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1. Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kuurojentyö sai alkunsa 1800 -luvun lopulla, jolloin 

kuurojen, tai kuten silloin sanottiin, kuuromykkien sielunhoitoon haluttiin kiinnittää enemmän 

huomiota. Ensimmäiset kuurojen matkapapit valittiin 1907.  Tuolloin maassamme kuurojen 

opetuksessa vallitsevana linjana oli ns. oralismi, mikä tarkoitti sitä, että opetuksen päämääränä 

oli puheen opettaminen. Puhemenetelmän kannattajien eli oralistien mukaan ihmisen 

kehityshistoriassa viittomakieli oli jo korvautunut korkeammalla tasolla olevalla 

kommunikointikeinolla, puhekielellä.   Viittomakieltä kuvattiin ”apinoiden kieleksi” ja 

puhuminen nähtiin merkkinä ihmisyydestä. Vuonna 1892 annetun aistivialliskouluasetuksen 

perusteella Suomessa toimivien kuuromykkäin koulujen oli täytynyt siirtyä puhemenetelmään. 

Saman asetuksen perusteella koulujen opettajiksi ei enää palkattu kuuroja ja viittomakielen 

käyttö kouluissa kiellettiin niin luokkatilanteissa kuin vapaa-ajalla. 

            Viittomakielen asema kirkon kuurojen työssä poikkesi kuitenkin suuresti yhteiskunnan 

viittomakielelle osoittamasta asemasta ja herätti haluni tutkia asiaa lähemmin. Kuurojen 

matkapapin virkaan pääsemiseksi oli osattava ainakin jonkin verran viittomakieltä. 

Ensimmäiset kuurojen matkapapit, Hugo Nyberg (1873–1935) ja Kustaa Adolf Nyman (1880–

1964) käyttivät työssään viittomakieltä. Erityisesti mainintoja viittomisesta on itäistä piiriä 

hoitaneen Nybergin osalta. Ahkera viittoja oli myös virkaatekeväksi matkapapiksi läntiseen 

piiriin aluksi valittu, mutta virkaa vakinaistettaessa Nymanille hävinnyt Jalmari Vesenterä 

(1881–1916), jonka oma veli tiettävästi oli kuuro.1 

Viittomakielen kieltäminen liittyi vallinneeseen oralismiksi kutsuttuun aatehistoriaan. 

Oralismin kannattajien mukaan viittomakieli oli primitiivinen ja alkukantainen, 

puheenkehitystä hidastava kommunikaatiotapa.2  Tarkastelen tutkimukseni aluksi aikakauden 

kuurojenkoulutusta ja sen historiaa sekä aikakauden kuurojenopetuksessa vallitsevan aatteen 

eli oralismin taustaa. Katson melko pitkän koulutuskatsauksen perustelluksi useastakin syystä. 

Ensinnäkin sen avulla pystyn kuvaamaan tutkimukseni aikakauden aatteellista taustaa. Toiseksi 

kaikki ensimmäiset kuurojenpapit olivat toimineet pappisviran lisäksi kuurojenkoulujen 

opettajina.  Kolmantena syynä on asenne viittomakielen käyttöön, mikä kuuroja koskevaa 

historiaa tutkittaessa nousee tärkeäksi teemaksi. Juuri tutkimukseni kuvaamana ajanjaksona 

 
1  Salmi ja Laakso 2005, 216. 
2  Salmi ja Laakso 2005, 144. 
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viittomakieliseen kommunikaatioon otettiin kantaa myös yhteiskunnan taholta 

koulutuspolitiikan linjauksia tehtäessä 

Tutkimuksessani pyrin selvittämään kuurojentyön matkapappien monipuolista toimintaa. 

Erityisesti käsittelen ensimmäisten matkapappien työnkuvaa.  Toiseksi etsin vastauksia siihen, 

minkä verran papit käyttivät työssään viittomakieltä ja miten pappien viittomakielen käyttöön 

suhtauduttiin yhteiskunnan, kuurojenkoulun sekä kuurojen itsensä taholta. Matkapappien 

viittomakielenkäyttöä tarkastellessani pyrin myös vastaamaan kysymykseen siitä, miksi he 

käyttivät viittomakieltä, vaikka sen käyttö oli aikakauden aatemaailman vastaista.  

Tutkimukseni jakaantuu johdannon ja kuurojenkoulutusta käsittelevän katsauksen lisäksi 

kolmeen varsinaiseen päälukuun, joista jokaisessa käsittelen samaa teemaa, eli matkapappien 

työtä hieman eri näkökulmista käsin. Tutkimukseni dispositio on pikemmin temaattinen kuin 

kronologinen.   

Ensimmäisessä pääluvussa käsittelen matkapapin virkojen perustamisvaihetta ja esittelen 

biografisesti ensimmäisten virkojen haltijoita. Tämä tapahtuu hyödyntämällä Rantalan (2010) 

kirkon kuurojentyöstä tekemää väitöskirjaa, missä esitettyjä tutkimustuloksia aion peilata 

Kuuromykkäin lehdessä, Tidskrift för Döfstumma-lehdessä sekä Aistivialliskoulujen lehdessä 

virkojen perustamisvaiheessa esiintyneeseen keskusteluun.   

Toisessa pääluvussa tarkastelen ensimmäisten matkapappien työnkuvaa edellä 

mainituissa lehdissä julkaistujen artikkeleiden ja matkakuvausten avulla. Kolmannessa 

pääluvussa pyrin vastaamaan kysymyksin pappien viittomakielen käytöstä ja ympäristön 

suhtautumisesta heidän viittomakielen käyttöönsä. Viittomakielen kieltävää oralismia 

kannattivat erityisesti opettajat ja tämän takia pyrin selvittämään, joutuivatko matkapapit 

puolustamaan viittomakielen käyttöään kuuromykkäin kouluissa opettajina toimiville 

virkaveljilleen. Erityisen kiinnostavaa olisi nähdä, esittivätkö papit viittomakielen käytölleen 

teologisia perusteita.  Tässäkin tärkeimmiksi lähteiksi muodostuvat edellä mainittujen 

aikalaislehtien sivuilla käydyt keskustelut. Lehtikirjoitusten avulla pyrin löytämään myös 

kuurojen näkemyksiä matkapappien toimintaan ja viittomakielen käyttöön.  

Tutkimusaikakauteni alkaa vuodesta 1896, jolloin ensimmäisen kerran ehdotettiin 

kuurojen matkapapin viran perustamista, mutta keskityn varsinaisesti ajanjaksoon 1908–1916.  

Ajallisen rajauksen perusteena on se, että ensimmäiset matkapapit aloittivat työnsä 1908 ja 

vuonna 1916 matkapapin virkojen määrä lisättiin neljään. Tällöin voi siis katsoa ensimmäisten 

matkapappien pioneeriajan olleen ohi ja työn vakiintuneen kirkon piirissä.  

Kuurojentyön pappeja nimitettiin kuvaamanani aikana matkapapeiksi, tai kuuromykkien 

matkapapeiksi. Itse käytän tässä tutkimuksessani nimitystä matkapappi, kuurojenpappi tai 
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kuurojentyön pappi. Kuuroista käytettiin 1800 -luvulla ja pitkälle vielä 1900 -luvullakin ruotsin 

kielen dövstumma-sanasta käännettyä kuuromykkä -nimitystä, sillä kuurous ja 

puhekyvyttömyys liitettiin usein yhteen. Kuurot itsekin käyttivät tätä kieleen ilmeisen vahvasti 

kotiutunutta ilmaisua. Kuuromykkäin lehdessä sana kuuromykkä usein lyhennettiin muotoon 

km, k.m. tai KM. Ruotsin kielessä vastaavaa lyhennettä ei nähdäkseni esiintynyt. 

Ruotsinkielisissä teksteissä käytettiin kokonaista sanaa: dövstumma/ döfstumma. Käytän tässä 

tutkimuksessa sekä kuuromykkä, että nykykielen mukaista kuuro -nimitystä.  

Viittomakielestä ei ollut vielä olemassa yhtä ainutta vakiintunutta nimitystä. Sekä suomen 

että ruotsin kielellä viittomakommunikaatiota kuvaamaan käytettiin useita eri ilmaisuja eikä 

varsinaista oman kieliopillisen sisältönsä käsittävää viittomakieltä erotettu viitotusta puheesta. 

Tässä tutkimuksessa käytän itse sen vuoksi kaikenlaisesta viittomakommunikaatiosta nimitystä 

viittomakieli. 

Aistiviallisuus oli käsittelemäni ajan erityisopettajien eli aistivialliskoulujen opettajien 

käyttämä käsite, joka ei juurtunut kansan kieleen. Käytännössä termi toimi rajanvetona oppi-

laiden eri tasoista koulukelpoisuutta määriteltäessä. Opettaja katsoi oppilaan joko normaaliksi, 

kehityskykyiseksi tai kehityskyvyttömäksi. Aistivialliskouluihin otettiin oppilaita, joita ei ta-

vallisessa koulussa voitu opettaa, mutta joiden katsottiin olevan kuitenkin ”kehityskykyisiä.”3  

Käytän termiä aistiviallisuus ja aistivialliskoulu silloin, kun kyseessä on tutkimani aikakauden 

erityisoppilas, erityisopettaja tai erityiskoulu etenkin yleisesti tarkasteltuna.  

Historia on tutkijalle vieras kulttuuri jopa silloin kun hän tutkii oman aikakauden ja oman 

kielialueen sisällä vaikuttavaa, mutta oman elinpiirin ulkopuolelle jäävää kulttuuria. Tämän 

Jorma Kalela mielestäni hyvin tuo esille Historiantutkimus ja historia (2000) teoksessaan. Pro 

graduani koskevassa tapauksessa kysymyksessä on Kalelan kuvaamalla tavalla itselleni 

kaksinkertaisesti vieras kulttuuri; tutkin kuulevana kuurojen historiaa ja samalla omalle 

aikakaudelleni vierasta ajanjaksoa.   

Kuuroutta voidaan lähestyä periaatteessa kahdesta näkökulmasta, toisaalta 

lääketieteellisestä ja toisaalta sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna. Lääketieteellinen 

näkökulma tarkastelee kuuroutta fyysisenä vammana, kun taas sosiokulttuurisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna kuurot nähdään kielelliskulttuurillisina yksilöinä.4  Kuurojen liiton 

julkaiseman esitteen mukaan kuurot itse pitävät itseään ensisijaisesti kieli- ja 

kulttuurivähemmistönä, eli viittomakielisinä.5 Jo 1500 -luvulla, jolloin ensimmäisiä tietoja 

 
3 Harjula 1996, 51. 
4  Liikamaa, 2012, 74–75. 
5 Kysymyksiä ja vastauksia kuuroudesta s.a. 3, 17. 
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kuurojen opetuksesta on säilynyt, on myös kirjattu huomio siitä, että viittomat ovat kuurolle 

luonnollinen kieli. Itse en tätä kieltä osaa, joten tutkin ummikkona vieraskielistä kulttuuria. 

Kuuroja on maailmanlaajuisesti keskimäärin noin promille väestöstä.6 Tutkimukseni 

ajanjaksona Suomen väkiluku oli noin 2,7 miljoonaa, joten kuurojen määrä olisi laskennallisesti 

ollut alle 3000. Kuurojen kulttuuriin liittyvää tutkimusta on tehty hyvin vähän ja vasta 

viimeisten vuosikymmenien aikana.  

Historiallisesti levoton maailmapoliittinen kehys heijastuu tutkimusaiheeseeni. Suuri sota 

eli ensimmäinen maailmansota ei ollut vielä puhjennut liekkiin tutkimukseni aikajanan 

alkupäässä, vaikka pinnan alla kyti jo vahvasti. Suomi eli osana suurta Venäjän keisarikuntaa, 

jonka sisällä uudet ajatukset ja ideologiat levisivät kiristyvästä sensuurista huolimatta. 

Maailmanpolitiikan kiristyminen ja kasvava nationalismi sai Venäjän valtiojohdon vaatimaan 

rajamaakunnan, eli Suomen tiukempaa liittämistä emämaahan. Tämän seurauksena Suomessa 

alkoivat sortokausiksi kutsutut venäläistämiseen tähtäävät ajanjaksot, joista ensimmäinen koitti 

vuonna 1899 julkistetun helmikuun manifestin myötä.7  Helmikuun manifestilla keisari Nikolai 

II muutti yleisvaltakunnallisten lakien säätämisjärjestystä rajoittaen Suomessa säädyille 

kuulunutta lainsäädäntöoikeutta.8 Tämä vaikeutti ja hidastutti päätösten tekoa huomattavasti. 

1.2. Aikaisempi kirkon kuurojentyötä koskeva tutkimus 

Pro gradu -tasoa korkeampaa tieteellistä tutkimusta kirkon kuurojentyöstä ei Suomessa ole 

tehty ennen Liisa Rantalan vuonna 2010 julkaistua väitöskirjaa Sielunhoitajat 

sillanrakentajina. Kirkon kuurojentyö 1896–1982. Tämä väitöskirja toimii olennaisimpana 

omaan aiheeseeni liittyvänä tutkimuksena. Rantala on käyttänyt tutkimuksessa apunaan muun 

muassa läntisen piirin matkapappi K. A. Nymanin arkistoituja päiväkirjoja sekä matkapapeilta 

vuosittain vaadittuja tuomiokapituleihin lähetettyjä toimintakertomuksia.  

Ennen Rantalan väitöskirjaa Keijo Plitin vuonna 1984 ilmestynyt kuurojenopetuksen 

alkuvaiheita käsittelevä väitöskirja Carl Henrik Alopaeus aistivammaistyön uranuurtajana 

Suomessa oli vuosikymmenien ajan ainoa kuurojentyötä kuvaava tutkimus. Plit keskittyy 

tutkimuksessaan otsikon mukaisesti Turun kuuromykkäinkoulun johtajan, pastori Carl Henrik 

Alopaeuksen (1825–1892) 1800 -luvun loppupuolelle sijoittuvaan toimintaan.  Se ei siis 

käsittele suoranaisesti omaa tutkimusaihettani, mutta tutustuttaa hyvin nimenomaan 

kuurojenkoulutuksen alkuvaiheisiin maassamme. 

 
6 Salmi ja Laakso 2005, 30.  
7 Murtorinne 1995, 13–14; Nygård & Kallio 2003, 545–555.  
8 Murtorinne 1995, 13. 
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Kuurojen maailmasta ja viittomakielestä tehtyjä opinnäytetöitä on tehty erityisesti 

Jyväskylän yliopistossa sekä Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän yliopistossa alkoi 

suomalaisen viittomakielen opetus- ja tutkimustyö vuonna 1992.  Jyväskylässä voi suorittaa 

luokanopettajan opinnot viittomakielellä minkä lisäksi Jyväskylän yliopiston humanistisessa 

tiedekunnassa on 2010 aloittanut Viittomakielen keskus. Diakonia-ammattikorkeakoulu 

puolestaan järjestää viittomakielen tulkkauksen ammattikorkeakoulutasoista opetusta. 

Viittomakieltä ja kuuroutta käsitteleviä opinnäytetöitä oli ammattikorkeakoulujen Theseus-

palvelussa useita satoja ja Jyväskylän yliopiston opinnäytehaussa samoilla hakusanoilla pro 

graduja tai väitöskirjoja löytyi yhteensä lähes sata.9  Opinnäytetöiden runsaudesta huolimatta 

omaa tutkimusaihettani ei oltu käsitelty lainkaan. Kuuroja ja kuurojen parissa tehtävää työtä 

koskeva tutkimus näyttää keskittyneen aihevalinnoiltaan vahvasti nykyhetkeen tai korkeintaan 

lähihistoriaan. Kuuroja koskevan historian tutkimuksessa on selkeästi työsarkaa vielä monelle. 

Opinnäytetöitä suoranaisesti tutkimastani aiheesta en siis löytänyt, mutta pari aihetta 

sivuavaa melko tuoretta pro gradu työtä kylläkin. Roosa Pöppönen on vuonna 2017 

valmistuneessa kirkkohistorian pro gradu työssään ”Pois pakoon pakanuuden pimeydestä” – 

toinen maailmansota Suomessa Hiljaisen seurakunnan näkökulmasta vuosina 1938–1947 

käsitellyt lyhyesti myös matkapappien virkojen perustamista, vaikka hänen tutkimuksensa 

käsitteleekin Hiljainen seurakunta -nimisen lehden sisältöä talvi- ja jatkosodan aikana. 

Antti Björklund on käsitellyt kirkossa 1800 -luvun saarnapostillojen kautta 

vammaisuudesta välittynyttä kuvaa 2015 valmistuneessa Vaivaisia vai uskon välikappaleita? 

Vammaisuus ja vammaiset 1800 -luvun postilloissa -nimisessä Suomen ja Skandinavian 

kirkkohistorian pro gradu työssään. Hänen tutkimuksensa kuvaa hyvin, miten saarnoissa 

esiintyneet sanamuodot heijastelivat aikakauden perusnegatiivista suhtautumista 

vammaisuuteen. Kuuro ja kuuromykkä esiintyi saarnoissa ”viheliäisenä” ja ”onnettomana” 

ihmisparkana, jonka tila toimi varoittavana hengellisenä esimerkkinä ulkonaisesti terveille, 

mutta hengellisesti kuuroille. Vammaisuus kuvattiin synnin seurauksena ja Perkeleen tekona, 

josta vain Kristus voi vapauttaa. 10 

Eeva Salmen ja Mikko Laakson vuonna 2005 ilmestynyttä teosta Maahan lämpimään. 

Suomen viittomakielisten historia olen käyttänyt perusteoksena pyrkiessäni löytämään kuurojen 

näkökulmaa tutkimani aikakauden yhteiskuntaan.  Apuneuvona kuurojen maailmaan ovat 

toimineet myös Birgitta Wallvikin sekä suomeksi että ruotsiksi kuurojen maailmasta ja 

historiasta kertovat teokset. Kirjallisen materiaalin lisäksi Kuurojen museon internet-sivut 

 
9  www.theseus.fi;  minerva.lib.jyu.fi. 
10  Björklund 2015, 34. 
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samoin kuin Viittomakielisen kirjaston materiaalit ovat olleet itselleni suureksi avuksi 

viittomakielisten maailmaan tutustuessani. 

Kuurous luokiteltiin aistiviaksi tai vammaksi. Kuuro oli siis aikalaisten silmissä 

vammainen ja vaillinainen. Tämän takia pidän tärkeänä aiherajattuna perusteoksena myös 

Minna Harjulan 1996 julkaistua tutkimusta Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden 

tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800 -luvun lopulta 1930 -luvun lopulle. 

Tutkimuksessaan Harjula tuo esiin eri vammaisryhmien asemaa yhteiskunnassa, sekä 

yhteiskunnan asenteita vammaisia kohtaan.  

Koska käsittelemääni aihetta koskevaa tutkimuskirjallisuutta on olemassa melko vähän, 

niin etsin lisämateriaalia kasvatuksen, diakonian historian ja vammaisuuden historian 

tutkimuksista. Kirjallisuutta löysin parhaiten tutkimalla edellä mainitsemieni teosten ja 

tutkimusten lähde- ja alaviitteitä.  

1.3. Tutkimuksen lähdepohja 

Tutkimukseni ensisijaisina lähteinä ovat Kuuromykkäin Lehti, sen ruotsinkielinen sisarjulkaisu 

Tidskrift för Döfstumma sekä Suomen Aistivialliskoulujen lehti. Näiden lisäksi käytän myös 

muissa sanoma- sekä aikakauslehdissä julkaistuja aihettani käsitteleviä artikkeleita.  

Primäärilähteinäni käyttämät aikakauslehdet kuvaavat tutkimukseni aihealuetta, mutta 

toimivat samalla selkeänä esimerkkinä oman aikansa teknisestä, aineellisesta ja aatteellisesta 

murroksesta.  Aikakauslehtien määrä kasvoi maassamme nopeasti 1800 ja 1900 -lukujen 

vaihteessa samalla, kun sanomalehdet ja aikakauslehdet alkoivat sisällöllisesti yhä selvemmin 

erottua toisistaan sanomalehtien keskittyessä selkeämmin suurelle yleisölle tarkoitettuihin 

uutisiin.  Aikakauslehdet puolestaan alkoivat erikoistua ja niissä kirjoitettiin pienempiä piirejä 

kiinnostavista aiheista, joiden uutiskynnys ei sanomalehdissä ylittänyt. Tämän kehityksen 

mahdollisti monen tekniikanalan nopea yhtäaikainen kehitys: paperintuotanto halpeni, 

kirjoituskoneet tulivat markkinoille, kirjapainotaito kehittyi ja liikenneyhteyksien, erityisesti 

rautatieyhteyksien parantuminen paransi huomattavasti myös postinkulkua. Niinpä 1900 -luvun 

alkupuolella maassamme saattoi ensimmäistä kertaa tilata lehtiä myös kotiin.11   Lukutaitoisten 

määrän kasvu samoin kuin yhdistystoiminnan leviäminen mahdollistivat myös osaltaan uusien 

lehtien syntymisen. 1800 -luvun lopulla alkoi ilmestyä kasvavassa määrin erilaisten järjestöjen 

ja harrastusten ympärille syntyneitä aikakauslehtiä, joiden pääasiallinen sisältö ei aiemmasta 

poiketen ollut enää pääosin uskonnollista. Samoihin aikoihin ilmestyivät myös Suomen 

 
11  Leino-Kaukiainen 1992, 112–117. 
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ensimmäiset ammattilehdet sekä naistenlehdet.12 Tähän aikakauslehtibuumiin lukeutuvat 

primäärilähteinäni käyttämäni julkaisut. 

Vuonna 1896 ilmestymisensä aloittanut Kuuromykkäin lehti syntyi Mikkelin 

kuuromykkäinkoulun johtajan Ossian Wichmannin (1864–1918) ja koulun opettajan 

Konstantin Reposen (1870–1910) aloitteesta. Vaikka lehti oli opettajien toimittama, oli sen 

tarkoituksena palvella ensisijaisesti kuuroa lukijakuntaa.13  Lehti vetosikin tammikuussa 1896 

ilmestyneessä näytenumerossaan lukijoihinsa seuraavasti:   

Aikomuksessa, että lehti tulisi välittäjänä vaikuttamaan ympäri Suomen kuuromykkäin kesken, toivomme 

sentähden itse kuuromykiltä lehdelle apua. Pyydämme heitä lähettämään lehden toimittajille tietoa 

itsestään ja muista kuuromykistä, heidän kodeistaan, työstään ja toimistansa ja tapauksista elämässään.14 

Vuodesta 1906 alkaen lehteä julkaisi Suomen Kuuromykkäin Liitto.15  Matkapappien 

työnkuvan osalta tutkimukseni koskee ajanjaksoa 1908–1917, jolloin lehti toimi kyseisen liiton 

äänenkannattajana. Huomioitavaa on myös, että vuodesta 1908 eteenpäin toinen kuuromykkäin 

matkapapeista, Hugo Nyberg, oli lehden toimitussihteeri.16 

Vuosina 1896–1900 lehti ilmestyi kahdeksan kertaa vuodessa. Vuodesta 1901 lähtien 

ilmestyi vuosittain hiukan vaihdellen 11–12 numeroa, joista osa oli kaksoisnumeroita. Lehti oli 

alusta alkaen kuusitoistasivuinen ja sen sivunumerot kulkivat juoksevina numeroina koko 

vuosikerran läpi. Lehden vuosikerrat ovat kokonaisuudessaan luettavissa digitaalisessa 

muodossa sekä Historiallisen sanomalehtiarkiston, että Kuurojen museon Internet -sivujen 

kautta. 

Ruotsinkielisille kuuroille tarkoitettu Tidskrift för Döfstumma alkoi puolestaan ilmestyä 

tammikuussa 1897. Sen perustajina olivat Mikkelin kuuromykkäinkoulusta ruotsinkieliseen 

Porvoon kuuromykkäinkouluun johtajaksi siirtynyt Ossian Wichmann yhdessä Pietarsaaren 

kuuromykkäinkoulun opettajan Petter Staden (synt. 1864) kanssa. Lehden ilmestymistiheys 

samoin kuin sivumäärä olivat samat kuin suomalaisella sisarlehdellä: aluksi kahdeksan kertaa 

vuodessa ja vuodesta 1901 alkaen 11–12 numeroa, joista osa kaksoisnumeroita. Sivuja oli 

kahdeksasta kuuteentoista. Sekä lehden järjestys- että sivunumerot kulkivat juoksevina 

numeroina eteenpäin aloitusnumerosta lähtien. Niinpä esimerkiksi kahdeksansivuisen 

huhtikuussa 1904 ilmestyneen lehden numero oli 74 ja lehden ensimmäisen sivun numero 869. 

Tidskrift för Döfstumma -lehden vuosikerrat ovat luettavissa digitaalisessa muodossa 

Historiallisen sanomalehtiarkiston kautta.  

 
12 Leino-Kaukiainen 1992, 168–169. 
13  Salmi ja Laakso 2005, 69.  
14  KL 1/1896, 2.  
15  Salmi ja Laakso 2005, 84.  
16  Rantala 2010, 116. 



 

11 
 

Lehti vetosi näytenumerossaan lukijoihinsa samaan tapaan kuin suomenkielinen julkaisu 

oli tehnyt vuotta aiemmin: 

Ändamålet med detsamma är att bjuda landets svenskspråkiga döfstumma bildande, nyttig läsning af 

religiöst och annat innehåll, meddelanden från inhemska och utländska döfstumskolor och föreningar, 

nyheter, tillkännagifvanden, annonser m. m.  För att tidskriften skall blifva en förenande länk landets 

svenska döfstumma emellan är det nödvändigt att dessa själfva lämna tidskriften sin hjälp. Vi anhålla 

därföre och hoppas att de döfstumma till tidskriftens redaktion skola insända meddelanden om sig själfva 

och andra döfstumma, om arbetet hvarmod de sysselsätta och lifnära sig, om de sträfvanden och intressen 

som lifva dem och de frågor och saker som de själfva anse vara af vikt och betydelse.17 

Myös Tidskrift för Döfstumma siirtyi suomenkielisen sisarlehden tavoin vuonna 1906 vain 

vuotta aiemmin perustetun Kuuromykkäin Liiton äänenkannattajaksi. Tämän seurauksena 

järjestöuutisten määrä molemmissa lehdissä kasvoi. 

Viitatessani yhtä aikaa sekä Kuuromykkäin lehteen, että Tidskrift för Döfstummaan, 

käytän näistä molemmista yhteisnimikettä kuurojen lehdet. Katson tällaisen yleisnimityksen 

perustelluksi sen vuoksi, ettei tutkimukseni kohteena olevana ajanjaksona julkaistu mitään 

muuta säännöllisesti ilmestyvää kuuroille suunnattua julkaisua. 

Kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset luettiin aikakauden sanastoa käyttäen aistiviallisiksi; 

katsottiin, että heiltä puuttui aisteista (kuulo, puhe, näkö tai järki) yksi tai useampi.18  Vuonna 

1892 annettiin aistivialliskouluja koskeva senaatin asetus. Samana vuonna aloitti kaksikielinen 

Suomen aistivialliskoulujen lehti/ Tidskrift för Abnormskolorna. Lehden perustajana toimi 

aistivialliskoulujen tarkastajaksi nimetty Valter Woldemar Forsius (1856–1939).19 Lehden 

julkaisijana oli Suomen aistivialliskoulujen opettajaliitto. Lehden helmikuussa 1892 

ilmestyneen näytenumeron pääkirjoituksessa Forsius kertoo kyseisen aikakauskirjan 

käsittelevän:  

aistivialliskoulun järjestämistä, tarkoitusperää, opetusmetoodeja ja opetusvälikappaleita kuin myöskin 

aistiviallisten lasten kasvatusta ja hoitoa kotona ynnä yhteiskunnan velvollisuuksia aistiviallisia jäseniään 

kohtaan. Aikakauskirja tulee sitä paitse sisältämään koti- ja ulkomaan aistivialliskoulujen olosta, 

ilmoituksia ja arvosteluja uusimmasta ammatti-kirjallisuudesta ynnä ammattitietoja.20 

Puhemetodia voimakkaasti kannattanut Kuopion kuuromykkäinkoulun johtaja Kustaa Killinen 

(1849–1922) oli alusta alkaen yksi lehden voimahahmoista.21  Aistiviallisten kuten kuurojen tai 

sokeiden laatimia kirjoituksia lehdessä ei julkaistu. Matkapapit sitä vastoin kirjoittivat tähänkin 

lehteen.22  Opettajien ammattilehtenä toimineen Suomen aistivialliskoulujen lehden uskon 

 
17 Tidskrift för Döfstumma 1/1897, 1. Till läsaren. 
18 Harjula 1996 48–49.  
19 Salmi ja Laakso 2005, 186. 
20 Suomen aistivialliskoulujen lehti 1.2.1891, 5.  
21 Salmi ja Laakso 2005, 188.  
22 Salmi ja Laakso 2005, 186.  
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tuovan matkapappien työtä ja viittomakielen käyttöä kohtaan Kuuromykkäin Liiton lehdille 

vastakkaista näkökulmaa.  

Aistivialliskoulujen lehti ilmestyi aloitusvuonna 1892 kuusi kertaa vuodessa, vuosina 

1893–96 kuukausittain ja vuodesta 1897 lähtien yhdeksän kertaa vuodessa. Yhdessä numerossa 

oli kuusitoista sivua ja vuosikerrassa oli juokseva numerointi. Lehti on Kansallisarkiston 

digitoimana luettavissa Internetissä. 

Matkapappien tuli laatia hiippakuntansa tuomiokapitulille vuosittaiset 

toimintakertomukset työstään ja sen olosuhteista. Näiden toimintakertomusten periodi oli niin 

sanottu kirkollisvuosi, joka vuoden 1869 kirkkolain mukaan käsitti ajan toukokuun 

ensimmäisestä päivästä seuraavan vuoden huhtikuun 28. päivään.23 Aluksi tavoitteenani oli 

hyödyntää toimintakertomusten osalta arkistolähteitä, mutta luovuin siitä kahdesta syystä. 

Ensiksikin Nymanin toimintakertomukset ovat kyllä arkistossa saatavilla, mutta Nybergin 

laatimia toimintakertomuksia en yrityksistäni huolimatta saanut käsiini. Olisin tilannut ne 

tutkittavaksi Vaasan maakunta-arkistoon. Niitä etsi puolestani yksi kansallisarkiston työntekijä, 

mutta turhaan. Katsoin pelkästään Nymanin toimintakertomusten tekevän tarkastelukulmasta 

yksipuolisen. Toiseksi: lähteinäni käyttämissäni lehdissä esitettiin yllättävän monipuolisesti 

matkapappien toimintakertomuksia ja työnkuvauksia. Turun hiippakunnassa toimineen 

Nymanin tuomiokapitulille laadittuja toimintakertomuksia julkaistiin lyhennettynä Suomen 

Aistivialliskoulujen lehdessä. Hugo Nyberg puolestaan kirjoitti työstään matkakertomuksia 

sekä suomen että ruotsinkieliseen kuurojen lehteen.24  

Olen käynyt edellä mainitsemani kolmen aikakausilehden vuosikerrat lehti lehdeltä läpi 

vähintäänkin selaamalla otsikot ja kirjoittajien nimet sekä nimimerkit. Näin toimien olen 

kartoittanut matkapappien itsensä kirjoittamat lehtiartikkelit. Lisäksi olen hakenut 

aihekohtaista lisätietoa sanomalehtiarkiston hakutoimintoa hyväksikäyttämällä. 

Henkilöhistorian lähteinä olen käyttänyt pappismatrikkeleja, Voipion ja Collianderin 

kokoamia Paimenmuistoja, Kansallisarkiston kokoelmissa olevia seurakuntien digitoituja 

kirkonkirjoja, edellä mainituissa lehdissä julkaistuja kirjoituksia sekä tutkimuskirjallisuudesta 

saamiani tietoja. 

