalla mainitaan yksiselitteisesti tämän olevan ”maamme ensimmäinen 
ja kauan ainoa naisasian esitaistelija”.713 

Merkittävien henkilöiden ihailu oli yksi 1800-luvun naisliikkeitä 
vahvistavista tunnesiteistä. Suomalaisen naisasialiikkeen julkaisut, Koti 
ja Yhteiskunta, Hemmet och Samhället ja Nutid nostivat pääartikkelei-
naan esiin henkilökuvia merkittävistä naisista, niin naisasianaisista, his-
torian henkilöistä kuin ammatillisesti menestyneistä naisistakin.714 
Ruotsalainen Ellen Key kohtasi suorastaan palvontaa saksankielisessä 
Euroopassa, Suomessa Alexandra Gripenberg ja Iso-Britanniassa Em-
meline Pankhurst olivat omien järjestöjensä arvostettuja johtajia.715 
Naisasialiitto Unionin perustajat olivat järjestään perustajajäsenistä 
vanhinta, Adelaïde Ehrnroothia, parikymmentä vuotta nuorempia ja 
Ehrnrooth tarjosi heille esikuvan, jota katsoa ylöspäin. Ehrnroothin ase-
masta koko suomalaisessa naisasialiikkeessä 1800-luvun viimeisinä 
vuosikymmeninä kertoo se, että hänet nostettiin Hemmet och Samhället 
-aikakauslehden ensimmäisen numeron kanteen jo vuonna 1889, ennen 
naisliikkeen kahtiajakoa. Laajassa henkilökuvassa korostettiin hänen 

                                                                     
712) Tätä fraasia on käytetty aikalaislähteissä lähes aina viitatessa Adelaïde Ehrn-

roothiin naisasiatoimijana. Esimerkiksi Naisasialiitto Unionin jäsenmatrikkeli ku-
vailee Ehrnroothia lyhyesti ”Kvinnosakens i Finland äldsta förkämpe.” Naisasi-
aliitto Unioni Suomessa ry:n jäsenluettelo 1892–1980, Unioni Naisasialiitto Su-
omessa ry:n arkisto, KA.  

713) Hjelt 1945, 78; Alfthan 1966, 18, 81. Muita naisia samalla listalla olivat Rosina 
Heikel, Minna Canth ja Alli Trygg. 

714) Minna Canthin henkilökuva Hemmet och Samhället 2/1889; Adelaïde Ehrn-
roothin henkilökuva Hemmet och Samhället 1/1889; Maria Ehrnroothin hen-
kilökuva Nutid 3/1894; Rosina Heikelin henkilökuva Hemmet och Samhället 
3/1889; Emelie Bergbomin henkilökuva Koti ja yhteiskunta 2/1894. 

715) Kinnunen 2003, 339–341. 
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ensimmäisyyttään. Muita lehden ensimmäisessä vuosikerrassa kuvan 
kanssa esiteltyjä esikuvia olivat Minna Canth, Rosina Heikel, Constance 
Ekelund ja Fredrika Bremer. Lehti korosti valinnoissaan naisen teki-
jyyttä ja aktiivisuutta omalla ammattialallaan. Ehrnrooth oli naisista ai-
noa, jonka osalta korostettiin ennen muuta hänen rooliaan naisasialiik-
keen tavoitteiden edistäjänä.716 

Adelaïde Ehrnroothin viimeinen artikkeli, otsikolla ”Sekularfesten i 
andledning af franska civillagens införande” julkaistiin Nutidin nume-
rossa 1/1905. Samassa lehdessä julkaistiin myös Ehrnroothin muistokir-
joitus tämän menehdyttyä 13. tammikuuta 1905. Annie Furuhjelmin kir-
joittama teksti piirtää kuvan ihmisestä, joka eli aatettaan varten. ”Hänen 
persoonallisuutensa ja elämäntehtävänsä kietoutuivat yhteen”, Furuh-
jelm kirjoittaa ja jatkaa, ”jos hän olisi ollut mies, ajattelen hänen olleen 
politiikan ’enfant terrible’”.717 Kauhukakaran maine oli osittain ansaittu, 
Adelaïde Ehrnroothin toiminta valtiopäivien yhteydessä räväköine lehti-
kirjoituksineen ja lehteriltä huuteluineen oli hyvin aikalaisten muistissa. 
Furuhjelmin teksti nostaa esiin Ehrnroothin yhteyden myös Vänrikki 
Stoolin tarinoiden sukupolveen: 

”Koko hänen luonteensa osoitti Adelaïde Ehrnroothin oman-
neen ilmiselvää sukunäköä niihin ominaisuuksiin, jotka oli-
vat tyypillisiä Vänrikki Stoolin hahmoissa ikuistetulle suku-
polvelle. Hänessä oli samaa sisukasta väsymättömyyttä, 
samaa yksinkertaista koruttomuutta, samaa eheyttä ja 
jäyhyyttä, ehkä toisinaan karkeaakin huumoria. Tämä jäl-
kimmäinen ominaisuus soi hänelle taidon katsoa ennakko-
luulottomasti elämänilmiöitä ympärillään, antoi terävyyttä 
ja korosti hänen usein nasevia huomioitaan.”718 

Ehrnroothin kuolema uutisoitiin laajasti valtakunnan sanomalehdis-
tössä. Myös hänen hautajaisistaan kirjoitettiin laaja katsaus Hufvuds-
tadsbladetissa. Adelaïde Ehrnrooth siunattiin Helsingin Vanhassa kir-
kossa, aivan lähellä vainajan Bulevardilla sijainnutta kotia. Hautaan-

                                                                     
716) Hemmet och Samhället 1–12/1889. 
717) Furuhjelm, Annie: Adelaïde Ehrnrooth. Nutid 1/1905, 2. Alkuperäiset sitaatit: ”---

lifsgärningen organiskt hängt samman med personligheten.”; ”oma hon varin 
man, hade jag gärna tänkt mig henne som ett af dessa politikens ’enfants terri-
bles’”. 

718) Furuhjelm, Annie: Adelaïde Ehrnrooth. Nutid 1/1905, 2. Alkuperäinen: ”Till hela 
sin naturs läggning synes Adelaïde Ehrnrooth ägt ett omisskänneligt släkttycke 
med det som ansetts vara utmärkande för den generation, som förevigats Fänrik 
Ståls gestalter. Det fanns hos henne något af samma sega uthållighet, samma 
enkla flärdfrihet, samma helgjutenhet i förening med en kärf, kanske stundom ro-
bust humor, hvilken senare egenskap förlänade henne förmågan att se fördoms-
fritt på lifsföreteelserna omkring sig och jämväl gaf udd och relief åt hennes ofta 
träffande omdömen.” 
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lasku tapahtui perhepiirissä Nastolassa. Ehrnroothien suuressa suku-
haudassa lepäsivät jo vanhemmat, Johanna ja Gustaf Adolf Ehrnrooth, 
sisar Rosa Boije miehensä Axel Boijen kanssa ja sisaret Emilie ja Elise 
Ehrnrooth. Hautajaisten seppeleenlasku oli läpileikkaus Adelaïde Ehrn-
roothin urasta: Rouvasväenyhdistys, Suomen Naisyhdistys, Naisasia-
liitto Unioni ja Nutid-lehden toimitus – kaikki Ehrnroothille eri elämän-
vaiheissa tärkeitä instituutioita – laskivat omat seppeleensä. Samoin te-
kivät suomalaiset naislääkärit ja naisylioppilaat sekä naisyhdistykset Po-
rista, Hangosta, Tampereelta, Lappeenrannasta ja Viipurista. Ehrnroot-
hin merkitys suomalaiselle naisasialiikkeelle oli valtakunnallinen ja hä-
nen elämäntyönsä painopiste, naisten koulutus, oli nähtävillä selvästi 
hautajaisten kunnianosoituksissa. Elämä ennen naisasialiikettä, Hä-
meenlinnassa ja Pietarissa vietetyt vuodet, nousivat esiin nuoruusvuo-
sien ystävien Alexandra Edelfeltin, Mariana Armfeltin ja Eugenie von Et-
terin laskemissa seppeleissä.719 

Ehrnrooth oli itse nostanut kirjoittajanuransa aikana esiin histori-
allisia naistoimijoita Nutidin ja Hemmet och Samhälletin sivuilla. 
Naisliikkeen sankareiden elämänkerrat yleistyivät 1900-luvun alku-
vuosina, ja erityisesti Helena Westermarck ja Lucina Hagman kirjoitti-
vat merkittävien naistoimijoiden elämänkertoja. Kuolemansa jälkeen 
myös Adelaïde Ehrnrooth sai osansa naisliikkeen herooisesta tavasta 
muistella sankareitaan.720 

1800-luvun lopun naisjärjestöjen vahva sisäinen solidaarisuus ja esi-
kuvien kunnioittaminen loivat sekä tasa-arvoisia että alhaalta ylöspäin 
suuntautuneita tunnesiteitä, kun naiset pystyivät jakamaan yhteisen ideo-
logian ja tavoitteet. Ajalle oli tyypillistä etsiä esikuvia, ja naisliikkeen jäse-
net etsivät joukostaan idoleita, joita seurata. Monesti näihin esikuviin, ku-
ten vuonna 1906 kuolleeseen Susan B. Anthonyyn, liitettiin sotilaallisia ja 
valtiomiesmäisiä johtajan ominaisuuksia.721 Suomessa Adelaïde Ehrn-
roothia korostettiin liikkeen ensimmäisenä, mutta hän oli itse vähätellyt 

                                                                     
719) Adelaïde Ehrnrooths jordfästning. Hufvudstadsbladet 16.1.1905, 3. Lisäksi Ehrn-

roothin kuolemasta uutisoitiin mm.  Hufvudstadsbladet 14.1.1905, 4; Uusi Suom-
etar 14.1.1905, 2 ja 17.1.1905, 3; Helsingfors Posten 16.1.1905, 4; Ålands Sjöfart-
stidning 14.1.1905, 3; Åland 14.1.1905, 3; Uusimaa 16.1.1905, 3 ja 18.1.1905, 2; 
Tammerfors Nyheter 14.1.1905, 2; Wiipuri 15.1.1905, 3; Suomen Wirallinen Lehti 
14.1.1905, 1; Karjala 14.1.1905, 3; Uusi Aura 15.1.1905, 2; Hangö 14.1.1905, 2. Sa-
man haudan jakaneet käyvät ilmi Ehrnroothin hautakivestä Nastolan hau-
tausmaalla. 

720) Kinnunen 2003, 334–342. Helena Westermarck kirjoitti Adelaïde Ehrnroothin 
elämänkerran (1928) lisäksi elämänkerrat Elisabeth Blomqvistista (1916, 1917), 
Fredrika Runebergista (1904) ja Rosina Heikelistä (1930). Lucina Hagman 
kirjoitti Minna Canthin kaksiosaisen elämänkerran (1906, 1911) ja Fredrika 
Bremerin elämänkerran (1886). 

721) Gripenberg, Alexandra: Persoonalliset muistoni Susan B. Anthonysta. Koti ja 
yhteiskunta 5–6/1906, 56–60. Gripenberg kuvailee Anthonya näin: ”Hän saattoi 
olla ankara, käskeväinen ja häikäilemätön, hänessä oli valtiomiehen ja armeijan 
johtajan taipumuksia. Mutta sellainen täytyy suuren johtajan olla.” Tuulio 1959, 
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asemaansa. ”Ainoa ansioni on ikäni”, oli Adelaïde Ehrnrooth todennut 
vuonna 1896 syntymäpäiväjuhlissaan antaen ymmärtää, että hänen roo-
linsa naisasian esitaistelijana johtui ainoastaan siitä, että hän oli vanhempi 
kuin muut emansipoituneet naiset. Ehrnroothin viimeisinä vuosina nais-
asialiikkeen piirissä korostettiin hänen sitkeyttään ja yksinäistä tarmoaan, 
mikä teki hänestä nuoremmalle väelle jopa myyttisen hahmon.722 

Naisliikkeen varhaisessa kaanonissa Adelaïde Ehrnrooth oli nais-
asian esitaistelija, ensimmäinen Suomen naisten todellinen puolustaja. 
Hänen 70-vuotispäiviensä kunniaksi kirjoitetut puheet ja runot loivat 
kuvaa vahvasta, individualistisesta feminististä, joka lähti uhmakkaasti 
taistoon ylivoimaista vihollista vastaan ja joutui yksin kohtaamaan ivaa 
ja pilkkaa.723 Tarina noudattelee tyypillistä sankarikertomusta, jossa kul-
jetaan vaikeuksien kautta voittoon, vähättelystä kansanjoukkojen kun-
nioituksen kohteeksi. Toisin kuin J. L. Runebergin Sven Dufva, Adelaïde 
Ehrnrooth sai kunniaa ja kiitosta jo elinaikanaan. Dramaattisuutta 
Ehrnroothin tarinaan tuo hänen menehtymisensä juuri naisten äänioi-
keustaistelun päättymisen aattona. Jo hänen kuolemaansa seuranneena 
vuonna Suomen naiset saivat oikeuden äänestää. 