Kaikkiin historiantutkimuksessa käytettäviin lähteisiin on käytettävä lähdekritiikkiä.  

Lähteitä arvioitaessa tulee muistaa, että jokaisen lähteen laatijalla on ollut jonkinlainen 

ketunhäntä kainalossa. Lähdettä laadittaessa on toisin sanoen ollut jokin tiedostettu tai 

 
23 Kirkkolaki 1869, 257§. 
24 Toimintakertomuksia esim. SAL 1/1913, 5–6. Kuuromykkäin sielunhoito; TfD 8–9/1912, 137. Berättelse över 

reseprästens västra distriktet verksamhet under kyrkoåret 1911–1912. 
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tiedostamaton tarkoitus.25  Pääasiallisena lähdeaineistonani olleista aikakauslehdistä kaksi 

Kuuromykkäin lehti ja Tidskrift för Döfstumma ovat tietyn järjestön (Kuuromykkäin Liiton) 

julkaisuja ja kolmas, Suomen Aistivialliskoulujen lehti puolestaan tietyn ammattikunnan lehti. 

Näin ollen ne eivät lähtökohdiltaankaan ole objektiivisia, vaan tiukasti sidoksissa omaan 

taustayhteisöönsä. Niiden aihevalinnoissa näkyvät väistämättä taustayhteisöjen, toimittajien 

sekä yhteiskunnan ja ympäröivän maailman arvot ja asenteet. Edellä esitetyt näkökohdat 

huomioiden olen pyrkinyt suhtautumaan kriittisesti lehtien sisältöön huomioimalla sekä 

taustayhteisön että lehtien toimituskunnan vaikutukseen.  

Primäärilähteinäni käyttämäni lehdet ovat aikalaislähteitä ja ne käsittelevät tutkittavana 

olevaa asiaa eri näkökulmista. Edellä mainituista puutteistaan huolimatta kuurojenlehdissä 

tulee esiin myös kuurojen itsensä näkemyksiä ja puheenvuoroja. Ne edustivat kuuroille oman 

aikakautensa sosiaalista mediaa, sillä niihin kirjoitettiin omia kuulumisia muille kuuroille ja 

niiden kautta voitiin tavoittaa esimerkiksi entisiä luokkatovereita. Aistivialliskoulujen lehdet 

puolestaan edustivat ammattilehtenä selkeämmin aikakauden akateemisen maailman eli tässä 

tapauksessa lähinnä opettajien näkökulmaa. 

Lähdeaineistosta suuri osa on muiden kuin kuurojen itsensä tuottamaa. Tämä tuo oman 

haasteensa tutkimukselle. Kuurojen omia kokemuksia on alettu kerätä ja tutkia vasta aivan 

viime vuosikymmeninä ja käytännössä kaikki vanhempi kuuroja koskeva aineisto on syntynyt 

viranomaisten toimesta. Viranomaiseksi luen myös papiston. Tutkimukseni kuvaaman 

aikakauden ilmapiiri oli kaikkia vaillinaisiksi katsottuja ihmisiä holhoavaa. Rantala (2010) on 

tuonut tutkimuksessaan esille, miten kuuromykkien pariin haluttiin pappeja sääliin vetoamalla. 

Kuvattiin, kuinka ”kurjat aistiviallisraukat” olivat jääneet ilman evankeliumia. Tämä holhoava 

ja ylhäältä päin kuuroja katsova asenne tulee todennäköisesti esille tutkimukseni 

lähdemateriaaleissa kautta linjan. 

Tutkimukseni on poikkitieteellinen ja sivuaa kirkkohistorian lisäksi aatehistoriaa, 

käsitehistoriaa, arjen historiaa, kasvatushistorian tutkimusta sekä sosiaalihuollon ja 

sosiaalipolitiikan historian tutkimusta.  Lähteiden valinnan kautta se nivoutuu lisäksi 

lehdistöhistoriaan.  Poikkitieteellisyydestä johtuen käytän monitieteellistä menetelmää. 

Lähtökohtanani on yleinen historiatutkimuksen menetelmä, mikä tarkoittaa sitä, että analysoin 

lähteitä aikahistoriallisesta kontekstistaan käsin sijoittaen ne osaksi suurempaa kokonaisuutta.  

Hyödynnän tutkimuksessani lehdistöhistorian sisällönanalyysia niin, että 

tarkastelunäkökulmani on henkilöhistoriallinen ja arkipäivän historian from below -

 
25 Kalela 2000, 92– 93. 
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näkökulmaa hyödyntävä. 26 Tutkimuskohteenani ovat lähteiden takaa löytyvät ihmiset ja heidän 

toimintansa.  Tutkimukseni tavoitteena on tutkimuskysymyksiin vastaamisen lisäksi lisätä 

tietoa oman kulttuurimme sisällä vaikuttavasta ”toiseudesta”. Sukellus matkapappien työhön 

on samalla sukellus viittomakielisten historiaan ja yhteiskunnan suhtautumiseen viittomakieltä 

kohtaan. 

Aloitin tämän tutkimukseni tekemisen käytännössä jo 2018, jolloin kirkkohistoriassa ei 

vielä merkitty alanootteihin lehtien sivuja yksityiskohtaisesti. Uusi käytäntö astui 

kirkkohistorian osastolla tässä suhteessa voimaan syksyllä 2020. Noudatan tässä tutkielmassa 

kuitenkin lähtökohtaisetsi teologisen tiedekunnan muoto-ohjeita kaikilta muilta osin. 

Tutkimukseni lukija pääsee lehdistöaineistoon kiinni niiden merkintöjen avulla, jotka 

alanooteissa esitän. Tutkimustilanteeni olisi kuormittunut liikaa, jos olisin tämän 

yksityiskohdan osalta siirtynyt uuteen käytäntöön syksyllä 2020. Pro gradu –työni ohjaaja, 

professori Jouko Talonen antoi syksyllä 2020 minulle erityisluvan tähän ratkaisuun 

tutkimusekonomisista syistä.  

1.4 Kuurot kirkon ja yhteiskunnan jäseninä 

Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? --- Usko tulee siis kuulemisesta…27 

Uuden testamentin roomalaiskirjeessä ilmaistu uskon ja kuulemisen yhdistäminen vaikutti 

kirkon piirissä pitkään epäilevänä suhtautumisena kuuroihin. Tilannetta ei suinkaan helpottanut 

se, että kuuroutta kuten muutakin aistipuutosta tai vajavaisuutta pidettiin vielä keskiajalla 

selittämättömyytensä takia usein riivaajien aiheuttamana, vaikkakin kristillinen ihmiskäsitys 

korosti jokaisen ihmisen arvoa Jumalan kuvana.28  

Viimeistään 1600 -luvulta alkaen katsottiin, että lapsi voitiin kastaa, mikäli tämän pää oli 

ihmisen pään muotoinen. Perusteena tälle näkemykselle oli se, että päässä katsottiin sijaitsevan 

ymmärryksen lisäksi kaikki viisi aistia. Jonkin ruumiinjäsenen puuttuminen ei siis estänyt 

kastamasta.29  Näin ollen kuurot lapset yleensä kastettiin, sillä kuurous huomattiin tavallisesti 

vasta puheenoppimisen viivästymisen yhteydessä. Teologinen pohdinta kuurojen hengellisestä 

tilasta liittyikin siihen, kykenevätkö kuurot omaksumaan riittävästi tietoa kristillisestä uskosta 

osallistuakseen ehtoolliselle, tulihan usko Paavalin mukaan juuri kuulemisesta.30  

 
26 Laine 2013, 19–23; Landgrén 2013, 127.  
27 Raamattu, Kirje roomalaisille 10:14,17. 
28 Rantala 2010, 25.  
29 Harjula 1996, 82 alaviite: Viittaus Pentti Lempiäisen tutkimukseen Rippikäytäntö Suomen kirkossa 

uskonpuhdistuksesta 1600 -luvun loppuun. SKHS:n toimituksia 64. Helsinki 1963. 
30 Rantala 2010, 25.  
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Reformaation myötä ehtoolliskysymys alkoi kuurojen osalta selkiytyä. Suuri merkitys 

asiassa oli Martti Lutherilla (1483–1546), joka katsoi kuuroilla ja mykillä olevan oikeus osal-

listua ehtoolliselle, mikäli he osoittivat siihen halunsa, olivat täydessä ymmärryksessä ja vietti-

vät kunniallista elämää.  Aikansa lapsena Lutherkin katsoi sairauden ja vammaisuuden aiheut-

tajaksi paholaisen, jota vastaan Jeesus parannusihmeitään käytti.   Lutherin teologiassa pää-

paino oli kuitenkin kasteen ja ehtoollisen lahjaluonteen korostamisessa. Hän katsoi Jumalan 

tehneen kuurotkin kasteessa täysiksi kristityiksi, eikä heiltä siten voinut kieltää uskoa eikä sak-

ramentteja.31  Plit tuo väitöskirjassaan esiin Lutherin Galatalaiskirjeen kommentaarissa esiinty-

vän, Hieronymukselta (n. 347–420) peräisin olevan näkemyksen. Siinä kuurot rinnastettiin lap-

siin sillä perusteella, ettei kumpikaan ryhmä voinut saavuttaa uskoa kuulemisen kautta, vaan se 

tuli heidän osakseen puhtaasti Jumalan lahjana.32 

Pohjoismaissa 1600–1700 -luvuilla asenne aistivammaisuuteen kuten sairauksiin yleen-

säkin koostui mystisistä käsityksistä: pahuuden voimat, synti ja riivaajat nähtiin sairauksien ja 

vammaisuuden aiheuittajina. Piispa Johannes Gezelius vanhempi (1615–1690) esimerkiksi kat-

soi paholaisen kätyreineen ja apureineen tehneen ihmisistä muun muassa raajarikkoja, kuuroja 

ja sokeita. Lutherin tavoin Gezelius kuitenkin korosti kuurojen olevan kasteen kautta osallisia 

Jumalan lunastustyöstä. 33  

 Kuurojen, tai tarkemmin ottaen mykkien oikeudesta nauttia ehtoollista oli maininta 

Ruotsi-Suomen vuoden 1686 kirkkolaissa, sillä mykkyys ja kuurous liitettiin yhteen.34  Lähes 

samoin sanamuodoin todettiin myös vuoden 1869 kirkkolaissa: ”Mykiltä, jotka kristillisesti elä-

vät, älköön pyhää ehtoollista kiellettäkö, kun he selvästi ilmoittavat halunsa.”35 Avioliittoon 

vihkiminen oli 1700 -luvulla annettujen erityisohjeiden mukaisesti mahdollista, mikäli kuuro-

mykkä ymmärsi kristinuskon kappaleet ja kykeni huolehtimaan itsestään ja vaimostaan.36  

Kuuromykkien uskonkappaleiden ymmärtämisen ja ehtoollishalukkuuden huomioiminen 

oli käytännössä hankalaa yhteisen kielen puuttumisen takia. Esimerkiksi tuomiokapitulien 

vuonna 1848 laatimien tilastojen mukaan kuuromykkien ehtoolliselle osallistuminen oli joissa-

kin seurakunnissa vain muutaman prosentin luokkaa, keskiarvon ollessa koko maassa alle kol-

masosa.37 

 
31 Plit, 1984, 35–36. 
32 Plit 1984, 34, 36. 
33 Plit 1984, 36, 37. 
34 Salmi ja Laakso 2005, 30.  
35 Harjula 1996, 83; Kircko-Laki Ja Ordningi, 1686, VIII luku, § 3; Kirkkolaki 1869 § 67.  
36 Harjula 1996, 82. 
37 Harjula 1996, 83; Plit 1984, 38. 
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Kuulevien kohdalla kirkkolaki piti opetusta ehtoolliselle pääsyn ehtona. Tämä vaatimus 

ei siis koskenut kuuroja.  Vaikka kirkollinen lainsäädäntö velvoitti vanhemmat huolehtimaan 

lastensa kristillisestä kasvatuksesta, eivät nämä velvoitteet kuurojen lasten ja nuorten osalta 

yleensä toteutuneet. Kuuro lapsi syntyi (ja syntyy) tavallisesti kuulevaan perheeseen, jolloin 

perheissä ei yksinkertaisesti ollut yhteistä kieltä. Kommunikaatio-ongelmien vuoksi kuurot 

lapset jäivät sekä kodin, että kirkon tarjoaman kasvatuksen ulkopuolelle. Tämä ulkopuolisuus 

koski niin uskonnollista kuin muutakin opetusta, sillä vielä 1800 -luvun ensimmäisellä 

puoliskolla Suomea lähinnä olevat kuurojenkoulut sijaitsivat Pietarissa ja Tukholmassa.38  

Aistiviallisina vaivaisina kuurot kuuluivat kirkon laupeudentyön piiriin ja aikuisista 

kuuroista moni oli kirkon ja papiston vastuulla olevan köyhäinhoidon piirissä. 1800 -luvun 

yhteiskunnallisten uudistusten myötä köyhäinhoidon asema kirkon työmuotona muuttui 

nopeasti. Vielä 1852 säädetyssä vaivaishoitoasetuksessa pitäjän kirkkoherra oli määrätty 

vaivaishoitolautakunnan puheenjohtajaksi, mutta jo seuraavalla vuosikymmenellä sekä 

alkeisopetus että köyhäinhoito siirtyivät kunnallislain ja kansakouluasetuksen myötä kirkolta 

kuntien vastuulle.39  

Vuoden 1869 kirkkolakiuudistuksessa todettiin tapahtunut ja poistettiin laista kirkkoa 

koskevat köyhäinhoidon määräykset. Vaikka vuoden 1869 kirkkolaki edellytti seurakunnan 

kantavan vastuuta omista vaivaisistaan vielä köyhäinhoidon kunnille siirtymisen jälkeenkin, 

niin käytännössä kirkko luopui perinteisestä karitatiivisesta työstä.40  Tämä kehityskulku sopi 

yhteen kirkon sisällä voimistuneen, erityisesti pietistisiin herätysliikkeisiin kuuluneiden 

pappien kannattaman näkemyksen kanssa. He vaativat papiston keskittymistä hengelliseen 

tehtäväänsä ja kirkon vapautumista ”vieraasta ikeestä” eli yhteiskunnallisista tehtävistä.41 

Nämä uudistukset ajoittuivat paradoksaalisesti aikaan, jolloin vuosien 1856–1867 välille 

sijoittuneet ankarat katovuodet olivat aiheuttaneet maassamme laajamittaisen nälänhädän, 

jonka seurauksena arvioidaan noin 270 000 suomalaisen kuolleen nälkään ja kulkutauteihin.42    

Muiden vammaisten eli aistiviallisten tavoin kuuroja pidettiin vajaavaltaisina, lähinnä 

alaikäisiin verrattavina. Heidän näkökantojaan ei huomioitu edes heitä itseään koskevissa ky-

symyksissä.43  Vajaavaltaiseksi mieltäminen oli niin kokonaisvaltaista, ettei kuurolla katsottu 

 
38 Rantala 2010, 26.  
39  Malkavaara 2015, 83.  
40  Malkavaara 2015, 87.  
41  Malkavaara 2015, 84.  
42  Virrankoski 2012, 214; Zetterberg & Pulma 2003, 495, 505.  
43  Rantala & Kettunen 2011, 30. 
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olevan omaa tahtoa edes itsemurhaa tehdessään. Tämä tulee ilmi Anu Salmelan 2017 ilmesty-

neestä, 1800 -luvun lopun naisten itsemurhia koskevasta väitöskirjasta Kuolemantekoja. Nais-

ten itsemurhat 1800-luvun jälkipuolen tuomioistuinprosesseissa.   Salmela tuo esille, miten esi-

merkiksi vuoden 1734 rikoslaissa ja vuoden 1869 kirkkolaissa katsottiin itsemurha rangaista-

vaksi teoksi, mikäli teko oli tahallinen. Syntymäkuuro itsemurhan tehnyt rinnastettiin mielisai-

raaseen, vanhuudenheikkoon, lapseen tai muuhun ymmärrystä vailla olevaan, jonka teko ei lain 

mukaan ollut tapahtunut omasta vapaasta tahdosta. Näin itsemurhaan päätynyt kuuro voitiin 

kirkkolain perusteella haudata kirkkomaahan, toisin kuin oli laita täysivaltaisen itsensä surman-

neen kohdalla.44 

Kuuroa kohtaan osoitettiin sääliä sellaisissakin tilanteissa, jolloin tavanmukaisesti 

säälintunnetta ei yleisön reaktiona odottaisi. Tämän huomioi vuosisadan vaihteen suomalaisia 

arkkiveisuja Murhelauluja ja vallankumousrunoja. Suomalaiset arkkiveisut aikansa kuvaajina 

1899–1917 –nimisessä pro gradu -tutkielmassaan vuonna 2016 käsitellyt Tiina Huuskonen. 

Hän kiinnitti huomiota siihen, miten vanhan äitinsä surmannutta kuuromykkää luonnehdittiin 

1911 kirjoitetussa arkkiveisussa. Tätä ei luonnehdittu rikoksentekijäksi, vaan häntä pidettiin 

”raukkana” ja käsiteltiin kuin rikoksen uhreja olisi yhden sijasta kaksi: kuollut äiti ja vankilaan 

joutunut poika.45 Läntisen piirin kuurojenpappi Kustaa Adolf Nyman tutustui myös tähän 

mieheen: 

En särskild, sorglig anledning har jag haft till att besöka härvarande länsfängelse. Som rannsakningsfånge 

har nämligen där förvarats en från Himango socken hemmavarande dövstum karl, som i fjol sommar på ett särdeles 

grymt sätt dräpte sin egen mor. Jag har besökt honom 7 gånger.46 

Kansan parissa eli sitkeästi aiemmin kirkossakin opetettu vanhatestamentillinen näkemys vam-

maisuudesta vanhempien synnin seurauksena. Vammainen nähtiin kirottuna eli ”riivattuna”. 

Tämä näkemys sai aikaan vammaisten piilottelua ja kaltoinkohtelua. Kuurojen ja muiden vam-

maisryhmien kanssa työskentelevät pyrkivät aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että tällaisesta 

ajattelusta päästäisiin eroon. Esimerkiksi Turun kuurojenkoulun ensimmäinen johtaja ja myö-

hempi Porvoon piispa C. H. Alopaeus piti koko ajatusta synnin palkasta vammaisuuden syynä 

asiaankuulumattomana siitä syystä, että monilla luonteeltaan ja järjeltään erinomaisilla van-

hemmilla oli viallisia lapsia.47 Kuopion kuurojenkoulun johtaja Kustaa Killinen yritti myös oi-

kaista vallinneita käsityksiä: 

Yleensä on itse kuuromykän viasta eli kuuromykkyydestä sangen kummallisia ja vääriä käsityksiä. Moni 

niitä luulee joiksikin luomakunnan epäsikiöiksi, joilla tuskin on ihmisellisiä ominaisuuksia. --- Tässä ei ole 

 
44  Salmela 2017, 155. 
45  Huuskonen 2016, 44; Arkkiveisu: Äidin murha. Tapahtunut Himangalla 23 p:nä Heinäk. 1911, jolloin 

kuuromykkä Jaakko Roukala, kauhealla tavalla murhasi vanhan äitinsä. Kirjoitti Ruusa S. Vaasa, 1911. 
46 TfD 8–9/1912, 135–136. Berättelse över reseprästens västra distriktet verksamhet under kyrkoåret 1911–1912.  
47 Harjula 1996, 69; Björklund 2015, 30. 
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aikomukseni lähemmin selittää kuuromykkyyden syitä ja laatua. Olkoon siitä kuitenkin sen verran sanottu, 

että syy mykkyyteen on se yksinkertainen asia, ettei lapsella ole kuuloa, ja kun ei hän kuule, niin ei hän 

luonnollisesti voi oppia omin neuvoin eli opettamatta puhumaankaan, eikä puhetta ymmärtämään. Syy kuu-

lon menettämiseen taas on useimmissa tapauksissa joku lapsuuden iällä sattunut, kova tauti, joka runtelee 

sisäkorvan ja kuulohermot. On myöskin tapauksia, että lapsi on aivan syntymästään asti kuuro, mutta suurin 

osa kuuromykistä on lapsuutensa iällä kuulonsa menettänyt, ja tällainen onnettomuus voipi tapahtua yhtä 

hyvin rikkaan kuin köyhän, yhtä hyvin ylhäisen kuin alhaisenkin lapselle.48 

Aistiviallisuudessa nähtiin tutkimani aikakauden lehtikirjoitusten perusteella piilevän myös 

jonkinlainen jumalallinen tarkoitus. Vammaisuus koettiin terveille annettuna muistutuksena 

oman terveyden arvokkuudesta sekä koetinkivenä, jonka ”kaikkivaltias, mutta myöskin armias 

Taivaallinen isämme on lähettänyt meidän keskuuteemme koetellakseen rakkauttamme Juma-

laan ja lähimmäiseen” kuten Aistivialliskoulujen tarkastaja Valter Forsius 1892 kirjoitti.49  

Harjula (1996) on tutkimuksessaan huomioinut 1900 -luvun alkupuolella lehdissä 

esiintyneitä vammaisiin ryhminä liitettyjä mielikuvia. Hänen mukaansa esimerkiksi sokeisiin 

ei liitetty läheskään yhtä paljon kielteisiä mielikuvia kuin kuuroihin. Harjulan keräämä aineisto 

käsittää Kotimaa-lehden 1905–1939, Suomen aistivialliskoululehden 1892–1919 sekä 

Kuuromykkäin Lehden 1896–1939 artikkeleissa esiintyneet kuuromykkyyteen ja sokeuteen 

liitetyt ominaisuudet. Niissä sokeisiin on liitetty selkeästi enemmän positiivisia kuin 

negatiivisia luonnehdintoja: luonnehdinnoista kahdeksan on negatiivista, 16 positiivista. 

Kuuromykkien kohdalla tilanne on päinvastainen: 29 negatiivista, kaksitoista positiivista 

ominaisuutta.50 Yhden aistin puuttumisen nähtiin vaikuttavan koko persoonallisuuteen ja 

aistivialliset niputettiin herkästi vammansa perusteella. ”Kuuromykkä on äreä, tyytymätön, 

ihmisarka ja yksinäisyydessä viihtyvä, maailman ulkopuolelle suljettu yksilö, josta jatkuva 

vaitiolo tekee raskasmielisen” todettiin Suomen aistivialliskoulujen lehdessä vuonna 1909.51 

Tylsämielisten ja kuurojen välillä ei nähty kovinkaan suurta eroa.52  Esimerkiksi  August 

Valdemar Koskimiehen (1856–1929) vuonna 1917 julkaisemassa, mutta alun perin Salomon 

Kreanderin (1755–1792) ja Juhana Canstrénin (1759–1836) jo 1700–1800 -lukujen vaihteessa 

kokoamassa Lisäyksiä Jusleniuksen Sana.Lugun Coetukseen -nimisessä sanakirjateoksessa 

mykkyys, eli mykkyyden sairaus yhdistettiin tyhmyyteen.53 

Aistiviallisopetuksessa kuurouteen tai sokeuteen itsestään selvästi liitetyt ominaisuudet 

ja luonteenpiirteet muodostivat pitkään keskeisen opetuksellisen ja kasvatuksellisen 

 
48 SAL 1/1892, 8–9. Muutama sana aistiviallisten asemasta maassamme. 
49 SAL 4/1892, 97. Forsius, Valter: Muutamia sanoja aistivialliskoulujemme tulevaisen uudelleen- järjestämisen 

johdosta; Harjula 1996, 67. 
50 Harjula 1996, 72. 
51 SAL 2/1909. 25. 
52 Plit 1984, 14. 
53 Kreander & Canstrén, 1917, 74 (Myckäys = dumbhet, stumphet); Plit, 1984, 14.  
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lähtökohdan. Kuuromykille tyypillisinä pidettiin sielunelämän köyhyyttä, pinnallisuutta, 

kiivautta ja epäluuloisuutta sekä lapsellisuutta, joka herkästi saattoi johtaa paheisiin, 

siveelliseen turmioon ja aineelliseen rappioon.54  Näistä opettajan tuli kouluttaa oppilas eroon. 

Ehkä suurimpana syynä kuuroja kohtaan tunnettuihin negatiivisiin ennakkokäsityksiin oli 

Harjulan (1996) mukaan puhekielen korostaminen. Sokea oppi puhekielen luonnollisesti ja 

hänen kanssaan voitiin siten kommunikoida. Kuuromykkien osalta tilanne oli mutkikkaampi. 

Lisää mutkikkuutta asiaan toi se, että kuuroille luontainen viittomakieli nähtiin ajatuksia 

kahlehtivana ja henkistä kehitystä estävänä. Aikakauden näkemyksen mukaan ainoastaan 

puhekieli mahdollisti abstraktien käsitteiden ymmärtämisen ja muodostamisen. Viittominen 

sitä vastoin nähtiin ihmisluonnolle sopimattomana, primitiivisenä ja jopa eläimellisenä.55   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Harjula 1996, 73; SAL 9/1915, 140–142. 
55 Harjula, 1996, 77. 
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2. Kuurojenopetuksen vaiheita 

2.1 Ranskalainen ja saksalainen metodi 

Ensimmäiset kuuroille tarkoitetut vakinaisesti toiminnassa olleet koulut perustettiin 1700 

-luvun jälkipuoliskolla Edinburghiin, Pariisiin ja Leipzigiin. Edinburghin koulun 

opetusmenetelmästä ei ole säilynyt tietoja, mutta Pariisin koulun perustaja, ranskalainen pappi 

ja juristi isä Charles Michael de l´Épée (1712–1789) käytti puheen, huuliltalukemisen ja 

sormiaakkosten lisäksi viittomia, sillä hän katsoi viittomakielen olevan kuurojen luonnollinen 

kieli. De l´Épée pyrki kehittämään viitotun ranskan kielen.56 

De l´Épéen aikalainen, Leipzigiin kuurojen koulun perustanut urkuri ja opettaja Samuel 

Heinicke (1727–1790) puolestaan katsoi puheen ja ajatuksen välillä vallitsevan suoran 

yhteyden. Hänen näkemyksensä mukaan vain puheen oppiminen antaisi kuurolle 

mahdollisuuden löytää paikkansa yhteiskunnassa.  Heinicken mukaan viittomilla ei voi kuvata 

abstrakteja asioita. Viittomista tuli hänen mukaansa luopua kuurojen opetuksessa kokonaan, 

sillä viittomakielen käyttö vain hidastaisi oppilaiden puheen kehitystä.  Heinicke perusteli 

näkemyksiään teologisesti. Hän katsoi, ettei kuuro milloinkaan kykene ymmärtämään 

kristinuskon perustotuuksia, mikäli häntä ei saada ilmaisemaan ajatuksiaan puhumalla. 

Heinicken kuuluisaksi tulleen näkemyksen mukaan ajattelua ei ollut olemassa ilman puhetta.57  

Kuurojen opetukseen syntyi näiden miesten myötä kaksi koulukuntaa: ranskalainen 

viittomakieltä painottava ja saksalainen puheopetusta korostava metodi.58  

2.2. Kuurojenopetuksen alkuvaiheet Suomessa 

Diakonian sekä filantrooppisten aatteiden rantautuminen Suomeen, sosiaalisen vastuuntunnon 

herääminen sekä erilainen käytännöllinen auttamistoiminta (muun muassa koulujen, laitosten 

ja yhdistysten perustaminen) puutteellisten ja syrjäytyneiden parissa loi 1800 -luvulla pohjaa 

kuurojen- ja sokeainkysymysten laajempaan esilletuloon. Osana aistivammaisten auttamista 

nähtiin tuolloin uudella tavalla myös koulutus. Suomea lähimpänä sijainneet kuurojenkoulut 

1800 -luvun alussa olivat Pietarin kuurojenkoulu sekä Tukholman Manilla-instituutti. Jälkim-

mäisessä oli ollut oppilaina vuosina 1811–1860 yhteensä seitsemän suomalaista kuuroa ja so-

keaa minkä lisäksi maastamme tehtiin sinne myös joitakin tutustumismatkoja.59  

 
56  Salmi ja Laakso 2005, 25–26.  
57  Salmi ja Laakso 2005, 27, 144.  
58  Salmi ja Laakso 2005, 27–28.  
59 Plit 1984, 44–45. 
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            Manilla-instituutissa oli vuosina 1840–45 opiskellut ja opetuksessa avustanut lahjakas 

kuuro Carl Oscar Malm (1826–1863), jonka Suomeen paluun myötä alkoi keskustelu kuuro-

jenkoulun perustamisesta maahamme. Malm sai asian taakse useita nimekkäitä puuhamiehiä ja 

ensimmäinen aloite kuurojenkoulun perustamisesta tehtiin senaatille 1846. Aloite kaatui kui-

tenkin lääkintöhallituksen pääjohtajan Carl von Haartmanin (1792 - 1877) lausuntoon.  Tästä 

huolimatta Malm alkoi opettaa joitakin kuuroja yksityisesti kotikaupungissaan Porvoossa 

piispa Carl Gustav Ottelinin (1792–1864) valvonnassa.60  Tämän yksityisen koulun opetuksel-

lisena tavoitteena oli viittomakielen ja sormiaakkosten sekä kirjoitetun kielen, eli ruotsin oppi-

minen. Malm opetti lukutaidon ja katekismuksen lisäksi matematiikkaa, maantietoa ja luonnon-

tietoa. Ainevalikoima oli siis aikakauden kansanopetukseen verrattuna poikkeuksellisen laaja. 

Malmin aloittamaa sekä viittoma- että suomen/ruotsin kielen hallintaan tähtäävää opetustapaa 

käytettiin Suomessa aina 1890 -luvulle saakka.61  

          Malm ajoi sitkeästi kuurojenopetuksen saamista valtion hoidettavaksi saaden taakseen 

myös nimekkäitä taustavoimia kuten Uudenmaan läänin maaherrana ja sittemmin senaatin ta-

lousosaston varapuheenjohtajana toimineen J. M. Nordenstamin (1802 - 1882) sekä suomen 

kieltä, kulttuuria ja taloutta määrätietoisesti edistäneen kenraalikuvernööri von Bergin (1794–

1874).62  Malmin sitkeydellä voikin katsoa olleen suuri vaikutus siihen, että Suomen ensimmäi-

nen valtion kuurojenkoulu perustettiin Turkuun vuonna 1860 ja muutaman vuoden sisällä eri 

puolille maata perustettiin kolme koulua lisää. Viittomakieli oli alkuvuosikymmeninä kaikkien 

Suomen kuurojen koulujen opetuskieli ja esimerkiksi Turun koulun ohjesäännössä ”sormikieli” 

oli myös yksi koulun oppiaineista.63  Suomen viittomakielen isäksi mainittu Malm ehti ennen 

varhaista kuolemaansa opettaa Porvoon ja Turun kuurojenkouluissa yhteensä noin sataa oppi-

lasta. Näitä hänen oppilaitaan pidetään suomalaisen viittomakielisen yhteisön perustana, sillä 

he oppivat Malmin johdolla yhtenäiset viittomat.64 

          Ehkä merkittävimpänä yksittäisenä kirkon kuurojentyön ja aistivammaistyön kehittäjänä 

on toiminut Juvalta kotoisin ollut, mutta Porvoossa vaikuttanut nuori pappi ja yläalkeiskoulun 

opettaja Carl Henrik Alopaeus.  Hän tuli toden teolla mukaan Malmin perustaman yksityisen 

kuurojenkoulun toimintaan vuonna 1856, jolloin hänestä tuli koulun vastaperustetun johtokun-

 
60 Plit 1984, 45–46. 
61 Salmi & Laakso 2005, 41–43; Wallvik 2001, 98–100. 
62 Plit 1984, 48, 52. 
63 Salmi ja Laakso 2005, 150; Wallvik 2001, 104, 131,133. 
64 Wallvik 2001, 105. 
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nan jäsen.  Seuraavana vuonna johtokunta anoi senaatilta valtion tuella toimivan kuurojenkou-

lun perustamista. Alopaeus oli jo laatinut koulun toimintaehdotuksen. Anomus hyväksyttiin, 

kuurojenkoulun paikaksi määrättiin Turku ja Alopaeuksesta tuli koulun johtaja.65 

Kristillisyys oli vahvasti läsnä kaikessa kansanopetuksessa 1800 -luvulla, mutta kuurojen 

kouluissa sen merkitys korostui.  Turun kuurojenkoulu aloitti toimintansa vuonna 1860, eli vain 

kaksi vuotta sen jälkeen, kun kuuroille oli ensimmäistä kertaa myönnetty virallinen 

mahdollisuus rippikoulun käymiseen. Ohjesäännössä kouluajan vähimmäistavoitteina olivat 

rippikoulun suorittaminen, konfirmaatio ja ehtoollisella käynti. Myös muissa maamme 

kuurojenkouluissa oppilaat kävivät säännönmukaisesti rippikoulun juuri ennen koulusta 

valmistumistaan ja tulivat konfirmoiduksi koulun päätteeksi. Rippikoulu oli aikakauden tärkeä 

täysivaltaisen kansalaisen mitta ja kuurojenopetusta perusteltiin vanhemmille nimenomaan 

rippikoulun avulla vielä 1900 -luvun puolella.66  

Ohjesäännön mukaan Turun kuurojenkoulun johtajan vastuulla oli koulun uskonnon- ja 

rippikouluopetus. Osana koulun toimintaa olivat myös ympäristön kuuroille avoinna olevat 

hartaushetket ja jumalanpalvelukset. Tämän lisäksi johtajan tuli koulun loma-aikoina kiertää 

eri puolilla maata opettamassa kristinopin alkeita koulun ulkopuolelle jääneille kuuromykille, 

levittää tietoa koulusta, sekä järjestää jumalanpalveluksia koulun entisille oppilaille.67 

Kuurojenopetusta lähetysasiana pitänyt Alopaeus paneutui tähän tehtävään perusteellisesti ja 

hänen matkoillaan oli laajakantoisiakin vaikutuksia. Esimerkiksi Alopaeuksen Kuopiossa 

vuonna 1861 kuuroille pitämän rippikoulun on arvioitu olleen lopullinen sysäys 

kuurojenkoulun perustamiseen Kuopioon.68  

Koulunkäynnin yleistyessä myös rippikoulun käyneiden kuurojen määrä lisääntyi ja Alo-

paeus ryhtyi järjestämään matkoillaan heille hartaushetkiä. Esimerkiksi Helsingissä hän kävi 

ilmeisesti kerran tai pari kertaa vuodessa pitämässä jumalanpalveluksia ja raamattutunteja en-

tisille oppilailleen. Lisäksi hän kävi kotikäynneillä tervehtimässä sairaita kuuroja sekä niitä, 

jotka eivät olleet saapuneet jumalanpalveluksiin. Nämä Alopaeuksen toimintatavat loivat poh-

jan myöhemmälle kuurojenpappien toiminnalle.69 

Malmin aloittaman kuurojenkoulun toimiessa Porvoossa Malm käänsi konfirmaatiotilai-

suuksissa Alopaeuksen puheen viittomakielelle. Myöhemmin Alopaeuksen kieleksi vakiintui 

”suullisella puheella myötäilty” viittomakieli.  Malmin kuoltua Alopaeuksen käyttämä kieli jäi 

 
65 Kansallisbiografia, C. H. Alopaeus. 
66  Salmi ja Laakso 2005, 212; KL 7–8/1909, 110–111. 
67  Rantala 2011, 42; Harjula, 1996, 83; Salmi ja Laakso 2005, 150. 
68 Plit 1984, 53, 112–114, 161–162. 
69 Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina, 2010,30. 
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ainoaksi liturgisen viittomakielen malliksi. Vuonna 2004 ilmestyneessä, henkilöviittomia kos-

kevassa väitöskirjassaan Päivi Rainò on selvittänyt viittomakielen kehitystä ja asemaa maas-

samme.  Rainò katsoo Alopaeuksen käyttämän kahdesta kielestä muotoutuneen kirkollisen viit-

tomakielen vakiintuneen myöhempienkin kuurojenpappien käyttämäksi kielimuodoksi.70 Vielä 

Porvoon piispana toimiessaankin Alopaeus kokosi piispantarkastusmatkoillaan kuuroja luok-

seen, ja Porvoossa ollessaan hän konfirmoi kaupungin kuurojenkoulun oppilaat.  Alopaeusta 

kuvattiin suomenruotsalaisten kuurojen piirissä jälkeenpäin kunnioittaen nimillä Suomen kuu-

romykkien apostoli (Finlands dövstumma apostel) sekä Suomen aistiviallisten isä (Finlands 

abnormundervisnings fader).71 

Kuurojenopetuksen käynnistyminen vilkastutti kuurojen sosiaalista elämää. Alkuvuosi-

kymmeninä suurin osa kuurojenkoulujen oppilaista asui joko koulun asuntolassa tai sen lähei-

syydessä. Näin he viettivät myös vapaa-aikansa koulujen loma-aikoja lukuun ottamatta yh-

dessä. Tämä auttoi ylläpitämään ja vahvistamaan koulussa opittua viittomakieltä, sekä lisää-

mään kuurojen keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta.72  

1870 -luvulta lähtien alkoi kuurojenopetuksessa kristinopin opetuksen rinnalla korostua 

työhön opettaminen. Työnteon katsottiin olevan aistiviallisille siunauksellista monin tavoin: se 

harjoitti tahdonvoimaa, itsehillintää ja itsensä voittamista, se piti tekijänsä poissa pahasta, vah-

visti ruumista, lievitti surullista tilaa – ja ennen kaikkea teki kuurot kykeneviksi elättämään 

itsensä.73 Kustaa Killinen korosti työopetuksen hyödyllisyyttä seuraavasti: 

Tämän lisäksi tulee vielä, että tällainen kova-osainen usein joutuu sopimattoman ja raa'an kohtelun 

alaiseksi. Häntä ärsytellään ja pilkataan, jopa usein väkivaltaakin hänelle tehdään. ---Täten hänkin paatuu 

ja raaistuu ja tuleekin usein uppiniskaiseksi ja vaikeaksi kohdella. Tällaisella kasvatuksella on kuuromykkä 

usein saatu sellaiseksi, ettei hän taivu säännölliseen työntekoonkaan, vaan omaisten tahi kuntain täytyy 

häntä elättää enemmän tahi vähemmän työtönnä. Sitä vastaan niistä kuuromykistä, jotka ovat vähäkin ope-

tusta saaneet, tulee tavallisesti mitä ahkerimpia työntekijöitä, niin että jo yksin pelkän aineellisen puolen 

lukuun ottaen, kannattaisi kuuromykän kasvatukseen varoja uhrata.74 

Samaan aikaan työopetuksen korostamisen kanssa alkoi niin sanottu saksalainen puhemetodi 

saada maassamme kannatusta kuurojenopettajien keskuudessa. Puhemetodi tuli Suomeen sekä 

suoraan Saksasta, että erityisesti Norjasta ja Ruotsista, minne kuuromykkäin opettajat ja 

opettajiksi pyrkivät tekivät opintomatkoja.75 Ensimmäisenä puhemenetelmä otettiin käyttöön 

1874 Kuopion kuurojenkoulussa, jonne oli saman vuoden alusta tullut johtajaksi Gustav 

Kristian Hendell (1843–1878). Hendellin jälkeen johtajaksi tullut Kustaa Killinen oli 

 
70 Rainò, 2004, 40–41; Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina, 2010,30. 
71 Wallvik 2005, 41–42. 
72  Salmi & Laakso 2005, 53; Wallvik 2001, 105. 
73  Harjula 1996, 86; SAL 3–4/1903, 42. 
74  SAL 1/1892, 9. Killinen, Kustaa: Muutama sana aistiviallisten asemasta maassamme. 
75  Salmi ja Laakso 2005, 151.  
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edeltäjänsä tavoin innokas puhemenetelmän puolestapuhuja.76 Killisen vaikutuksesta Kuopion 

koulusta tuli niin sanottu normaalikoulu, jossa kuurojenopettajat suorittivat harjoittelunsa.77 

Vuonna 1892 annetulla aistivialliskouluasetuksella Suomessa toimivien kuuromykkäin 

koulujen oli siirryttävä puhemenetelmään ja kaikkien kuurojen lasten tuli aloittaa 

koulunkäyntinsä puhekoulussa. Saman asetuksen perusteella koulujen opettajiksi ei enää 

palkattu kuuroja ja viittomakielen käyttö kouluissa kiellettiin. Samalla kouluaika piteni kahden-

kolmen vuoden ajanjaksosta peräti 7–8 -vuoden mittaiseksi.78  

2.3. Oralismin aika 
Tutkimukseni kuvaamana ajanjaksona kaikkialla länsimaissa kuurojen opetuksessa 

vallitsevana näkemyksenä oli niin sanottu oralismi. Oralistisen filosofian mukaan kieli 

tarkoittaa puhuttua kieltä minkä vuoksi kuuroja oli opetettava puhumaan. Oralistisessa 

opetuksessa viittomakielen käyttö oli kielletty. Opetuksen pääpainona oli äänteiden ja 

äänneyhdistelmien opettelu, minkä jälkeen opeteltiin tuottamaan äänneyhdistelmistä sanoja 

sekä lukemaan huulilta. Oralismille vastakkainen opetusfilosofia oli manualismi, joka katsoi 

viittomakielen olevan kuurojen luontainen kieli ja siten myös opetuksen kieli. Ensimmäiset 

manualistit käyttivät opetuksessa ja kommunikaatiossa pelkästään viittomakieltä, mutta 

myöhemmin puheopetus tuli mukaan myös manualistiseen opetukseen viittomakielen 

rinnalle.79  

Oralismin voittokulun taustalla on nähty useita syitä. Aatteellisina syinä on nostettu esiin 

1800 -luvulla vallinneet ismit: evolutionismi, nationalismi ja behaviorismi.  Poliittisena syynä 

taas on nähty Saksan kasvava vaikutusvalta, olihan oralismi saksalainen oppinäkemys.80  Salmi 

ja Laakso (2005) nostavat yhdeksi oralismin läpimurron syyksi myös sen kannattajien 

järjestäytyneisyyden. Wallvik (2001) puolestaan näkee syynä joidenkin oralistien, kuten 

puhelimen keksijänä historiaan jääneen Alexander Graham Bellin (1847–1922), suoranaisen 

fanaattisuuden aatteen eteenpäinviemisessä.81  

Charles Darwinin (1809–1882) Lajien synty -teoksen ilmestymisen myötä näkemys 

ihmisen kehityksestä muuttui dramaattisesti. Siihen asti vallinneen näkemyksen mukaan 

ihmisen erottaa eläimistä ihmisellä oleva kuolematon sielu. Evolutionismi korosti kaiken 

luonnon ja sen osana myös ihmisen kaikinpuolista kehitystä niin, että kommunikaation osalta 

 
76  Salmi 2008, 20; Wallvik 2001, 121, 127. 
77  Ojala, 1986, 20–21. 
78  Rantala 2010, 32.  
79 Wallvik 2001, 154. 
80 Salmi & Laakso 2005, 144; Wallvik 2001, 154. 
81 Salmi & Laakso 2005, 147–148; Wallvik 2001, 159, 161–167. 
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korkein kehityksen aste oli puhe. Juuri puhekyvyn nähtiin erottavan ihmiset eläimistä.82 Sielua 

ei voitu tarkastella tieteen keinoin, eikä se ollut kehityksen tulos.  

Kielitieteessä oli 1800 -luvun lopussa vallalla niin sanottu lingvistisen darwinismi. Sen 

mukaan alemmat kielimuodot korvautuvat aina kehittyneimmillä. Viittomakieli nähtiin 

kommunikaation alempiarvoisena kehitysasteena, alkukantaisena kielenä, joka sijoittui 

evoluutiossa apinasta ihmiseksi muuttumisen nivelvaiheeseen.  Ihmisen kehityshistorian myötä 

sen katsottiin korvautuneen puheella.83 Viittomakieleen liittyvät hyvin oleellisesti erilaiset, osin 

voimakkaatkin kasvojen ilmeet. Tämä tosiseikka vain vahvisti näkemyksiä viittomakielestä 

villien alkuasukkaiden ja apinoiden kielenä.84 Viittomakielelle ei nähty olevan tilaa 

sivistyneessä ja kehittyvässä maailmassa. 

Evoluutioteorian sivutuotteena syntyi rotuhygieeninen ajattelu 1800 -luvun lopulla. Sen 

mukaan ihmisrotua tuli kehittää positiivisen rodunjalostuksen kautta, jotta huonojen 

ominaisuuksien periytyminen saataisiin estettyä. Kuurous ymmärrettiin periytyväksi huonoksi 

ominaisuudeksi, jonka siirtymiseen seuraaville sukupolville voitiin puheopetuksella vaikuttaa. 

Viittomakielen käytön katsottiin rohkaisevan kuuroja toimimaan keskenään, menemään 

keskenään naimisiin ja lisäävän siten kuurojen määrää. Rotuhygieenikkojen mukaan puhumaan 

oppineet kuurot todennäköisesti avioituisivat kuulevien kanssa, integroituisivat kuulevien 

yhteiskuntaan ja saisivat kuulevia lapsia. Näin kuurojen määrä yhteiskunnassa vähenisi 

luonnollista tietä.85  

Käsittelemänäni ajanjaksona rotuhygienia tarkoitti vielä eugeniikkaa, eli melko pehmeitä 

toimenpiteitä. Suomessa esiintynyttä, vuoden 1935 sterilointilakiin johtanutta rotuhygieenistä 

ajattelua tutkinut Markku Mattila toteaakin vuonna 1999 julkaistussa väitöskirjassaan 

Kansamme parhaaksi. Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti, ettei 

maassamme esiintynyt lainkaan varsinaista antropologista rotuhygieniaa: yhdessäkään hänen 

tutkimassaan lähteessä ei vaadita tietyn rodun, kuten saamelaisten tai romanien 

”poisjalostusta”. Vain synnynnäisiksi katsotut ruumiin- tai sielun viat haluttiin kitkeä kansasta 

pois. Näitä olivat mm. hemofilia, synnynnäinen kuuromykkyys, tylsämielisyys, mielisairaudet 

ja rikollinen luonteenlaatu.86 

Kansallisuusaate, eli nationalismi vaikutti sekin osaltaan kuurojen puheopetuksen 

taustalla. Nationalismi näki kansallisvaltiot kansainvälisen valtiollisen järjestelmän 

 
82 Wallvik 2001, 155–156. 
83 Wallvik 2001, 155; Salmi & Laakso 2005, 144. 
84 Baynton 1993, 96; Wallvik 2001, 156–157. 
85 Salmi & Laakso 2005, 146;  Mattila 1999, 11–17, 27–28. 
86 Mattila 1999,  17. 
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perusyksikkönä. Kansan teki kansaksi juuri yksi ja yhteinen kieli. Koululaitoksen tehtävänä oli 

yhtenäisen kansan luominen yhteisten kansallisten myyttien, yhteisen maantiedon, historian ja 

kielen avulla. Nationalismin nousun myötä vähemmistökulttuureista ja vähemmistökielistä tuli 

jotain sellaista, joista lapset tuli kasvattaa pois. Suomessa näin tapahtui niin saamelaisten ja 

romanien kuin myös kuurojen osalta.87 Saamelais- ja romanilapsia opetettiin suomen kielellä ja 

kuuroja opetettiin puhumaan tai ainakin tuottamaan mahdollisimman selviä äänteitä. 

Kolmas suuri aate oralismin taustalla ja rinnalla oli behaviorismi. Behavioristiseen 

psykologiaan perustuvan oppimiskäsityksen mukaisesti kaikki oppiminen nähtiin 

pohjimmiltaan ehdollisina reflekseinä ympäristön ärsykkeisiin. Näitä refleksejä voitiin sekä 

aikaansaada että sammuttaa toistojen, palkintojen ja rangaistusten avulla. Vaikka behaviorismi 

tulikin laajemmin kouluopetuksen ideologiaksi vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, oli 

sen perusajatuksia selvästi nähtävissä oralistisessa opetusmallissa, jossa kaikki pilkottiin 

mahdollisimman pieniin osiin. Näistä osasista sitten alettiin rakentaa isompia kokonaisuuksia. 

Kuurojen puheopetuksessa tämä tarkoitti äänteiden, niistä muodostettujen tavujen, sanojen ja 

lopulta lauseiden opettelua loputtomien toistojen avulla. Ajan opetustavan mukaisesti 

rangaistukset olivat oleellinen osa opetusta ja oppimista.88 

Puheopetuksen perusteluna käytettiin myös kansan luku- ja kirjoitustaidon vähyyttä. 

Oppivelvollisuutta tai koulupakkoa maassamme ei ollut, eivätkä monet lukutaitoisetkaan 

osanneet kirjoittaa. Näin koulua käynyt ja kirjoittamaankin oppinut kuuro saattoi kotiinsa 

palattuaan olla perheensä parissa täysin ummikko.89 Puhemenetelmään siirryttäessä ei 

maassamme ollut ketään sellaista vastustajaa, jonka ääni olisi ollut riittävän voimakas 

tullakseen kuulluksi. Käytännössä viittomakieltä kuurojen opetuksessa puolusti 1800 -luvun 

lopulla selkeästi vain kaksi naista: Pietarsaaren kuurojenkoulun johtaja Anna Heikel (1838–

1907) ja Huittisten kuurojenkoulun johtaja Helena Luoma os. Ingnelius (1853–1924).90  

Saksassa, missä puhemetodi oli ollut käytössä jo pidempään, alkoivat kuurot itse nousta 

vastustamaan sitä 1800 -luvun lopulla. Saksalaisten kuurojen näkemykset levisivät myös 

Pohjoismaihin ja esimerkiksi Pohjoismainen Aistivialliskoulujen opettajien kokous otti niihin 

kantaa vuonna 1898 todeten: ”Useimmat puhujista olivat sitä mieltä, ettei kuuromykkäin 

lausunnoille metodikysymyksessä ole kovin suurta merkitystä annettava.”91
 

 
87 Salmi & Laakso 2005, 146, 158–159; Nyyssönen 2014, 64–66. 
88 Salmi & Laakso 2005, 169, 175; Wallvik 2001, 158. 
89 SAL 4/1892, 109–110. Helsingius, Naëmi: Huomioita muutamain kuuromykkäin kodeissa. 
90  Salmi 2008, 21–22. 
91  Harjula 1996, 78; SAL 9/1898, 136. Muistelmia 4:stä yleisestä Pohjoismaiden aistivialliskoulujen opettajien 

kokouksesta Kööpenhaminassa. Kuuromykkäin opetusta koskeva osasto. 
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2.3.1 Jakojärjestelmä 

Pohjoismaiden kuurojenopettajien kongresseissa nousi 1800 -luvun lopussa yhdeksi tärkeim-

mistä keskustelunaiheista (puhemenetelmän ohella) niin sanottu prosenttikiista, josta suomalai-

sessa keskustelussa käytettiin nimeä jakojärjestelmä. Prosenttikiistalla tai jakojärjestelmällä 

tarkoitettiin kuurojen oppilaiden sijoittamista eri opetusryhmiin ja eri kouluihin. Jakoperus-

teena käytettiin toisaalta oppilaiden älykkyyttä ja toisaalta kuurouden tasoa ja kuuroutumisai-

kaa. 92  Kuuroutumisaika oli opetuksen kannalta merkittävä tekijä, sillä ennen antibioottien laa-

jamittaista käyttöönottoa kuurous hyvin usein oli jonkin lapsuudessa sairastetun taudin tai ta-

paturman seurausta. Iso osa kuuroista oli näin ollen kuullut ja oppinut puhumaan ennen kuu-

routumistaan.93 Ongelmalliseksi jakojärjestelmä muodostui oralismin yhdistäessä puhekyvyn 

ja älykkyyden. Lapsena puhumaan oppinut mutta kuuroutumisen kautta puhetaidon kadottanut 

oli huomattavasti helpompi opettaa artikuloimaan kuin syntymästään kuuro. Hänet oli helpompi 

mieltää myös älykkääksi.  Moni kuuromykkien opettaja jakoi oppilaat puheopetuksen voimaan-

tulon jälkeen älyllisesti eri tasoisiin ryhmiin sen mukaan, kykenivätkö he oppimaan puhetta, 

vai ei. Samalla viittomakielen katsottiin kuuluvan vain ”heikoimmille, tylsämielisille ja tylsä-

mielisyyden rajalla oleville” oppilaille.94 

Vuonna 1904 jakojärjestelmä tuli virallisesti käyttöön Suomessa, vaikka sitä käytännössä 

oli ainakin jossakin määrin sovellettu jo vuoden 1892 Aistivialliskouluasetuksen voimaantulon 

jälkeen. Tuolloin kuurojen koulut oli jaettu puhe- ja kirjoituskouluihin ja lähtökohtaisena ope-

tusmenetelmänä kaikille määriteltiin puheopetus.  Kirjoituskoulut oli asetuksen mukaan tarkoi-

tettu yli-ikäisiä oppilaita sekä sellaisia kouluikäisiä varten, joita ei puhemenetelmällä voitu 

opettaa. Kouluikäinen kuuro ei näin ollen voinut pyrkiä suoraan kirjoituskouluun, sillä sinne 

siirrettiin vain puheopetukseen soveltumattomat oppilaat.95 Sinne ei siis päästy, sinne pudottiin. 

Jakojärjestelmän virallisen voimaantulon jälkeen vuodesta 1904 alkaen oppilaat alettiin 

jakaa artikulaation oppimisen perusteella A, B ja C-luokkiin. A-luokkaan kuuluivat puheope-

tuksessa olevat, eli hieman yli puolet oppilaista. B-luokkalaisia oli noin viidesosa ja heitä ope-

tettiin kirjoitusmetodilla. Heikkolahjaisimmiksi katsottujen C-luokkaan kuuluvien opetusme-

netelmänä oli yhdistetty kirjoitus- ja viittomametodi. Puhtaasti viittomakielellä ei opetusta an-

nettu yhdessäkään valtion koulussa enää 1900 -luvun puolella.96 Lisäksi C-luokkaan kuuluvien 

oppilaiden opetukseen keskittyneissä Mikkelin ja Pietarsaaren kouluissa oli vielä D-luokka.97 

 
92  Salmi ja Laakso 2005, 166; Wallvik 2001, 182–184. 
93  Wallvik 2001, 186. 
94  SAL 1896, 81–82. Sananen jakojärjestelmästä k.m. kouluissa.  
95  Wallvik 2001, 129–130. 
96  Salmi ja Laakso 2005, 165–166. 
97  Salmi ja Laakso 2005, 166; Wallvik 2001, 187. 
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Käytännössä jako tehtiin niin, että kaikki oppilaat aloittivat puhekouluissa ja koeajan jälkeen 

”oppilas, josta on havaittu, ettei häntä menestyksellä käy puhemetodin mukaan opettaminen” 

siirrettiin Mikkelin tai Pietarsaaren kuuromykkäinkouluun.98 Puhekoulusta tipahtaminen koet-

tiin syvästi häpeälliseksi. Opettaja saattoi käyttää kirjoituskouluun siirtämisuhkaa rangaistuk-

sena ja viittaavaa kuuroa pidettiin tyhmänä ja alempiarvoisena, apinaan verrattavana ihmi-

senä.99  

Aistivialliskouluasetuksen voimaantulon myötä aiemmin kaksi–kolmevuotisista kuuro-

jenkouluista tuli 7–8 -luokkaisia. Näin ne olivat kestoltaan lähellä kansakoulun sekä oppikoulun 

keskiasteen yhteispituutta. Kuurojenkouluissa paino oli kuitenkin niin vahvasti artikulaatio- ja 

puheopetuksessa, että puhekoulujen vankka kannattaja Kustaa Killinenkin joutui myöntämään 

tämän räikeän eron. Hän totesi seitsemän-kahdeksan vuoden opintojen takaavan tavallisen kou-

lun käyneelle jo hyvän yhteiskunnallisen aseman, kun vastaavan pituisen kuurojenkoulutuksen 

tuloksena oli pelkästään alkeistaitojen osaaminen.100 Kaiken lisäksi opettajien vuosien vaivalla 

aikaansaama puhe ei kovinkaan montaa auttanut sopeutumaan yhteiskuntaan.  Puhekouluna 

toimivan Turun kuurojenkoulun johtaja K. E. Kahva (1869–1909) kirjoitti asiasta Suomen Ais-

tivialliskoulujen lehteen vuonna 1900: 

Kaikkein useimmat kuuromykät oppivat niin epäselvästi ja kehnosti puhumaan, että heitä on muitten 

ihmisten vaikea, jopa mahdotonkin ymmärtää. Koulusta päästyään he tavallisesti hyvin suureksi osaksi 

unohtavat sen puhetaidon, minkä he suurella vaivalla ovat saavuttaneet, ja rupeavat viittomaan. Samoin 

on puheenhuomaamiskyky useimmilla niin huono, että heitä on kovin vaikea ja rasittava suullisesti pu-

hutella, tullakseen edes vähän ymmärretyksi.101 

Puheopetus vaikutti tuottaneen kuuroihin suhtautumisessa itseään ruokkivan kierteen: kun kou-

lutunneista valtaosa käytettiin artikulaatio- ja puheharjoituksiin, oli tästä seurauksena se, että 

teoreettisen tiedon osuus jäi väistämättä tavallisen koulun oppimäärää huomattavasti pienem-

mäksi kouluvuosien pituudesta huolimatta. Näin kuurojenkoulusta valmistunut oli ulkopuolisen 

silmin katsottuna selkeästi tyhmempi kuin samapituisen koulutusputken läpikäynyt tavallinen 

lapsi. Oudoksi mielletty kuuro oli outo puhekoulun käynnin jälkeenkin. 

2.3.2 Oralismin vaikutus kuurojen yhteisöön 

Puhemetodin myötä kuurojenopetuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi nousi oikea artikulaatio. 

Kuuron lapsen ja nuoren omat kielenkäyttöön liittyvät tarpeet kuten ajatusten ja tunteiden 

ilmaisu, sosiaalisten kontaktien solmiminen ja ylläpitäminen, oman identiteetin rakentuminen 

 
98 Armollinen Asetus Suomen kuuromykkäin ja sokeainoppilaitosten uudesta järjestämisestä. Alamainen 

kertomus Suomen Aistivialliskoulujen toiminnasta 1903–1904. 1905, 4. 
99 Salmi ja Laakso 2005, 166. 
100 SAL 1/1892, 11. Killinen, Kustaa: Muutama sana aistiviallisten asemasta maassamme. 
101 SAL 4/1900, 51. K. E. K. Uusia suuntia kuuromykkäin opetuksessa. Nimimerkki K. E. K. oli Turun 

kuurojenkoulun opettaja, filosofian maisteri K. E. Kahva 
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sivuutettiin.102 Oppilaiden luontaisen yhteisen kielen käyttö oli rangaistuksen uhalla kielletty. 

Tästä huolimatta oppilaat kommunikoivat keskenään viittoen aina kun valvova silmä vältti. 103 

Kielloista huolimatta juuri kuurojenkoulut mahdollistivat oralismin aikanakin viittomakielen 

taidon leviämisen. Taito opittiin kuurojenkoulujen asuntoloissa ja viittomia kuurot käyttivät 

keskenään. Koulussa opittua puhekieltä ja huulilta lukua sitä vastoin käytettiin valtaväestön 

kanssa.104 Viittomakielen avulla opetuksesta selvän saaneet oppilaat myös kertoivat toinen 

toisilleen koulupäivän jälkeen, mitä opettaja oli puhunut.105 

Kuurojen omia kokemuksia viittomakiellosta lehdissä ei juurikaan tule esille. Pienen 

välähdyksen voi saada puhekoulun käyneen Irene Oljemarkin (1882–1939) kirjeestä. Hän 

kirjoitti Tidskrift för Döfstumma -lehteen hellyttävästi ja anteeksipyytäen kuurojen käsistä, 

jotka eivät voi pysyä paikoillaan, sillä Jumala on luonut kuurot viittomaan: 

Vi döfstumma äro af Gud skapade att teckna och de hörande att tala. De hörandes röst är bra. Men vi 

döfstumma kunna ej hålla händerna stilla. Våra händer liksom lyftas upp af någon som vi ej kunna se. Det 

är Gud, som vill att vi skola teckna, ty han vet att vi ha svårt att förstå hvad man pratar utan tecken, ehuru 

vi talande döfstumma äro förbjudna att teckna. ----- Vi döfstumma förstå så utmärkt bra hvarandra både 

svenskar och finnar och andra, genom att teckna med händerna; men de hörande förstå ej, om de ej känna 

hväraridras språk. 106 

Vuonna 1905 aloittaneen Kuuromykkäin Liiton yhdeksi tavoitteeksi asetettiin viittomakielen 

säilyttäminen ja Kuuromykkäin lehdessä julkaistiin useita viittomakieltä puoltavia artikke-

leita.107 Tosin sitä mukaa kun puhekouluissa opetuksensa saaneet ikäluokat kasvoivat, alkoi 

Kuuromykkäin lehdessä julkaistujen kirjoitusten perusteella myös kuurojen yhdistystoiminnan 

sisällä voimistua puhemenetelmää kannattava ja viittomista karsastava näkökulma. Tähän vai-

kutti todennäköisesti se, että oralistinen asennekasvatus puhekouluissa oli erittäin vahvaa.  Pu-

hekielen etevämmyyden ja ylemmyyden korostaminen sai osan kuuroista suoranaisesti halvek-

simaan viittomakieltä käyttäviä.108 Oralismi alkoi vaikuttaa kuurojen yhdistyksissä erityisesti 

1910 -luvulta alkaen kommunikointivaikeutena eri metodeilla koulunsa käyneiden kesken. 

Vanhemmat kuurot eivät osanneet lukea huulilta, eivätkä nuoremmat taas osanneet kunnolla 

viittoa.109 Puhekielen käyttökin oli monilla tavoin ongelmallista, sillä harva kuuro oppi puhu-

maan selvästi ja useimpien kohdalla kuurojenkoulussa opittu puhe sai kuulevien keskuudessa 

aikaan vain pilkkaa ja naurua.110 

 
102 Wallvik 2001, 159, 203. 
103 Salmi 2008, 24–25. 
104 Salmi & Laakso, 2005, 194. 
105 Salmi 2008, 25. 
106 TfD 6/1906, 72–73: katkelma Irene Oljemarkin kirjeestä. 
107 Esim. KL 1/1906; 6/1906; KL 5/1910 ja 7–8/1910. 
108 Salmi & Laakso, 2005, 195–196; KL 4/1910, 87–88. P. Poikselkä: Viittaamisesta. 
109 Salmi & Laakso, 2005, 198–199. 
110 Salmi & Laakso, 2005, 197–198. 
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3. Matkapapin virkojen perustamisen ongelmat 

3.1 Kymmenen vuoden odotus 

Liberalismi ja yksilönvastuu olivat aatteita, joihin vedoten valtio 1800 -luvun lopulla supisti 

lainsäädännöllä vastikään seurakunnilta kunnille siirtynyttä köyhäinhoitorasitusta. Samaan ai-

kaan Euroopasta kantautui tietoja uudenlaisesta kristillisestä toiminnasta: diakonissalaitoksista 

ja sisälähetyksestä. Köyhyyttä vastaan toimiva kansalaistoiminta elpyi erityisesti kaupungeissa. 