”Ja kuitenkin on jotain, joka ilohomme sotkee surun säve-
leitä. Muistelemmehan erästä, jonka, jos kenen, olisi pitänyt 
olla mukana näinä aikoina. Yksi liittomme innokkaimmista 
ja hartaimmista jäsenistä ei saanut nähdä sen päämaalin 
toteutumista, josta me nykyhetkellä tunnemme itsemme 
varmoiksi. Adelaïde Ehrnrooth olisi, jos hän eläisi, nyt otta-
nut iloon lämpimimmin osaa. Tuo valpas, harras henki, 
joka uupumatta uhrasi voimansa naisten asian hyväksi, on 
epäilemättä valmistustyöllään vienyt meitä toivomaamme 
päämaalia hyvän matkaa lähemmäksi.”724 

Ehrnrooth toisti siis kuollessaan kuitenkin Sven Dufvan sankari-
myyttiä: hän työskenteli aatteen eteen koko elämänsä, mutta lopullista 
palkintoa – äänioikeutta – hän ei päässyt lunastamaan. Naisasialiitto 
Unioni huomioi soturinsa sankarikuolemaan rinnastettavan tragedian 
Adelaïde Ehrnroothin kunniaksi järjestetyllä juhlalla maaliskuussa 

                                                                     
338; Kinnunen 2003, 335–339. Suomalaisen naisliikkeen elämäkertaperinteestä 
laajemmin, ks. Leskelä Kärki 2017, 47–58. 

722) Adelaïde Ehrnrooth. Nya Pressen 18.1.1896, 2; Kinnunen 2003, 339. 
723) Adelaïde Ehrnrooth. Nya Pressen 18.1.1896, 2; Adelaïde Ehrnrooth. Nutid 

2/1896, 25–40; Adelaïde Ehrnrooth. Koti ja Yhteiskunta 2/1905, 17–20. Pilkka-
kirjoituksia ks. Kurre 18.3.1871, 14.10.1871, 29.6.1872, Fyren 1/1894, 4. 

724) Naisasialiitto Unioonin vuosikertomus 1905, 1–2. Da:1, Vuosikertomukset 1892–
1925, Unioni Naisasialiitto Suomessa ry:n arkisto, KA. 
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1906. Suomen Naisyhdistys järjesti puolestaan seppeleenlaskutilaisuu-
den Ehrnroothin haudalla äänioikeuslainsäädännön vahvistuttua saman 
vuoden syksyllä.725 

Vaikka molemmat järjestöt muistivat Adelaïde Ehrnroothia toimin-
nallaan äänioikeuslainsäädännön muututtua, naisasialiikkeen jakautu-
minen 1880–1890-lukujen vaihteessa oli jättänyt hänestä huonompia-
kin muistoja. Erityisesti Alexandra Gripenberg koki, että Ehrnrooth oli 
suhtautunut häneen kautta vuosien vähätellen. 

”Vanha neiti Ehrnroothimme on nyt poisnukkunut. Me las-
kimme seppeleen hänen paareilleen. Päivä hautajaisten jäl-
keen tuli hänen sisarentyttärensä neiti Boije käymään, ja 
kiitti minua ”erityisesti siksi, että minä aina ymmärsin 
edesmenneen lämmintä sielua”. Minusta se oli merkillisesti 
sanottu, jos he tiesivät, että minä ymmärsin heitä, miksi he 
julistivat kaiken minun työni arvottomaksi?”726 

Gripenbergin ja Ehrnroothin huono suhde näkyi myös edellisen vuonna 
1903 julkaisemassa teoksessa Reformarbetet till förbättrande af kvinnans 
ställning III. Tämä yli 500-sivuinen teos oli kolmas osa Gripenbergin suur-
työhön, joka tarkasteli naisten asemaa Suomessa ja Skandinaviassa.727 Teos 
jätti Ehrnroothin roolin suomalaisessa naisasiatyössä niin vähälle, että sen 
huomasi Päivälehdelle teoksen arvostellut Lucina Hagman: 

”Se, joka itse on seurannut naisasialiikettämme ja ottanut sii-
hen osaa, kaipaa neiti Gripenbergin kirjassa täydellisempää 
kuvaa Adelaïde Ehrnroothin esiintymisestä, joka on ollut sii-
hen määrään merkillinen ja kauaskantava, että jokainen 
maatamme koskeva selonteko naisasialiikkeestä on hyvin 
epätäydellinen, jollei mainitun esitaistelijamme vaikutusta 
siinä esitetä sen tarkemmin kuin tämän kirjan tekijä sen on 
tehnyt. Asian tuntijalle ei se ole niin vaarallista, mutta outo 

                                                                     
725) Kunnianosoitus neiti Ehrnroothin haudalla. Uusi Aura 7.10.1906, 6; Naisasialiitto 

Unioonin vuosikertomus 1906, 7. Da:1, Vuosikertomukset 1892–1925, Unioni 
Naisasialiitto Suomessa ry:n arkisto, KA. 

726) Alexandra Gripenberg Maria Cederschiöldille 28.1.1905. Alexandra Gripenbergin 
asiakirjat Hd:3. Suomen Naisyhdistyksen arkisto, HKA. Alkuperäinen: ”Vår 
gamla fröken Ehrnrooth är nu bortgått. Vi nedlade krans på henner bår. Dagen 
efter kom hennes systerdotter, fröken Boije upp och tackade mig “I synnerhet för 
att jag alltid förstått den aflidnas varma själ.” Jag tyckte det var underligt sagdt, ty 
om de visste att jag förstöd dem hvarför förklarade de då allt mitt arbete ovär-
digt?” 

727) Tiina Kinnunen (2013) on käsitellyt Gripenbergin teosta laajemmin. 
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tässä pian lukee itsellensä erehdyttävän käsityksen vaikutta-
vien voimien suhteellisesta osanotosta siihen tärkeään refor-
mityöhön, jonka historiaa tekijä on kirjoittanut.”728 

Hagman toimi vuonna 1903 myös Naisasialiitto Unionin puheenjoh-
tajana, eikä Unionin sankarin ohittaminen jäänyt häneltä huomaamatta. 
Nutidin sivuilla teoksesta kirjoittanut Annie Furuhjelm puolestaan totesi 
Gripenbergin antaneen Ehrnroothille asiaankuuluvan tunnustuksen tä-
män työstä, vaikka kritisoikin Gripenbergiä ”vaalean, suomenkielisen 
Aino-tyypin” suosimisesta ja ruotsinkielisen kansanosan unohtami-
sesta.729 Gripenbergin teos käyttikin useita sivuja kalevalaisten naisten, 
erityisesti juuri viattoman Ainon esittelyyn. Fredrika Runebergin työstä 
kerrottiin useammalla sivulla, Adelaïde Ehrnroothin jatkokertomukset 
ja sanomalehtikirjoitukset käsiteltiin noin sivun pituisessa tekstissä, 
josta enimmän osan vei pitkä lainaus hänen vuonna 1887 julkaisemas-
taan mielipidekirjoituksesta.730 

Ehrnroothin työ suomalaisen naisasialiikkeen hyväksi on sisällytetty 
laajemmin Gripenbergin Naisasian kehitys eri maissa -kirjasarjan nel-
jänteen osaan, joka käsitteli suomalaista naisasiaa. Suomalainen nais-
liike ennen Suomen Naisyhdistyksen perustamista kytkeytyi vahvasti 
Fredrika Runebergiin ja Adelaïde Ehrnroothiin, ja näiden naisten avulla 
Alexandra Gripenberg pystyi teoksessaan pidentämään suomalaisen 
naisliikkeen kaarta 1800-luvun alkupuolelle saakka. Hän kirjoitti kuiten-
kin suomalaisen naisasialiikkeen historiaa omista ideologisista lähtö-
kohdistaan ja tietoisen poliittisesti, samalla tavoin kuin Adelaïde Ehrn-
rooth toimi itse vuosinaan Nutid-lehden päätoimittajana, eikä esimer-
kiksi maininnut lainkaan Adelaïde Ehrnroothin hyppäystä Naisyhdistyk-
sen riveistä Naisasialiitto Unionin perustajiin.731 Myöhempi suomalaista 
naisasialiikettä käsitellyt tutkimus on painottanut järjestöhistoriaa, yh-
täältä fennomaanista liikettä ja toisaalta työväennaisten järjestäytynyttä 
toimintaa, jonka jäsenmäärä oli porvarillista naisasialiikettä tuntuvasti 
suurempi. Tämän painotuksen myötä aatelissäätyä edustanut, ruotsiksi 
kirjoittanut Adelaïde Ehrnrooth jäi vähemmälle huomiolle.732 

Suomalaisen naisliikkeen yhtenä erityispiirteenä on sen hiipuminen 
äänioikeustaistelun päätyttyä, 1910- ja 1920-luvuilla. Kun naisliikkeen 

                                                                     
728) L.H.: Kirjallisuutta. Reformarbetet till förbättrande af kvinnans ställning III. 

Päivälehti 4.7.1903, 3. 
729) Annie Furuhjelm: Reformarbetet till förbättrande af kvinnans ställning III, af Al-

exandra Gripenberg. Nutid 11/1903, 345–359. 
730) Gripenberg 1903, 355–361, 375–378, 390–392. 
731) Hagner 2005, 104; Kinnunen 2013, 193, 211.  
732) Juntti 2004, 41–44. Tämä voi osaltaan liittyä suomalaisen historiankirjoituksen 

laajempaan suomalaiskansalliseen trendiin ja ruotsinkielisen kansanosan pois-
sulkemiseen kansallisesta kertomuksesta. Ks. Tervonen 2014. Järjestöhistoriallis-
esta näkökulmasta kirjoitettua naishistoriaa ks. Sulkunen 1986 ja 1989, Lähteen-
mäki 2000, Antikainen 2006. 
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ihanteet elpyivät 1930-luvun kansallismielisessä hurmoksessa, jäi liik-
keen esihistoria, aika ennen äänioikeutta, vähemmälle huomiolle. Ade-
laïde Ehrnroothin rooli naisasialiikkeen myöhemmässä kaanonissa ei 
olekaan niin vahva kuin esimerkiksi Maikki Fribergin tai Alexandra Gri-
penbergin.733 Naisasialiitto Unionin aktiiviset historiankirjoittajat 
Maikki Friberg ja Helena Westermarck pyrkivät kuitenkin tietoisesti ra-
kentamaan Adelaïde Ehrnrooth -myyttiä 1920-luvulla. Ehrnroothin syn-
tymän 100-vuotisjuhlavuosi kirvoitti artikkelin Naisen äänessä, ja He-
lena Westermarckin kirjoittama Adelaïde Ehrnroothin elämäkerta il-
mestyi vuonna 1928. Esitaistelija jäi kuitenkin naisliikkeen myöhem-
mässä kaanonissa eduskuntaan nousseiden naisten varjoon.734 

Adelaïde Ehrnroothin kuoleman jälkeen Naisasialiitto Unioni pe-
rusti Rosina Heikelin aloitteesta hänen nimellään stipendirahaston, joka 
tuki suomalaisia naiskirjailijoita. Rahaston sääntöjen ensimmäisessä py-
kälässä toistui jälleen Adelaïde Ehrnroothin nimen vakiintunut liite: 
”Rahaston, jonka nimi on ’Adelaïde Ehrnroothin muisto’, on Naisasia-
liitto Unioni koonnut ja perustanut kirjailija Adelaïde Ehrnroothin, 
Suomen aikaisimman naisasian esitaistelijan muistoksi.”735 Rahaston 
alkuvuosina sen suurin yksittäinen rahoittaja oli Rose Marie Boije. Hän 
lahjoitti vuonna 1908 perustettuun rahastoon varoja vuosittain 100 
markkaa, minkä lisäksi hän antoi Ehrnroothin jäämistöön kuulunutta 
kirjallisuutta Unionin kirjastoon. Adelaïde Ehrnroothin rahaston sään-
nöissä määrättiin, että sen varoilla voidaan palkita kotimaisia naiskirjai-
lijoita, joiden teokset eivät ole ”aatteeltaan ristiriidassa Unionin tarkoi-
tuksen kanssa”. Rahastosta myönnettiin ensimmäinen stipendi vuonna 
1911, jolloin runoilija L. Onerva vastanotti 500 markan palkinnon runo-
teoksestaan Särjetyt jumalat. Myöhemmin palkintoja annettiin myös 
muiden muassa Lucina Hagmanille ja Adèle Wemanille, jotka olivat mo-
lemmat pitkäaikaisia Naisasialiitto Unionin aktiiveja. Adelaïde Ehrn-
roothin muistorahasto toimi vuoteen 1954 saakka, jonka jälkeen se, mo-
nien muiden pienempien rahastojen kanssa, yhdistettiin Helmi 
Tengénin nimissä perustettuun rahastoon.736 