Hyväntekeväisyydestä tuli naisten emansipaation yksi toteutumismuoto. Nähtiin, että Suo-

meenkin tarvittiin naisten kouluttamiseen, sairaanhoitoon sekä köyhien ja heikkojen auttami-

seen kristillisessä hengessä keskittyvää toimintaa.111 Vapaan kansalaistoiminnan myötä syntyi-

vät muun muassa raittiusliike, naisliike ja kasvava työväenliike.  Kirkon sisällä kansalaistoi-

minta vaikutti esimerkiksi merimieslähetyksen, pyhäkoulun, nuorisotyön sekä sisälähetyksen 

ja diakonian kehittymiseen yhdistystoimintana.112 

”Mitä Raamattu sanoo” oli aikakauden papiston kouluttajan ja henkisen johtajan, dog-

matiikan ja siveysopin professorin Gustaf Johanssonin (1844–1930) lempilause. Vuonna 1884 

tämä beckiläisen raamatuntulkinnan kannattaja nimitettiin Kuopion piispaksi. Samalla tar-

molla, jolla hän oli vastustanut mielestään epäraamatullisia uutuuksia, kuten monenlaista yh-

distystoimintaa, lestadiolaisuutta, Pelastusarmeijaa, raittiusliikettä tai naisten koulutusta, hän 

alkoi piispana edistää omaan opinkäsitykseensä kuuluvaa seurakuntadiakonian käynnistämistä 

hiippakunnassaan.113  

Vuonna 1890 Johansson esitti kirkon diakoniatyön olevan raamatullinen vastaus kunnal-

lisen vaivaishoidon riittämättömyyteen, olihan kirkon elämään alkuajoista lähtien kuulunut 

köyhien, orpojen ja sairaiden auttaminen. Senaatti vahvisti 1892 Johanssonin laatiman sääntö-

esityksen Kuopion hiippakunnan kirkollista diakonaattia eli seurakuntadiakoniaa varten. Mää-

rittelyn mukaan diakonaatti oli sisälähetystä, johon sisältyi köyhäin- ja sairaanhoitoa. Johans-

sonin diakoniakäsityksen selkeänä jatkona pidän Rantalan (2010) tavoin sitä, että juuri Kuopion 

hiippakunnan pappeinkokouksessa syyskuussa 1896 tuomiokapituli toi keskusteltavaksi aloit-

teen ”aistiviallisten lasten paremmasta hoidosta seurakunnan puolelta”. 114   Juuri tämä Johans-

sonin diakonianäkemys oli välillisesti vaikuttamassa matkapapin virkojen perustamiseen. 

 

 
111 Malkavaara 2015, 84. 
112 Malkavaara 2015, 87. 
113 Heikkilä & Heininen, 2017, 82–83; Virrankoski 2012, 268–269¸Kansallisbiografia: Gustav Johansson. 
114 Malkavaara 2015, 89; Itä-Suomen Sanomat, 25.09.1896, nro 76, 3; Rantala 2010, 37. 
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Asiaan perehtyneen valiokunnan mielestä eivät kaikki seurakunnat eivätkä kunnat olleet 

huolehtineet aistiviallisia koskevista velvollisuuksistaan. Valiokunnan mielestä seurakuntien 

papiston tulisi huolehtia aistiviallisten kouluttamisesta ja valvoa muutenkin heidän etuaan. Pap-

peinkokouksessa käydyssä keskustelussa Piippolan kirkkoherra, rovasti Niilo Karlsberg (1852–

1911) (myöh. Karilas) totesi, oman seurakuntaansa esimerkkinä käyttäen, ettei kyseessä ole 

pelkkä haluttomuus vaan myös erityisesti kuuromykille tarkoitettujen koulujen puute. Hän kiin-

nitti huomiota myös kuurojen sielunhoitoon todeten, ettei sitä oltu järjestetty kouluajan jälkeen 

millään tavalla. Karlsbergin ehdotuksesta pappeinkokous teki kirkolliskokoukselle esityksen 

sekä aistivialliskoulujen lisäämisestä, että kuuroja varten perustettavasta papinvirasta.115   

Pappeinkokouksen ehdotus sai kuuromykkäin koulujen opettajilta sekä kiittäviä että 

kriittisiä kommentteja. Mikkelin kuuromykkäin koulun opettaja Kosti Reponen kirjoitti asiasta 

heti kokouksen jälkeen ilmestyneessä Kuuromykkäin lehden pääkirjoituksessa mainitsematta 

kuitenkaan Kuopion kokousta. Reponen katsoi monen kuuromykän jäävän niin opetuksen kuin 

uskonnonharjoittamisen ulkopuolelle. Hänen mielestään valtion tulisikin palkata eri puolilla 

maata kiertävä, kuuroille jumalanpalveluksia ja rippikouluopetusta pitävä pappi, joka 

hengellisen työnsä ohessa myös ohjaisi kuuroja kouluihin.116 Reposen näkemys kuvastaa hyvin 

aikaa, jolloin sekä hengellinen että maallinen elämä olivat pohjimmiltaan koko yhteiskunnan 

vastuulla.  Samalla Reposen voi katsoa olleen jopa aikaansa edellä.  Kun maassamme vasta 

alettiin keskustella erityisten kuurojentyön pappien tarpeellisuudesta, hän luonnosteli jo 

matkapappien työnkuvaa ja työhön vaadittavia taitoja, joista tärkeimpinä hän piti kuurojen 

käyttämien erilaisten kommunikaatiomuotojen hallitsemista:  

Niinkuin edellä olen maininnut, tulisi kuuromykkäin papin olla kaikin puolin tottunut ymmärtämään 

mykkäin kielen ja opetustavankin, voidakseen tulla toimeen tärkeässä tehtävässään huonoimmillakin 

lahjoilla varustetun mykän kanssa. Tämä on autettu taas sillä että halukkaalle papille annettaisiin 

valtioapurahoista apua, kuten kuuromyk. opettajaksi aikoville, voidakseen seurata esim. vähintäänkin 

yhden vuoden opetusta useammissa maamme mykkäkouluissa Esim. Kuopiossa, Mikkelissä ja 

Jyväskylässä. Silloin tutustuisi hän kaikkiin niihin eri opetustapoihin, joita kouluissamme käytetään. --- 

Että ei hänen tarvitsisi alituiseen läpi vuoden matkustella, myönnettäisiin hänelle sopivana vuoden-aikana 

viettää loma-aikaa joku viikko.117 

Kuopion kuurojenkoulun johtaja Kustaa Killinen puolestaan suhtautui varauksellisesti 

kuurojentyön papin virkaan kommentoidessaan pappeinkokousta Suomen Aistivialliskoulujen 

Lehdessä. Killisen mielestä maahan tuli ensin saada riittävästi kuuroille kouluja, oman papin 

ollessa vasta toissijainen tarve. Näkemystään hän perusteli sillä, ettei kouluja käymätön kuuro 

 
115 Itä-Suomen Sanomat, 25.09.1896, nro 76, sivu 3; Rantala 2010, 37–38. 
116 KL 6/1896, 81–84. Oma pappi kuuromykille. 
117 KL 6/1896, 83. Oma pappi kuuromykille. Kuopiossa oli kyseiseen aikaan tiukasti puhemetodiin perustuva 

koulu, Jyväskylässä opetettiin kouluiän selkeästi ohittaneita, eli ”yli-ikäisiä” viittomien avulla ja Mikkeli oli niin 

sanottu kirjoituskoulu. 
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hyötyisi papista. Kuurojenkouluissa jo työskentelevät papit pystyivät hänen mielestään 

huolehtimaan kuurojen sielunhoidosta, kunhan heille vain annetaan siihen ”runsaasti 

tilaisuutta.”118 Reponen vastasi seuraavassa Kuuromykkäin lehdessä Killiselle: 

Johtaja Killinen esittääkin tärkeitä syitä siihen että on aikaista oman erityisen papin hankkiminen 

kuuromykille, mutta meidän mielestämme ei pitäisi tuomoiseen väliaikaiseenkaan turvata. Sillä jos 

tuomoinen väliaikainen, koulun palveluksessa oleva pappi määrätään joskus tekemään semmoisia matkoja 

niin siihen me silloin saisimme tyytyä pitkiksi ajoiksi kentiesi vuosikymmeniksi. Parasta olisi heti asettaa 

erityinen pappi kuuromykkiä varten.119 

Vuoden 1898 elokuussa pidetyssä Jyväskylän yleisessä pappeinkokouksessa kuuromykkäin 

sielunhoidon järjestämisen otti esille Jyväskylän kuurojenkoulun johtaja, pastori Ernesti Juho 

Konstantin Luoma (1856-1930). Hänen alustuksensa sai aikaan polveilevan keskustelun 

kuurojen kristillisestä opetuksesta, mutta itse kuurojen sielunhoidon järjestämiseen Jyväskylän 

kokous ei lopulta ottanut kantaa.120 Keskustelu kuurojen omasta sielunpaimenesta oli joka 

tapauksessa avattu. 

Kuopion pappeinkokouksen aloitetta käsiteltiin kirkolliskokouksessa vuonna 1898. 

Pitkän keskustelun jälkeen kokous hyväksyi esityksen, ”että kirkolliskokous alamaisesti anoisi 

Keisarilliselta Majesteetilta toimenpidettä siihen suuntaan, että asetettaisiin valtion palkkaama 

kiertävä pappi maamme aistiviallisia varten.” Vaikka esityksessä puhuttiin aistiviallisista 

yleensä, niin kokouksen puheenvuoroissa katsottiin pappia tarvittavan nimenomaan 

kuuromykkien parissa, jotta nämä ”heille tajuttavalla kielellä saisivat jotakin opetusta 

kalliimmassa asiassa.”121 

Perusteluita kuurojenpapin palkkaamiseen nimenomaan valtion varoista ei esitetty. 

Näkemys valtion palkkaamasta kuurojentyön papista tulee ajan lehdissä esiin itsestään 

selvyytenä, josta ei edes keskusteltu. Kuurojenyhdistyksissä ehdotettiin ajoittain sielunhoitajan 

palkkaamista vapaaehtoisten lahjoitusten turvin, mutta yhtäkään argumenttia ei esitetty sen 

puolesta, että papinvirka kustannettaisiin kirkon varoin. 

Eräs syy siihen, miksi kuurojentyöhön keskittyvän sielunhoitajan palkkaaminen katsottiin 

valtion tehtäväksi, johtui ilmeisesti ensimmäisen valtion ylläpitämän kuurojenkoulun, eli Turun 

kuuromykkäinkoulun säännöistä, jotka velvoittivat koulun johtajan pitämään loma-aikoina 

jumalanpalveluksia eri puolilla maata.122 Kun tämä viittomakielellä opetusta antanut koulu 

uudistusten myötä lakkautettiin 1898, päättyi myös johtajan sielunhoitovelvoite. Koulun 

 
118 SAL 10/1896, 150–154 Aistiviallisten opetus-asia Kuopion pappeinkokouksessa. 
119 KL 7/1896, 110 Pieniä tietoja.   
120 SAL 9/1898, nro 9, 138; Wiipurin Sanomat, 09.08.1898, nro 212, sivu 3. Pappeinkokous Jyväskylässä. 
121 Uusi Savo 20.09.1898, nro 216, sivu 2. Kirkolliskokous. Istunto syysk. 14. pnä klo 14 p:llä. Aistiviallisten 

lasten hoito. 
122 Harjula 1996, 83; Rantala 2011, 42.  
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viimeinen johtaja, Adolf Eliel Nordman (1851–1918) lähetti kouluhallitukselle tiedustelun, 

miten asia jatkossa järjestettäisiin. Valtiolla oli siten samaan aikaan käsiteltävänään kuurojen 

sielunhoidon järjestämistä koskien kaksi eri aloitetta. Senaatti päätti marraskuussa 1898, 

kouluylihallituksen anomuksesta, antaa Nordmanille ja Jyväskylän kuurojenkoulun johtajalle, 

pastori Luomalle, tehtäväksi kahden seuraavan vuoden ajaksi kuurojen jumalanpalvelusten 

pitämisen loma-aikoina eri puolilla maata korvausta vastaan. Päätöksen perusteluna oli 

kuurojen sielunhoidon vakinaisen järjestämisen keskeneräisyys. 123 

Kirkolliskokouksen esitys puolestaan eteni valtion päätöksenteossa hitaasti, pitkälti 

maassa alkaneiden kaikkea päätöksentekoa hidastaneiden venäläistämistoimien takia.124 

Loppuvuodesta 1899 senaatti käsitteli asiaa ensimmäisen kerran. Tuolloin esityksestä 

pyydettiin lausunnot tuomiokapituleilta ja kouluylihallitukselta. Kaikki tuomiokapitulit 

kannattivat esitystä, niin myös kouluylihallitus tietyin varauksin. Kevättalvella 1901, kun asia 

oli seuraavan kerran esillä senaatissa, siihen ei kuitenkaan suostuttu ja Luoman ja Nordmanin 

loma-aikoina tapahtuvaa kuurojen sielunhoitovaltuutusta jatkettiin toistaiseksi.125 

Myös kuurot tekivät vuosisadan vaihteessa useita aloitteita valtiovallalle omien 

vakituisten sielunhoitajien saamiseksi. Tampereen kuuromykkäin yhdistys otti asiaan kantaa 

1899 ja Helsingissä vuonna 1900 kokoontunut Suomen kuurojen toinen yleinen kokous laati 

senaatille anomuksen kahden kuurojen matkapapin viran perustamisesta.126 

Vuoden 1903 kirkolliskokous sai käsiteltäväkseen uuden esityksen ”matkasaarnaajan 

asettamista kuuromykkäin sielunhoitoa varten.” Tällä kertaa keskustelu ei enää pyörinyt viran 

tarpeellisuuden ympärillä, vaan viran tai virkojen toimenkuvassa. Yksimielisyys ainakin lehtien 

perusteella näytti vallitsevan itse matkapapin tai pappien tarpeellisuudesta. Esille otettiin muun 

muassa vertailulukuja muihin Pohjoismaihin. Norjassa ja Tanskassa jo oli omat kuurojenpapit. 

Ruotsissa kuuroille ei omaa pappia ollut ja Ruotsi näyttäytyikin varoittavana esimerkkinä:  

On Ruotsin noin 5000: teen nousevain kuuromykkäin asema paljoa epäedullisempi, kun ei heillä vielä ole 

pappia, ja siellä valitetaan joko siitä, että varsinkin vanhemmat kuuromykät jatkuvasti pakanallistuvat tahi 

että joutuvat lahkolaisten ja varsinkin pelastusarmeijan käännytystoimen alaisiksi, niin että noin 1,500 

Ruotsin kuuromykkää nykyään kuulunee pelastusarmeijaan. 
127 

 
123 KL 7/1898, 109. Pieniä tietoja; Suomen kirkon julkisia sanomia, 01.12.1898, nro 12, sivu 148. Tietoja 

tapahtumista Keisarillisen Senaatin kirkollisasiain toimituskunnasta; Rantala 2010, 43–44. 
124 Murtorinne 1995, 13. 
125 Rantala 2010, 44–45. 
126 KL 2/1899, 31 Pieniä tietoja; KL 5/1900, 72–74 Kuuromykkäin sielunhoidosta; KL 7–8/1900, 102–103. 

Suomen kuuromykkäinliitto; Salmi & Laakso 2005, 214; Rantala 2010,  
127  SAL 7/1903, 109–117. Kuuromykkäin sielunhoitoa koskeva kysymys viime Kirkolliskokouksessa; KL 

9/1903, 107–109. Pieniä tietoja. Kuuromykkäin sielunhoito; Harjula, 1996, 83–84. 
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Valtiovalta sai samoihin aikoihin matkapappiasiasta uusia anomuksia myös kuurojen taholta. 

Helsingin Kuuromykkäinyhdistyksen myötävaikutuksella senaatille lähti asiasta kaksi 

kirjelmää, joista toinen toimitettiin 1904 Kuurojen ystävien ja toinen 1905 kuurojen nimissä. 

Kuurojen esitykseen kerättiin allekirjoituksia eri puolilta maata ja tuloksena oli parin 

kuukauden aikana yli kaksisataa nimeä. ”Kuuromykkäin ystävien ja suosijoiden anomuksen” 

allekirjoittajia oli puolestaan 129 ja heistä useat olivat tuon ajan nimihenkilöitä. 

Allekirjoittajina oli kirkonmiesten ja kuurojenkoulujen opettajien lisäksi muuan muassa 

Mathilda Wrede ja useita Wreden suvun jäseniä, vapaaherratar Sophie Mannerheim ja 

diakonissalaitoksen ylilääkäri Ossian Schauman puolisoineen. Kuurojen ystävien senaatille 

osoittama anomus kahden kuuromykkäin sielunhoitajan saamiseksi uutisoitiin laajasti eri 

sanomalehdissä.128  Mielestäni huomionarvoinen yksityiskohta Kuurojen ystävien 

anomuksessa oli se, että hakemuksen allekirjoittajissa oli myös Pelastusarmeijan upseereja. Siis 

juuri niitä lahkolaisia, joiden voimistunutta vaikutusta Kirkolliskokous vuonna 1903 oli pitänyt 

yhtenä tärkeänä syynä kuurojen oman sielunhoitajan saamiseksi.   

Anomuksista huolimatta asia ei edelleenkään sanottavasti edennyt. Niinpä Kuurojen 

kolmas yleinen kokous kesäkuussa 1905 uusi sielunhoitajien saamista koskevan anomuksen 

todettuaan, ettei valtiovallalle lähetettyihin useisiin anomuksiin ollut tullut vastausta.129  

Senaatti tuskin tahallaan asiaa hidasteli, sillä emämaan ulko- ja sisäpolitiikan kiristynyt 

tilanne viivästytti yleisesti päätöksien tekemistä. Vuosisadan vaihde oli epävarmaa ja levotonta 

aikaa. Venäjällä vallitsevaksi ideologiaksi vuosisadan vaihteen tienoilla oli noussut niin sanottu 

yhtenäistämispolitiikka, mitä Suomen näkökulmasta katsottuna kutsutaan sortopolitiikaksi. Sen 

periaatteena oli kiristyneessä ulkopoliittisessa tilanteessa suuren maan vahvistaminen 

yhtenäistämällä eri osat ja saattamalla kaikkialla voimaan yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö. 

Suomessa yhtenäistämispolitiikan kärkihahmona oli 1898 kenraalikuvernöörin virkaan nimetty 

Nikolai Ivanovitš Bobrikov (1839–1904).130  

Pinnan alla kyteneet jännitteet puhkesivat Venäjällä lokakuussa 1905 

ennennäkemättömän laajan yleislakon ja levottomuuksien muodossa. Yleislakko, minkä osana 

voidaan pitää myös Suomen marraskuista suurlakkoa, sai keisarin taipumaan yhteiskunnallisiin 

 
128 KL 2/1905, 30. Pieniä tietoja; KL 6–7/1905, 84. Kertomus Helsingin Kuuromykkäinyhdistyksen toiminnasta 

vuonna 1904; Ignatius, 1945, 32–33; Salmi ja Laakso 2005, 215.  

Kuuromykkäin ystävien ja suosijoiden anomuksen uutisoi tuoreeltaan 1.6.1904 Helsinfors Posten, liittäen 

mukaan myös allekirjoittaneiden nimilistan. Asiasta kirjoittivat myös useat muut sanomalehdet  kesäkuun alussa 

1904. Esim. Päivälehti, Aamulehti, Tampereen Uutiset, Uusi Aura, Kaiku, Hufvudstadsbladet. Nimilistaa ei 

kuitenkaan muualla julkaistu. 
129 KL 6–7/1905, 84; SAL 6–7/1905, 92. 3:as yleinen kuuromykkäin kokous; Salmi ja Laakso 2005, 215. 
130 Nygård & Kallio 2003, 547–552. 
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uudistuksiin ja helmikuun manifestista 1899 alkaneet routavuoden päättyivät poliittisen 

ilmapiirin vapautumiseen.131 Valtiopäiväjärjestys uudistettiin niin, että säätyvaltiopäivistä 

siirryttiin kansanedustusjärjestelmään. Samalla maahan tuli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. 

Uudistukset olivat mittavia, vaikka lait tuli edelleen vahvistaa keisarilla, jolla oli myös 

eduskunnan hajotusoikeus.132 Monien muiden uudistusten ohessa myös matkapappien virat 

saatiin vihdoin perustettua. Heinäkuun viidentenä päivänä 1906 määräsi Keisarillinen 

Majesteetti virallisesti kahden kuurojenpapin virat täytettäväksi. Lokakuussa 1907 maa jaettiin 

senaatin päätöksellä kahteen kuurojen matkapapin alueeseen. Läntiseen piiriin kuuluivat Turun, 

Porin, Vaasan ja Oulun läänit Kajaanin kihlakuntaa lukuun ottamatta. Läntisen piirin 

matkapapin virkapaikaksi määrättiin Nikolainkaupunki, eli nykyinen Vaasa. Loppuosa maata 

kuului itäiseen piiriin, jonka matkapapin virkapaikkana oli Helsinki. Matkapappien 

toimenkuvaksi määriteltiin jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten 

suorittaminen tuomiokapitulille esitetyn matka- ja työsuunnitelman mukaan. Virkoihin 

kelpoisiksi katsottiin sellaiset suomea ja ruotsia taitavat papit, joilla oli kuurojenkoulusta saatu 

todistus viittomakielen hallinnasta.133 

Rantala (2010) kiinnitti tutkimuksessaan huomiota siihen, että kuurojen papin viran 

perusteluina käytettiin samoja argumentteja kuin sisälähetyksen kohdalla.134 Sisälähetyksellä 

nähtiin Suomessa alusta alkaen kahtalainen tehtävä: toisaalta missionaalinen toisaalta 

karitatiivinen.135 Matkapappien työnkuvassa näkyy selviä ja kiistämättömiä yhtäläisyyksiä 

sisälähetyksen pioneerin, Otto Lillqvistin (myöh. Aarnisalo) (1864–1942) vuonna 1899 

ilmestyneessä ohjelmakirjasessaan Suomen kirkon diakoniakysymys muotoilemien diakonin 

työtehtävien kanssa. Lillqvistin mukaan diakonien tuli olla valmiita tarttumaan työhön kuin 

työhön. Hän kuvaili diakonia monipuoliseksi kiertävän laupeudentyön harjoittajakai, joka 

huolehtisi kaikenlaisista sielun ja ruumiin puolesta hätääntyneistä pitäen silmällä erityisesti 

opetuksen ja kasvatuksen puutteessa olevia lapsia.136  Matkapappien laaja-alaisessa 

työnkuvassa on paljon samankaltaisuutta.  

Itse näen matkapapin viran perustamisvaiheessa käytetyissä puheenvuoroissa myös 

pakanalähetyksellistä lähestymistapaa etenkin kysymyksessä matkapapin käyttämästä kielestä: 

kuurot nähtiin – vaikkakin ilmeisesti tahattomasti – oman kulttuurinsa edustajina. Tämän 

 
131 Virrankoski 2012, 280–284; Nygård & Kallio 2003, 561–564. 
132 Murtorinne 1995, 16–17. 
133 Salmi ja Laakso 2005, 215; Rantala 2010, 55–56. 
134 Rantala 2010, 35–36, 80–81;  Rantala 2011, 41. Rantala & Kettunen 2011, 37. 
135 Kansanaho 1964, 12; Murtorinne 1995, 68–69. 
136 Penttinen 2018, 113–115. 
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vuoksi heille oli julistettava evankeliumia omalla kielellään: viittomakielellä. Juuri 

kielikysymyksen katsottiin vaativan kuurojentyöhön omia työntekijöitään. Esimerkiksi 

Kuuromykkäin lehdessä matkapapin kuvattiin tekevän nimenomaan lähetystyötä 

kuuromykkäin keskuudessa.137 Sama asenne kuuromykkäin parissa tehtävästä hengellisestä 

työstä nimenomaan lähetystyönä tulee ilmi laajemminkin sekä kuurojenopetuksen että kuurojen 

parissa tapahtuvan auttamistoiminnan piirissä.138 

3.2 Matkapappien virkojen ensimmäiset hoitajat  

Papiston sosiaalinen tausta muuttui olennaisesti 1800 -luvun lopulla. Aikaisemmin kirkon 

virkaan oli perinteisesti hakeutunut etupäässä ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä säätyläisperheiden 

poikia. 1860–70 -lukujen taitteessa alkoi kuitenkin kehityssuunta, jonka myötä teologian 

ylioppilaat eli kirkon tuleva papisto alkoi voimakkaasti alaluokkaistua. Vuosisadan lopulla 

virkaan vihittävät papit olivat huomattavasti aikaisempaa useammin suomenkielisistä 

talonpoikaiskodeista ja 1890 -luvulle tultaessa alkoi opiskelijoita tulla myös torppari- ja 

työläistaustaisista kodeista.139 Tämä yhteiskunnallinen muutos näkyy myös ensimmäisten 

matkapappien taustassa. 

3.2.1 Jalmari Vesenterä 

Frans Jalmari (Hjalmar) Vesenterä syntyi elokuun 28. päivänä 1881 Nurmijärven seurakunnan 

Hyvinkään kylässä jarrumies (bromsare) Vaseniuksen perheeseen. Ylioppilaaksi hän pääsi 

Turun suomalaisesta lyseosta 1901 ja valmistui viisi vuotta myöhemmin papiksi arvosanalla 

approbatur. Opiskeluaikanaan hän vaihtoi sukunimensä Vaseniuksesta suomalaiseksi 

Vesenteräksi. Vielä toukokuussa 1905 Helsingin jumaluusopillisessa tiedekunnassa hän suoritti 

ruotsin kielen kielinäytteen nimellä H. Wasenius, mutta jo seuraavan vuoden toukokuussa 

jumaluusopillisen erotutkinnon saavutti Frans Jalmari Vesenterä (ent. Vasenius).140 

Nimenvaihdoksen hän teki ilmeisesti yhdessä kaksoisveljensä Artturin kanssa.141 

Kuuroihin ja viittomakieleen Vesenterä oli tutustunut jo varhain, sillä yksi hänen 

veljistään oli kuuro. Tämän lisäksi hänen lapsuuskotinsa pihapiirissä oli kouluvuoden aikana 

ollut majoitettuna Turun Kuurojenkoulun oppilaita, joiden kanssa Vesenterä leikki oppien 

samalla viittomakieltä.142 Alkuperäisenä tavoitteena hänellä opiskelemaan lähtiessään oli 

 
137 KL 7/1907, 98. J. Sundberg: Pappiskysymyksemme. 
138 Plit 1986, 113; KL 6/1896, 82 Oma pappi kuuromykille; SAL 6–7/ 1905, 23. 
139 Luukkanen 2009, 45; Heikkilä & Heininen, 2017, 80. 
140 Suomen kirkon julkisia sanomia 5/1905, 54 ja 5/1906, 65. 
141  KL 4/1916, 41. Pieniä tietoja. 
142  TfD 3/1916, 21. Jalmari Vesenterä. 
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kuurojenkoulun opettajan pätevyyden hankkiminen. Tämän vuoksi hän seurasi opetusta Turun 

kuurojenkoulussa lukuvuonna 1903–04. Kun senaatti vuonna 1906 antoi asetuksen kuurojen 

matkapapin virasta, seurasi Vesenterä virkaan vaadittavan pätevyyden saadakseen opetusta 

myös Pietarsaaren viittomakoulussa ja Kuopion puhekoulussa. Opiskeluaikanaan hän oli 

toiminut Helsingin Kuuromykkäin yhdistyksessä sekä vastaperustetun Suomen Kuuromykkäin 

Liiton keskushallituksen suomenkielisenä sihteerinä.143  

Valmistumisensa jälkeen Vesenterä ehti työskennellä lyhyen aikaa Koivulahden vt. 

kirkkoherrana, siirtyi sieltä Pietarsaaren kirkkoherranviran väliaikaiseksi saarnaajaksi 

1.9.1906, Purmon vt. kirkkoherraksi 1.5.1907 ja Kuopion papiston apulaiseksi 1.9.1907.144 

Kirkollisissa viroissa toimiessaankin hän säilytti yhteyden kuurojen kanssa. Pietarsaaressa 

ollessaan hän esimerkiksi piti kuurojenkoulun oppilaille rippikoulua ja konfirmoi heidät. Hän 

osallistui myös Pohjoismaiseen kuurojenkongressiin elokuussa 1907.145  

Kun Läntisen piirin matkapapin tehtävä julistettiin haettavaksi, Vesenterä haki sitä 

yhdessä Oulun papiston apulaisen, kuuromykkäinkoulun opettajan Kustaa Adolf Nymanin 

kanssa. Vesenterä nimitettiin viran väliaikaiseksi hoitajaksi 1.1.1908 alkaen.  Vakituista virkaa 

hän ei kuitenkaan saanut, sillä siihen nimettiin Nyman lokakuun alusta 1908 alkaen. Hakijat 

olivat olleet hyvin tasaväkisiä sekä virkavuosiltaan että kokemukseltaan. Ainut selkeä ero 

heidän välillään muodostui siitä, että Vesenterä oli suorittanut teologisen erotutkinnon lisäksi 

kansakoulunopettajan tutkinnon, kun Nymanilla oli kuurojenkoulun johtajan tutkinto.146  

Kuopion kuurojenkoulussa harjoitellessaan Vesenterä tutustui tulevan vaimonsa, 

oululaisen Elli Heikinheimon, alkuperäiseltä nimeltään Heikel, (1883–1956) kanssa. He 

avioituivat vappuna 1908 ja heille syntyi kaikkiaan neljä lasta.147  

Vesenterä valittiin Ulvilan kirkkoherran apulaiseksi 1.12.1908 lukien. Asuinpaikkana 

Vesenterän perheellä oli Pori missä hän piti kuuroille kerran kuukaudessa 

jumalanpalveluksia.148 Samoin hän toimi myöhemmilläkin virkapaikoillaan. Vuosina 1910–

1912 Vesenterä oli opettajana Kotiniemen kasvatuslaitoksessa Mäntässä.149 Uudenkaarlepyyn 

kappalaiseksi hänet valittiin 1912 ja tässä virassa hän oli kuolemaansa asti. Kun Tampereen 

yleisessä Kuurojenkokouksessa 1913 esitettiin kahden uuden matkapapin viran perustamista, 

ottivat usean kaupungin kuurojenyhdistykset Vesenterään yhteyttä toivoen hänen hakevan 

 
143  KL 1908, 129; Pastori Jalmari Vesenterä; KL 3/1916, 21. Jalmari Vesenterä. 
144  Neovius 1908, 179. 
145 TfD 3/1916, 21. Jalmari Vesenterä. 
146  Rantala, 2010, 61–62; KL 10/1908, 129. Pastori Jalmari Vesenterä. 
147 TfD 3/1916, 21. Jalmari Vesenterä. 
148  KL 11/1908, 159; Suomen kirkon julkisia sanomia 11/1908, 150. 
149 KL 3/1910, 66. Tietoja kotimaasta. Kotiniemen kasvatuslaitos on nykyisin Vilppulan vankila. 
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mahdollisesti avautuvaa virkaa. Tämä toive jäi toteutumatta, sillä Vesenterä kuoli 1916 ennen 

uusien virkojen avautumista.150 Tidskrift för Döfstumma -lehdessä olleen muistokirjoituksen 

mukaan kuolema ei tullut läheisille yllätyksenä, sillä Vesenterällä oli parantumaton syöpä. Hän 

ei enää ollut toipunut ennen joulua 1915 tapahtuneesta leikkauksesta, vaan oli viettänyt 

viimeiset elinkuukautensa vuoteenomana.151 

3.2.2 Hugo Nyberg 

Keskisuomen Laukaan pitäjässä kauppiaanpoikana 16.10.1873 syntynyt Hugo Henrik Nyberg 

pääsi ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta 1892 ja valmistui jumaluusopillisesta tiedekunnasta 

1898 arvosanalla cum laude.152 Nyberg palveli Mikkelin kirkkoherran apulaisena syyskuun 

alusta 1899 ja sen jälkeen Ristiinan virkaa tekevänä kirkkoherrana ja vt. kappalaisena 19.6.1900 

alkaen. Hän suoritti vuonna 1902 pastoraalitutkinnon arvosanalla ”kiittäen hyväksytään”.  

Tämän jälkeen hän toimi Mikkelin kirkkoherran apulaisena kesäkuun alusta 1902 ja Mikkelin 

maaseurakunnan virkaa tekevänä kirkkoherrana syyskuusta 1905 alkaen.153 Papin toimensa 

ohella Nyberg oli seurannut kuurojen opetusta Mikkelin ja Jyväskylän kuurojen kouluissa ja 

konfirmoinut Mikkelin kuurojenkoulun oppilaita. Mikkelin kuurojenkoulu oli niin sanottu 

kirjoitus- ja viittomametodia käyttävä koulu, jonka oppilaat olivat aistivialliskoulun 

jakojärjestelmän mukaisesti taidoiltaan alimpiin, eli C- ja D-luokkiin kuuluvia.154  

Nyberg oli itäisen piirin kuuromykkäin matkapapin viran ainut hakija ja hänet valittiin 

tammikuun alusta 1908 virkaan väliaikaisesti samoin kuin läntisessä piirissä Vesenteräkin. 

Nybergin virkasuhde vakinaistettiin jo toukokuun alusta 1908 ja hän hoiti matkapapin virkaa 

kuolemaansa asti.155 Vuonna 1930 Nyberg sai rovastin arvonimen.156 

Vahvaksi taiteilijaluonteeksi kuvattua, selkeän lahjakasta Nybergiä kiinnostivat niin 

musiikki kuin kirjoittaminen. Hän sävelsi hengellisiä lauluja ja johti neljänkymmenen vuoden 

ajan Helsingin NMKY:n kuoroa.157 Opiskeluaikanaan hän oli kuulunut myös teologian 

opiskelijoiden Kyyhkynen-lehden toimituskuntaan.  Kuuromykkäin Lehden toimitussihteerinä 

hän oli vuodesta 1908 ja päätoimittajana vuodesta 1928 alkaen. Lisäksi hän toimi vuodesta 

1925 alkaen Tidskrift för Döfstumma -lehden toimitussihteerinä.158 Lehtityön ohella hän laati 

 
150 TfD 3/1916, 22. Jalmari Vesenterä; Godenhjelm 1916, 144. 
151 TfD 3/1916, 21. Jalmari Vesenterä. 
152  Godenhjelm 1927, 242; Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/ Laukaan seurakunnan arkisto - Syntyneiden 

ja kastettujen luettelot 1854–1879, jakso 189: 1873, 1874. 
153  Neovius 1908, 143.  
154 Salmi ja Laakso 2005, 165–166; Wallvik 2001, 187. 
155  Rantala, 2010, 60–61; Vartio 2011, 90. 
156  Godenhjelm 1935, 51.  
157  KL 10/1935, 109; Wallvik 2005, 130. 
158  Rantala 2010, 117; Luukkanen 2005, 443. 
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kuuroille tarkoitettuja helpotetulla kielellä kirjoitettuja kertomuskirjasia ja muokkasi Lutherin 

katekismuksen ja kristinopin yksinkertaisempaan muotoon. Viimeksi mainittu julkaistiin sekä 

suomeksi että ruotsiksi ja sitä hyödynnettiin kuurojen opetuksessa aina 1970 -luvulle saakka.159 

Nyberg oli vahva vaikuttaja kuurojentyöhön perustetuissa yhdistyksissä. Hän teki myös 

useita opintomatkoja Eurooppaan tutustuakseen kuurojentyöhön eri maissa. Näitä matkoja 

tapahtui ainakin Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan, Sveitsiin, Belgiaan, Saksaan ja 

Tshekkoslovakiaan. Hän loi hyvät suhteet eri Pohjoismaissa toimivien matkapappien kanssa ja 

osallistui  ulkomaalaisiin kuuromykkäin kongresseihin.160 

Nyberg avioitui vuonna 1901 jyväskyläläissyntyisen Mikkelin kuuromykkäinkoulun 

voimistelunopettajan Helmi Amanda Länkelän (1876–1935) kanssa. Helmin isä, Jaakko 

(Jacob) Länkelä (1833–1916) oli Jyväskylän seminaarin äidinkielen lehtori ja monipuolinen 

vaikuttaja niin kaupungin liike-elämässä kuin politiikassakin. Helmi Nyberg toimi myöhemmin 

voimistelunopettajana Helsingin uudessa yhteiskoulussa ja osallistui yhdistystoimintaan muun 

muassa Suomen naisten liikuntakasvatusliitossa. Hän oli miehensä tavoin mukana myös 

Kuuromykkäin Liiton ja Kuuromykkäin auttajayhdistyksen toiminnassa.  Lisäksi hän toimi 

Helsingin kuurojenkoulun tyttöjen voimistelun tuntiopettajana, piti kuuroille voimistelukerhoa, 

järjesti juhlia ja säesti uruilla Helsingissä pidettyjä kuurojen jumalanpalveluksia. 

Urkujensoittoa eivät kuurot itse tosin kuulleet, mutta he pystyivät kokemaan, miten vaimon 

säestys auttoi ja tuki pastori Nybergiä. Helmi Nyberg kuoli 58-vuotiaana, vain muutamaa 

kuukautta ennen miestään. 161    Nybergien avioliitto oli ilmeisesti lapseton, sillä kummankaan 

puolison muistokirjoituksissa ei mainita lainkaan lapsia. 

3.2.3 Kustaa Adolf Nyman 

Kustaa Adolf Nyman syntyi 28.1.1880 Hämeenlinnan maaseurakunnassa Kaarlo ja 

Henriikka Nymanin perheeseen. Isän ammatiksi seurakunnan tiedoissa merkittiin: ”Parolan 

ittellinen”. Ylioppilasmatrikkelissa isän ammatiksi oli merkitty muurari.162 Ylioppilaaksi 

Nyman kirjoitti Hämeenlinnan lyseosta 1899 ja suoritti kasvatusopillisen erotutkinnon 1904. 

Huhti-toukokuussa 1904 Nyman oli lyhyen aikaa Turun kuuromykkäin koulun opettajana. 

Papiksi hänet vihittiin 9.1. 1906 ja määrättiin samalla Oulun papiston apulaiseksi. Oulussa hän 

oli työskennellyt jo syksystä 1904 alkaen suorittaen Kuuromykkäin koulussa ”tietopuolisen 

 
159  Rantala 2010, 96–97; Godenhjelm 1927, 242. 
160 KL 10/1935, 110.  Huugo Henrik Nyberg. 
161 Ojala, 1986, 104;  Wallvik 2005, 130; KL 6/1930, 35–36. Helmi Nyberg; KL 11/1908, 159. Tietoja 

kotimaasta. 
162 Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/ Hämeenlinnan maaseurakunnan arkisto - Syntyneiden ja kastettujen 

luettelot 1854–1890, jakso 123, sivu 232–233: 1880 Tammikuu – Helmikuu; Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899.  
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tutkinnon sekä käytännön opettajan kokeet kelpoisuutta varten vakinaiseen opettajan ja 

johtajan virkaan kuuromykkäin koulussa, jossa opetusta annetaan puhemetodilla, 

arvolauseella laudatur”163 

Kesäkuun alussa 1906 Nyman siirtyi Maaningan kirkkoherran apulaiseksi, mutta palasi 

Ouluun saatuaan nimityksen sekä Oulun kuuromykkäin koulun opettajaksi, että Oulun papiston 

apulaiseksi. Lokakuusta joulukuuhun 1907 hän ”oman virkatoimensa ohessa” toimi lisäksi 

Oulun lääninvankilan virkaa tekevänä saarnaajana. Läntisen piirin kuuromykkäin 

matkapappina hän aloitti lokakuussa 1908.164  Nyman oli valittu viran vakinaiseksi hoitajaksi 

jo keväällä 1908, mutta läntisen piirin matkapapin virkaa tuolloin hoitaneen Vesenterän 

tekemien valitusten myötä lopullinen päätös siirtyi syksyyn.165 Vuoden 1909 ensimmäisessä 

Kuuromykkäin lehdessä hän saattoi vihdoin ilmoittaa: 

Olen ryhtynyt hoitamaan virkaani kuuromykkäin matkapappina läntisessä piirissä. Kuten tunnettua, kuuluu 

läntiseen piiriin Turun- ja Porin lääni, Vaasan lääni ja Oulun lääni. Oulun läänistä kuitenkaan Kajaanin 

kihlakunta ---- ei kuuluu läntiseen, vaan itäiseen piiriin. Asuntoni on Nikolainkaupungissa (Vaasassa) ja 

osoitteeni siellä: Koulukatu 50. Sydämellisesti tervetulleita ovat kaikki kuuromykät kotiini. Kun maaseu-

dulla asuvat kuuromykät tahtovat pappiansa luoksensa, voivat he kirjoittaa yllämainitulla osoitteella.166 

Läntiseen piiriin kuului näin Ahvenanmaan lisäksi läntinen rannikkovyöhyke Turusta Ouluun 

sekä Pohjois-Suomi Kainuuta lukuun ottamatta. Oulun lääniin sisältyi tuohon aikaan myös 

koko nykyinen Lapin lääni.  

Ohjesäännössä kuuromykkäin matkapapin matkustusvelvollisuudeksi oli määrätty 

kahdeksan kuukautta vuodessa. Tämä koetteli ilmeisesti Nymanin terveyttä, sillä hän joutui 

hakemaan virkavapautta terveydellisiin syihin vedoten ensimmäisen kerran vuonna 1910. 

Tuolloin hän oli sairauden vuoksi vapautettuna tehtävistään lähes neljä ja puoli kuukautta, 

huhtikuun alusta elokuun puoliväliin.167 Vuoden 1910 keväällä hän myös laati Turun 

hiippakunnan tuomiokapitulille anomuksen matkavelvoitteen lyhentämisestä kuuteen 

kuukauteen.168  

Useina myöhempinäkin vuosina Nyman haki virkavapautta nimenomaan kesäajalle.  

Joinakin vuosina virkavapaus myönnettiin terveydellisiin syihin vedoten, toisinaan taas 

yksityisasioiden hoitamista varten.  Esimerkiksi kesällä 1911 Nymanille myönnettiin 

virkavapautta 1.7.–15.8.1911 väliselle ajalle yksityisasioiden hoitamista varten ja vuonna 1913 

 
163  Godenhjelm 1927, 242; Neovius 1908, 144. 
164  Godenhjelm 1927, 242; Kotimaa, 15.12.1911, 10. 
165  Kotimaa 4.9.1908, sivu 2. 
166 KL 1/1909, 12–13. Kuuromykille läntisessä piirissä. 
167 Kotimaa -lehden numerot 11.4.1910, sivu 2; 11.05.1910, sivu 1; 13.6.1910, sivu 1. Kaikissa otsikkona: 

Hiippakunnan sanomia. 
168  SAL 4/1910, 70–71. Kuuromykkäin sielunhoidosta. 
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lähes samanpituiselle ajanjaksolle (16.6.–1.8.) ”terweyden hoitamista warten”. 169 Joulukuussa 

1921 Nymanille myönnettiin sairauden vuoksi kuukauden ajaksi vapautus 

matkustusvelvollisuudesta.170 Toisaalta elokuussa 1912 hänelle myönnettiin kahden viikon 

virkavapaus Tukholmassa pidettyyn pohjoismaiseen kuuromykkäin kokoukseen osallistumista 

varten.171  

Nyman halusi työskennellä kuurojen parissa, mutta matkapapin virka osoittautui 

terveyden kannalta raskaaksi. Tämän voi edellä mainitun lisäksi päätellä siitä, että hän haki eri 

puolilla maata avautuviin kuurojenkoulun johtajan tehtäviin.  Jo syksyllä 1909 hän lähetti 

hakemuksen Oulun kuurojenkoulun johtajan virkaan ja myöhemmin hän haki sekä Turun että 

Porvoon kuuromykkäinkoulun johtajan virkoja. Turun koulun johtajan virkaan hän oli jopa 

ensimmäisellä valitsijasijalla.172 Häntä ei valittu mihinkään näistä viroista. 

Kustaa Nyman perusti perheen varsin myöhään. Hän oli 40-vuotias avioituessaan vuonna 

1920 itseään kaksitoista vuotta nuoremman vaasalaisen kauppiaantyttären Edith Emilia 

Strömbladin (1872–1976) kanssa. Lapsia heille syntyi kolme. 173  

Tammikuun alussa vuonna 1926 Nyman aloitti Vaasan lääninvankilan saarnaajana, mutta 

koska uutta matkapappia ei heti saatu valittua, hän toimi edelleen oman toimensa ohessa myös 

kuurojen matkapappina. Edellisten lisäksi hän toimi vt. sotilaspastorina Kaartin 

Jääkäripataljoonassa Vaasassa 1.5.1926 alkaen.174  Vuosina 1933–47 Nyman toimi myös 

Vaasan suomalaisen Yhteiskoulun uskonnon ja filosofian alkeisopettajana.175 Rovastin 

arvonimen hän sai vuonna 1948. Rauhalliseksi ja rehdiksi luonnehdittu Nyman jäi vankilapapin 

työstä eläkkeelle vuonna 1953. Hän kuoli 28. helmikuuta 1964.176 

3.3 Lisää sielunhoitajia 

Pian ensimmäisten kuurojenpapin virkojen perustamisen jälkeen huomattiin, ettei kahden papin 

työpanos riittänyt alkuunkaan vastaamaan kuurojen sielunhoidon tarpeisiin. Liikenneyhteydet 

olivat 1900 -luvun alussa heikot ja kuurot asuivat hajallaan ympäri maata. Matkapappien ahke-

rasta matkustelusta huolimatta maaseudun kuurolta saattoi kulua vuosia, ennen kuin hän pääsi 

tapaamaan omaa pappiaan.177  

 
169  Kotimaa, 14.06.1911, nro 57, sivu 2; Kotimaa, 25.06.1913, nro 69, sivu 2. 
170  Uusi Aura, 02.12.1921, nro 325, sivu 3. 
171  Godenhjelm 1916, 78; Kotimaa, 02.08.1912, nro 84, sivu 2. 
172  Kaiku 12.11.1909, sivu 2; Uusi Suomi 5.10.1919, sivu 6; Uusi Suomi 17.10.1919, sivu 4. 
173  Björklund 1953, 414; KL 10/1920, 80. 
174  Godenhjelm 1927, 169, 242.  
175  Björklund 1953, 414.  
176 KL 4/1964, 4. Rovasti K. A. Nyman kuollut; Wallvik 2005, 130;  Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899, 709. 
177 Salmi & Laakso 2005, 217–218. 
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Suomen Kuuromykkäin Liiton neljäs edustajakokous 1913 Tampereella jätti kirkollisko-

koukselle ehdotuksen yhden tai kahden uuden matkapapin palkkaamiseksi. 178 Kuurojen esitys 

sai kirkolliskokouksen tuen ja asiaa valmistellut kirkolliskokouksen valiokunta yhtyi liiton kä-

sitykseen pappien liian suurista piireistä työn luonteeseen nähden. Valiokunta totesi, että Ruot-

sissa oli 5800 kuuroa varten palkattu seitsemän alueellista kuurojenpappia. Suomessa taas oli 

laskelmien mukaan 3570 kuuroa yhteensä 514 seurakunnan alueella. Kuurojenpapit ehtivät 

vuosittain vierailla vain 120 seurakunnassa ja enimmilläänkin tavata korkeintaan 1500 kuuroa. 

Kirkolliskokous ehdotti tämän vuoksi kahden uuden matkapapin viran perustamista niin, että 

maa jaettaisiin neljään piiriin.179 

Senaatti suhtautui kirkolliskokouksen ehdotukseen myönteisesti ja vuoden 1916 ohje-

säännön mukaan Suomi jaettiin neljään kuurojen matkapapin piiriin. Piirijako noudatti tuol-

loista hiippakuntajakoa. Näin jokainen hiippakunta sai oman kuurojenpapin. Toimipaikoiksi 

päätettiin Nikolainkaupunki (Vaasa), Helsinki, Viipuri ja Oulu. Matkapapin toimenkuva säilyi 

entisellään.180  Palkkasummakin pysyi samana: sekä vuosina 1907 että 1916 matkapapin pal-

kaksi määriteltiin 5000 mk ”ynnä 500 mk korotus 5, 10 ja 15 vuoden jälkeen sekä päivärahat 

ja matkakustannukset matkustussäännön 7 luokan mukaan.”181 Rahamuseon sivuilla olevan ra-

hanarvolaskurin mukaan matkapapin vuodessa ansaitseman palkan arvo aleni näin kymmenessä 

vuodessa lähes puoleen.182  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
178 KL 4/1913, 63–64. 
179 KL 10/ 1913, 178–180. Kirkolliskokous. 
180 Rantala 2010, 65–66; Salmi & Laakso, 2005, 218. 
181 Rantala 2010, 58; Godenhjelm 1916, 394. 
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43 
 

4. Matkapappien työkenttä 

4.1. Puolen Suomen sielunpaimenena 

Matkapappien työtehtävät oli määritelty senaatin vahvistamissa ohjesäännöissä. Niiden 

perusteella Turun ja Porvoon tuomiokapitulit laativat kumpikin piirinsä matkapapille omat 

ohjeensa, jotka eivät paljonkaan poikenneet toisistaan. Läntisen piirin matkapapin tuli 

noudattaa seuraavaa Turun arkkihiippakunnan 1908 vahvistamaa ohjeistusta: 

Kuuromykkien sielunhoitoa toimittaa matkapappi  

1) pitämällä kuuromykille yhteisiä jumalanpalveluksia;  

2) jakamalla heille Herran Ehtoollista;  

3) pitämällä rippikoulua ja laskemalla Herran Ehtoolliselle niitä kuuromykkiä, jotka katsotaan voivan tätä 

Sakramenttia nauttia; 

4) muilla papillisilla toimituksilla, joihin häntä pyydetään; 

5) pitämällä erityistä huolta siitä, että kuuromykät lapset saavat kristillistä opetusta ja kasvatusta;  

6) koettamalla elvyttää kullakin paikkakunnalla kuuromykkien tietoja kristillisyyden asioissa;  

7) valvomalla kuuromykkien sekä ruumiillista eitä hengellistä elämää, sitä varten käyden tarpeen ja 

tilaisuuden mukaan heidän kodissaan.183 

Matkapappien ”seurakuntien” koko oli pinta-alallisesti valtava, olihan koko maa jaettu kahden 

papin kesken. Turun arkkihiippakunnan alaisen läntisen piirin matkapapin asemapaikaksi mää-

rättiin Vaasa ja Porvoon hiippakunnan alaisen itäisen piirin papin tuli puolestaan asua Helsin-

gissä.184 Molempien hiippakuntien laatimissa alkuperäisissä työjärjestyksissä matkapappeja 

velvoitettiin matkustamaan vuosittain alueellaan kahdeksan kuukauden ajan. Matkasuunnitel-

mat tuli itäisessä piirissä ilmoittaa tuomiokapitulille vuodeksi etukäteen ja läntisessä piirissä 

puolivuosittain.185  

Tilaisuuksien sopiminen sekä paikallisen seurakunnan että kuurojenyhdistysten kanssa 

vaati etukäteissuunnittelua samoin kuin tilaisuuksista tiedottaminenkin. Siten pyrittiin saamaan 

hajallaan asuville kuuroille ajoissa tietoa matkapapin paikkakunnalle tulosta. Tietoja seuraavien 

kuukausien matkasuunnitelmista julkaistiin niin kuurojen lehdissä, kuin normaaleissa sanoma-

lehdissäkin. Lisäksi paikallisessa sanomalehdessä oli lähestyvästä vierailusta vielä erikseen 

joko oma ilmoitus tai maininta kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Työn vähitellen vakiintu-

essa ja tuttavapiirin kasvaessa pappi ilmoitteli tulostaan myös kirjeitse.186  

         Pitkäjännitteinen suunnittelu oli ymmärrettävää tiedonkulun takia. Samalla se rajoitti huo-

mattavasti pappien työtä, sillä jo yksikin sairaskäynti pakotti perumaan useita tilaisuuksia.187 

Tieto äkillisestä peruuntumisesta ei puolestaan ehtinyt kaikille ajoissa. Työn alkuaikoina lehti-

 
183 SAL 9/1913, 134. Kuuromykkäin matkapapit. 
184 Asetuskokoelma 1907, asetus 38/22.10.1907. 
185 Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje 421/12.3.1908; Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin 

kiertokirje 995/30.7.1908. 
186 Esim. KL, Aamulehti, Sanantuoja, Salmetar, Käkisalmen Sanomat, Rauman lehti 1909–1916. 
187 KL 3/1909, 44–47, 50; Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina 2010, 73. 
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ilmoittelukaan ei taannut sitä, että paikkakunnan kuuromykät olisivat olleet papin tulosta tie-

toisia. Sekä Nybergin että Nymanin kohdalla oli käynyt niin, ettei ketään tullut paikalle.188  

Eräällä paikkakunnalla Nyman ei tavannut edes kirkkoherraa, joten hän jäi epätietoiseksi, oliko 

paikkakunnalla kuuromykkiä lainkaan.  Nyberg puolestaan sai ensimmäistä kertaa Puolangalla 

käydessään kuulla, ettei etukäteen ilmoitettuun jumalanpalvelukseen voinut paikkakunnalta ke-

tään tulla siitä yksinkertaisesta syystä, ettei koko ”pitäjässä tunnettukaan muuta kuin yksi kuu-

romykkä, sekin koulua käymätön, asuva kaukana salolla, rämeiden, järvien ja jokien ta-

kana.”189 Oma ongelmansa oli myös se, että seurakunnissa jo vuosia jatkuneista tilastoinneista 

huolimatta kuurojen todellinen määrä oli usein yllätys. Jo Vesenterä oli joutunut huomaamaan, 

etteivät seurakuntien aistiviallisia koskevat luettelot pitäneet aina paikkaansa.  Kuuroiksi oli 

saatettu merkitä ihmisiä melko epämääräisin perustein. Nyberg valitteli samaa:  

Muutamat puheliaat Nurmeksen vaimot sanoivat vielä tuntevansa 2 km (kuuromykkää). Pyysin heitä vie-

mään minut heidän luokseen. Monta vaimoa ja paljon lapsia saattoivat minut eräisiin mökkeihin. Mutta 

niissä löysin 2 tylsämielistä poikaa. He kuulivat, eivät osanneet puhua, vaan olivat aivan tylsiä. ---Melkein 

joka paikassa tuodaan minun luokseni tylsämielisiä, sekä kaikenlaisia viallisia lapsia ja aikaihmisiäkin 

nähtäväksi.190 

Ainakin itäistä Suomea kiertävä Nyberg koki myös tilanteita, joissa kuurojenpappia tapaamaan 

saapuneiden ihmisten toiveet olivat ylimitoitetut. Saapuessaan ensimmäistä kertaa Suomussal-

melle 1910 Nybergin luo tuotiin pitkien tiettömien taipaleiden takaa kuuroja lapsia, ”siinä toi-

vossa, että nyt tulee toki kerrankin oikea mykkien lääkäri, joka avaa kuurojen korvat ja päästää 

valloilleen mykkäin kielet!”191 Toisinaan taas etukäteisilmoittelu oli kerännyt paikalle kuurojen 

sijasta lähinnä uteliaita ”katsomaan sitä uutta, kummallista tapausta, että kuuromykille pide-

tään jumalanpalvelus”.192 

           Tavallisesti kuuroille tarkoitettuja jumalanpalveluksia pidettiin vain silloin, kun matka-

pappi oli paikalla. Sellaisilla kaupunkipaikkakunnilla, joilla asui enemmän kuuroja, saattoivat 

papit käydä kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Maaseudulla asuvat kuurot sitä vastoin eivät pääs-

seet viittomakielellä pidettyyn jumalanpalvelukseen tai hartaustilaisuuteen edes vuosittain.  

Rantala (2010) mainitsee, Nymanin päiväkirjamerkintöihin viitaten tämän käyneen esimerkiksi 

 
188 Kirkkoherrat velvoitettiin tilastoimaan seurakuntansa alueella asuvat kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset. 

Näiden tilastojen perusteella Aistivialliskoulun tarkastaja laati tilastot maan aistiviallisista. Rantala 2010, 75, 

alaviite. 
189 Rantala 2010, 81; Honkkila 2000, 64. 
190 KL 7–8/1909, 111–112; Rantala 2010, 75. 
191 Honkkila 2000, 64. 
192 KL 8–9/1908, 120. Pieniä muistoja matkoiltani. 



 

45 
 

Porissa yleensä pari kertaa vuodessa, mutta Sievin pitäjässä suunnilleen neljän vuoden vä-

lein.193 Nyberg puolestaan kertoo 1915 Hyrynsalmelle ulottamastaan matkasta, joka kertomuk-

sesta päätellen oli vasta toinen matka, jonka hän oli tehnyt  näin pohjoiseen.194 

Kuuroille tarkoitettu hengellinen toiminta vaihtelikin huomattavasti eri paikkakuntien 

kesken. Matkapappien asemapaikoilla eli Helsingissä ja Vaasassa jumalanpalveluksia pidettiin 

aina papin ollessa paikkakunnalla. Turussa kuuromykkäinkoulun johtaja Nordman jatkoi jo 

1800 -luvun puolella alkanutta perinnettä ja piti jumalanpalveluksen kuuromykkäin yhdistyk-

sen tiloissa joka toinen viikko.195  Vesenterä jatkoi myös työtä kuurojen parissa kulloisellakin 

asuinpaikkakunnallaan, ensin Porissa, myöhemmin Vilppulassa ja Uudessakaarlepyyssä.196 

Vaasassa tilanne oli jumalanpalvelusten osalta poikkeuksellisen hyvä kaupungin kokoon näh-

den. Vaasan Palosaaren työläiskaupunginosassa, eli paikallisittain Präntööllä, kokoontui oma 

virkeä hieman yli kahdenkymmenen hengen kuurojen seurakunta. Tämän mahdollisti se, että 

Sulvan kirkkoherran leski, rouva (Hilda) Emilia Sandström (os. Pettersson) (1853–1930) oli 

käynyt Pietarsaaren kuuromykkäin koulussa opettelemassa viittomakieltä ja piti sunnuntaisin 

kuuroille jumalanpalveluksia sekä kerran viikossa lisäksi ompeluseurat.197 

Matkapapit tekivät työstään vuosittaisen koosteen, eli toimintakertomuksen, 

tuomiokapitulille. Toimintakertomusten muoto oli vapaa, joten eri pappien kertomuksista ei voi 

tehdä täsmällistä vertailua. Samankaltainen toiminta on voitu kirjata eri nimikkeen alle. Työn 

monipuolisuus tulee niistä kuitenkin selkeästi ilmi. Toimintakertomusten perusteella Nyman 

läntisen piirin matkapappina vieraili kirkollisvuonna 1909–1910 yhteensä 75 paikkakunnalla, 

tapasi 700 kuuromykkää, jakoi Herran ehtoollista 386 henkilölle, laski ripille 15 henkeä ja 

vieraili 88 kuuromykän kodissa. Seuraavana vuonna paikkakuntia oli kaksi enemmän, tavattuja 

kuuroja yhteensä 900, ehtoollista sai 461 henkilöä ja kotivierailuja kertyi 55 kappaletta.  

Vastaavasti Nyberg vieraili esimerkiksi kirkollisvuonna 1911–1912 yhteensä 60 

paikkakunnalla, ilmoitti tavanneensa 645 kuuromykkää, jotka eivät olleet sillä hetkellä 

kuurojenkoulussa. Koulujen oppilaita hän ei laskenut edellä mainittuun lukuun. Ehtoollista 

Nyberg jakoi kyseisenä aikana 280 hengelle.198  

Kokoontumispaikat vaihtelivat tilanteen ja paikkakuntien mukaan. Joillakin 

paikkakunnilla jumalanpalvelukset pidettiin kirkossa tai sakaristossa, toisinaan taas pappilassa 

 
193 Rantala 2010, 82. 
194 KL 8/1915, 72–74. 
195 KL 5/1914, 45. 
196 KL 3/1910, 66. Tietoja kotimaasta. 
197 Tuomi 1998, 17–18; SAL 1/1913, 5–6. 
198 SAL 9/1913, 134–135. Kuuromykkäin matkapapit. 
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tai kunnantalolla, kansakoulussa, kuurojenyhdistyksen tiloissa tai muussa sopivassa paikassa. 

Harvaanasutuilla seuduilla Itä- ja Pohjois-Suomessa kokoontumispaikkoja olivat tavallisesti 

kodit.199  

 Jumalanpalvelusten ympärille muotoutui hengellisen työn keskeinen rakenne, jota kaikki 

tutkimukseni kohteena olleet matkapapit näyttivät noudattaneen seurakunnissa vieraillessaan. 

Ennen jumalanpalveluksen alkua pappi pyrki saamaan selville paikalle kokoontuneiden kuuro-

jen hengellisen opetuksen tason ja tarpeet ”keskustelun kautta ja raamatullisia kuvia käyttäen”. 

Tällaisen keskustelun avulla selveni myös se, millaisia kommunikointikeinoja olisi paras juuri 

kyseisessä jumalanpalveluksessa käyttää. Alkukeskustelun jälkeen matkapappi sovelsi juma-

lanpalveluksia tilanteen ja kuulijakunnan mukaan. Jumalanpalveluksen jälkeen hengelliseen 

opetukseen tähtäävää kokoontumista jatkettiin tilanteen mukaan joko vapaamuotoisemman 

keskustelun tai hartauden merkeissä.200  

Kirkollisista toimituksista matkapapit mainitsivat kertomuksissaan lähinnä avioliittoon 

vihkimiset, joita kummallakin vakituisella papilla oli vuosittain muutamia. Syynä kirkollisten 

toimitusten painottumiseen juuri avioliittoon vihkimiseen olivat todennäköisesti etukäteen 

laaditut matkasuunnitelmat, joihin ennalta suunnittelemattomat toimitukset kuten hautajaiset 

eivät yksinkertaisesti sopineet. Mahdollisuuksien mukaan papit tekivät myös sairaskäyntejä. 

Esimerkiksi toukokuussa 1912 antamassaan toimintakertomuksessa Nyman sanoo tehneensä 

edellisen toimintavuoden aikana 56 kotikäyntiä, joista kymmenen oli ollut sairaan luona 

vierailuja. Nyman oli kokenut raskaana sen, ettei ehtinyt kuolemansairaan kuuron luokse eikä 

kuurolla näin ollen ollut kuolinvuoteensa ääressä ketään, joka olisi osannut lohduttaa häntä 

omalla kielellä. 201  

Vuonna 1913 yleinen valmisteluvaliokunta esitti kirkolliskokoukselle alun perin 

kuurojen taholta lähteneen aloitteen matkapappien määrän lisäämisestä. Valiokunnan esittämät 

perustelut antavat hyvän katsauksen matkapappien alkuaikojen työhön: 

Muodostuuhan sielunhoito kuuromykkien keskuudessa aivan toisenlaiseksi kuin terveaististen. 