Rahaston ansiosta Adelaïde Ehrnroothin nimi pysyi mukana Nais-
asialiitto Unionin toiminnassa vielä vuosikymmenien ajan, ja sisarenty-
tär Rose Marie Boije oli Unionin toiminnassa eräänlainen elävä muistut-
taja Ehrnroothista. Boije jatkoi työtään Naisasialiitto Unionissa Adelaïde 

                                                                     
733)Jallinoja 1983, 114–115. Poikkeus jäsenmäärän laskevassa trendissä oli sisällisso-

dan aika 1917–1918, jolloin naisjärjestöjen jäsenmäärät nousivat. 
734) Friberg, Maikki: Adelaïde Ehrnrooth. Naisten ääni 1/1926. Westermarck 

1928, passim.  
735) Alfthan 1966, 289. 
736) Naisasialiitto Unionin vuosikertomukset 1908, 1909, 1910, 1911, 1913, 1914. Da:1, 

Vuosikertomukset 1892–1925, Unioni Naisasialiitto Suomessa ry:n arkisto, KA; 
Alfthan 1966, 163, 288–291. 
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Ehrnroothin kuolemankin jälkeen, ja toimi työläisäitien ompeluseuran 
johtokunnassa sen lakkauttamiseen vuonna 1914 saakka. Rose Marie 
Boije itse kuoli Helsingissä vuonna 1923, ja hänet haudattiin Ehrnroot-
hien sukuhautaan Nastolaan. Kertomusta Adelaïde Ehrnroothista ja hä-
nen retkestään vanhasta aateliseliitistä uuteen sivistyneistöeliittiin ra-
kennettiin myös Boijen kuoltua hänen muistokirjoituksessaan, heijastu-
mana Rose Marie Boijen varsin tyypilliseen aatelisneidin elämään. Nais-
asialiitto Unionin perustajajäseniin kuulunutta Boijea kunnioitettiin 
muistokirjoituksella Naisen äänessä, mutta palstatilaa melkein edes-
mennyttä enemmän sai hänen tätinsä Adelaïde Ehrnrooth. Varsinaisessa 
muistokirjoituksessa mainittiin Adelaïde Ehrnrooth yhtä usein kuin 
Rose Marie Boije ja sen kuvituksena on kolme kuvaa – yhdessä Rose Ma-
rie Boije, yhdessä Adelaïde Ehrnrooth ja yhdessä molemmat naiset. 
Tekstin kirjoitti Maikki Friberg, jolle Adelaïde Ehrnrooth oli ystävä ja in-
spiraation lähde.737 

Boijen muistokirjoitus on tyylillisesti ajalleen varsin tyypillinen nai-
sen muistokirjoitus. Se on yleisvireeltään positiivinen teksti, joka koros-
taa kohteensa esimerkillistä naisellisuutta.738 Kirjoittaja Maikki Friberg 
toteaa muistelun kohteesta seuraavasti: 

”Rose Marie Boije oli luonteeltaan herttainen, tasainen, 
huomaavainen ja hienotunteinen. Hänessä ei ollut A-ï-an 
voimakasta temperamenttia, ei hänen rohkeuttaan, aloite-
kykyään, taisteluvalmiuttaan ja väittelemistaitoaan”.739 

Sekä Maikki Friberg itse että koko julkaisu Naisten ääni oli keskitty-
nyt korostamaan emansipoituneen ja vapaan naisen ihannetta, mutta 
Boijesta Friberg kirjoitti toisin. Hän ei korostanut taistelua, eikä Rose 
Marie Boije taistelija ollutkaan. Sen sijaan Friberg toi esiin Boijen tasai-
sen, herttaisen ja rauhallisen luonteen, jota hän vertasi Adelaïde Ehrn-
roothin poikkeukselliseen taistelijanluonteeseen. 

Tekstin lukijakunta koostui naisasiaan innostuneesti suhtautuvista, 
naisten aseman parannusta hakevista naisista, ja heille Friberg rakensi 
naiseuden ihannetta päätoimittamassaan lehdessä. Naisten äänen kon-
tekstissa Friberg piirsi osittain jopa negatiivisen kuvan Rose Marie Boi-
jesta. Hän osoitti ominaisuuksia, joita edesmenneellä ei ollut sen sijaan, 
että olisi keskittynyt korostamaan tämän omia ominaisuuksia ja hyveitä. 
Osoittamalla vainajan puutteita hän listasi tekstissään naisasialiikkeessä 
arvostettuja piirteitä kuten rohkeutta, taistelutahtoa ja aloitekykyä.740 

                                                                     
737) Friberg, Maikki: Rose Marie Boije. Naisten ääni 16/1923, 10–11. 
738) Fowler 2004, 158–159. 
739) Friberg, Maikki: Rose Marie Boije. Naisten ääni 16/1923, 11. 
740) Muistokirjoituksessa saatettiin myös rakentaa edesmenneen toiseutta suhteessa 

”meihin”, kirjoittajaan ja hänen viiteryhmäänsä. Rose Marie Boijen muistokirjo-
itus on esimerkki tästä. Fowler 2004, 159. 
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Adelaïde Ehrnroothin ja Rose Marie Boijen kautta Naisten äänen lu-
kijoille näytettiin sekä millainen naisen tulisi edelleen olla – aloitekykyi-
nen ja rohkea Adelaïde Ehrnrooth – että millainen nainen on ennen ollut 
– herttainen ja tasainen Rose Marie Boije. 

”Rose Marie Boije kuuluu siihen Helsinkiin, joka vähitellen 
katoaa, siihen naispolveen, joka rupeaa käymään varsin 
harvinaiseksi. Siinä oli sellaista ulkonaista hienoutta ja tah-
dikkuutta, sellaista siroutta ja arvokkuutta, että sitä mieli-
hyvällä katseli”.741 

Rose Marie Boije edusti luonteenpiirteidensä, ulkonäkönsä ja hyvän-
tekeväisyystyönsä kautta naisia kahlinneen maailman aatelisneidin arkki-
tyyppiä, toista, jonka ohi aika oli ajanut. Boijen aivan konkreettinen jää-
minen maailman ulkopuolelle nousee tekstistä esiin, kun Friberg kuvailee 
tämän pientä hiljaista sairashuonetta Diakonissalaitoksella, tämän pois-
jääntiä suvun hääjuhlasta ja tämän yleistä tuntemattomuutta suurelle ylei-
sölle. Hän oli nainen, jollaiselle ei enää ollut sijaa modernin, emansipoitu-
neen naisen maailmassa. Saman suvun ja perheen edustajina kiltistä ja 
kauniista Rose Marie Boijesta tuli kuollessaankin vastapaino Adelaïdelle, 
jonka taistelijan jälkimainetta pystyttiin edelleen rakentamaan suhteessa 
perheeseen ja sieltä nousevaan aatelisneidin ideaaliin.742 

Perhetausta nousi esiin myös Naisten äänessä Adelaïde Ehrnroothin 
syntymän 100-vuotispäivän yhteydessä julkaistussa artikkelissa. Jälleen 
Maikki Fribergin kirjoittamassa artikkelissa nostettiin esiin Ehrnroothin 
syntyperä, mutta negatiivisena attribuuttina: 

”Itse hän juuri kuului niihin piireihin, joissa ovet aina avat-
tiin perheiden pojille ja he saivat pyrkiä niin pitkälle kuin 
voimat ja kyky vain riittivät, mutta samat ovet olivat visusti 
kiinni heti kun oli kysymys tyttäristä.”743 

Friberg ei nähnyt Ehrnroothin syntyperää etuna, vaan haittana. Tä-
män lisäksi hän korosti, että ”esiintyessään ei Adelaïde Ehrnroothilla 
ollut muita aseita kuin rohkeutensa, syvä vakaumuksensa ja ennen 
muuta notkea kynänsä.”744 Ehrnroothilla oli kuitenkin aseinaan myös 
taloudellinen riippumattomuutensa, laajat verkostonsa ja säätyaseman 
tuoma arvovalta, mutta Friberg maalasi hänestä kuvan naisena, jonka 
säätyasemasta oli ainoastaan haittaa yhteiskunnalliselle toiminnalle. 
Tämä oli jossain määrin yhteneväistä Ehrnroothin oman kokemuksen 

                                                                     
741) Friberg, Maikki: Rose Marie Boije. Naisten ääni 16/1923, 10. 
742) Friberg, Maikki: Rose Marie Boije. Naisten ääni 16/1923, 10; Ledger & Luckhurst 

2000, 75–76; Launis 2001, 130–132. 
743) Friberg, Maikki: Adelaïde Ehrnrooth. Naisten ääni 1/1926, 7–8. 
744) Friberg, Maikki: Adelaïde Ehrnrooth. Naisten ääni 1/1926, 8. 
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kanssa – naisasianaisena hän ei kokenut olevansa osa yhteiskunnallista 
eliittiä vaan tulevansa julkiseen keskusteluun mukaan sen ulkopuolelta. 
Tämä siitä huolimatta, että hän kuului yksiselitteisesti suomalaiseen yh-
teiskunnalliseen eliittiin. Fribergin kirjoitus toistaa niitä attribuutteja, 
joilla Adelaïde Ehrnroothia kuvattiin sekä tämän elinaikana että Rose 
Marie Boijen muistokirjotuksessa: ”Hän tuli Suomen naisliikkeen tien-
raivaajaksi ja edelläkävijäksi, hän rohkeni lausua totuuksia, jotka pa-
nivat senajan [sic] ihmiset pelästymään ja kauhistumaan.”745 Fribergin 
kirjoitus osoitti kuitenkin Ehrnroothin maineen ja laajemmin käsityksen 
suomalaisen aatelin toiminnasta muuttuneen hänen kuolemaansa seu-
ranneina vuosikymmeninä. 

Helena Westermarckin Adelaïde Ehrnroothista kirjoittama biografia 
julkaistiin vuonna 1928. Teoksen kiittävä arvio julkaistiin Naisten ääni -
lehdessä. Tässä tekstissä kirjoittaja Helle Cannelin tunnisti Ehrnroothin 
pystyneen rakentamaan uraansa säätyasemaansa hyödyntäen, ei siitä kär-
sien. Cannelin kehui varauksetta Westermarckin elämäkertaa, mutta huo-
mautti sen olevan hinnaltaan turhan arvokas ja jäävän siksi mahdollisesti 
kauppojen hyllyihin.746 Teosta myytiinkin suhteellisen vähän: 700 kappa-
leen painoksesta kävi kaupaksi ainoastaan 173 kappaletta ensimmäisen 
kolmen vuoden aikana.747 Teoksen kohtaloksi koitui hinnan lisäksi erityi-
sesti sen kieli: 1920-luvun kielikiistan aikana ruotsinkielinen teos ei löytä-
nyt lukijakuntaansa nopeasti suomenkielistyvän naisliikkeen jäsenistä.748 
Tämän lisäksi suomalainen naisasialiike oli hiipumassa – porvarillisissa 
piireissä vallalla oli ajatus siitä, että kaikki oli jo saavutettu, niin äänioikeus 
kuin vakiintunut asema yliopistomaailmassa. Naiset pyrkivät vaikutta-
maan naisliikkeen sijaan poliittisissa puolueissa sekä niiden naisjärjes-
töissä. Suomalaisen naisliikkeen jäsenmäärä laski.749 

Toisin kuin Maikki Friberg, Helena Westermarck ei elämänkerrassaan 
vähätellyt lainkaan Ehrnroothin säätytaustaa. Hän kirjoitti pitkästi karta-
noelämästä Nastolassa ja ensimmäisestä ulkomaanmatkasta, josta paistoi 
1800-luvun alkupuolen aateliselämän huolettomuus. Hän tähdensi Ehrn-
roothin saaneen kouluttautua jossain määrin, saaneen nauttia säädyn pri-
vilegioista ja taloudellisesta riippumattomuudesta. Myös Ehrnroothin 
syntymän 100-vuotismuiston Helsingin Sanomiin laatinut Ada Äijälä kir-
joitti Ehrnroothin hyötyneen syntyperästään, varallisuudestaan ja älyk-

                                                                     
745) Friberg, Maikki: Adelaïde Ehrnrooth. Naisten ääni 1/1926, 7. 
746) H.C [Helle Cannelin]: Uranuurtajan elämäntarina. Naisten ääni 1/1929, 6–8. 
747) Söderström & Co. Helena Westermarckille 6.10.1931. Helena Westermarckin ko-

koelma, volymen XXIII, ÅAB. 
748) H.C.: Uranuurtajan elämäntarina. Naisten ääni 1/1929, 6–8. Arvostelija tiedosti 

lukijakuntansa suomenkielisyyden mainitsemalla, että ”kehoitamme ruotsinkieltä 
taitavia lukijoitamme siihen [kirjaan] tutustumaan. Se maksaa vaivan.” 