Kuuromykkien elämä on usein kovin yksinäistä ja avutonta. Jo luonnonvikansa vuoksi ovat he kokonaan 

eristetyt esim. jumalanpalveluksesta seurakunnan yhteydessä ynnä muista tilaisuuksista, joita terveaistisilla 

on käytettävänään henkisen ja hengellisen kehityksensä hyväksi. Senpä vuoksi muodostuu matkapapin 

tehtävä paljon henkilökohtaisemmaksi kuin tavallisissa oloissa toimivan papin. Hänen tehtävänsä on kulkea 

piirinsä eri pitäjissä kuuromykkäin sielunhoitajana, koota heitä hartaustilaisuuksiin, toimittaa papillisia 

tehtäviä tarpeen vaatiessa sekä neuvolla ja työllä auttaa ja tukea kuuromykkiä niin hyvin heidän ulkonaista 

kuin henkistä elämäänsä koskevissa asioissa.202 

 
199 Esim. KL 6–7/1908, 86–88; KL 8/1915, 72–74; KL 4/1917, 27. 
200 KL 6–7/1908, 86–88. Yleiskertomus; SAL 1/1915, 13–14. Kuuromykkäin sielunhoito; Rantala 2010, 79–80. 
201 TfD 8–9/1912, 134–138.Berättelse över reseprästens västra distriktet verksamhet under kyrkoåret 1911–1912; 

Rantala 2010, 89–90. 
202 SAL 9/1913, 133. Kuuromykkäin matkapapit. 
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Näissä suurissa piireissä matkapapit kulkevat, opettavat kuuromykille Jumalan sanaa y. m. hyödyllisiä 

asioita, neuvovat heitä elämään oikein, toimittavat heitä kouluihin, hankkivat heille apua köyhyydessä, 

sairaudessa ja työttömyydessä, avustavat heitä oikeudenkäynnissä, jakavat heille H. ehtoollista ja 

toimittavat kirkollisia toimituksia (vihkimisiä, hautauksia) y.m.203 

Tilastoituja kuuromykkiä oli läntisen piirin alueella 1750 ja itäisessä piirissä 1850 henkeä.  

Valiokunta toteaakin, että pelkästään henkilömääriä tarkastelemalla pappien määrä olisi 

riittävä. Asia muuttuu, kun tarkastelukulmaksi otetaan piirien suunnaton laajuus.204 Tästä 

esimerkkinä Nymanin aakkosjärjestykseen asettamat paikkakunnat, joilla hän oli edellisen 

kirkollisvuoden aikana kirjaamiensa 185 matkapäivän aikana vieraillut:  

Alajärvellä, Alastarolla,  Alavudella, Enontekiöllä, Huittisissa, Hämeenkyrössä, Ilmajoella, Inarissa, 

Isojoella, Jepualla, Kannuksessa, Karkussa,  Karstulassa, Kaskisissa, Kauhavalla, Kittilässä, Kivijärvellä, 

Kokemäellä, Kokkolassa, Kolarissa, Konginkaalla, Kortesjärvellä, Kristiinassa, Kullalla, Kurikassa (3 

Kertaa) Laihialla, Lappajärvellä, Lapualla, Laukaassa, Loimaalla, Närpiössä, Munsalassa, Muoniossa, 

Oravaisissa, Oulussa, Pietarsaaressa (3 Kertaa) Pihtiputaalla, Pirttikylässä, Sodankylässä, Sumiaisissa, 

Suoniemellä, Turussa (2 Krt) Tyrväällä, Urraisissa, Wetelissä, Wiitasaarella, Viljakkalassa, 

Vähässäkyrössä, Vöyrillä, Ylimarkussa Ja Ylitorniolla.205 

Aikatauluja tutkimalla saa jonkinlaisen käsityksen siitä, miten paljon aikaa kului pelkästään 

paikasta toiseen siirtymiseen. Linja-autoliikennettä ei vielä ollut. Junien ja sisävesilaivojen 

lisäksi ei ollut kävelemisen vaihtoehtona kuin hevoskyyti.  

Matka Helsingistä Karjaalle taittui vuoden 1915 kesäaikataulun mukaan kaikkein 

nopeimmalla junalla kolmessa tunnissa. Helsingin ja Turun välinen matka kesti junavuorosta 

riippuen viidestä seitsemään tuntiin. Vaasasta Tampereelle matkustusaika rautatietä pitkin oli 

noin kahdeksan tuntia. Höyrylaivoilla matkustusajat olivat huomattavasti pidempiä. 

Esimerkkinä vaikkapa matka Tampereelta Ruovedelle kesti vesitietä viisi tuntia. 206 Matkapappi 

oli kirjaimellisesti matkaa tekevä pappi.  

Molemmat vakituisiin virkoihin valitut papit esittivätkin omalle tuomiokapitulilleen sekä 

matkavelvoitteen lyhentämistä, että matkasuunnitelmien laatimista lyhyemmiksi ajoiksi. Ny-

berg vetosi käytännön suunnittelun teknisiin ongelmiin: vuodeksi eteenpäin oli täysin mahdo-

tonta tehdä juna- ja sisävesilaivojen aikatauluihin sidottuja matkasuunnitelmia, sillä aikataulut 

laadittiin vuodenaika kerrallaan.207 Nyman puolestaan perusteli matkavelvoitteen lyhentämistä 

muun muassa seuraavalla tavalla: 

---määräys kahdeksan kuukauden matkustamisesta vuodessa monin paikoin huonoilla teillä ja kulkuneu-

voilla käy kelle tahansa ylivoimaiseksi, kun kuuromykkäin matkapapin työ on erikoisesti hermoja kulutta-

vaa laatua. Papin saavuttua paikkakunnalle, ei riitä yhden tai kahden puheen pitäminen, vaan kestävät ko-

koukset kuuromykkien kanssa useimmiten koko päivän, kun opetuksen kautta on koetettu palauttaa mieliin 

kristinopin totuuksia, jotka kuuromykiltä, koulun jätettyään helposti unohtuvat. Sitä paitsi on hyvin voimia 

 
203 KL 10/1913, 179. Kirkolliskokous. 
204 SAL 9/1913, 133–134. Kuuromykkäin matkapapit. 
205 Uusi Aura 7.10.1915, 4. Kuuromykkäin sielunhoito. 
206 Turisti. Rautateiden aikataulut ja höyrylaivojen kulkuvuorot 1915, 34, 40, 62. 
207 Rantala 2010, 73–74. 
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kysyvää usein perin lahjattomain, puoleksi tylsien ja monasti vanhojen oppimattomain kuuromykkäin opet-

taminen ja neuvominen. ---  ei kuuromykkäin matkapappi suinkaan joudu joutilaaksi silloinkaan kun hän 

ei ole matkoilla. Asuntokaupungissaan, Vaasassa, pidetään joka sunnuntai, milloin matkapappi on kotona, 

jumalanpalvelus kuuromykille, joita näihin jumalanpalveluksiin usein saapuu maaseudultakin. Arki-iltoina 

myös pidetään kokouksia, ainakin lauvantai-iltasin. Kodeissa käynnit, työpaikkain etsiminen kuuromykille 

ynnä monellainen muu kuuromykkäin avustaminen vievät myös aikaa, samoin laaja kirjeenvaihto kuuro-

mykkäin asioissa koulujen ja muitten viranomaisten kanssa sekä yksityinen kirjeenvaihto kuuromykkäin 

kanssa. Kuuromykkäin Auttajayhdistyksen Vaasassa olevassa haara-osastossa matkapappi myös tekee 

työtä, joka koituu kuuromykkäin hyväksi.208 

4.2 Sosiaalityöntekijä, tulkki, asunnonetsijä… 

Matkapappien ensisijaisena tehtävänä kirkon kannalta katsottuna oli kuurojen sielunhoito. 

Sana sielunhoito on ymmärrettävä varsin laajasti. Tehtävää varten laadittujen ohjesääntöjen 

mukaan heidän tuli jumalanpalvelusten, hartaustilaisuuksien, kirkollisten toimitusten ja mui-

den normaalien papin tehtäviin kuuluvien toimien lisäksi pitää kirjaa alueellaan olevista kuu-

romykistä, ohjata kouluja käymättömiä kouluihin sekä huolehtia muutenkin kaikista kuurojen 

”ruumiillisista ja henkisistä” tarpeista. Laaja työnkuva johtui pitkälti siitä, että matkapappien 

palkan maksoi valtio. Matkapappi oli samaan aikaan siis sekä hengellisen työn tekijä, että val-

tion virkamies, jolle yhteiskunta sälytti joukon lähinnä sosiaalityöhön luettavia velvoitteita.209 

Kuurojen avun tarpeet olivatkin monenlaiset. Esimerkiksi työnhakuun Helsinkiin ja Tur-

kuun hakeutui muun maaseutuväestön mukana myös kuuroja. Juurettomina ja sosiaalisen tur-

vaverkon puuttuessa monen ongelmaksi tuli asunnottomuus ja liiallinen alkoholinkäyttö. Kuu-

romykkäin lehdessä puhuttiinkin maaseutuasumisen eduista ja varoteltiin kuuroja haikaile-

masta ”kaupunkielämään kärsimään ahdinkoa ja köyhyyttä:”210 

Usein km. erehtyvät luullessaan olot Helsingissä ja toisissa kaupungeissa paremmiksi, kuin heidän omilla 

kotiseuduillaan. Totta kyllä on, että kaupungeissa asuu toisia km. enemmän, niin että heillä siellä on toi-

sistaan enemmän seuraa. Mutta kyllä kaupunkielämällä on varjopuoliakin. Ei täällä aina ole hauska olla. 

Kaupungeissa ja varsinkin Helsingissä tarvitaan paljon rahaa. Asunto maksaa paljon, ruoka on kallista, 

samoin vaatteet y. m. Monilla km:llä on pieni palkka. Heidän täytyy asua ahtaissa, epäterveellisissä kort-

teereissa, joissa asuu paljon toisia ihmisiä myös. Tulee usein työlakkoja, sairauttakin ehkä. Ja silloin on 

vaikea elää, kun ei saa palkkaa. Semmoisena aikana on km. täällä hyvin turvaton. Paljon täällä myös on 

pahaa. Rumia kiusauksia on joka askeleella. Ei saa siis ajatella että Helsinki olisi erityinen onnen ja ilon 

paikka. --- Luulemme, että moni km. maalla omassa kodissaan elää paljon onnellisempaa elämää, kuin 

hänen toverinsa kaupungissa, jossa he asuvat pienessä, ahtaassa huoneessa ja tekevät työtä kuumissa, vaa-

rallisissa tehtaissa.211 

Kuurojen lehdissä kuvatusta ihannekuvasta oli monen maaseudun kuuron normaali arki kui-

tenkin kaukana. Vesenterä kuvaa Keskipohjanmaalla tapaamiaan kuuroja seuraavasti:  

He tekevät raskasta työtä. Sitä todistavat kovat, käsnäiset kämmenensä ja tiukka piirre suupielissä. He eivät 

napise. He eivät osaa sitä tehdä. Ja mitä on heidän palkkionsa? Kova »vuode» jossakin likaisessa pirtin 

loukossa, tai ulkona hatarassa aitassa, nuku siellä kesät, talvet. Hiukan ryysyjä kurjan ruumiinsa verhoksi 

ja niukka kannikka, särpimenä isännältä ynseyttä, kanssapalvelijoilta pilkkaa ja konnankoukkuja 

 
208 SAL 4/1910, 70–71. Kuuromykkäin sielunhoidosta. 
209 Rantala & Kettunen 2011, 31;  Rantala 2010, 58. 
210 KL 12/1910, 229. Kuuromykille kultalähteitä. 
211 KL 11/1908, 152–153. Helsinkiin. 
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loppumattomiin. Siksi onkin kurttuisilla kasvoilla alakuloinen ilme. Siksi katseessa surun kyynel. Tuo katse 

–se puhuu niin paljon. Se sanoo, mitä suu ei voi sanoa. Se kertoo työstä, kärsimyksistä, köyhyydestä, 

pilkasta.212 

Matkapappi oli ainoa viittomakielentaitoinen viranomainen. Etenkin iäkkäille kuuroille hän 

saattoi olla myös ainoa viittomakielentaitoinen keskustelukumppani.  Ensimmäinen kuuroille 

tarkoitettu vanhainkoti Åvik perustettiin Kuuromykkäin Liiton ja Helsingin Kuuromykkäin 

Auttajayhdistyksen yhteistyön tuloksena Hyvinkäälle vuonna 1915.  Sitä ennen kaikki ja sen-

kin jälkeen suurin osa iäkkäistä, laitoshoitoa tarvitsevista kuuroista sijoitettiin tavallisiin hoi-

tolaitoksiin, joissa ei ollut muita viittomakielentaitoisia.213  Maaseudulla suuri osa huonokun-

toisistakin vanhuksista asui kotona, lastensa tai sukulaistensa hoidettavana. Kotona asuminen 

ei aina tarkoittanut sitä, että perhe olisi pystynyt vaihtamaan ajatuksia iäkkään kuuron kanssa. 

Niinpä matkapapin käynti saattoi olla kuurolle vanhukselle ainoa mahdollisuus kunnolliseen 

kommunikointiin. Ympäristöstään kielellisesti eristettynä eivät olleet pelkästään sairaat tai 

vanhat kuurot. Esimerkiksi perheen muutto saattoi katkaista myös nuoren ja koulua käyneen 

kuuromykän kielellisen yhteyden ympäristöönsä. Näin oli käynyt Nybergin Pohjois-Karjalassa 

tapaamalle tytölle, jonka perhe oli muuttanut ruotsinkieliseltä rannikolta Pohjois-Karjalaan: 

Korpiselällä hämmästyin kun keskellä suomenkielistä Karjalaa tapasin ruotsinkielisessä koulussa käy-

neen (Pietarsaaressa) km:n Emma Sund'in. --- Mutta ei E. kirjoittamallakaan voi puhua toisten ihmisten 

kanssa kotiseudullaan, kun he eivät ymmärrä ruotsinkieltä. Emman koti oli hyvin hauska ja siisti. Kuu-

mana kesäpäivänä istuin sen viileissä (kylmissä) huoneissa monta tuntia ja viittailin E:n kanssa.214 

Ohjesäännön mukaan matkapapin tuli valvoa kuuromykkien hengellisen elämän lisäksi myös 

ruumiillista elämää ja vierailla tämän vuoksi heidän kotonaan. Näin myös tapahtui. Toiminta-

kertomuksissaan Nyman tilastoi vuoden aikana suorittamansa kotikäynnit. Esimerkiksi ensim-

mäisenä virkavuonnaan 1908–1909 niitä oli 88 kappaletta, seuraavana vuonna – jolloin Nyman 

sairauden vuoksi oli virkavapaalla yli neljä kuukautta – käyntejä kertyi 55 kappaletta.215 Kun 

ottaa huomioon, että kuurot asuivat ”laajan piirin eri osissa useimmiten hajallaan siellä täällä” 

saattoi yksi kotikäynti edestakaisine matkoineen vaatia jopa useamman päivän.216 Näin ollen 

kotikäyntien kokonaismäärää on pidettävä huomattavana.  

Nyman piti näitä kotivierailuja samoin kuin hyvin monenlaisia tulkkaus- ja avustusteh-

täviä tärkeänä osana työtänsä, sillä hän näki niiden kautta mahdollistuvan luottamussuhteen 

avaavan tietä myös hengellisten asioiden käsittelylle. Nyman korostikin, miten kuuromykkiä 

 
212 KL 12/1908, 171. Matkoilta. Jalmari Vesenterä. 
213  Rantala 2010, 101. 
214  KL 7–8/1909, 112–113. 
215  SAL 12/1913, 134. 
216  Uusi Aura 7.10.1915, 4. Kuuromykkäin sielunhoito. 
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”monellaiset elämän huolet ja tarpeet pakottavat turvautumaan sellaiseen, joka ymmärtää hei-

dän ajatuksiaan.”217  Matkapapeista ainakin Nyman myös majoitti väliaikaisesti kotiinsa maa-

seudulta kaupunkiin tulleita kuuroja.218 

Viittomakielentaitoista pappia tarvittiin hyvin monenlaisissa elämänkysymyksissä. Mat-

kapapit auttoivat mahdollisuuksien mukaan niin asunnon, työpaikan, koulutuksen kuin sairaan-

hoidonkin järjestämisessä. Matkapappi sai nähdä kuurojen elämän koko kirjon, hyvässä ja pa-

hassa. Ajoittain matkapapit kokivatkin viittomakielentaitonsa hyvin puutteelliseksi. Tulkkia 

kun tarvittiin milloin työpaikalla tai naapureiden erimielisyyksiä selvittämässä, milloin kau-

panteossa, perinnönjaossa tai sairaanhoitoon liittyvissä tilanteissa:219  

Matkoillaan kertoo pastori Nyman saaneensa olla apuna erilaisissa asioissa kuuromykille. Niinpä oli esim. 

pari kertaa tulkkina wuokrasopimusten teossa. Kerran pastori Nyman katsoi tarpeelliseksi kääntyä kunnan 

wiranomaisten puoleen saadakseen erään waiwaishoitoa tarwitsewan vanhan kuuromykkänaisen tuwan, 

joka oli ihmisasunnoksi suorastaan kelpaamaton, korjatuksi asuttawaan kuntoon.220 

Matkapappeja pyydettiin ajoittain tulkkaamaan myös rikostapauksissa uhrina tai syytettynä ol-

leita kuuroja.  Nyberg kertoo Kuuromykkäin lehdessä vuonna 1915 ilmestyneessä matkakerto-

muksessaan olleensa Lappeenrannan käräjillä tulkkina varkaudesta syytetylle kuurolle.221  Ny-

man puolestaan kertoo erilaisiin lainkäyttöön liittyvien tulkkaustilanteiden monipuolisuudesta 

yhden toimintavuoden aikana:   

Av sådana fall må nämnas, att jag 3 gånger varit tolk vid häradsrätten, 2 gånger i arvsutredningar, en gång 

vid upprättandet av arrendekontrakt för en torpare, en gång vid upprättandet av testamente och 3 dagar på 

auktion i en gård, där ägarena hade avlidit och de närmast arvingarna voro dövstumma.222 

Yksi ohjesäännöissä mainittu tehtävä oli kouluja käymättömien kuurojen saaminen kouluope-

tuksen piiriin. Matkapappien tehtäväksi jäi myös kouluun pyrkivän oppimiskyvyn arviointi. 

Tässä apuna toimi sekä kokemus että tietopuolinen koulutus, sillä niin Vesenterä, kuin Nyman 

ja Nyberg olivat kaikki suorittaneet kuurojenkoulun opettajan tutkinnon.223 Vesenterä kertoo 

jo ensimmäisten neljän virassaolokuukautensa aikana (1.1.–1.5. 1908) toimittaneensa kouluun 

neljätoista kuuromykkää.224 Samassa piirissä myöhemmin työskennellyt Nyman puolestaan 

kertoo toimittaneensa kouluihin suunnilleen saman verran kuuroja vuodessa. Vaihteluväli oli 

kymmenen ja yhdeksäntoista välillä.225  Matkapapeille tuotti melkoisia haasteita tämän ohje-

 
217  SAL 1/1915, 13. Kuuromykkäin sielunhoito. 
218  TdF 8–9/1912, 135. Berättelse över reseprästens västra distriktet verksamhet under kyrkoåret 1911–1912. 
219 Rantala 2010, 100. 
220 Turun Sanomat, 12.07.1914, 3. Kuuromykkäin sielunhoito. 
221 KL 8/1915, 72. Matkakirje. 
222 TfD 8–9/1912, 137. Berättelse över reseprästens västra distriktet verksamhet under kyrkoåret 1911–1912. 
223 Rantala 2010, 98–99. 
224 KL 6–7/1908, 86–88. 
225 Esim. SAL 1/1913, 5–6. Kuuromykkäin sielunhoito; SAL 1/1915, 13–14. Kuuromykkäin sielunhoito. 
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säännön kohdan toteuttaminen, sillä kuurojen vanhemmat tai omaiset eivät läheskään aina ym-

märtänet, minkä takia työkykyinen ihminen pitäisi lähettää kouluun. Erityisesti jo varsinaisen 

kouluiän ylittäneiden kuurojen koulunkäynnissä eivät vanhemmat nähneet mitään hyötyä: 

osasihan kuuro töitään tehdä ilman kouluakin ja sitä paitsi kouluaikana hän olisi pois talon 

työvoimasta.226 Nyberg kirjoitti Pohjois-Karjalassa tapaamastaan kouluakäymättömästä aikui-

sesta kuuromykästä: 

Mies näytti viisaalta ja kuuluu olevan hyvin siivo nuorukainen. Pyysin vanhempia lähettämään hänet Jy-

väskylään, mutta he eivät mielellään tahdo lähettää. --- He ajattelevat, että poika on tarpeellinen kodissa 

työtä tekemässä. Ei ole aikaa käydä koulua. Äiti sanoi, ettei poika milloinkaan tee pahaa, vaan on aina 

rehellinen, raitis, ahkera ja nöyrä. Äiti ajatteli, ettei poika muuta oppia tarvitse.227 

Nyberg kertoi kyseiselle äidille teroittaneensa, että ”vanhemmilla on edesvastuu siitä, etteivät 

lähetä poikaa kouluun, kun kouluja on, joissa km. voivat oppia tuntemaan Jumalan ja tien hä-

nen luoksensa.” Nybergin vastaus kuvaa, miten tärkeää pappien näkökulmasta oli se, että kuu-

rojenkoulussa käytiin myös rippikoulu. Kuuroille itselleen taas mahdollisesti lyhyeksikin jäänyt 

kouluaika toi tilaisuuden tutustua muihin kuuroihin. Usein ensimmäistä kertaa koko elämänsä 

aikana.228 

Koulun aloittamisongelmat eivät loppuneet siihen, että kuuro itse ilmaisi halunsa päästä 

kouluun ja vanhemmat olivat halukkaita hänet sinne lähettämään. Seuraava kynnys oli raha. 

Kaikilla perheillä ei ollut varoja koulumaksuihin ja muihin koulunkäynnin aiheuttamiin kus-

tannuksiin. Tällöin kuurojenpapin tehtäväksi tuli kääntyä kunnan tai seurakunnan rahakirstun 

vartijain puoleen. Useimmiten rahoitus täten järjestyikin. Ei kuitenkaan aina. Rantala kuvaa 

Nymanin päiväkirjamerkintöihin viitaten rikkaan pohjalaispitäjän, Kalajoen, kylmäkiskoista 

asennetta. Kyseisen pitäjän rovasti ei nähnyt mitään syytä maksaa pitäjässä olevien kuuromyk-

kien koulutuksesta, koska työntekoon ei koulutusta tarvita.229 

Vanhempien koulua kohtaan osoittamat epäilevät tai suorastaan kielteiset asenteet eivät 

reilu sata vuotta sitten olleet pelkästään kuurojen opetuksen esteenä. Sama näkemys oli vallalla 

myös kunnallisista kansakoulusta keskusteltaessa. Koulunkäynnin vastustajina kuntakokouk-

sissa olivat usein nimenomaan talolliset, jotka katsoivat tärkeäksi pitää lapset kotitilan töissä. 

Juuri tilan katsottiin turvavan lasten tulevaisuuden.230  

Rantala (2010) on kuurojen sielunhoitoa koskevassa tutkimuksessaan kiinnittänyt huo-

miota pappien vuosittaisten toimintakertomuksien niukkasanaisuuteen työn sosiaalista puolta 

 
226 Rantala 2010, 99. 
227 KL 7–8/1909, 110–111. 
228 Rantala 2010, 100; KL nro 7–8/1909, 110–111. 
229 Rantala 2010, 99. 
230 Olkkonen, 2003, 500. 
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koskien. Hän on esittänyt arvion, jonka mukaan työn sosiaalisesta puolesta kirjoittamisen vä-

häisyys olisi johtunut siitä, että papit olisivat itse arvioineet tuomiokapitulien olevan kiinnostu-

neita lähinnä työn hengellisestä puolesta.231  Primäärilähteinä käyttämistäni matkapappien kir-

joittamista lehtiartikkeleista välittyy sama niukkasanaisuus työn sosiaalista puolta tarkastelta-

essa, vaikka niiden kohdeyleisö oli selkeästi erilainen.  Syynä ei siis voinut olla puhtaasti työn-

antajan näkökulman huomioiminen.   Itse kiinnitin huomiota Nybergin ja Nymanin erilaisiin 

painotuksiin heidän kuvatessaan sosiaalista auttamista. Nyman näki sosiaalisen ja hengellisen 

auttamisen kulkevan käsi kädessä, kun Nyberg näyttää pitäneen hengellistä työtä sosiaalista 

apua tärkeämpänä. 

4.3. Vaikuttajina kuurojen yhdistystoiminnassa 

Kuurojen yhdistystoiminta tuli ajankohtaiseksi 1800 -luvun lopulla, kun kuurojen koulua 

käyneet halusivat pitää yllä koulussa syntyneitä ystävyyssiteitä. Koulu oli avannut monelle 

kuurolle aivan uuden maailman. Ennen koulun alkua kuuro ei usein edes tiennyt muita 

kaltaisiaan olevan olemassakaan ja kuurojenkoulut toimivatkin pitkään kuuroja kokoavina ja 

yhteisiä kokemuksia antavina tiloina.232 Ensimmäinen kuurojenyhdistys perustettiin Turkuun 

1886, joskin toiminta oli käytännössä alkanut jo edellisenä vuonna. Aluksi yhdistyksen 

toiminnassa oli mukana pelkästään kuuroja ensimmäisten kuulevien tullessa toimintaan 

mukaan 1894.  Turusta alkanut kipinä levisi niin, että 1890 -luvulla kuurojen yhdistyksiä syntyi 

usealle kuurojenkoulun sijaintipaikkakunnalle. Wallvikin (2001) mukaan kuurot itse kokivat, 

että yhdistyksissä tärkeimpänä yhteisenä ja yhdistävänä tekijänä oli viittomakieli, ei kuulon 

puute.233  

Yhdistysten toimintamuotoja olivat avustustoiminta, luennot, raittiusyhdistystoiminta, 

erilaiset harrastuspiirit sekä erityisesti sunnuntaikoulut. Sunnuntaikoulut olivat eräänlaista 

aikuisten kurssitoimintaa, joissa aluksi kuurot ja myöhemmin myös viittomakielentaitoiset 

kuulevat luennoivat eri aiheista. Kuurojenyhdistysten yhtenä keskeisenä toimintamuotona 

olivat myös hengelliset tilaisuudet. 234 Kuurot kokoontuivat vuosisadan molemmin puolin myös 

yleiskokouksiin ja kolmannessa yleiskokouksessa 1905 perustettiin maanlaajuiseksi 

keskusjärjestöksi kuurojen etuja valvomaan Suomen Kuuromykkäin Liitto.235  

 
231 Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina, 2010, 100. 
232 Wallvik, 2001, 213. 
233 Wallvik, 2001, 229, 230, 233–234. 
234 Wallvik, 2001, 214; Salmi & Laakso, 2005, 213;  Vartio 2011, 105. 
235 Salmi & Laakso, 2005,80–84;  Wallvik, 2005, 113. 
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Pian kuurojenyhdistysten syntymisen jälkeen syntyivät kuurojenkoulupaikkakunnille 

myös ensimmäiset Kuuromykkäin auttajayhdistykset, joiden tavoitteena oli varojen keruu 

kuuroille osoitettua sosiaalista avustustoimintaa varten. Auttajayhdistysten jäsenistö koostui 

kuulevista, enemmistön ollessa kuurojenkoulujen opettajia sekä pappeja. Ensimmäinen 

Kuuromykkäin auttajayhdistys perustettiin Kuopion kuuromykkäin koulun opettajan Kustaa 

Killisen aloitteesta 1896.236 Auttajayhdistykset olivat osa ajan hengen mukaista filantrooppista 

hyväntekeväisyystoimintaa. 

Ensimmäisten matkapappien aloittaessa toimintansa 1908 Suomessa toimi kymmenkunta 

paikallista kuurojenyhdistystä sekä puolenkymmentä Kuuromykkäin auttajayhdistystä. 

Erityisesti kuurojenyhdistyksistä muodostui luonteva yhteistyö- ja tiedotuskanava 

kuurojenpappien toiminnalle yhdistysten ilmoittaessa alueensa kuuroille tulossa olevista 

tilaisuuksista. Lisäksi yhdistyksistä löytyi tarvittaessa aina hartauksien ja jumalanpalvelusten 

tulkkaamisapua.237   

Ensimmäisillä matkapapeilla oli hyvin aktiivinen rooli niin Kuurojen 

auttamisyhdistyksissä kuin varsinaisissa Kuuromykkäinyhdistyksissäkin. Esimerkiksi 

Kuuromykkäin Liiton ensimmäiseen johtokuntaan eli keskushallitukseen valittiin syyskuussa 

1905 suomenkieliseksi sihteeriksi Jalmari Vesenterä, joka oli ollut jo ylioppilasaikoinaan 

mukana Helsingin kuuromykkäinyhdistyksessä.238 Kuuromykkäin Lehdessä kiiteltiin 

matkapappien aktiivista panosta: 

Suomen Kuuromykkäin Liitto ei ole tarvinnutkaan erityisiä matka-asiamiehiä sen jälkeen kun 

kuuromykkäin matkapapit alkoivat toimintansa tammikuun alusta v. 1908. Kun he matkustavat ympäri 

maata antamassa opetusta ja sielunhoitoa kuuromykille, niin he ovat samalla luvanneet olla Liiton 

asiamiehiäkin. He neuvovat kuuromykkien yhdistysten työntekijöitä, he levittävät Kuurom. Lehtiä ja 

kirjallisuutta, he keräävät Liitolle jäseniä y.m.---- Kuuromykkäin Liitto on saanut matkapapeilta paljon 

apua. Liiton järjestämissä yleisissä kuuromykkäin kokouksissa ja Edustajankokouksissa ovat he pitäneet 

esitelmiä ja puheita sekä ottaneet osaa huomattavalla tavalla keskustelukysymysten käsittelyyn ja 

kokousten menoon.239 

Vaasan Kuuromykkäin auttajayhdistys, eli Kuuromykkäin hyväksi toimiva yhdistys perustettiin 

1907 ja pastori Nyman liittyi sen jäseneksi heti muutettua Vaasaan.240  Varsinainen 

Kuuromykkäin yhdistys oli Vaasassa perustettu ensimmäisen kerran jo 1897, mutta sen 

toiminta oli aktiivijäsenien puutteessa hiipunut. Pitkälti Nymanin vaikutuksesta yhdistys 

herätettiin henkiin 1909.  Nyman toimi itse yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 1909 

vuoteen 1927. Vuosina 1914–1927 hän oli myös yhdistyksen sihteeri. Vaasan Kuuromykkäin 

 
236 Wallvik, 2001, 241–242;  Vartio 2011, 109. 
237 Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina 2010, 113; Wallvik, 2005, 134. 
238  Salmi & Laakso 2005, 83; KL 3/1916, 21. Jalmari Vesenterän muistopuhe. 
239  KL 6–7/1915, 53–54. Liiton matka-asiamiehet ja matkapapit. 
240  Tuomi 1998, 17–18. 
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yhdistyksen johto oli kokonaan kuulevien käsissä.241  Nyman toimi myös Kuuromykkäin Liiton 

niin kutsutun lisätyn keskushallituksen jäsenenä vuosina 1911–1919.  Lisätyn 

keskushallituksen jäsenet oli valittu maaseudulta, eli käytännössä Helsingin ulkopuolelta.242 

Keskushallitus oli Kuuromykkäin Liiton muutaman kerran vuodessa kokoontuva 

toimeenpaneva hallintoelin.243 

Ylivoimaisesti aktiivisin yhdistysvaikuttaja näistä ensimmäisistä kuurojenpapeista oli 

Hugo Nyberg, joka osallistui monipuolisesti niin Kuuromykkäin Liiton kuin muun muassa 

Helsingin ja Tampereen kuurojenyhdistysten toimintaan. Hän oli Kuuromykkäin Liiton 

keskushallituksen jäsen ja perusteli ensimmäisessä tuomiokapitulille laatimassaan 

vuosittaisessa toimintakertomuksessa aktiivista osallistumistaan sillä, että hän siten katsoi 

pystyvänsä toimimaan kuurojen hyväksi koko maan mittakaavassa. ”Osanotto mainitun Liiton 

työhön on tärkeäarvoisimpia tehtävieni joukossa” totesi Nyberg.244 Hän ehti Kuuromykkäin 

Liitossa toimia sihteerinä, varapuheenjohtajana, asiamiehenä ja puheenjohtajana hoitaen 

ajoittain useampaa tehtävää yhtä aikaa. Lisäksi hänen vaimonsa, Helmi Nyberg oli pitkän aikaa 

Liiton rahastonhoitaja.245 Vaikka sekä Vesenterä että Nyman toimivat myös kuuromykkäin 

yhdistyksissä ja Kuuromykkäin Liitossa, oli Nybergin vaikutus aikanaan todennäköisesti 

vahvempi kuin kenenkään muun yksittäisen kuulevan henkilön. Niin Rantala kuin Salmi & 

Laakso kuvaavat Nybergin toiminnan saaneen myöhemmin kritiikkiä, mutta aikalaislehdissä 

sitä ei ilmene.  

Jo Turun kuurojenkoulun johtajan ominaisuudessa vuosisadan vaihteessa saarnamatkoilla 

kiertänyt A. E. Nordman oli huomannut eri paikkakunnilla kuurojen tarpeen kokoontua yhteen, 

eikä pitänyt pahana, vaikka kuurojen jumalanpalveluksen tärkeimmäksi anniksi näytti jäävän 

tuttavien tapaaminen ja kuulumisten vaihto.246 Myös Nyman tuntui ymmärtävän kuurojen 

keskinäisen yhdessäolon tarvetta. Hän totesi tuomiokapitulille jättämissään 

toimintakertomuksissa, että kuuromykät, ”jotka luonnonvikansa takia ovat kovin eristetyssä 

asemassa muihin ihmisiin nähden, tuntevat tavallista enemmän tarvetta kokoontua toistensa 

seuraan.”247 

 
241  Tuomi 1998, 18. 
242  KL 6–7/1911, 74. Suomen Kuuromykkäin Liiton vuosikokous; KL 4/1964, 4. Rovasti K. A. Nyman kuollut  
243  Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina 2010, 115. 
244 Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina 2010, 115 
245 Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina, 2010; 119. 
246 TfD 26/1900, 400. De döfstummas själavård. Suora lainaus:  I allmänhet synas de döfstumma gärna samlas 

till dessa gudstjänster. Väl torde begäret att sammanträffa med gamla kamrater och få språka med dem vara den 

värkande orsaken hos många. 
247 Esim. SAL 1/1915, 13–14. Kuuromykkäin sielunhoito.  
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Kuuromykkäin Liiton ensimmäisenä puheenjohtajana toimi vuoteen 1914 asti toimittaja 

Julius Hirn (1868–1914), joka kuurojen vanhempien lapsena ymmärsi omakohtaisesti kuurojen 

maailmaa.248 Hirn tarkasteli kuuromykkäin yhdistyksiä ensisijaisesti yhdessäolon 

näkökulmasta ja koki ne kohtaamispaikkoina. Hänen mielestään matkapapit kuormittivat 

itseään tarpeettomasti osallistumalla oman työnsä ohella vielä yhdistystoimintaankin.249  

Hirnin näkemyksiin kuurojenyhdistyksistä pääasiassa yhdessäolon mahdollistavina 

kohtaamispaikkoina Kuuromykkäin Liitossa vahvana vaikuttajana toiminut Nyberg ei voinut 

yhtyä. Pelkkä yhdessäolo oli Nybergin mielestä ”vain juttujen ja juorujen kerrontaa”. 

Kuuromykkäin Liiton edustajakokouksessa vuonna 1911 hän esitteli oman 

yhdistysnäkemyksensä.250 Hänen puheensa julkaistiin osina yhteensä kolmessa Kuuromykkäin 

lehdessä. Nybergin mielestä kuurojenyhdistysten tehtävä tuli olla ennen kaikkea valistava ja 

kasvatuksellinen. Niiden tuli ”auttaa ja hyödyttää kuuromykkiä henkisessä ja aineellisessa 

suhteessa”. Tämä tavoite toteutuisi parhaiten, mikäli yhdistyksiin saataisiin mukaan 

kuuromykkäinkoulujen opettajia jatkamaan jo koulussa aloittamaansa valistustyötä esimerkiksi 

järjestämällä ”henkistä ohjelmaa tai oppikursseja”. Yhdistysten johdon tuli olla 

kristillismielisiä ”sivistyneitä, kuulevia henkilöitä”, jotka olivat perehtyneet ”jonkun verran 

heidän kieleensä, heidän ajatuspiiriinsä, henkiseen kehitykseensä j.n.e.”. Yhdistysten 

toiminnan tuli rakentua kristilliselle pohjalle. Nyberg muistutti, ettei hengellinen pohja 

tarkoittanut ”iloisen mielialan sekä kauniiden nuorison leikkien” sekä ”huvimatkojen” 

puuttumista:251  

Yhdistyksen perustamista vaikeuttaa myös se seikka jos kuuromykät jollakin paikkakunnalla ovat niin 

alhaisella kehityskannalla, että järjestetty yhdistyselämä sääntöineen, kokouksilleen, jäsenmaksuilleen 

j.n.e. heidän keskuudessaan on mahdoton, tahi jos he ovat siksi kykenemättömiä ja varattomia, ettei heillä 

ole varoja tärkeimpiin tarpeisiinkaan saati sitten yhdistyksen ylläpitämiseen.252 

Kuuromykkien itsensä johtamia yhdistyksiä Nyberg ei ilmeisesti voinut juuri henkisten kykyjen 

vajavaisuuden takia kuvitellakaan. Hän kuvasi toistuvasti sitä hyvää, mitä aikaansaadaan, kun 

yhdistyksissä toimivat kuulevat oikein ”auttavat”, ”johtavat” ja ”opettavat” sekä ”pitävät 

 
248 Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina 2010, 114.  
249 Salmi ja Laakso 2005, 114. 
250 Rantala, Kirkon kuurojentyö kansanopetuksen kumppanina 1840 -luvulta 1970 -luvulle. Kasvatus & Aika 

5/2011, sivu 50. 
251 KL 8/1911,105–107; KL10/1911,139–141. Muutamia käytännöllisiä neuvoja kuuromykkäinyhdistysten 

perustamisesta ja hoidosta. (sama otsikko lehden molemmissa numeroissa); Salmi & Laakso 2005; 115. 
252 KL nro.8, 1.8.1911, sivu 106. Muutamia käytännöllisiä neuvoja kuuromykkäinyhdistysten perustamisesta ja 

hoidosta (jatkoa edelliseen numeroon) 
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huolta” kuuromykistä. Nyberg myös neuvoi kuulevia huomioimaan, etteivät nämä pidä 

kuuroille liian vaikeaselkoisia puheita tai esityksiä.253  

Nybergin näkemys kuuromykkäin yhdistystoiminnasta oli hyvin lähellä Kuuromykkäin 

auttajayhdistyksissä vallinnutta kuvaa, jossa kuuroille itselleen jäi lähinnä passiivinen 

vastaanottajan rooli kuulevien tietäessä parhaiten, mikä heille oli parasta. Kuuromykkäin 

lehdessä lokakuussa 1935 olleessa muistokirjoituksessa kiitettiinkin vuolaasti Nybergin Liittoa 

kohtaan osoittamasta ”isällisestä tuesta ja huolenpidosta” jolla hän ohjasi Liiton ”toimintaa 

myötä- ja vastatuulessa”.254 

4.4 Kirjeitä, lehtiartikkeleita ja kirjoja 

Samoihin aikoihin kuurojen yhdistystoiminnan lisääntymisen ja laajenemisen kanssa alkoivat 

ilmestyä myös ensimmäiset kuuroille tilaajille suunnatut lehdet, Kuuromykkäin lehti ja Tidskrift 

för Döfstumma. Molempien lehtien sisältö oli aiheiltaan samantapainen. Niissä julkaistiin 

kuurojen opetukseen, avustustoimintaan, yhdistystoimintaan ja sielunhoitoon liittyviä uutisia. 

Molempien lehtien kenties luetuinta antia olivat kuurojen lähettämät kirjeet, joita varten 

lehdissä oli oma osasto.255  Lehdet toimivat ensimmäisenä konkreettisena yhdyssiteenä eri 

puolilla maata asuvien kuurojen kesken. Niissä lähetettiin terveisiä, kerrottiin suunnitelmista ja 

elämäntapahtumista. Lehtien merkitystä kuuroille kuvaa nähdäkseni hyvin lainaus Amanda 

Lindellin Tidskrift för Döfstumma-lehdessä olleesta kirjeestä: 

Genom tidskrift för döfstumma får jag höra af bekanta så t. ex. har jag läst ett bref af herr E. Lillja från 

Torneå, som jag ej hört af på 23 år och ej vetat om han var död eller lefvande. Vi voro skriftskolkamrater 

den 16 maj år 1875, då elever gingo till H. H. nattvard, två flickor, Emma Henriksson från Lohm och jag 

samt gossar.256 

Kirkon johdon näkemyksen mukaan pappien tehtäviin kuului luonnollisena osana kirjallinen 

toiminta ja heidän tuli sekä edistää että valvoa kansan lukuharrastusta.257 Niinpä kuuromykkäin 

matkapappien oman erikoisalansa lehtiin kirjoittamat tarinat ja artikkelit eivät sinänsä olleet 

mikään poikkeava ilmiö. Kaikki kolme tässä tutkimuksessa esittelemääni matkapappia 

avustivat kuurojen lehtiä. Yksilöllistä vaihtelua kirjoitusharrastuksessa viranhaltijoiden välillä 

toki oli niin kirjoitusten määrässä kuin tyylissä. Vesenterän matkapappiuran lyhyyden vuoksi 

häneltä kirjoituksia ei paljoa ole, kun taas Nyberg oli tälläkin saralla ylivoimaisesti aktiivisin. 

Sekä suomen- että ruotsinkielinen kuurojenlehti siirtyi vuonna 1906 Kuuromykkäin Liiton 

 
253 KL 8/1911,105–107; KL 9/1911, 130–131; KL10/1911,139–141. Muutamia käytännöllisiä neuvoja 

kuuromykkäinyhdistysten perustamisesta ja hoidosta. (Kaikissa sama otsikko; puhe julkaistiin kolmiosaisena) 
254 J. K. Palomaa: Rovasti Huugo Henrik Nyberg. KL 10/1935, 109. 
255  Salmi & Laakso, 2005, 69–71; Wallvik, 2005, 115. 
256  TfD 25/1900, 388. 
257  Luukkanen 2005, 89;  Salmi & Laakso, 2005, 117. 
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äänenkannattajiksi ja liitossa aktiivisesti vaikuttanut Nyberg toimi vuodesta 1908 alkaen myös 

liiton suomenkielisen äänenkannattajan Kuuromykkäin Lehden toimitussihteerinä.258  

           Kuuromykkäin Lehden aloittaessa toimintaansa vuonna 1896 sen tavoitteiksi oli 

määritelty niin hengellisen kuin muunkin ”hyödyllisen ja sivistyttävän” lukemisen tarjoaminen 

kuuroille ”helppotajuisissa” kirjoituksissa.259 Nybergin toimitussihteerikaudella lehden linja 

pysyi samana ja hengellinen anti oli vahvasti esillä. Nybergin näkemys siitä, ettei kuurojen 

käsityskyky ollut kuulevien tasolla käy ilmi sekä hänen omista kirjoituksistaan, että hänen 

kirjoituksia tarjoaville osoittamistaan ohjeista. Nyberg itse kirjoitti tekemistään matkoista hyvin 

yksinkertaisella kielellä tehtyjä matkakertomuksia, todeten: ”koetamme kirjoittaa niin helposti, 

että kuuromykät ymmärtäisivät tämän oman lehtensä sisällön” 260 Toimitussihteerinä Nybergin 

vaikutusvalta ulottui koko Suomen kuurojen keskuuteen. Ensimmäisessä, vuonna 1909 

tuomiokapitulille laatimassaan toimintakertomuksessa hän perustelee sivutoimeaan juuri sillä, 

että kuurojen sielunhoitajana hän voi näin edesauttaa lehden kautta kuurojen sisäisen elämän 

herätystä ja kehitystä.261 

Nybergin kirjallinen toiminta ei jäänyt pelkästään lehtien avustamiseen ja toimittamiseen. 

Osa hänen kirjallisesta tuotannostaan syntyi matkapapin työssä esiin tulleista käytännön 

tarpeista. Tällainen oli esimerkiksi vuonna 1912 suomeksi ilmestynyt Katekismus ja 

Kristinoppi kuuromykkiä varten. Rippikoulun oppikirjana ollut Lutherin Vähä-katekismus ei 

ollut helppo opiskeltava edes kansakoulun käyneelle ja kouluun mahdollisesti vasta aikuisiällä 

päässeelle sen sanamuodot olivat todella vaikeita. Niinpä Nyberg muokkasi sen 

yksinkertaisempaan muotoon.  Vuonna 1913 sama teos julkaistiin ruotsiksi ja siitä otettiin 

senaatin kustantamana 1500 kappaleen painos. Tämä teos oli kuurojen opetuksessa käytössä 

aina 1970 -luvulle saakka.262 Kirkollisessa Vartija-lehdessä kiitettiin kirjan selkeyttä todeten 

sen sopivan yleensäkin heikkolahjaisten lasten opetukseen, koska ”sen sekä sisältö että 

sananmuoto kun kauttaaltaan pyrkivät mahdollisimman suureen selvyyteen ja 

yksinkertaisuuteen.”263  Nyberg kirjoitti myös laulu- ja virsitekstejä sekä julkaisi useita 

helpotetulle suomen kielelle muokattuja kertomuskirjasia kuuromykkiä varten sekä oli mukana 

1914 ilmestyneen uudistetun Pyhäkoulun käsikirjan toimittamisessa.264 

 
258  Salmi ja Laakso 2005, 84, 217. 
259  KL 1/1896, 2. Lukijalle. 
260 Esim. Nyberg: Matkan varrelta.  1/1909, 8–12; KL 7–8/1909,109–113; KL 8/1915, 72–74; KL 12/1914, 120. 
261  Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina 2010, 116. 
262 Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina, 2010, 96–97. 
263 Vartija, 12/1914, 372. 
264 KL 10/1935, 109–110. Pastori K. A. Nyman 50-vuotias. 
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          Nyman ei ollut yhtä näkyvä kirjoittajapersoona kuin Nyberg, vaikka hänkin kirjoitti 

kuurojen lehtiin sekä toimi Kotimaa -lehden avustajana.265 Vuoden 1930 helmikuulla 

ilmestyneessä Kuuromykkäin Lehdessä onniteltiin 50-vuotiasta Nymania kiittäen samalla tätä 

arvokkaasta ja runsaasta avusta, jota Nyman on kirjoituksillaan ja uutisillaan lehdelle 

tarjonnut.266 Kymmenen kuukautta matkapapin virkaa väliaikaisesti hoitaneen Vesenterän 

lehtikirjoitukset kuurojenpapin ominaisuudessa jäivät luonnollisesti vähäisiksi. Alkuvuoden 

1908 aikana tekemistään matkoista hän ehti kirjoittaa kuvauksen, joka ilmestyi Kuuromykkäin 

lehdessä.267 

           Matkapapit toimivat sekä suomen että ruotsin kielellä ja usein heidän kirjoituksensa 

julkaistiinkin molemmissa kuurojen lehdissä. Hugo Nybergin kirjoittamien tekstien alla oli vain 

nimikirjaimet H.N. Vuonna 1911 Nyman siirtyi samaan käytäntöön: hänen kirjoituksistaan 

löytyi sen jälkeen enää nimikirjaimet: K.A.N.  Pastori Nyman kirjoitti lähinnä hartaustekstejä ja 

matkakuvauksia. Hän vaikuttaa olleet innokas valokuvaaja, sillä hänen matkakertomuksissaan 

oli ajoittain mukana valokuvia, mikä ei suinkaan ollut tavallista.268  

Tärkeänä ja samalla aikaa vievänä työmuotona oli kirjeenvaihto. Helsingissä puhelimet 

olivat alkaneet jo yleistyä, mutta ero muuhun Suomeen oli valtava.269 Eivätkä kuurot tietenkään 

voineet edes käyttää puhelinta, vaikka sellainen olisi omassa kylässä jo ollutkin. Kirjeet olivat 

siis käytännön syistä tärkein yhteydenpitoväline niin kuurojen kuin muidenkin matkapappiin 

yhteyden halunneiden taholta. Rantala (2005) toteaa Nybergillä olleen vilkas ja monipuolinen 

kirjeenvaihto niin kuurojen, kuin heidän omaistensa ja erilaisten viranomaisten kanssa.270 

Nyman puolestaan mainitsee vuonna 1913 kirjoittaneensa edellisen toimintavuoden aikana 

kuuromykkäin asiassa yhteensä 255 kirjettä.271  Kirjeenvaihto ei ollut halpaa, minkä vuoksi 

Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli laati senaatille esityksen, jossa matkapapeille ehdotettiin 

vapaakirjeoikeutta virkaan kuuluvassa kirjeenvaihdossa. Olivathan he valtion virkamiehiä.  

Vapaakirjeoikeus myönnettiin marraskuussa 1908.  Tämä oikeus kuurojentyön papeilla siis oli 

ensimmäistä toimintavuotta lukuun ottamatta. Vapaakirjeoikeuden nojalla he saattoivat lähettää 

sinetillä vahvistettuja kirjeitä sekä korkeintaan 16 ½ kg painoisia paketteja veloituksetta. 272 

 

 
265 Kotimaa, 15.12.1911, nro 135, sivu 10. 
266 KL 2/1930, 14.   
267 KL 10/1908 130–134.  
268 Kuuromykkäin Lehden ja Tidskrift för Döfstummans vuosikerrat 1908–1916. 
269Tilastokeskus, 2007. 
270 Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina, 2010, 101. 
271 SAL 1/1913, 5–6. Kuuromykkäin sielunhoito. 
272 Asetuskokoelma 1908, asetus 60/12.11.1908. 
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5. Viittomakieli pappien työssä 

5.1 Matkapappien viittomakielen taito ja sen käyttäminen 

Aikakauden lehdistä käy ilmi, ettei viittomakieltä tarkoittavaa selkeää ja yhdenmukaista 

käsitettä ollut vielä vakiintunut sen paremmin suomen- kuin ruotsinkaan kieleen. Suomeksi 

viittomakielestä käytettiin tutkimassani aineistossa käsitteitä ”merkkikieli”, ”viittaaminen”, 

”viittomiskieli”, ”viittauskieli” ja ”pantomiimi”. Erityisesti 1800 -luvun puolella käytössä oli 

myös nimitys ”sormikieli”, mutta ymmärsin sen tarkoittaneen viittomakielen sijasta 

sormiaakkosia. Ruotsinkielisissä lehdissä puolestaan viittomakieltä kuvasivat ainakin sanat 

”teckenspråk”, ”tecken” ja ”åtbördstspråk”.273 

Kun heinäkuussa 1906 annetulla ”Keisarillisen Majesteetin Armollisella Määräyksellä” 

perustettiin kuuromykkäin matkapapin virat, pyysi senaatti Turun tuomiokapitulia laatimaan 

ehdotuksen matkapappien ohjesäännöiksi. Tämän jälkeen muut tuomiokapitulit saivat antaa oh-

jesääntöehdotuksesta lausuntonsa. Jokaisella tuomiokapitulilla oli hieman omia painotuksia, 

mutta kaikkien tuomiokapitulien lausunnoissa korostettiin viittomakielen taidon tärkeyttä sa-

moin kuin sitä, ettei ketään tule nimittää kuuromykkäin matkapapin virkaan ilman viittomakie-

len taidon osoittavaa todistusta. Myös aistivialliskoulujen tarkastaja ja puhemetodin innokas 

kannattaja Valter Forsius katsoi ”kuuromykkäin viittauskielen” täydellisen taitamisen kuurojen 

sielunhoitajan viranhoidon ehdottomaksi edellytykseksi. Hän myös katsoi, että todistus viitto-

makielen taidosta tuli osoittaa jo virkaa haettaessa. Forsius oli ennen lausunnon antamista kuul-

lut sekä Skandinaviassa jo toimivien kuurojenpappien, että Suomen Kuuromykkäinliiton ja 

Helsingin Kuuromykkäinyhdistyksen puheenjohtajan näkemyksiä. Suoraan kuuroilta senaatti 

ei lausuntoa pyytänyt.274 Lausuntojen pohjalta senaatti katsoi matkapapin virkaan hakukelpoi-

siksi sellaiset evankelisluterilaisen kirkon papit, joilla oli kuuromykkäinkoulun antama todistus 

suomen- ja ruotsinkielisestä ”puhuma- ja viittomakielestä”.275   

Kaikilla ensimmäisillä avautuvien matkapapin virkaa hakeneilla oli osoittaa virkaan 

vaadittava kielitaito. Vesenterän oli oppinut viittomakielen alkeet jo lapsena 

lähiympäristössään olleilta kuuroilta. Lisäksi hän oli seurannut muutamana lukuvuotena 

opetusta Turun, Pietarsaaren ja Kuopion kuurojenkouluissa. Nyberg oli papintoimensa ohella 

pitänyt kuuroille jumalanpalveluksia ja konfirmoinut kuuroja. Lisäksi hän oli kouluhallitukselta 

saamansa niin kutsutun auskultaatiostipendin turvin seurannut kahden vuoden ajan opetusta 

Mikkelin, Kuopion, Jyväskylän ja Porvoon kuurojenkouluissa. Nyman puolestaan oli 

 
273 Kuuromykkäin lehtien ja Tidskrft för Döfstumman vuosikerrat 1896/1897–1916.  
274 Rantala, Sielunhoitajat sillanrakentajina, 2010, 55–56. 
275 Asetuskokoelma 1907, asetus 38/22.10.1907; Vartio 2011, 90. 
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suorittanut kuurojenkoulun johtajan tutkinnon ja hoitanut kolmen lukuvuoden ajan 

kuurojenopettajan tehtäviä Turun, Oulun ja Jyväskylän kuurojenkouluissa. Luonnollisesti 

jokaisella oli myös pappisvihkimys.276 

Viittomakielen taito osoittautui monella tapaa tärkeäksi työkaluksi niin viranhoidon 

sosiaalisten kuin hengellisten tehtävien hoitamisessa. Jalmari Vesenterä kuvasi vuonna 1908 

toimintakertomuksessaan, miten viittomakieli oli helpottanut jumalanpalvelusten pitämistä 

hänen kaksikielisellä virkapaikkakunnallaan Vaasassa:  

Näissä jumalanpalveluksissa, joissa samalla kertaa ovat olleet läsnä suomalaisen ja ruotsalaisen koulun 

käyneet kuuromykät olen viittomisen ohella puhunut, milloin suomea, milloin ruotsia. Sekä suomea että 

ruotsia lukeneet ymmärtävät samaa viittomakieltä, joten on ollut tarpeetonta pitää jumalanpalvelusta 

kummankin kielisille erikseen.277  

Kuuromykkäin lehden päätoimittaja John Sundberg käsitteli samaa asiaa jo vuotta aiemmin, 

kesällä 1907, jolloin hän oli ottanut kantaa vielä täyttämättömiin matkapapin virkoihin:  

Meidän maassamme, joka on omituisessa asemassa k.mykkäin opetukseen nähden, se kun tapahtuu sekä 

suomen- että ruotsinkielellä puhemetoodin samoinkuin kirjoitus- ja merkkimetoodin mukaan kummallakin 

kielellä, saa etusijan viittomakieli, joka luonnollisimpana ilmaisukeinona on yhteinen kaikille k.mykille.278 

Sundbergin näkemykseen saattoivat matkapapit varmasti työssään yhtyä. Matkapapin tapaamat 

kuurot olivat kielellisesti erittäin heterogeeninen ryhmä. Erityisesti vanhempi polvi oli täysin 

kouluja käymättömiä ja samalla kielitaidottomia. Juuri kuurojenkouluissa kuuroille oli 

kehittynyt yhteinen kommunikointitapa, eli yhteisesti sovitut, kaikkien ymmärtämät viittomat. 

Vuoden 1892 aistivialliskoulusäädöksen ja sitä 1904 seuranneen niin kutsutun jakojärjestelmän 

myötä kouluja käyneetkään kuurot eivät enää kunnolla ymmärtäneet toisiaan. Osa oli 

viittomakielisiä toisten kommunikoidessa ensisijaisesti puheen ja huulilta lukemisen avulla. 

Lisänä olivat vielä niin sanotun kirjoituskoulun käyneet.279 

Puhekouluissa viittominen oli rangaistuksen uhalla kiellettyä, mutta vapaa-ajalla oppilaat 

viittoivat joka tapauksessa keskenään. Viittomakielen kieltämisen takia puhekouluista 

valmistuneilla oppilailla viittomien määrä kuitenkin supistui viittomakoulun käyneisiin 

verrattuna. Lisäksi 1892 voimaantulleen aistivialliskouluasetuksen myötä kuurojenkoulut 

jaettiin erikseen suomen- ja ruotsinkielisiin kouluihin, kun tätä ennen oli yhtäläisellä 

viittomakielellä opetettu kaikkia. Näin myös suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli 

alkoivat vähitellen eriytyä, mikä vaikeutti kommunikointia entisestään.280  

 
276 Godenhjelm 1927, 242. 
277 KL 6–7/1908, 88. Jalmari Vesenterä: Yleiskertomus v.t. kuuromykkäinpapin läntisessä piirissä työstä aikana 

1/1 08–1/5 08. 
278 KL 7/1907, 98. J. Sundberg: Pappiskysymyksemme. 
279 Wallvik 2001, 129–130; Salmi ja Laakso 2005, 165–166. 
280 Salmi & Laakso 2005, 164–166; SAL 1910, 9.  
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Jumalanpalveluksissa ja muissa kokoontumisissa papilla oli siten suuria haasteita saada 

kaikki läsnäolijat ymmärtämään häntä. Esimerkiksi Nyberg on kertonut kommunikoineensa 

suomen ja ruotsin kielellä, viittomilla ja sormiaakkosilla, sekä näitä kaikkia yhdistellen. 

Yhteisenä kommunikointimuotona kaikille kuurojenkouluja käyneille oli jonkin tasoinen 

yhtenäinen viittomakieli ja kirkko teki merkittävän palveluksen kuuroille asettamalla 

viittomakielen taidon kuurojentyön matkapapin pätevyysvaatimukseksi. Vaatimus perustui 

ajatukseen, jonka mukaan kukin seurakunta toimii omalla kielellään.281  Erityisen merkittäväksi 

asian tekee se, että kuurojentyön ensisijainen kieli oli viittomakieli juuri sellaisena aikana, 

jolloin tämän kielen käyttö opetuksessa oli kielletty muiden kuin kaikkien heikkotasoisimpien 

kuurojen kohdalla.  

Suomen viittomakielisten historiateoksen kirjoittajien Eeva Salmen ja Mikko Laakson 

mukaan ensimmäisten kuurojen pappien viittomakielentaidosta on säilynyt vain hajanaisia 

mainintoja.282 Käydessäni läpi kuurojen lehdissä ja sanomalehdissä olleita tekstejä, joissa 

kerrotaan matkapappien viittomakielellä pitämistä puheista, esitelmistä ja muista esityksistä en 

voi yhtyä Salmen & Laakson näkemykseen. Hajanaisten mainintojen sijasta lehtiaineisto toi 

selkeästi ja monipuolisesti esiin kuurojentyössä olleiden pappien viittomakielentaidon. 

Perusteluna näkemykselleni otan seuraavassa esiin muutamia esimerkkejä. 

Jo aiemmin tässä tutkielmassa toin esiin, miten matkapapit toimivat tulkkeina 

käytännöllisesti katsoen kaikenlaisissa inhimillisen elämän asioissa. Tämän lisäksi he 

seurustelivat kuurojen kanssa viittomakielellä ja pitivät hartauksien, jumalanpalvelusten sekä 

rippikouluopetuksen lisäksi monenlaisia esitelmiä kuurojen yhdistyksissä: 

Sunnuntaina 15 päivänä marrask. klo 2 päivällä piti km. matkapappi pastori K. Nyman jumalanpalveluksen 

ja Herran p. ehtoollisella käynnin kaupungin kuuromykille Turun tuomiokirkossa. Toimitus tapahtui 

kuuromykkäin viittomakielellä, jota hra Nyman käyttää hyvin tottuneesti ja ymmärrettävästi.283 

 

Nymanin mainitaan muun muassa pitäneen viittomakielellä ”ansiokkaan esitelmän vanhan 

Vaasan historiasta” paikkakunnalle tulleille kuuroille. Nymanin viittomakieltä ei kuitenkaan 

missään yhteyksissä kuvattu erityisen hyväksi tai eläväksi. Tavallisimmin hänen viittomistaan 

luonnehdittiin sanoin: ”Nyman puhui ja viittoi” tai ”piti puheen suomeksi, ruotsiksi ja 

viittaamalla.” Tämä todennäköisesti tarkoitti ennemminkin viitottua suomea tai ruotsia kuin 

itsenäisen viittomakielen käyttämistä. 284  

 
281 Rantala 2010, 82–83; Salmi & Laakso 2005, 216. 
282 Salmi & Laakso, 2005, 217. 
283 KL 12/1908, 178. 
284 KL 1/1909, 18: Pohjalainen 22.6.1914, 2. Suomen Kuuromykkäyhdistyksen kuudes yleinen kokous. 
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Vesenterä, jonka veli oli kuuro, osasi tiettävästi myös varsinaista viittomakieltä. Hän 

toteaa ainoaksi jääneessä matkapapin toimintakertomuksessaan pitäneensä kaikkiaan 87 

jumalanpalvelusta ja lisäksi hartauksia ja uskonnonhistorian opetusta kuuroille ”kuuromykkäin 

viittauskielellä ja missä puhekoulun käyneitä kuuromykkiä on ollut läsnä samalla puhuen.”285 

Vesenterän muistokirjoituksessa todetaankin:  

Tuona lyhyenä aikana, jolloin pastori V. matkusteli läntisen piirin km-matkapappina, saavutti hän 

ystävällisellä käytöksellään ja selvällä puhe- ja viittomataidollaan runsaasti suosiota piirinsä kuuromykkäin 

keskuudessa.286 

Nybergin viittomakielen taito oli myös ilmeisen hyvä. Tämän voi päätellä monista 

yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, että hän on saattanut keskustella ”viittaamalla” monta tuntia 

kerrallaan.287  Lokakuussa 1935 ilmestyneessä muistokirjoituksessa todettiinkin hänen 

hallinneen täydellisesti viittomakieltä, minkä vuoksi ”osasi hän viittoen ja puhuen esittää asiat 

kuuromykille havainnollisesti ja ymmärrettävästi.”288 Nybergin viittominen oli ilmeikästä. 

Helsingin kuuromykkäinyhdistyksen historiikin kirjoittanut Elma Ignatius muistelee Hugo 

Nybergin viittoneen harvinaisen kauniisti ja vahvan taiteilijatemperamenttinsa sekä 

huumorintajunsa ansiosta hän kykeni vangitsemaan yleisön huomion niin, etteivät nämä 

koskaan väsyneet seuraamaan hänen puhettaan.289 Ilmeisesti Nybergin taiteellinen luonne sopi 

hyvin juuri visuaalisen, ilmeet sekä koko kehon mukaan ottavan viittomakielen käyttöön. 