749) Jallinoja 1983, 115, 118–120. 
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kyydestään: ”Ilman niitä hänen esiintymisensä olisi ollut paljon vaikeam-
paa.”750 Elämänkerturina Helena Westermarck korosti Adelaïde Ehrn-
roothin elämän avainkokemuksena juhlitun sankari-isän kuolemaa 
vuonna 1848. Tämän jälkeen hänen aurinkoinen aatelisneidon elämänsä 
oli ohi. Hän painotti Ehrnroothin aikuiselämän kuvauksessa tämän kirjai-
lija-identiteettiä ja toimintaa naisasialiikkeessä. Vähemmälle huomiolle 
jäi hyväntekeväisyystyö ja esimerkiksi työ maailmannäyttelyn hyväksi, 
eikä perheenjäseniä mainita kuin muutamalla sanalla.751 

Helena Westermarck toistaa elämänkerrassaan kanonisoitua kuvaa 
Ehrnroothista vahvana vartijana, naisasian vaivaispetäjänä: 

”Vanhat naisasianaiset ovat vaivaispetäjiä. Seisoessaan 
vartiossa myrskyssä ja huonossa säässä ovat he pyrkineet 
valmistamaan paikan nuorille, jossa he voivat kasvaa kau-
neudessa ja vapaudessa, lakien suojaisassa turvassa.752 

Ehrnroothin jälkimaineessa korostuikin yksinäisyys ja ensimmäi-
syys, Ehrnroothin itsensä esiintuoman henkilökohtaisen vapauden seu-
raukset. Ehrnroothin kuvaaminen nuorempia naisia suojaavana petä-
jänä viittaa jälleen tämän rooliin naisasialiikkeen suojelijana ja sen puo-
lesta taistelijana. Adelaïde Ehrnroothin elämäntyötä hänen kuolemansa 
jälkeen käsitelleet, naisasialiikkeestä lähtöisin olleet tekstit korostivat 
tätä ydinajatusta, jonka kautta kuvaa yksinäisestä esitaistelijasta raken-
nettiin. Samaan ajatteluun nivoutuu myös ajatus naisasian Sven Duf-
vasta, joka oli Ehrnroothilta itseltään lähtöisin. Tämäkin oli yksinäinen 
sotilas, joka kävi ylivoimaista vihollista vastaan. Kuten Sven Dufva, myös 
Adelaïde Ehrnrooth oli yksinäisyydestään huolimatta paitsi itsensä, 
myös sukunsa ja säätynsä edustaja. Konfliktitilanteessa, naisasialiikkeen 
jakautuessa 1880–1890-lukujen vaihteessa oli nähtävillä, miten Ehrn-
rooth pyrki validoimaan oman mielipiteensä tuomalla esiin omaa ase-
maansa liikkeen nestorina. Hänen asemansa aatelissäädyn jäsenenä nä-
kyi hänen mielipiteissään esimerkiksi avioliittolainsäädännöstä. Ehrn-
roothin suvun upseerihistoria tulee esiin hänen jälkimaineessaan nais-
asian yksinäisenä soturina. 

Suomalaisen järjestäytyneen naisasialiikkeen alku on sidoksissa fen-
nomaniaan ja siten sivistyneistöä jakaneeseen kielikysymykseen. Vuonna 
1884, kun Adelaïde Ehrnrooth kutsuttiin lukupiiriin ”raivopäisten fenno-
maanien” kanssa, hän jäi osaltaan liikkeen ulkopuolelle muista poikkea-
van ideologisen katsontakantansa vuoksi. Ehrnrooth ei koskaan toiminut 

                                                                     
750) Westermarck 1928, 236; A.Ä.: Adelaïde Ehrnrooth. Helsingin Sanomat 17.1.1926, 

8. 
751) Westermarck 1928, passim. 
752) Westermarck 1928, 363. Alkuperäinen: ”De gamla kvinnosakskvinnorna äro 

martallarna. Genom att stå på vakt i storm och oväder ha de sökt bereda plats för 
de unga att växa i skönhet och frihet under lagarnas skyddande hägn.” 
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järjestöjen luottamustehtävissä. Hän ei sitoutunut suomalaisessa histori-
ankirjoituksessa korostuneisiin kielikysymykseen tai raittiuskysymyk-
seen, jotka todella määrittivät monien hänen aikalaistensa toimintaa, vaan 
korosti naisemansipaatiota ja rauhanliikettä. Laajasti matkustelleena ja 
osaksi suomalaisen aatelin kansainvälistä verkostoa kasvatettuna, Ehrn-
roothille kansalliset kysymykset eivät olleet siinä määrin tärkeitä kuin 
kansainväliset aatevirtaukset. Suomalainen nationalistinen historiankir-
joitus on osaltaan korostanut suomalaislähtöisiä ideologisia perinteitä, ku-
ten juuri kielikiistaa ja raittiusliikettä. Ehrnrooth ei myöskään omalla työl-
lään tähdännyt fennomaanisen ideologian mukaisesti kansan vapauteen. 
Hänelle ajatus vapaudesta korosti yksilöä, tämän vapautta ja vastuuta suh-
teessa ympäröivään yhteiskuntaan. Tässä mielessä Ehrnroothin käsitys 
vapaudesta sai alkunsa hänen korkeasta säätyasemastaan – jokaisella oli 
oma yhteiskunnallinen tilansa, jossa toimia ja olla vapaa. Vahvan sää-
tysidonnaisuutensa myötä Adelaïde Ehrnrooth ei sovi suomalaiseen histo-
riankirjoituksen perinteeseen yhtä saumattomasti kuin kansan vapautta 
korostanut Minna Canth tai kielitaistelija Aleksandra Gripenberg. Myös 
näiden naisten jälkimaineessa toistuu esitaistelijan rooli: Minna Maijala 
kuvaa Minna Canthin jälkimainetta ”kilpenä, jonka suojissa naiset ovat 
voineet edistää omaa asiaansa”.753 Lähes samoilla sanoin kuvasi Helena 
Westermarck Adelaïde Ehrnroothia verratessaan tätä vaivaispetäjään. 
Ehrnroothin sopimattomuus kansallisen sankarin rooliin lienee osasyy sii-
hen, että hänen roolinsa suomalaisen naisasialiikkeen historiankirjoituk-
sessa on varsin suppea.754 

Casimir Ehrnroothin kiinnostuksesta ja Rose Marie Boijen aktiivi-
suudesta huolimatta myös omassa suvussaan Ehrnrooth oli naisasian 
yksinäinen soturi. Rose Marie Boijea lukuunottamatta Ehrnrooth-suvun 
naiset eivät innostuneet naisasialiikkeestä. Maaliskuussa 1906 järjestet-
tyyn Adelaïde Ehrnroothin muistojuhlaan perheenjäsenet eivät kutsusta 
huolimatta osallistuneet. Myös Adelaïde Ehrnroothin muistorahaston 
perustamiskeräys paljasti, että into naisasialiikkeeseen oli sukupiirissä 
varsin pieni. Casimir Ehrnrooth lahjoitti keräykseen tuntuvan, 500 mar-
kan kertasumman, samoin Rose Marie Boije, joka lahjoitti peräti 100 
markkaa vuosittain, aina kuolemaansa vuonna 1923 saakka. Robert 
Ehrnrooth, hänen tyttärensä Fanny von Frenckell ja Carl Albert Ehrn-
roothin poika Georg Ehrnrooth lahjoittivat pienet summat, mutta muut 
sukulaiset eivät keräykseen osallistuneet. Adelaïde Ehrnroothin nuo-
rempia sukulaisia ei kuulunut Naisasialiitto Unionin jäsenistöönkään. 

                                                                     
753) Maijala 2014, 11. 
754) Westermarck 1928, 363; Jallinoja 1983, 37–40. Miina Sillanpään jälkimaineesta 

ks. Lähteenmäki 2000, 116–118. 
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Saman säätyaseman jakaneita jäsenistössä oli jonkin verran, joten aate-
lissäädyn edustajina Ehrnrooth ja Boije eivät olleet ainutlaatuisia Nais-
asialiitto Unionissa.755 

7.4. Kahdenlainen perintö 

Ehrnroothin elämän tuotteliain kausi kirjoittajana ajoittuu ajalle, jolloin 
hänen liikkumisensa oli rajoittunutta ja fyysinen toimintakenttänsä sup-
peampi. Se, että Ehrnrooth pystyi sairaana ja lähes liikuntakyvyttömänä 
omistautumaan täysipainosesti kirjoittamiselle, kertoo hänen yksityis-
elämänsä toimivasta järjestelystä. Varallisuus ja lähipiiristä noussut tuki 
olivat avainasemassa iäkkään henkilön yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
mahdollistamisessa. Rose Marie Boije kumppanina ja avustajana oli 
Adelaïde Ehrnroothin lähellä loppuun saakka. Ehrnrooth tiedosti tämän, 
ja palkitsi sisarentyttärensä omistautumisen taloudellisella tuella jo elin-
aikanaan. Kuollessaan Adelaïde Ehrnrooth testamenttasi omaisuutensa 
sisarentyttärelleen, mutta aatteellista perintöään Ehrnrooth ei ajattelul-
taan traditionaaliselle Boijelle kuitenkaan siirtänyt. 

Suomalaisen porvarillisen naisliikkeen piirissä, erityisesti Naisasia-
liitto Unionissa, Ehrnroothin aatteellinen perintö omaksuttiin tärkeänä 
osana liikkeen historiaa. Ehrnrooth nimettiin runollisesti esitaistelijaksi, 
ja hänen sankaritarinansa loppu juuri naisten äänioikeustavoitteen täyt-
tyessä täydensi narratiivin yksinäisestä sankarista, naisasian Sven Duf-
vasta. Ehrnroothin kuoltua myyttisen suojelijan rooli jäi elämään. Oma 
tärkeä merkityksensä oli myös sillä, että naisliike kaipasi esikuvia ja kir-
joitti omaa historiaansa vahvojen yksilöiden kautta. Toisaalta kaivattiin 
myös vertauskohtia menneeseen, aikaan, jolloin naisen asema oli huo-
nompi – tällaiseksi vertailukohdaksi joutui kuolemansa jälkeen Rose 
Marie Boije, joka esitettiin menneen ajan aatelisneidin arkkityyppinä. 
Boijen kohtalona oli tulla muistetuksi negatiivisena mallina naiseudesta, 
vaikka hän oli avainasemassa siinä, että hänen poliittisesti aktiivisempi 
tätinsä pystyi niin aktiivisesti elämänsä loppuun saakka toimimaan yh-
teiskunnallisena vaikuttajana. 

Adelaïde Ehrnroothin kuolema sattui ajallisesti yhteen suomalaista 
naisasialiikettä ravistelleen muutoksen, äänioikeustaistelun päättymi-
sen, kanssa. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myötä naisasialiike 
muuttui. Suuren tavoitteen täytyttyä sen piti löytää uusi tapa toimia ja 

                                                                     
755) Naisasialiitto Unionin jäsenluettelot 1892–1980, Ba:2, Unioni Naisasialiitto Su-

omessa ry:n arkisto, KA; Adelaïde Ehrnrooth, Hh:2, Unioni Naisasialiitto Su-
omessa ry:n arkisto, KA. Casimir Ehrnrooth lahjoitti keräykseen 500 markkaa, 
Robert Ehrnrooth 100 markkaa ja Georg Ehrnrooth 200 markkaa. Fanny von 
Frenckell lahjoitti 25 markkaa. 
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vaikuttaa. Naiset saavuttivat äänioikeuslain muuttumisen myötä mah-
dollisuuden edistää asiaansa itse, virallisia reittejä pitkin. Tämä näkyi 
osaltaan naisasialiikkeen hiipumisena. Puoluepolitiikka houkutteli, eikä 
naiseus itsessään ollut enää samassa määrin säätyläisnaisiakaan yhdis-
tävä tekijä. Tämä muutos oli näkyvillä Maikki Fribergin kirjoittamassa 
Adelaïde Ehrnroothin 100-vuotismuistossa vuonna 1926. Friberg, joka 
oli väitellyt tohtoriksi ja tehnyt mittavan uran opetus- ja kansanvalistus-
työssä, piti Ehrnroothin säätyasemaa keskeisimpänä tämän toimintaa 
rajanneena tekijänä. Silti Naisasialiitto Unionin rakentama jälkimaine 
kiinnittyi Ehrnroothin sukuun, josta nousi teksteissä korostettu soturi-
mentaliteetti. Upseerisuvusta huolimatta missään Adelaïde Ehrnroothia 
ei kuitenkaan nimitetty naisasialiikkeen upseeriksi tai kenraaliksi, 
vaikka suvussa ansioituneita kenraaleja olikin. 

Adelaïde Ehrnroothin kuoleman jälkeen hänen jälkimainettaan suo-
malaisen naisasialiikkeen piirissä rakennettiin tietoisesti, mutta hänen 
roolinsa naisasialiikkeen kaanonissa jäi kielikysymyksen, säätyaseman 
ja porvarillisen naisasialiikkeen hiipumisen uhriksi. 
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8. VAIKUTTAJA JA VALLANKÄYTTÄJÄ 

Tämän tutkimuksen johdanto alkoi lainauksella, jossa Adelaïde Ehrn-
rooth ylensi itsensä muiden “jalojen ja lahjakkaiden naisten” yläpuolelle 
kertoen tehneensä jotain, mihin muut eivät pystyneet. Toimittuaan 30 
vuotta suomalaisen naisasian edistämiseksi hän saattoi sanoa olleensa 
se, joka uskalsi puhua, kun muut vaikenivat. 

Naisasialiikkeen esitaistelijan tai sukunsa näkyvimmän jäsenen 
esiinnostaminen tutkimuksen keinoin antaa mahdollisuuden tutkia yk-
silön yhteiskunnallista toimintaa monipuolisesti. Toisaalta on huomioi-
tava, että vahva yksilö jättää varjoonsa naisasialiikkeen ansioituneet, 
mutta vähemmän verkottuneet toimijat ja myös Ehrnroothin suvun mo-
net jäsenet. Adelaïde Ehrnroothin avaama kuva 1800-luvun yhteiskun-
taan on etuoikeutetun henkilön kuva, eikä sitä voi yleistää kaikkiin nai-
siin tai edes aatelisnaisiin. Tutkimuksessani olen osoittanut, että yhteis-
kunta oli jossain määrin yksilöllinen kokemus, vaikka sen juridiset tai 
kulttuuriset rajat olivat yhteiset.  

Sosiaalisen pääoman käyttövoiman tutkimus henkilöhistoriallisesta 
näkökulmasta on osoittanut sekä ilmiön näkyvyyden että sen oleellisen 
roolin naisten yhteiskunnalliselle toiminnalle 1800-luvun jälkipuolen 
Suomessa. Tämän tutkimuksen biografiset elementit – yksityiselämän ja 
perheen tarkastelu, muistamisen ja muiston pohtiminen sekä ylipäätään 
ihmisen katsominen – antavat monisyisen kuvan 1800-luvun yhteiskun-
nasta ja Ehrnroothin tekemästä yhteiskunnallisesta työstä. Tutkimus-
prosessini on osoittanut, että yhteiskunnallisen vaikuttamisen motii-
veista on mahdotonta kirjoittaa kattavasti ilman yksilön henkilöhisto-
rian esiintuontia. Erityinen ja yleinen kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat 
siihen, miten yksilö toimii. 

Adelaïde Ehrnroothin tapauksessa Ehrnroothin sukupiiri oli hänen 
yhteiskunnallisen toimintansa kannalta merkityksellinen kahdella ta-
paa. Ensinnäkin se edesauttoi yhteiskunnallisen itseluottamuksen ja 
vahvan, aatelisupseerin ihanteille pohjautuneen identiteetin rakentumi-
sessa. Tämä toi Ehrnroothille uskallusta toimia. Toiseksi sukupiiri tar-
josi myös konkreettisia vaikuttamisen kanavia: sen vaikutusvaltaiset jä-
senet, kuten Casimir Ehrnrooth, loivat sosiaalista pääomaa, jonka hyö-
dyntäminen vahvisti Adelaïde Ehrnroothin omaa yhteiskunnallista ase-
maa. Säätyasema tarjosi myös taloudellista ja sosiaalista turvaa: vau-
rautta ja yhteenkuuluvuutta seurapiireissä ja yhdistyselämässä. Sukunsa 
tarjoamien resurssien myötä Adelaïde Ehrnrooth pystyi luomaan itses-
tään ”naisasialiikkeen ensimmäisen”, esitaistelijan, jota kuunneltiin si-
vistyneistöpiireissä. Sosiaalinen pääoma, karoliinisille arvoille pohjan-
nut identiteetti ja henkilökohtaiset inhimilliset resurssit – älykkyys ja 
huumorintaju – loivat aktivistin, joka sai äänensä kuuluviin.  
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Adelaïde Ehrnrooth identifioi itsensä yksilönä naisasialiikkeen ylä-
puolelle: hän oli sen suojelija, sotilas, joka taisteli muiden naisten hyvin-
voinnin puolesta, ei itsensä. Hän ei identifioinut itseään osaksi sorrettuja 
naisia, vaan ennemmin oman säätynsä kunniakäsitteiden mukaisesti 
osaksi ylintä säätyä, jonka tehtävänä oli puolustaa. Adelaïde Ehrnroothin 
kaltaisille naisasianaisille, kuten Alexandra Gripenbergille tai Emmeline 
Pankhurstille, tällainen kaksijakoinen identiteetti loi mahdollisuuden 
toimia yhteiskunnassa. Adelaïde Ehrnroothille tärkeä identiteetin raken-
nuspalikka oli hänen suhteensa isäänsä Gustaf Adolf Ehrnroothiin. Kun-
nioitetun ja arvostetun, herooisen isähahmon myötä hän omaksui nais-
ihanteesta poikkeavan näkökulman yhteiskuntaan. Hän rakensi oman 
identiteettinsä suhteessa sekä veljiinsä, isäänsä ja esi-isiinsä että ympä-
röivään yhteiskuntaan, kunnioittaen ottamaansa tehtävää naisasian esi-
taistelijana ja toisaalta olemassa olevaa hierarkkista yhteiskuntaa. Tämä 
yhteiskunta oli myös se, jota vastaan hän kävi taistelua. 

Gustaf Adolf Ehrnroothin henkisen perinnön myötä Ehrnroothin 
sisarukset legitimoivat itsensä osaksi Suomea – he olivat osa sitä suo-
malaista eliittiä, joka teki työtä isänmaan eteen. Tämä näkyi Adelaïde 
Ehrnroothin naisasiatyöskentelyn lisäksi myös Robert Ehrnroothin ja 
Carl Albert Ehrnroothin velvollisuudentuntoisessa valtiopäivätyössä. 
Toisaalta Casimir Ehrnroothin virka ministerivaltiosihteerinä löi särön 
tähän ihanteeseen – suomenmielisissä piireissä kaivattiin vaikeana ai-
kana isänmaan lojaalia puolustajaa, mutta upseerin lojaalisuus kohdis-
tui säätyihanteen mukaisesti ennen muuta hallitsijaan.  

Pohja Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnalliselle työlle rakentui lap-
suuden ja nuoruuden lämpimästä isäsuhteesta, onnistumisen kokemuk-
sista kummunneesta itsevarmuudesta ja mahdollisuudesta kasvattaa 
omaa elämänpiiriä: matkustelu niin Euroopassa kuin kaukomaillakin 
laajensi Ehrnroothin maailmankuvaa. Matkojen ohella pensionaattikou-
lussa ja Pietarin seurapiireissä vietetty aika opetti Ehrnroothille elämän-
taitoja, joista oli hyötyä myös naimattomalle sivistyneistönaiselle. Pen-
sionaatti- ja hovikoulutus oli usein väylä hyvään avioliittoon, mutta 
Ehrnroothin elämäntarinan tarkastelu osoittaa pensionaattikoulutuksen 
taanneen oivan pohjan myös yhteiskunnalliselle toiminnalle. Hänen saa-
mansa koulutus oli tärkeässä roolissa siinä, miten hän kykeni ilmaise-
maan itseään kirjallisesti, välittämään yhteiskunnallisen viestinsä julki-
suuteen. Positiivisesta kasvatuksesta kummunnut itseluottamus helpotti 
pettymyksistä selviämistä esimerkiksi avioliittopyrkimysten kariutu-
essa; sosiaaliset taidot, kyky kirjoittaa ja puhua taitavasti olivat avain-
asemassa Ehrnroothin nostaessa itsensä esiin kirjoittajana ja toimijana.  

Eliittiin kuulumiseen liittyi taloudellinen varmuus ja runsas vapaa-
aika. Adelaïde Ehrnroothin aikaa ei vienyt perhe ja lastenkasvatus, eikä 
hänen tarvinnut huolehtia toimeentulostaan, mikä toi hänelle runsaasti 
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aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Tässäkin sukupiirin jäsenet olivat keskeisessä asemassa: sisarentytär 
Rose Marie Boije oli tätinsä kumppani, joka tuki Ehrnroothin vaikutta-
mistyötä erityisesti tämän ikääntyessä. Adelaïde Ehrnroothin ja Rose 
Marie Boijen suhteen tarkastelu osoittaa perhesuhteiden tärkeyden 
myös naispuolisten yhteiskunnallisten toimijoiden työn toteutumiselle. 
Adelaïde Ehrnroothin kodin ulkopuolisen toimijuuden kannalta yhteis-
talous Elise Ehrnroothin ja Rose Marie Boijen kanssa lisäsi arjen suju-
vuutta ja Ehrnroothin riippumattomuutta.  

Yhteiskunnallinen itsetunto, luottamus omaan toimintaan, johdatti 
Adelaïde Ehrnroothin sanallistamaan ajatuksensa ja julkaisemaan ru-
noja, romaaneja sekä poleemisia lehtikirjoituksia. Kirjoittajana hän sa-
mastui eurooppalaisen liberalismin traditioihin, ja peräänkuulutti hen-
kilökohtaista vapautta niin säätyläistön miehille kuin naisillekin. Ade-
laïde Ehrnroothin toiminta järjestäytyneessä naisasialiikkeessä sekä hä-
nen työnsä naisten yliopistokoulutuksen hyväksi tuovat näkyviin ihmis-
suhteet, joita hän oli muodostanut suomalaisen sivistyneistön parissa. 
Ehrnroothin verkostoon kuului sekä nuorsuomalaisia että svekomaa-
neja, Pietarin virkaeliittiä ja suomalaista yliopistoväkeä, säätyläisnaisia 
ja suurmiehiä. Tässä verkostossa suku tarjosi kiistatonta etua – ainee-
tonta ja aineellista apua ja tukea välitettiin puolin ja toisin. Casimir 
Ehrnroothin Pietarin-vuosina hänen ja Adelaïde Ehrnroothin suhde oli 
kuin yhteiskunnallisesti aktiivisella avioparilla – he työskentelivät yh-
dessä yhteisen päämäärän hyväksi, molemmat omien väyliensä kautta. 
Adelaïde Ehrnroothille sukupiiri ja sen laajat sosiaaliset lonkerot muo-
dostivat kiistatonta sosiaalista pääomaa. 

Upseerin identiteetistä ja aikaansaavasta luonteestaan huolimatta 
Adelaïde Ehrnroothin toimijuutta määritteli auttamatta naiseus. Hänen 
sukupuolensa teki yhteiskunnallisen vaikuttamisen hankalaksi lainsää-
dännöllisistä ja tapakulttuurillisista syistä, mutta siitä huolimatta Ehrn-
rooth rakensi itsestään näkyvän mielipidevaikuttajan. Toril Moin ajatte-
lun mukaisesti naiseuden luoma negatiivinen vaikutus naisen yhteiskun-
nalliseen vaikutusvaltaan heikkeni, mikäli naisella oli sosiaalista, talou-
dellista tai kulttuurista pääomaa vähentämässä hänen naiseutensa vai-
kutusta. Adelaïde Ehrnroothin esimerkki vahvistaa käsitystä siitä, että 
hyvin verkostoitunut, sivistynyt ja vauras nainen oli vähemmän nainen 
ja enemmän yksilö omassa yhteiskunnallisessa kontekstissaan. Adelaïde 
Ehrnroothilla oli taloudellista ja inhimillistä pääomaa, mitkä Pierre 
Bourdieun ajattelun mukaisesti vahvistivat hänen sosiaalisen pää-
omansa merkitystä. Ehrnrooth ammensi sosiaalista pääomaa sukupii-
rinsä ja seurapiirinsä muodostamasta verkostosta. Tästä asemasta hä-
nen oli mahdollista käyttää laajaa yhteiskunnallista valtaa, vaikka viral-
lisen valtakoneiston ulkopuolella olikin. 
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Adelaïde Ehrnroothille yhteiskunnallisen vallankäytön keinot raken-
tuivat ensisijaisesti ihmissuhteista, kuten hänen läheisestä suhteestaan 
veli Casimir Ehrnroothiin. Suurissa, yhteiskunnallisesti vaikuttavissa 
asioissa Adelaïde ja Casimir Ehrnroothin suhde oli merkittävässä roo-
lissa siinä, että Adelaïde Ehrnrooth pystyi edistämään omia tavoitteitaan 
yksityisillä suhteillaan julkisen vallan haltijaan. Vastavuoroisesti Ade-
laïde Ehrnrooth hoiti suhdettaan veljeensä tiedottamalla tätä Helsingin 
tapahtumista. Tämä suhde muuttui Casimir Ehrnroothille erityisen tär-
keäksi, kun hänet nimitettiin Suomen ministerivaltiosihteerin virkaan. 
Adelaïde Ehrnrooth välitti Pietariin viestejä suomalaisen sivistyneistön 
suhtautumisesta Casimir Ehrnroothiin, sekä hoiti tämän yksityiselä-
mään kuuluneita asioita. 