5.2 Aistivialliskoulujen opettajien suhtautuminen matkapappeihin ja 
viittomakieleen 

Käsitellessään aistivialliskoulujen opettajien suhtautumista sekä kuurojen matkapapin virkoi-

hin, että viittomakieleen Eeva Salmi ja Mikko Laakso (2005) nostivat esimerkiksi Kuopion 

kuuromykkäinkoulun johtajan Kustaa Killisen puheenvuorot hänen toimittamassaan Suomen 

Aistivialliskoulujen lehdessä. Killisen puheenvuorot olivat äänekkäitä ja hänellä oli toimitta-

massaan lehdessä avoin kanava niiden ilmaisemiseen. Killinen oli puheopetuksen kannattajana 

mielipiteissään järkkymättömän johdonmukainen. Hän oli esimerkiksi vastustanut Aistiviallis-

kouluasetuksen voimaantulon myötä perustettua Mikkelin kuuromykkäinkoulua nimenomaan 

sen vuoksi, ettei se ollut puhekoulu.290  

Matkapappien virkojen tarpeellisuutta kohtaan Killinen oli myös alusta alkaen ollut epäi-

levä. Hän oli katsonut kuurojen hyötyvän omasta papista vasta sitten, kun nämä olivat ensin 

 
285 KL 6–7/1908, 86. Yleiskertomus. 
286 KL 3/1916, 21. Jalmari Vesenterä. 
287 KL 7–8/1909, 112–113. Matkan varrelta. 
288 KL 10/1935, 109. Rovasti Huugo Henrik Nyberg. 
289 Ignatius, 1945, 44. 
290 SAL 4/1893, 54–61. Kustaa Killinen: Muutama sana Mikkeliin perustettavan kuuromykkäinkoulun johdosta. 
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päässeet kouluopetuksen, tarkemmin sanottuna puheopetuksen piiriin.291 Tämä näkemys ei 

muuttunut vuosien aikana, sillä kun senaatti vuonna 1916 päätti uusien matkapapin virkojen 

perustamisesta, olivat Killisen näkemykset asiassa edelleen samat kuin kaksikymmentä vuotta 

aiemmin. Kuuroille ei hänen mielestään erityisiä omia pappeja tarvittaisi, mutta kuurojenope-

tusta tulisi sitä vastoin lisätä.292  Hänen näkemyksensä eivät kuitenkaan missään vaiheessa saa-

neet kovin suurta vastakaikua muiden aistivialliskoulujen opettajien taholta. 

 Kaikki eivät olleet Killisen linjoilla myöskään tiukan viittomakiellon osalta. Viittoma-

kielen käyttöä puolustivat aistivialliskouluasetuksen voimaantulon jälkeen erityisesti Pietarsaa-

ren kuurojenkoulun johtajan Anna Heikel sekä Jyväskylän Kuuromykkäinkoulun opettaja He-

lena Luoma (os. Ingelius), joka oli entinen Huittisten ja Hauhon kuurojenkoulun johtajatar.293  

Heikel ja Luoma olivat molemmat niin sanottujen kirjoituskoulujen opettajia. 

Helena Luoma kävi vuosina 1893–94 Kustaa Killisen kanssa värikästä ja tunteikasta kes-

kustelua Suomen Aistivialliskoulujen lehden sivuilla. Luoman mielestä koulun tulisi mahdolli-

suuksien mukaan pyrkiä ottamaan huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet niin kommunikaation 

osalta kuin muutoinkin. Luoma ei vastustanut puheopetusta sinällään, mutta kylläkin sen tiuk-

kaa, viittomat kieltävää muotoa, joka hänen mielestään muistutti lähinnä ”koirakoulutusta” 

(hunddressyr). Luoma katsoi, että kuuron tulisi voida käyttää ja kehittää koulussakin ”luonnol-

lista viittomakieltä” (naturliga åtbördspråket), jota hän kutsui kuuron kotikieleksi. Hän totesi, 

omaan kokemukseensa viitaten, että koulussa puhumaan oppineet kuurot palaavat hyvin nope-

asti arkipäiväisessä keskustelussa takaisin viittomien pariin. 294 Luoma kirjoitti äidinkielellään, 

ruotsiksi, Killinen puolestaan vastasi suomeksi, eikä tahattomilta tai tahallisilta väärinymmär-

ryksiltä vältytty. 

Myös saksalaista ”uuden suunnan” puheopetusta vuoden 1900 huhtikuun Aistivialliskou-

lujen lehden sivuilla kuvaillut Turun kuurojenkoulun johtaja K. E. Kahva katsoi viittomakielen 

olevan kuuroille luontainen kieli, joka elää kuurojenkouluissa ja kuurojenyhteisöissä joka ta-

pauksessa. Hänen mukaansa sen poiskitkeminen on osoittautunut mahdottomaksi minkä vuoksi 

”sitä sopii käyttää mikäli mahdollista opetuksen ja kasvatuksen hyödyksi.”295 

         Vuonna 1906 pidetyssä Suomen toisessa yleisessä Aistivialliskouluopettajain kokouk-

sessa keskusteltiin Jyväskylän kuuromykkäinkoulun opettajan Helena Luoman aloitteesta: 

 
291 SAL 10/1896, 150–154 Aistiviallisten opetus-asia Kuopion pappeinkokouksessa. 
292 Helsingin Sanomat nro 117, 3.5.1917, 10. Kuuromykkäin matkapapeista. 
293 Ojala, 1986, 66. 
294 SAL 9/1893, 140–145. Helena Luoma: För Döfstumskolans gränsområde; SAL 11/1893, 170–175. Kustaa 

Killinen: Vähäisen väittelyä; SAL 1/1894, 9–13. Helena Luoma: ”Polemik”. 
295 SAL 4/1900, 51. K. E. K. Uusia suuntia kuuromykkäin opetuksessa. 

 Nimimerkki K. E. K. oli Turun kuurojenkoulun opettaja, filosofian maisteri K. E. Kahva 
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”Voidaanko kuuromykkäin koulun puolelta vaikuttaa jotenkin viittomakielen vaalimiseksi ja 

hoitamiseksi?” Tidskrift för Döfstumma-lehdessä olleen kuvauksen mukaan aiheesta käytettiin 

monia puheenvuoroja. Kokouksen lopputuloksena oli näkemys, jonka mukaan tulevien kuuro-

jenkoulujen opettajien opetusohjelmaan tulisi ottaa mukaan viittomakieli. Lisäksi esitettiin 

toive, että kuurojenopettajana jo toimivat opettelisivat viittomakielen.296 Kokouksessa keskus-

teltiin myös viittomakielen yhtenäistämisestä eri osissa maata sijaitsevissa kuurojenkouluissa 

kehittyvien omien murteiden sijaan. Kuurojenkoulujen opettajien viittomakielen taitoa kannatti 

myös Turun puhekoulun johtaja Nordman, vaikka hän korostikin kuurojenkoulun tarkoituksena 

olevan kuurojen valmentaminen yhteiskuntaa, ei toisten kuurojen kanssa toimeen tulemista var-

ten.297  

Killinen oli vuoden 1906 Aistivialliskoulujen opettajainkokouksen aikaan porvarissäädyn 

edustajana Suomen viimeisillä säätyvaltiopäivillä. Nämä päällekkäiset edustustehtävät estivät 

nähtävästi hänen osallistumisensa opettajien kokoukseen, sillä Killinen ei kokouksessa ottanut 

viittomakieliasiaan lainkaan kantaa.298 Kyseisestä opettajakokouksesta Killinen kirjoitti Suo-

men Aistivialliskoulujen lehdessä  vasta seuraavana vuonna, ja silloin hän totesi kokouksen 

viittomakeskustelua kuvatessaan: ”tässä syntyneessä keskustelussa eräältä taholta annettiin ta-

vanmukaisia letkauksia puhekouluille ja niiden harrastajille.”299 Viittaus oli ilmeisesti osoitettu 

edellä mainituille naisille, Luomalle ja Heikelille. Lehtien erilaista uutisointia kuvaa hyvin se, 

että asianomaisessa kokouksessa viittomakielestä käytyä keskustelua referoitiin Tidskrift för 

Döfstumma -lehdessä puolentoista sivun verran, kun Killinen kommentoi sitä kahdella lau-

seella.  

Matkapappien viittomakielen käyttöön kuurojenkoulujen opettajat suhtautuivat edellä ku-

vattuun verrattuna yllättävän ymmärtävästi. Puhekoulujen opettajien mielestä juuri uskonnon-

opetus oli asia, jonka sisäistäminen puolusti viittomakielen käyttöä. Aikakauden uskonnonope-

tuksen tavoitteena oli henkilökohtaisen uskon herättäminen. Viittomakielen käyttöön uskonnon 

opetuksessa löytyi myös ulkomailta esimerkkejä: 

Saksassa, tuossa puhemetodin luvatussa maassa, josta viittomakoulut jo ammoin sitten ovat hävitetyt --- 

viittomia puolustetaan käytettäväksi erittäinkin uskonnonopetuksessa ja koulujumalanpalveluksissa, 

koska uskonto muuten niin helposti voi saada kieliopetuksen luonteen ja uskonnon varsinainen tarkoitus 

niinmuodoin jäädä saavuttamatta. Tärkeätä on tässä aineessa, että jokainen oppilas saa sisällisen havain-

non asioista, että sana tunkee elävästi hänen sydämeensä, mikä varmemmin saavutetaan viittomain kuin 

puheen kautta, kuten kokemuksen sanotaan osoittaneen.300 

 
296 TfD 7–8/1906, 82–83. Andra allmänna Finska abnormskolläraremötet; KL 6/1906, 75. Uutisia. 
297 TfD 7–8/1906, 82–83. Andra allmänna Finska abnormskolläraremötet. 
298 www.eduskunta.fi/ 
299 SAL 5/1907, 69. Toinen yleinen Suomen aistivialliskoulujen opettajain kokous. 
300 SAL 4/1900, 52. K. E. K. Uusia suuntia kuuromykkäin opetuksessa. 
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6. Tutkimustulokset 
Ensimmäisten matkapappien työnkuva oli monipuolinen ja vaativa. Jo tuomiokapitulien 

laatimissa ohjesäännöissä kuvastuu työn luonne kokonaisvaltaisena ihmisten auttamisena. 

Tämän lisäksi matkapappien työtä voi täydellä syyllä pitää kutsumusammattina. Sen kertoo jo 

palkkaus, joka viran perustamisvaiheessa määriteltiin 5000 markaksi vuodessa. Summaa ei 

vuosikausiin korotettu lainkaan, mikä tarkoitti käytännössä palkan ostovoiman huomattavaa 

heikkenemistä 

Kuuromykille ryhdyttiin 1800–1900 -lukujen vaihteessa vaatimaan omia pappeja sielun-

hoidon tarpeisiin vedoten ja lähdeaineistoni perusteella matkapapit myös kokivat työnsä koko-

naisvaltaisesti sielunhoidollisena. Sielunhoitoa oli yhtä lailla kuvaraamatun kuvien katselu, 

kuin asuntoasioiden järjestely.  Matkapapin työnkuva oli huomattavasti normaalia seurakun-

nallista virkaa laajempi. Työn sosiaalinen aspekti oli tiedossa jo virkoihin haettaessa.  Näen 

ensimmäisten matkapappien suhtautumisessa työnsä sosiaaliseen puoleen heijastumaa myös 

kirkon pitkästä diakonaalisesta, karitatiivisesta asenteesta. Köyhäinhoito – mihin myös kuuro-

mykät joutuivat usein turvautumaan – oli vuosisatoja ollut kirkon olennainen työmuoto. Vasta 

kunnallisen itsehallinnon myötä 1800 -luvun lopussa se oli rajattu kirkon toimialueen ulkopuo-

lelle. Kuurojenpappien työnkuva oli hyvin lähellä vuosisadan vaihteessa alkaneen sisälähetyk-

sen toimenkuvaa; molemmissa korostui yhteen kietoutunut missionaarisuus ja diakonia. 

Tutkimuksessani halusin kuvata varsinaisen papintyön lisäksi myös ensimmäisten mat-

kapappien biografiaa ja heidän sosiaalista taustaansa ymmärtääkseni paremmin heidän toimin-

tatapojensa erilaisuutta. Kun vertasin saamiani tietoja tutkimuskirjallisuuteen, niin mielestäni 

Rantala (2010) samoin kuin Salmi & Laaksokaan (2005)  eivät ottaneet huomioon riittävästi 

sitä yhteiskuntahistoriallista viitekehystä, missä 1900 -luvun alussa elettiin. Molemmissa teok-

sissa matkapappien alkuvaiheet sidotaan hyvin historiaan, mutta virkojen hoitajien oma tausta 

jää hämäräksi. Juuri sosiaalista taustaa vasten peilattuna heidän suhtautumisensa sekä kuuroihin 

että omaan työhönsä saa lisää syvyyttä.  

Vuosisadan vaihteessa uusien aatteiden lisäksi maassamme vaikutti henkisellä tasolla ja 

käytännön elämässä vielä vahvasti vuosisatainen säätyjako. Säätyjako määritteli kirjoittamat-

tomat säännöt esimerkiksi siitä, mikä oli sovelias ammatti, miten pitkälle voi kouluttautua ja 

kenen kanssa voi avioitua. Ensimmäisistä kolmesta kuurojen matkapapista kaksi oli itsekin vah-

vasti murtamassa säätyjakoa hankkimansa yliopistollisen koulutuksen kautta. Vesenterän ja 

Nymanin perheet olivat käsityöläis- ja työläisperheinä säädyttömiä, kun taas Nyberg syntyi ja 

kasvoi porvarissäätyisessä kauppiasperheessä. Itsellisen tai jarrumiehen pojan kouluttaminen ja 
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akateeminen kouluttautuminen oli kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Varakkaan porvarisko-

din kasvatilta sitä puolestaan odotettiin.  

Säätyjaon lisäksi uskon ensimmäisten kuurojenpappien kuuroja kohtaan tuntemiin asen-

teisiin vaikuttaneen paljon myös sen, missä he henkilökohtaisesti kuuroihin ja kuurojenopetuk-

seen ensimmäistä kertaa tutustuivat. Yhteistä heille oli se, että kaikki olivat kuurojenkoulun 

opettajia. Erot ilmenivätkin siinä, millaisista kuurojen kouluista heille oli kertynyt kokemusta 

ennen matkapapin virka-aikaa. 

Vesenterällä oli lapsuudestaan lähtien monipuolinen kokemus kuuroista sekä oman per-

heensä että lähiympäristön kautta. Hänen suhtautumisensa kuuroihin vaikuttaakin kaikkein 

luontevimmalta. Nyman oli toiminut Oulun ja Turun niin sanotuissa puhekouluissa, eli A-luo-

kan oppilaiden parissa. Hän näyttää lähdemateriaalin perusteella suhtautuneen kuuroihin seu-

rakuntalaisiinsa huomattavasti tasavertaisempina lähimmäisinä kuin Nyberg, joka oli saanut 

ensikosketuksensa kuurojen maailmaan ja kuurojenopetukseen kirjoitus- ja viittomametodia 

käyttävässä Mikkelin kuurojen koulussa. Mikkelissä C- ja D-kategoriaan luettu oppilasaines oli 

hyvin erilainen kuin puhekouluissa. Mikkeliin ei voinut hakeutua opiskelemaan. Sinne ”pudot-

tiin” jos suomenkielisen puhekoulun opettaja katsoi oppilaan kykenemättömäksi oppimaan ar-

tikulaatiota. Vuosisadan vaihteessa maassamme kuurojenopetuksessa vallalla ollut jaottelu ja-

koi kuurot oppilaat puhetaidon oppimiskyvyn mukaan A-, B-, C- ja D-luokkiin. A- ja B- luok-

kaan kuuluvia opetettiin niin sanotun puhemetodin avulla, kun taas C- ja D-luokka olivat ”heik-

kolahjaisten”, artikulaatiota oppimattomien kouluja. Vaikka ajoittain korostettiin voimakkaasti 

sitä, ettei kyseessä saanut olla älykkyyden mukaan tehtävä jako, niin käytännössä asenteissa 

yhdistyivät puhetaito ja älykkyys. Jako eri luokkiin oli niin jyrkkä, että A- ja B- luokkalaisia 

opetettiin täysin eri paikkakunnilla kuin muita. Näin jokaisella kolmella oli lähtökohdiltaan eri-

lainen näkemys kuurojen maailmaan, mikä ei voinut olla vaikuttamatta heidän asenteisiinsa. 

Vesenterän lapsuuden leikeissä saamat kokemukset loivat aivan erilaisen kuvan kuuroista kuin 

Nyberg sai aikuisena Mikkelin heikkolahjaisten kirjoitus- ja viittomakoulussa. 

Kun yhdistetään Nybergin säätyläistausta ensikokemukseen aikakauden mittapuun mu-

kaisesti kaikkein heikkolahjaisimmista kuuroista oppilaista, en näe hänen holhoavaksi näyttäy-

tyvää asennettansa lainkaan ihmeteltävänä.  Nyberg näyttäytyy selkeästi omalle asialleen ja 

työlleen omistautuneena hengenmiehenä, joka kaikin käytettävissään olevin keinoin pyrki vie-

mään evankeliumia kuuroille heidän omalla kielellään. Omana kielenä tarkoitan tässä tapauk-

sessa viittomakielen lisäksi ”selkosuomea”, jota Nyberg käytti sekä julkaisuissaan että saar-

noissaan. Hän ei myöskään tiettävästi missään vaiheessa hakenut muihin kirkollisiin virkoihin, 

vaikka matkapapin työssä uralla etenemismahdollisuuksia ei ollut.  
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Rantala (2010) kiinnitti huomiota matkapappien tuomiokapituleille laatimien toiminta-

kertomuksien niukkasanaisuuteen työn sosiaalista puolta kuvattaessa. Hänen arvionsa mukaan 

matkapapit todennäköisesti arvioivat tuomiokapitulien olevan kiinnostuneita lähinnä työn hen-

gellisestä puolesta. Kiinnitin huomiota siihen, että sama työn sosiaalista aspektia koskeva niuk-

kasanaisuus tulee ilmi myös lehtiartikkeleita tarkasteltaessa, vaikka niiden kohdeyleisö oli sel-

keästi erilainen. Rantalan lähdemateriaalin runkona olivat työnantajaa varten laaditut toiminta-

kertomukset. Lehtitekstit sitä vastoin oli suunnattu ensisijaisesti kyseisen lehden lukijoille. Nii-

hinkään matkapapit eivät pieniä mainintoja lukuun ottamatta kuvailleet työnsä sosiaalista ja 

yhteiskunnallista luonnetta. Työn sosiaalinen aspekti tuli kyllä esiin, mutta sitä ei korostettu. 

Esimerkkinä lyhyt lause: ”Koetin hänelle saada lääkärinhoitoa joko Kuopiosta tai Helsin-

gistä.”  Tällainen pieni viittaus tai sivuhuomautus aikakautensa kontekstiin sijoitettuna tarkoitti 

suurta käytännön työmäärää.  Esimerkkilauseen tekstiyhteys kertoi Pohjois-Karjalan erämaa-

kylässä asuvasta perheestä. Yleishistorian perusteella lääkärien määrä maassamme oli asukas-

lukuun nähden erittäin alhainen, tieverkosto puutteellinen ja monet asiat hoidettiin kirjeitse. 

Pieni lause kuvasti siis todennäköisesti päivien, jopa viikkojen työtä. 

Matkapappien omissa näkemyksissä sosiaalista työtä kohtaan havaitsin selkeitä painotu-

seroja. Nymanin kirjoituksissa välittyy selkeimmin edellä kuvaamani sisälähetyksellinen koko-

naisvaltaisuus: hänellä sosiaalinen ja hengellinen auttaminen näyttivät kulkevan tasaveroisesti 

mukana niin, että fyysisten tarpeiden huomioiduksi tulemisen kautta hengellisiä asioita oli hel-

pompi käsitellä. Nybergin kirjoituksista ei välity samanlaista ymmärrystä sielunhoidon koko-

naisvaltaisuudesta ja sosiaalisen ja hengellisen työn samanarvoisuudesta. Hän suoritti aivan sa-

mankaltaisia sosiaalisen avun tehtäviä kuin Nyman, mutta ei kirjoitustensa perusteella nähnyt 

niissä suoranaista yhteyttä hengelliseen auttamiseen. Lehtikirjoituksissa jopa välittyi tietynlai-

nen pettymys matkan turhuudesta, mikäli se oli sisältänyt vain sosiaalisen avun tarjoamista. 

Tämän asenne-eron uskon johtuneen pitkälti Nymanin ja Nybergin erilaisista taustoista. Niu-

kemmissa oloissa kasvaneena Nyman osasi arvostaa sosiaalista avunantoa aivan toisella tavalla 

kuin varakkaasta kodista lähtöisin ollut Nyberg.  

Sekä Eeva Salmi että Liisa Rantala ovat korostaneet Nybergin holhoavaa asennetta kuu-

roja kohtaan. Tämä asenne välittyy myös hänen lehtiteksteistään. Nybergin lehtikirjoitukset 

vaikuttavat kautta linjan olleen kuin isän puhetta pienille lapsille. Niissä on holhoava ja opet-

tava sävy, jonkinlainen ”isä tietää paremmin” -asenne.  Aivan matkapapin uransa alkuvaiheessa 

Nyberg kirjoitti Kuuromykkäin lehteen vielä aikuismaisesti, mutta hänen käyttämänsä tyyli 

muuttui nopeasti. Hän alkoi käyttää artikkeleissaan lyhyitä lauseita,  selittää ja antaa synonyy-

mejä vaikeiksi mieltämilleen sanoille. Lähdeaineiston antaman kuvan perusteella Nybergillä 
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oli kuitenkin ilmiselvä kyky kuvata hengellisiä asioita yksinkertaisella ja selkeällä kielellä. 

Tämä käy ilmi esimerkiksi hänen laatimastaan katekismuksesta, jonka yhtä aikaa helppolu-

kuista ja samalla syvällistä kerrontapaa voi vain ihailla. Nybergiä voisi kuvata jopa selkokieli-

sen suomen yhdeksi uranuurtajaksi.   

Kolmen ensimmäisen matkapapin virkaa hoitaneen keskinäinen vertaileminen ei missään 

mielessä tee yksilöille täyttä oikeutta. Vesenterän lyhyeksi jäänyttä työkautta on vaikea verrata 

vuosikymmeniä työskennelleeseen Nybergiin. Nymanin terveys taas oli koko ajan koetuksella, 

minkä vuoksi hän joutui anomaan virkavapautta useaan kertaan. Nyman myös pyrki vakituisiin 

kuurojenkouluissa auenneisiin virkoihin ilmeisesti juuri heikon terveytensä takia, muttei tullut 

niihin valituksi. Nybergin isällisiin asenteisiin kuuroja kohtaan vaikutti varmasti myös oman 

avioliiton jääminen lapsettomaksi. Kuurot olivat hänen lapsiaan biologisen perheenlisäyksen 

jäädessä toteutumatta. Lapsettomana pariskuntana Nybergit myös pystyivät antamaan työhön 

ainutlaatuisen voimakkaan panoksen. Lähdemateriaalina käyttämistäni lehtikirjoituksista 

matkapappien luonteiden erilaisuus tulee esiin muiden esittämien arvioiden lisäksi Nymanin ja 

Nybergin omasta työstään kirjoittamiensa kuvausten perusteella. Taiteilijasieluksi kuvattu 

Nyberg saattoi käyttää matkakuvauksestaan suuren osan ympärillään näkemänsä luonnon, 

sääolosuhteiden ja omien tuntemuksiensa kuvaamiseen, kun taas Nyman keskittyi selkeämmin 

asioihin ja kohtaamiinsa ihmisiin. 

Tutkimukseni alkuvaiheessa ennakkohypoteesinani oli ajatus siitä, että puheopetukseen 

painottuneiden kuurojenkoulujen oralismia kannattavat opettajat esittäisivät Aistivialliskoulu-

jen lehdessä kritiikkiä matkapappien virkaan edellytettyä viittomakielentaitoa vastaan sekä 

myöhemmin, pappien virassa ollessa, vastustaisivat näiden viittomakielen käyttöä ainakin pu-

hekouluissa oppinsa saaneiden kuurojen kanssa. Yllätyksekseni en kuitenkaan löytänyt lehdistä 

mitään selkeää kritiikkiä matkapappien viittomakielenkäyttöä kohtaan. Pikemminkin päinvas-

toin. Vaikka artikulaatio- ja puheopetus oli tutkimukseni kuvaamana ajanjaksona kuurojenope-

tuksen ensisijainen opetusmenetelmä, katsoivat kuurojenkoulujen opettajat viittomakielen hyö-

dylliseksi nimenomaan uskonnon opettamisessa.  

Tämä periaatteessa ristiriitainen näkemys selittyy aikakauden uskonnonopetuksen tavoit-

teista. Uskontoa ei käsitelty yhtenä teoria-aineista maantiedon tai historian tapaan, jolloin ai-

neenhallintaan olisi riittänyt tietyn tietomäärän saavuttaminen. Koulun uskonnonopetuksen 

päämääränä oli omakohtaisen uskon syntyminen ja sen konfirmaatiossa tapahtuva vahvistami-

nen. Tämä puolestaan vaati uskonasian sisäistämistä ulkoa opettelua huomattavasti syvällisem-

min. Evankeliumin sanoman välittämiseen tarvittiin yhteinen kieli ja virkojen perustamisvai-

heessa omien pappien tarpeellisuutta kuuroille perusteltiin juuri kielen avulla. Tämä perustelu 
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tarkoitti käytännössä viittomakommunikaation hallitsemista. Kuurojenpapeilta itseltään en löy-

tänyt suoranaisia teologisia perusteluita viittomakielen käytölle. Heidän työstään välittyvän ku-

van pohjalta uskallan kuitenkin väittää heidän liittyvän jo Alopaeuksen julki tuomaan näke-

mykseen siitä, että kuurojen parissa tehtävä työ oli lähetystyötä. Näin teologinen peruste viitto-

makielelle oli käytännössä sama kuin vieraiden kielten opettelu ja käyttö ulko- eli pakanalähe-

tyksessä, missä evankeliumin sanomaa vietiin vieraan kulttuurin keskuuteen itselle oudolla kie-

lellä. Pystyäkseen varmistumaan sanomansa perillemenosta he ottivat selvää kuhunkin tilaisuu-

teen kokoontuneiden kuurojen kommunikointitavoista ja sovelsivat sanomansa esitystavan 

kuulijakunnan mukaan.   

 Matkapapin palkan maksoi valtio, ja matkapappi oli aikakauden ainoa viranomainen, 

jonka pätevyysvaatimuksena oli viittomakielen taito. Lähdeaineistonani toimivat lehdet toivat 

selkeästi ja monipuolisesti esille kuurojentyössä olleiden pappien viittomakielen taidon. Papit 

saattoivat keskustella tuntikausia viittoen, pitää viittomakielellä esitelmiä ja toimia tulkkeina 

kaikenlaisissa inhimillisen elämän asioissa sairaanhoidosta ja naapuririidoista aina käräjäasioi-

hin ja perinnönjakoon asti. Ei siis ihme, että papit kokivat viittomakielentaitonsa ajoittain puut-

teelliseksi. 

Yllättävän vaillinaiseksi lähdemateriaalina käyttämissäni lehdissä jäi kuurojen 

näkökulma. Odotin kuurojen lehtien esittelynumerojensa lupausten mukaisesti tarjoavan 

kuuroille oman tiedotuskanavan. Tämä toteutui lehdissä kuitenkin hyvin puutteellisesti. 

Erityisesti Kuuromykkäin lehden kohdalla jouduin pettymään siihen, että kuurojen omat 

kirjoitukset olivat lehdissä palstamäärällisesti arvioituna pienenä vähemmistönä kuuromykkäin 

pappien ja opettajien kirjoituksiin verrattuna. Monissa lehtiartikkeleissa ei ollut kirjoittajan 

nimeä lainkaan, jolloin ne oli nähdäkseni katsottava lehden toimituskunnan itsensä laatimiksi. 

Sisällöllisesti tällaiset nimettömät kirjoitukset olivat selkeästi opettavaan sävyyn kirjoitettuja. 

Kuuromykkäin lehden palstoilla ei tutkimukseni käsittävänä aikana käyty paljonkaan avointa 

mielipiteidenvaihtoa ja silloin kun näin tapahtui, oli kyseessä yleensä kuurojen parissa 

toimivien viranomaisten (kuurojen papin ja kuurojenkoulujen opettajien) välisestä 

keskustelusta. 

En siten löytänyt riittävän kattavaa kuurojen itsensä esittämää näkökulmaa siihen, miten 

he suhtautuivat pappiinsa ja tämän toimintaan. Jäin myös miettimään, miten he ylipäätään 

suhtautuivat omaan elämänpiiriinsä? Olivatko he omasta näkökulmastaan katsottuna 

ensisijaisesti kuuroja, vai oliko mahdollisesti jokin muu näkökulma, kuten yhteiskunnallinen 

sääty tärkein oman elämän luokitteluperuste. Matkapappien kertomuksista tulee joka 

tapauksessa esille se, että juuri syntymäperheen varallisuus – ja siten yhteiskunnallinen asema 
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– ratkaisi syntymäpaikkakunnan ohella esimerkiksi kuuron lapsen kouluunpääsyn 

mahdollisuuden. 

Tutkimustehtävä -luvussa toin esille Arttu Liikamaan käsityksen, jonka mukaan 

kuuroutta voidaan lähestyä lääketieteellisestä tai sosiokulttuurisesta näkökulmasta käsin. Toisin 

sanoen kuurous voidaan nähdä fyysisenä vammana tai kuuro huomioidaan 

kielelliskulttuurillisena yksilönä. Nämä molemmat näkökulmat vaikuttivat tutkimustani 

koskevana aikana, joskaan edellä mainittuja käsitteitä ei luonnollisestikaan käytetty. 

Yhteiskunnan samoin kuin siihen kiinteästi kuuluvan koulujärjestelmän tarkastelukulma oli 

kuitenkin lähinnä lääketieteellinen: se pyrki fyysistä vammaa korjaamalla tekemään kuuroista 

mahdollisimman täysivaltaisia normaalikansalaisia. Nykyisin tähän normaalikansalaisuuteen 

pyritään tekemällä kuuroista kuulevia lääketieteen keinoin muun muassa sisäkorvaistutteiden 

ja erilaisten apuvälineiden avulla. Reilu sata vuotta sitten fyysistä vammaa korjattiin 

opettamalla kuurot puhumaan.  

Kirkon kuurojentyö edusti edellisestä poiketen sosiokulttuurista näkökulmaa, missä 

kielelliskulttuurillinen yksilöllisyys huomioitiin käyttämällä kuurojen omaa kieltä, 

viittomakieltä.  Matkapapit pyrkivät omalla panoksellaan myös poistamaan yhteiskunnan 

kuuroille asettamia esteitä esimerkiksi tarjoamalla tiettävästi ensimmäistä kertaa maaseudulle 

ulottuvia tulkkipalveluita. Kuurojen oma kulttuuri oli maassamme vielä nuorta ja 

kuurojentyössä toimivat papit halusivat vahvasti ohjata sitä. Matkapappien omaan 

aikakauteensa kuuluvista asenteellisista rajoitteista huolimatta kirkon kuurojentyössä nähtiin 

yksilöt vamman takana. Kuuroista tuli ensimmäistä kertaa persoonia ja osasta jopa julkisia 

persoonia. 

Tutkimassani materiaalissa itseäni jäi kiehtomaan aktiivisten naisten osuus. Kuurojen 

kouluissa, Kuurojenyhdistyksissä samoin kuin Kuuromykkien auttajayhdistyksissä toimi monia 

aktiivisia voimanaisia. Esimerkkinä vaasalainen kirkkoherran puoliso Emilia Sandström, jonka 

kerrotaan muun muassa pitäneen jumalanpalveluksia kuuroille. Ei siis pelkkiä 

hartaustilaisuuksia, vaan nimenomaan jumalanpalveluksia. Aktiivisten naisten työ kuurojen 

parissa vaatisi aivan oman tutkimuksensa.  
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