Ihmissuhteiden ohella olennaista sosiaalisen pääoman teorian toteu-
tumisessa oli yksilön kyky käyttää omia inhimillisiä resurssejaan tavoit-
teidensa edistämiseen. Sosiaalinen pääoma on silta, jonka kyvykäs yksilö 
rakentaa ihmisten välille – esimerkiksi Adelaïde Ehrnrooth rakensi sil-
lan Casimir Ehrnroothin ja J.R. Danielson-Kalmarin välille tavoittee-
naan saattaa jälkimmäisen kirja keisarin luettavaksi. Hän itse kartutti 
toiminnallaan luottamusta molemmissa tahoissa, edisti mielestään tär-
keää asiaa ja huolehti samalla veljensä maineesta. Verkostot muodosti-
vat pääomaa, mutta erityisesti kyky luoda siltoja, sivistys ja kirjoitustaito 
olivat avainasemassa Adelaïde Ehrnroothin toiminnassa. Mahdollisuus 
ilmaista itseään, luoda ajatuksensa sanoiksi ja julkaista näitä sanoja ei 
ollut itsestään selvää aikana, jolloin säätyläisnaisten ihanne oli kaino ja 
vetäytyvä ja heidän koulutuksensa vähäistä. Tässäkin Ehrnroothin per-
hetausta ja sieltä tullut kannustus oppimiseen ja rohkeuteen oli ratkai-
sevaa. Tutkimus on jakanut Adelaïde Ehrnroothin yhteiskunnallisen val-
lankäytön keinot kahtaalle: toisaalta hän vaikutti laajasti kirjoituksillaan 
ja kannanotoillaan, toisaalta hän vaikutti myös kahdenvälisillä keskuste-
luilla verkostonsa ihmisten kanssa. Hänen yhteiskunnallisen vallankäyt-
tönsä ensisijaiseksi keinoksi voikin nimetä Ehrnroothin kyvyn auktori-
soida itsensä suhteessa niin sukupiirinsä jäseniin kuin muihin naisasia-
naisiinkin – hän oikeutti toimintansa asemoimalla itsensä muiden toi-
mijoiden yläpuolelle.  

Julkisissa kannanotoissaan Adelaïde Ehrnrooth peräänkuulutti va-
pautta ja itsenäisyyttä, erityisesti taloudellista riippumattomuutta nai-
misissa oleville naisille. Sukupiirin tapahtumien tarkastelu näiden jul-
kisten kannanottojen valossa osoittaa kuitenkin, että paradoksaalisesti 
Ehrnrooth ei ulottanut arvostamaansa vapauden käsitettä oman suku-
piirinsä naisiin. Läheisiltään hän vaati järkevää, velvollisuudentuntoista 
ja vastuullista elämäntapaa. Pelkkä rakkaus ei ollut aateliselle riittävä syy 
solmia avioliitto, vaan sen ohella tarvittiin taloudellista tai kulttuurista 



 255 

hyötyä molemmille sukupiireille. Rakkauden aiheuttamia ongelmia pys-
tyttiin Ehrnroothin sukupiirissä ratkaisemaan vahvan paikallisen valta-
aseman avulla. 

Adelaïde Ehrnroothin suhtautuminen nuorten sukulaistensa avio-
liittoihin ja hänen pyrkimyksensä huolehtia sukupiirin aviottomista lap-
sista osoittaa, että hänen omat elämänarvonsa kumpusivat sääty-yhteis-
kunnan patriarkaalisesta ihanteesta, joka korosti velvollisuudentuntoa 
sukua, säätyä ja yhteisöä kohtaan. Tähän ajattelumalliin kuului heikom-
mista, myös aviottomista lapsista, huolehtiminen. Ehrnrooth ulotti hei-
kommista huolehtimisen myös työskentelyyn oman sukupuolensa oi-
keudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden parantamiseksi, yhteiskunnan 
muuttamiseksi tasa-arvoisemmaksi, vaikka se uhkasi sääty-yhteiskun-
nan vakautta. Adelaïde Ehrnrooth toivoi, että sääty-yhteiskunnan arvo-
maailma säilyisi kansalaisyhteiskunnassa, mutta puhui ja toimi silti mo-
dernin lainsäädännön ja sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta.  

Adelaïde Ehrnroothin elinaikana keskeiset yhteiskunnalliset valtara-
kenteet sijaitsivat vallan virallisissa instituutioissa – senaatissa, valtio-
päivillä ja ministerivaltiosihteerin kansliassa. Näihin naisilla, sosiaali-
sesta pääomastaan riippumatta, ei ollut pääsyä. Naisten kasvava rooli 
yhteiskunnallisina vaikuttajina ja toimijoina säilyi Adelaïde Ehrnroothin 
elinaikana epävirallisena ja siten rakenteiden ulkopuolisena, huolimatta 
yksittäisten toimijoiden laajoista verkostoista, taloudellisesta vallasta ja 
vaikuttamismahdollisuuksista. Adelaïde Ehrnrooth ei kokenut toimi-
vansa osana eliittiä, vaikka hän tiedosti kuuluvansa siihen. Yhteiskun-
nallisena toimijana hän ja aikalaiset naisasianaiset kokivat edelleen ole-
vansa eliitin ulkopuolella. Vaikka naiset olivat julkisessa keskustelussa 
näkyvästikin mukana, he olivat silti politiikan ja virallisissa rakenteissa 
tapahtuneen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuolisia. Asema 
osana yhteiskunnallista eliittiä teki julkisen esiintymisen ja vaikuttami-
sen Adelaïde Ehrnroothille helpommaksi, mutta se ei poistanut suku-
puolesta johtunutta negatiivisuutta. Ilman edustuksellista demokratiaa 
naiset eivät olleet osa valtaapitävää poliittista eliittiä, vaikka he taloudel-
liseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen eliittiin kuuluivatkin. 
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9. LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO 

ARKISTOLÄHTEET 
 

Helsingin kaupunginarkisto, Helsinki (HKA) 
 

Suomen Naisyhdistys ry:n arkisto  

 Suomenkieliset vuosikertomukset 1886-1905 (Dbl:1–Dbl:23)
 Kokouspöytäkirjat 1884–1892 (Ca:1–Ca:9) 

 Kokouspöytäkirjojen liitteet 1884–1892 (Cb:1–Cb:9) 
 Alexandra Gripenbergin asiakirjat (Hd:3) 
 
Fruntimmersföreningen i Helsingfors  

 Fruntimmersföreningens direktion (Da:1–9) 
 Helsingin Rouvasväenyhdistyksen pöytäkirjat (Cb:1) 
 

Helsingin raastuvanoikeuden arkisto 

 Perukirjat 1873–1874 

 
Hämeenlinnan maakunta-arkisto (HMA) 
 
Hollolan käräjäkunnan lainhuudatusasiain pöytäkirjat 1883–1884, 
Hollolan tuomiokunnan arkisto 
 
Helsingin käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat, Helsingin tuo-
miokunnan arkisto 

 
Kansallisarkisto, Helsinki (KA) 
 

Alexander Armfeltin arkisto I 

 Kirjeet Alexander Armfeltille. 

Johan Casimir Ehrnroothin kokoelma  

 Adelaïde Ehrnrooth Casimir Ehrnroothille  
 Casimir Ehrnrooth Adelaïde Ehrnroothille. 
 Elise Ehrnrooth Casimir Ehrnroothille. 
 Robert Ehrnrooth Casimir Ehrnroothille. 
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Helsingin raastuvanoikeuden arkisto 

 Perukirjat 1873–1874 (Ec:4) 
 Perukirjat 1900 (Ec:57) 
 Perukirjat 1905 (Ec:66) 
 Perukirjat 1911 (Ec:81) 
 Perukirjat 1924 (Ec:122) 
 

Helsingin jakamattoman seurakunnan arkisto 

 Helsingin jakamattoman seurakunnan muuttokirja 1864 
 Helsingin jakamattoman seurakunnan rippikirja 1856–1869 
 Helsingin jakamattoman seurakunnan rippikirja 1870–1881 
 Helsingin jakamattoman seurakunnan rippikirja 1881–1890 
 Helsingin jakamattoman seurakunnan rippikirja 1891–1900 
 Helsingin jakamattoman seurakunnan kuolleet 1873 
 

Hjalmar Londenin arkisto  

 Brevväxling 1888–1892  

Mannerheim-suvun arkistokokoelma  

 Aina Mannerheimin arkisto  
 Carl Mannerheim Aina Mannerheimille. 
 Carl Mannerheimin arkisto  
 Aina Mannerheim Carl Mannerheimille. 
 Kansio 24, sekalaista aineistoa. 
 

Kouluhallituksen kansanopetusosaston I arkisto  

Maalaiskansakoulujen vuosikertomukset 1888–1895 (Ep:40, 
Ep:21, Ep:26, Ep:36) 

 

Jakamattoman kouluhallituksen arkisto  

 Kouluhallituksen kansakoulujen ylitarkastajan arkisto  

 

Loviisan seurakunnan arkisto, syntyneiden ja kastettujen luettelot 
1815, 1817, 1843–1879 

 

Loviisan seurakunnan arkisto, haudatut 1848 (HisKi-tietokanta) 
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Nastolan seurakunnan arkisto 

  Syntyneet ja kastetut 1826, 1833, 1885, 1890 
  Kuolleet 1848, 1863, 1892, 1894 
  Rippikirjat 1861–1899 
  Kuulutetut 1885 
  Muuttaneet 1891 
  Lastenkirja 1880–1889, 1890–1899 
 

Turun hovioikeuden arkisto  

  Aatelin perukirjat 1848–1850 (Ecm:14) 

 

Unioni naisasialiitto Suomessa r.y:n arkisto  

  Jäsenluettelot 1892–1980 (Ba:2) 
  Pöytäkirjat 1892–1906 (Ca:1) 
  Diskussionsklubben 1888–1898 (Cb:1) 
  Vuosikertomukset 1892–1925 (Da:1) 
  Kiertokirjeitä ja jäsenlehtisiä 1895–1980 (Db:1) 
  Unionin esihistoria 1892 (Ha:2) 
  Sääntömuutosehdotuksia 1891–1980 (Ha:4) 
  Lahjoituksia 1891–1980 (Ha:7) 
  Suomen Naisyhdistyksen skisma 1891 (Ha:1) 
  Saapuneet kirjeet 1892–1969 (F:2) 
 

Kansalliskirjasto, Helsinki (KK) 

 

Zachris Topeliuksen kokoelma  

  Adelaïde Ehrnroothin kirjeet Zachris Topeliukselle. 

Edelfelt-kokoelma 

  Alexandra Edelfeltin kirjeet Augusta Brandtille. 

 

Finlands Riddarhusarkiv / Suomen ritarihuonearkisto (FRHA) 

  

Aatelisen neitsytapulaitoksen matrikkeli 
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Seestan kartanon arkisto, Nastola (SA) 

 

Adelaïde Ehrnroothin kokoelma 

 Adelaïde Ehrnroothin kirjeet Elise Ehrnroothille 
 Kirjeitä Adelaïde Ehrnroothille eri lähettäjiltä. 
 Kirjeitä Rose Marie Boijelle eri lähettäjiltä. 

Sekalaiset paperit (Adelaïde Ehrnroothia koskevaa biografia-ai-
neistoa). 

 

Svenska Litteratursällskapet i Finlands arkiv, Helsingfors (SLS) 

Brev till Mimmi Hoving  

 Adelaïde Ehrnrooth Mimmi Hovingille. 
 Emma Ehrnrooth Mimmi Hovingille. 
 Johanna Ehrnrooth (f. von Platen) Mimmi Hovingille. 
 
Åbo Akademis Bibliotek, Åbo (ÅAB) 

Brev till Mimmi Ambrosiani f. Hoving  

 Axel Boije Mimmi Ambrosianille (Hoving). 
 Rose Marie Boije Mimmi Ambrosianille (Hoving). 
 Helena Westermarck Mimmi Ambrosianille. 
 

Helena Westermarcks brevsamling  

 Adelaïde Ehrnrooth Helena Westermarckille. 
 Mimmi Ambrosiani Helena Westermarckille. 
 Kustannusyhtiö Söderström & Co. Helena Westermarckille. 

  

SANOMALEHDET 

Dalpilen 1881 
Finlands Allmänna Tidning 1839–1905 
Finland 1886, 1888 
Folkwännen 1891 
Hangö 1905 
Helsingfors Dagblad 1866–1889 
Helsingfors Posten 1905 
Helsingfors Tidningar 1848 
Helsingin Sanomat 1926 
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Hufvudstadsbladet 1866–1905 
Hämeen Sanomat 1886 
Karjala 1905 
Morgonbladet 1872, 1882 
Nya Pressen 1880–1905 
Päivälehti 1896-1903 
Rauman Lehti 1896 
Suomalainen Wirallinen Lehti 1892, 1905 
Tammerfors Aftonblad 1891 
Tammerfors Nyheter 1905 
Uusi Aura 1905, 1906 
Uusimaa 1905 
Uusi Suometar 1886, 1896, 1905 
Uusi Suomi 1896-1905, 1939 
Wasa Tidning 1891 
Wiipuri 1905 
Åbo Tidning 1888 
Åbo Underrättelser 1905 
Åland 1905 
Ålands Sjöfartstidning 1905 
 

AIKAKAUSLEHDET 
Euterpe 1903 
Finsk Militär Tidskrift 1897–1898 
Fyren 1894, 1903 
Hemmet och Samhället 1889–1892 
Koti ja Yhteiskunta 1894, 1905–1906 
Kurre 1871–1872 
Naisten ääni 1923, 1926, 1929 
Nutid 1895–1905 
Suomen Nainen 1928 
 

PAINETUT LÄHTEET 
Adel 1863–1864 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 

Landtdagen 1863–1864. Helsingfors 1864. 
Adel 1867 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 

Landtdagen 1867. Helsingfors 1867. 
Adel 1872 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 

Landtdagen 1872. Helsingfors 1872. 
Adel 1877–1878 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 

Landtdagen 1877–1878. Helsingfors 1878. 
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Adel 1882 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1882. Helsingfors 1882. 

Adel 1885 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1885. Helsingfors 1885. 

Adel 1888 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1888. Helsingfors 1888. 

Adel 1891 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1891. Helsingfors 1891. 

Adel 1894 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1894. Helsingfors 1894. 

Adel 1897 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1897. Helsingfors 1897. 

Adel 1899 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1899. Helsingfors 1899. 

Adel 1900 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1900. Helsingfors 1900. 

Adel 1904–1905 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1904–1905. Helsingfors 1905. 

Adel 1905–1906 Protokoll fördra hos Ridderskap och Adel vid 
Landtdagen 1905–1906. Helsingfors 1906. 

Carstens 1840 Carstens, Fredrika Wilhelmina: Murgrönan: 
finskt original. Helsingfors: Wasenius, 1840. 

Ehrnrooth 1857 A.E.: Vid en ung Moders graf. Helsingfors: 
Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri, 1857. 

Ehrnrooth 1863 Ehrnrooth, Adelaïde: Sagor och minnen. Hel-
singfors: G.W. Edlunds förlag, 1863. 

Ehrnrooth 1870 Ehrnrooth, Adelaïde: Dagmar. En hvardagshis-
toria. Helsingfors: J.C. Frenckell & son, 1870. 

Ehrnrooth 1878 Ehrnrooth, Adelaïde: Tiden går och vi med 
den. Helsingfors: G.W. Edlunds förlag, 1878. 

Ehrnrooth 1881 Ehrnrooth, Adelaïde: Hvardagslifvets 
skuggor och dagrar. 1. painos. Helsingfors: 
K.E. Holms förlag, 1881. 

Ehrnrooth 1886 Ehrnrooth, Adelaïde: Två finskors lustvan-
dringar i Europa och Afrika åren 1876–77 och 
1884. Helsingfors: G.W. Edlunds förlag, 1886. 

Ehrnrooth 1887 Ehrnrooth, Adelaïde: Bland fattiga och rika. 
Helsingfors: G.W. Edlunds förlag, 1887. 

Ehrnrooth 1890 Ehrnrooth, Adelaïde: Två finskors lustvan-
dringar 2. Resor i Orienten. Helsingfors: G.W. 
Edlunds förlag, 1890. 
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Ehrnrooth 1894 Ehrnrooth, Adelaïde: Om Vigselformulären. 
Helsingfors: J. Simelii Arfvingars Boktryckeri 
aktiebolag, 1894. 

Friberg 1922 Friberg, Maikki: Tieni varrella tapaamia II. 
Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Rosma, 1922. 

Gripenberg 1903 Gripenberg, Alexandra: Reformarbetet till 
förbättrande af kvinnans ställning: 3. Hel-
singfors: Tidskriften Koti ja yhteiskunta, 1903. 

Ramsay 1908 I Ramsay, Anders: Muistoja lapsen ja hopea-
hapsen: I. Porvoo: WSOY, 1908. 

Ramsay 1908 II Ramsay, Anders: Muistoja lapsen ja hopea-
hapsen: II. Porvoo: WSOY, 1908. 

Kirkkokäsikirja 1884 Kirkko-Käsikirja, jossa säädetään miten Ju-
malanpalvelus Suomen Suuriruhtinaanmaan 
Ewangelis-Lutherilaisissa Seura-kunnissa on 
pidettävä. Turku: O.W. Wilenin kustannuk-
sella, 1884. 

Hagman 1906 Hagman, Lucina: Minna Canthin elämäkerta 
I. Helsinki: Otava, 1906. 

Hagman 1911 Hagman, Lucina: Minna Canthin elämäkerta 
II. Helsinki: Otava, 1911. 

Runeberg 1861 Runeberg, Fredrika: Teckningar och dröm-
mar af –a -g. Helsingfors: Sederholm, 1861. 

Runeberg 1969 Runeberg, J.L.: Vänrikki Stoolin tarinat. Suo-
mentanut Paavo Cajander. 53. painos. Hel-
sinki: Otava, 1969. 

Naisyhdistys 1896 Biograafisia tietoja Suomen naisista eri työ-
aloilla, julkaissut Suomen Naisyhdistys. Hel-
sinki: J. Simeliuksen perillisten kirjapaino 
osakeyhtiö, 1896. 

Talonpoikaissääty 1891 Suomen talonpoikaissäädyn keskustelupöy-
täkirjat valtiopäivillä vuonna 1891. Kuopio: 
O.W. Backmanin kirjapaino, 1891. 

Pappissääty 1885 Suomen pappissäädyn pöytäkirjat valtiopäi-
viltä 1885. Helsinki 1885. 

Pappissääty 1888 Suomen pappissäädyn pöytäkirjat valtiopäi-
viltä 1888. Helsinki 1888. 
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LIITE 2. ”Sven Dufva”. Runo teoksessa Runeberg, J.L. Vänrikki Stoolin 
tarinat. Alkuperäinen Fänrik Ståls sänger, 1848 ja 1860. Suom. Paavo 
Cajander. 53. painos. Otava. Helsinki 1969. Sivut 39–44  
 
1. Sven Dufvan isä köyhä ol’, viraton kersantti, jo ikämies, kun Kusta-

vin sodassa taisteli; maatilkustansa niukan sai nyt leipäpalasen, ja 
lasta häll’ ol’ yhdeksän, ja nuorin niistä Sven. 

 
2. Älyä kuinka äijällä lie ollut itselläänjaella lapsijoukolleen, ei tiedä 

yksikään; mut vanhemmille varmaankin lie liiaks antanut, kun nuo-
rimmalle muuta ei kuin hiukka ripponut. 

 
3. Pojasta tuli kuitenkin väkevä, harteva, kuin orja raatoi pellolla ja 

kaatoi kaskea, ol’ iloisempi, nöyrempi kuin moni viisaskaan ja töitä 
teki kaikkia, päin mäntyyn kaikki vaan. 
 

4. ”Miks, Herran nimess’, aikonet sinäkin, poloinen?” näin ukko Dufva 
useinkin saneli tuskaillen. Kun laulu tuo ei loppunut, Sven maltin 
menettää ja itse käypi miettimään, min parhain ymmärtää. 

 
5. Kun tuli Dufva kersantti siis kerran jällehen ja laski vanhaa virt-

tänsä: ”Voi, miksi aiot, Sven?” niin aivan ukko ällistyi, kun poika au-
kaisi leveän suunsa, vastaten: ”He, sotamieheksi!” 
 

6. Ivaten vanhus hymyili. "Sinäkö, nulikka, sinäkö sotamieheksi? He, 
tiedä huutia!" Niin", lausui poika, "täällä teen ma kaikki hullusti, 

ehk' eestä maan ja kuninkaan on kuolla selvempi." 
 

7. Tuost' ukko Dufva hämmästyi ja heltyi itkemään; Sven, pussin sel-
kääns' ottaen, läks joukkoon lähimpään. 

Hän terve oli, mittava, no, muusta huoli viis, rekryytiks väkeen 
Dunckerin pääs tinkimättä siis. 

 
8. Tulipa sotatemppuja nyt Dufva harjoittaa, se omituist' ol' laatuaan 

ja nähdä hupaisaa; korpraali huusi nauraen ja nauroi huutaen, Sven 
toimessa ja leikissä ol' yhtä totinen. 

 
9. Niin uupumaton oli hän kuin tuskin yksikään, hän maata polki tö-

misti ja astui hiessään; mut käännöstä kun käskettiin, hän pettyi ai-
niaan, tek' "oikeaan" ja "vasempaan", päinvastoin aina vaan. 
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10. "Jalalle pyssy" oppi hän ja "pyssy olkahan", tanahan laski painetin ja 
teki kunnian; vaan "kunniaa" kun huudettiin, hän laski painetin, kun 
pyssyn piti jalalle, se olkaan lensikin. 

 
11. Näin tuli Dufva kuuluksi äkseerauksestaan, ja kaikki, miehet, päälli-

köt, ne häntä nauramaan. Mut vakaana hän astui vain ja tyytyi kaik-
kihin ja toivoi aikaa parempaa, - niin sota syttyikin. 
 

12. Kun joukon tuli lähteä, niin miehet miettimään, kyllinkö viisas 
Dufva lie sotahan lähtemään. Hän antoi heidän hölpöttää ja tyynnä 
tuumi vaan: 

"Jos muiden kanss' en mennä saa, tok' yksin mennä saan." 
 

13. Omasta kohden kuitenkin sai pyssyn, rensselin, leirissä teki rengin 
työt, sodassa soturin; mut passaukset, tappelut käv' yhtä juoheaan, 
eik' araks häntä mainittu, vaan hupsuks toisinaan. 

 
14. Paluuta tehtiin, ryssä tuo hätyytti ahdistain, ja jokivartta Sandels nyt 

peräytyi verkkaan vain. Vähäisen matkan päässä siit' on porraskäy-
tävä, ja siinä seisoi miestä vain noin parikymmentä. 

 
15. Tien korjuu heillä toimena, ja, työnsä tehtyään, etäällä sodan mels-

keestä pitivät lystiään ja lähitalost' ottivat, mit' irti saivat vaan; Sven 
Dufva myötä oli myös, hän pantiin passaamaan. 

 
16. Mut toista tuli, törmältä kun täyttä vauhtia riens' ajutantti Sandel-

sin, hevonen vaahdossa: "Jumalan tähden, portaallen, aseihin", 
huusi hän, "vihollisjoukon tiedetään täst' yli pyrkivän." 

 
17. Päämiehelle hän lisäsi: "Te silta purkakaa, jos voitte, muuten viimei-

seen verehen taistelkaa! Hukassa kaikk' on, taaksemme jo ryssät en-
nättää; apua saatte, kenraali jo tulla lennättää." 

 
18. Hän kiiti pois. Mut ehdittiin töin tuskin sillallen, kun ryssäparvi täyt-

tävi jo rannan vastaisen. Se laajenee, se taajenee, se tähtää, laukai-
see; jo suomalaista kahdeksan ens paukaus pyyhkäisee. 

 
19. Ei hyvä enää viipyä, jokainen häikähtää. Taas paukaus, ja jäljelle 

vain viisi miestä jää. "Kivääri sojoon, taaksepäin!" nyt komennetti-
hin. Sven Dufva yksin hairahtui ja laski painetin. 
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20. Käännöskin Dufvan taaksepäin ol' eriskummainen: peräytymään 
kun käskettiin, hän hyökkäs sillallen ja seisoi siinä jäykkänä, va-
kaana, vanhoillaan, kaikille valmis neuvomaan paraita temppujaan. 

 
21. Ei aikaakaan, niin saakin hän jo niitä osoittaa, kun silta täyteen rys-

siä samassa tuoksahtaa. Yks toisen perään rynnistää, mut heistä joka 
mies, sai oikeaan ja vasempaan, niin että tempun ties. 

 
22. Käsinpä tätä karhua ei voitu kukistaa, ja lähin mies se luodilta hänt' 

aina varjoaa; mut ryssäin kiihtyy rohkeus, kun toivo heikkenee; nyt 
Sandels saapuu, huomaapi, kuin Dufva ottelee. 

 
23. "Hyv' on", hän huutaa, "niin, kas niin, sa poika urhoinen, äl' yli 

päästä perhanaa, niin, vielä hetkinen! Noin suomalainen taistelee, 
se vasta soturi. Avuksi, pojat, rientäkää, tuo meidät pelasti." 

 
24. Ja ryssä huomas rynnäkön nyt tyhjään käynehen, vihollisjoukko 

kääntyi pois, hitaasti kulkien. Kun tyynt' on kaikki, ratsultaan käy 
Sandels rantahan ja kysyy miestä, sillalla min näki sotivan. 

 
25. Sven Dufvaa näytetään. Hän on jo loppuun taistellut ja taistellut kuin 

mies, ja nyt on taisto tauonnut; hän näyttää siihen nukkuneen lepää-
mään leikistään. Vakaampi ei, mut kalvaampi on paljon entistään. 

 
26. Ja Sandels silloin kumartuu kuollutta katsomaan, ei tuntematon ole 

tuo, vaan tuttu vanhastaan; mut alla hänen rintansa punoittaa nur-
minyt, on luoti käynyt sydämeen, on veri ehtynyt. 

 
27. "Se luoti tiesi paikkansa, sit' eipä kieltää voi, enemmän tiesi se kuin 

me", näin kenraal' aprikoi, "ei kajonnut se heikkohon ja huonoon ot-
sahan, parempahan se pyrki vain, jalohon rintahan." 

 
28. Ne sanat sotajoukossa levisi yleiseen, ja kaikki myönsi Sandelsin to-

tuuden lausuneen: "Älyä kyll' ei Dufvalla lie liiaksi ollutkaan, pää 
huono oli", arveltiin, "mut sydän paikallaan." 
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LIITE 3. Adelaïde Ehrnroothin julkaistut tekstit ja teokset 
 

JATKOKERTOMUKSET JA LEHDISSÄ JULKAISTUT RUNOT 
Familjen Wärneskiöld. Finlands Allmänna Tidning, 199–238/1863 
Julnattssaga. Finlands Allmänna Tidning, 292–296/1863. 
Se och icke se. Finlands Allmänna Tidning, 94–118/1864. 
Split och försoning. Hufvudstadsbladet 96–123/1865. 
Fågel Phoenix’ änka. Wecko-Biblioteket 27/1866. 
En kvinnlig barometer. Hufvudstadsbladet 1–15/1866 
Höst och Vår. Hufvudstadsbladet 92–136/1866. 
Tidens makt. Helsingfors Dagblad 1–30/1868. 
Många döttrar. Morgonbladet 70–119/1872. 
En episod i Nådendal. Helsingfors Dagblad 7–22/1873. 
Hon var ändå försörjd. Nya Pressen 309–311/1885. 
Jagt-sporten. Poem af A-ï-a. Jul-kalender 1887, K.E. Holm, Helsing-
fors 1887. 
Lyckan. Dikt af A-ï-a. Jultomten, vers och prosa. J. Simelii arfvingar, 
Helsingfors 1888. 
Drömmar i söder. Dikt av A-ï-a. Hemmet och samhället 2/1889. 
Vid Kvinnosaksförbundet Unionens årsfest. Hemmet och Samhället 
2/1893. 
 

ROMAANIT JA RUNOKOKOELMAT 
Vid en ung moders graf. Grafskrift till Anna Karolina af Schultén. Hel-
singfors 1857. 
Sagor och minnen af A-ï-a. G.W. Edlund, Helsingfors, 1863. 
Julklapp för barn. Berättelser och sagor af A-ï-a.  B. Widerholms 
arfvingar, Helsingfors, 1865. 
Bilder från familjekretsarne i Finland af A-ï-a. Schultz, Upsala, 1866. 
Gråsparfven. Nytt och gammalt i vers och prosa. G.W. Edlund, Hel-
singfors, 1868. 
Dagmar. En hvardagshistoria af A-ï-a. G.W. Edlund, Helsingfors, 1870. 
Tiden går och vi med den. Berättelse af A-ï-a. G.W. Edlund, Helsingfors, 
1878. 
Hvardagslifvets skuggor och dagrar. Teckningar af A-ï-a. K.E. Holm, 
Helsingfors, 1881. 
Två finskors lustvandringar i Europa och Afrika åren 1876–1877 och 
1884 af A-ï-a. G.W. Edlund, Helsingfors, 1886. 
Bland fattiga och rika. Novelletter af A-ï-a. G.W. Edlund, Helsingfors, 
1887. 
Två finskors lustvandringar 2. Resor i Orienten. Af A-ï-a. G.W. Ed-

lund, Helsingofrs, 1890. 
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Höstskörd. Reseminner och novelletter af A-ï-a. J. Simelii arfvingar, 
Helsingfors, 1895. 
 

LEHTIKIRJOITUKSET JA PAMFLETIT 
En intressant samhällsfråga. Qvinnans underordnade ställning af 
John Stuart Mill. Helsingfors Dagblad 241–251/1869. 
En intressant samhällsfråga. Qvinnan och Sederna af André Leo. 
Helsingfors Dagblad 77/1871. 
Causerie oss flickor emellan. Helsingfors Dagblad 10–11/1873. 
Svar på causerierna samt och synnerliga. Helsingfors Dagblad 
26/1873. 
Resebref från Frankrike. Helsingfors Dagblad 284/1879. 
Resebref från Frankrike. Helsingfors Dagblad 318/1879. 
Resebref från Frankrike. Helsingfors Dagblad 320/1879. 
Resebref från Frankrike. Helsingfors Dagblad 34/1880. 
Resebref. Från Nizza till Genua.  Helsingfors Dagblad 91/1880. 
Resebref från södra Italien. Helsingfors Dagblad 165/1880. 
Kvinnan betraktad ur politisk och social synpunkt. Helsingfors 
Dagblad 111/1881. 
Två skolkamrater. Helsingfors Dagblad 295/1881. 
I dagens intressanta samhällsfrågor: Röst från en icke rösberät-
tigad. Helsingfors, Frenckell & Son, 1882. 
Landtdagskåseri. Helsingfors Dagblad 46/1882 
Ännu litet kåseri. Helsingfors Dagblad 100/1882, 104/1882. 
I frågan om kristliga äktenskap. Helsingfors Dagblad 4/1883. 
Ett allvarsamt ord i kvinnofrågan finska kvinnor emellan. Helsing-
fors Dagblad 102/1883. 
Resebref. Nya Pressen 261/1884.  
Resebref. Nya Pressen 332/1884. 
Ett botaniskt utflygt i Algir’s omnejd. Excelsior, kalender för 1886. 
Finsk Qvinnoförening, 1886. 
I anledning af herr Geijerstams föreläsning n:o 4. Helsingfors 
Dagblad 61/1887. 
Bör kvinnan ha rösträtt? Helsingfors Dagblad 111/1887. 
Rösträtt åt qvinnan. Voterad i Engelska underhuset. Excelsior, kal-
ender för 1887. Finsk Qvinnoförening, 1887. 
Helsingforsbref. Helsingfors Dagblad 29/1888. 
Skilda synpunkter i sedlighetssträvandet. Nya Pressen 36/1888. 
Landtdagskåseri oss kvinnor emellan. Nya Pressen 132B/1888. 
Sara Wacklin. Excelsior, kalender för 1888. Finsk Qvinnoförening, 
1888. 
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Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 85/1889. 
Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 98/1889. 
Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 122/1889. 
Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 123/1889. 
Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 130/1889. 
Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 133/1889. 
Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 134/1889. 
Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 139/1889. 
Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 147/1889. 
Två Finskors Lustvandringar i Orienten. Resebref till Hufv-
udstadsbladet. Hufvudstadsbladet 150/1889. 
Till alla skattedragande qvinnor i anl. af stadsfullmäktigevalet. Nya 
Pressen 324/1890. 
Mannens målsmanskap. Skizz ur hvardagslifvet af A-ï-a. Hemmet 
och Samhället 2/1890. 
Är frågan nu om rösträtt för kvinnan? Hemmet och Samhället 4–
6/1890. 
Småprat från Sverige. Hemmet och samhället 9–10/1890. 
Från läktaren. Nya Pressen 37/1891. 
I sedlighetsfrågan. Finland 35/1891. 
Förundransvärt mer än beundransvärt. Nya Pressen 117/1891. 
Svar till herr F. Saltzman. Nya Pressen 118/1891. 
Från läktaren. Intresserad åhörare. Nya Pressen 120/1891. 
Kvinnliga läkare. Hufvudstadsbladet 258/1891. 
En rebus för enfaldigt folk. Hufvudstadsbladet 276/1891. 
I sedlighetsfrågan. Hufvudstadsbladet 282/1891. 
Olika synpunkter. Hufvudstadsbladet 336/1891. 
Bör qvinnan deltaga i samhällstryrelsen? Hemmet och Samhället 
1/1892. 
Är någon människas bestämmelse på förhand gifven? Hemmet och 
Samhället 2/1892. 
Efterhärmingsbegäret. Hemmet och Samhället 6/1892. 
Flickors sedliga uppforstran. Hemmet och Samhället 9–10/1892. 
Ute i vida världen. Resebref. Hufvudstadsbladet 100/1893. 
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Ute i vida världen. Resebref. Hufvudstadsbladet 115/1893. 
Kvinnan i Forenta Staterna. Hemmet och Samhället 4/1893. 
Kvinnofrågan beträktad af en författare från seklets början. Hem-
met och Samhället 8–9/1893 
Om vigselformuläret af Adelaïde Ehrnrooth. J. Simelii arfvingar, 
1894. 
Turistminnen. Hemmet och Samhället 1/1894. 
Doktor Maria Ehrnrooth. Hemmet och Samhället 3/1894. 
Pessimismens filosofie och dess förkunnare. Hemmet och Samhället 
6–7/1894. 
Resebref. Hufvudstadsbladet 204/1895. 
Resebref. Hufvudstadsbladet 216/1895. 
Resebref. Hufvudstadsbladet 247/1895. 
Resebref. Hufvudstadsbladet 257/1895. 
Kåseri. Hufvudstadsbladet 267/1895. 
Kvinnans inlägg i sedernas hyfsning. Nutid 1/1895. 
Kvinnosaken i Frankrike. Nutid 6/1895. 
Kvinnofrågan bedömd af fru Laura Hanson i marshäftet af Nordisk 
Revy. Nutid 7–8/1895. 
Ellen Keys “Missbrukad kvinnokraft”. Nya Pressen 64/1896. 
Slutord om Ellen Keys ”Missbrukad Kvinnokraft. Nya Pressen 
74/1896. 
Om arbetsområdernas frihet. Nutid 5/1896. 
En målsman för kvinnosaken från 1860-talet. Nutid 9/1896. 
Kvinnofrågan och äktenskapet. Nutid 10/1896. 
I kvinnorösträttsfrågan. Nutid 12/1896. 
Resebref. Hufvudstadsbladet 159/1897. 
Efterklanf från kvinnokongressen i Stholm. Aftonpressen 238–
239/1897. 
Kvinnfolk ä’ ändå folk. Nya Pressen 319/1897. 
Kåseri om kvinnoarbetet. Nutid 3/1897. 
Lustvandringar i södern. 7–8/1897. 
Litteratur och konst: Anna Hierta-Retzius: Arbetsstugor för barn. 
Nutid 12/1897. 
Vad kvinnosaksvännerna vilja. Hufvudstadsbladet 22/1898. 
Till Zachris Topelius. Nutid 1/1898. 
Till vår tids kvinnor. Nutid 1/1898. 
Fredssaken och kvinnorna. Nutid 4/1898. 
Häpnadsväckande. Nutid 6–7/1898. 
Historiska silhouetter. Marie Antoinette. Nutid 6–7/1898. 
Öfverstinnan Karamzine. Nutid 8–9/1898. 
Historiska silhouetter II. Madame Genlis. Nutid 8–9/1898. 
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