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ESIPUHE 
 

”Me emme elä vain nykyisyydessä. Menneisyys kaikkine muistoineen, tapauksineen ja 

kokemuksineen elää meissä, ja usein voi sattua, että juuri entisyys on voimakkaampi kuin 

nykyisyys”  

Peter von Bagh. 

 

Mistä kaikki alkoi? Noin viisitoista vuotta sitten aloin tyhjentää erästä sukuni vanhaa 
matka-arkkua, jonne ajattelin laittaa lasten talviasusteita: myssyjä, hansikkaita ja 
kaulahuiveja. Vanhojen karttojen, silmälasien, adressien, kirjeiden ja lippulappusten seasta 
käteeni osui mustakantinen vihko. Avasin sen, selasin sitä ja ymmärsin sen olevan isoisäni 
äidin Elin von Rehausenin muistelmateos. Arkun tyhjennys jäi siihen, ja uppouduin 
lukemaan. Erityisesti Elinin johdantoluvussa esittämä toive siitä, että joku kirjoittaisi 
hänen heikoin ja tärisevin käsin kirjoittamansa muistelmat puhtaaksi, tuntui kuin 
kädenojennukselta menneisyydestä.  

Lähtiessäni tälle tutkimusmatkalle oppaanani ja ohjaajanani toimi alussa yliopistonlehtori 
Panu Pulma. Olen syvästi kiitollinen hänen kanssaan käydyistä kannustavista 
keskustelutuokioista ja häneltä saamistani viisaista ohjeista. Matka ei ollut aina helppo, ja 
siitä tuli pitempi kuin kuvittelin. Panu Pulman siirryttyä eläkkeelle sain ohjaajakseni 
professori Juha Siltalan, jonka innostavien ja rohkaisevien kommenttien saattelemana 
päätin muuttaa hieman tutkimukseni suuntaa ja keskittyä aineettoman perinnön 
näkökulmaan. Tutkimukseni viimeisien vuosien aikana tärkeänä apuna, tukena ja 
tutkimusmatkani loppuun saattelijana toimi professori Anu Lahtinen. Ilman hänen 
kullanarvoista apuaan tuskin olisin tässä.  

Suuret kiitokset professori Kirsi Vainio-Korhoselle ja professori Maarit Leskelä-Kärjelle, 
jotka toimivat väitöskirjani esitarkastajina. Heidän kommenttinsa ja huomionsa auttoivat 
työni viimeistelyssä. Lämmin kiitos professori Maarit Leskelä-Kärjelle, joka ystävällisesti 
suostui toimimaan vastaväittäjänäni.  

Kiitokset torstaisin kokoontuneelle jatko-opiskelijoiden seminaariryhmälle ja erityisesti 
sen vetäjälle, professori Markku Kuismalle. Kiitos myös kanssamatkaajilleni 
seminaarissa: kommenttinne ja huomionne ovat rikastuttaneet työtäni ja luoneet uskoa 
prosessin etenemiseen. Seminaarissa on ollut ilo kuunnella todellista keskustelun 
ilotulitusta mitä erilaisimpien aiheiden tiimoilta. 
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Haluan osoittaa kiitokseni Koneen Säätiölle sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastolle työni 
tukemisesta. Apurahan saaminen oli paitsi taloudellisesti, myös henkisesti merkittävä tuki 
ja kannustin. 

Matkani varrella tutkimukseni raakiletta ovat lukeneet ja kommentoineet monet, joiden 
arvokkaista huomioista olen kiitollinen. Erityisen lämpimästi haluan kiittää Ulla Karvosta, 
joka kärsivällisesti luki ja korjasi väitöskirjani kieliasua - vieläpä kahdesti. Suuret 
kiitokset myös ja Johanna Lindforsille ja Kari Hovimäelle, jotka tarkastivat 
englanninkielisen tiivistelmän kieliasun.  

Haluan kiittää ystäviäni, jotka ovat uskoneet minuun - ja jotka myös ymmärsivät jossain 
vaiheessa lakata kysymästä työni valmistumisajankohtaa. Kiitos sukulaisilleni siitä, että 
olen saanut käyttööni sukuarkiston hienon materiaalin ja luvan tutkia sitä ilman ehtoja. 
Tutkimusmatkani varrella löytyi jatkuvasti lisää kirjeitä ja muuta materiaalia, ja niitä on 
lähetetty minulle aina Sveitsiä myöten. Toivottavasti enää ei löydy mitään - ainakaan 
sellaista, joka kumoaisi päätelmäni.  

Erityinen kiitos vanhemmilleni ja perheelleni, jotka ovat tukeneet minua monella tapaa 
työni varrella. Kiitos heille myös siitä, että he ovat riuhtaisseet minut työpöytäni ääreltä 
milloin futiskentän laidalle, tanssikisoihin, mökille, keittiöön ruuanlaittoon, lenkkipolulle 
tai sohvalle katsomaan elokuvia. Ilman näitä interventioita saattaisin kenties tuntea Elinin 
paremmin kuin heidät. Erityinen kiitos puolisolleni Ville Särmälälle, joka on toiminut sekä 
henkisenä tukena että ollut korvaamaton apu tietokoneen temppuillessa.  

Viimeinen kiitos kuuluu Elinille ja Oscarille sekä suvulleni, joka tallensi muistelmansa, 
kirjeensä ja muun sukuarkiston tulevaisuuden varalle. Kun tämä tilaisuus on ohi, lasken 
väitöskirjani vanhaan matka-arkkuun, muun materiaalin joukkoon, osaksi aineetonta 
perintöä. 

 

Espoossa 3.5.2022 

Katja Weiland-Särmälä 
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TIIVISTELMÄ 

PAPPISPERHEEN AINEETON PERINTÖ 

Tarkastelen tutkimuksessani pappisperhettä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
Suomessa yhden esimerkkiperheen, Kjäldströmien, kautta. Tutkimani pappisperhe edustaa 
taustaltaan mielenkiintoista yhdistelmää: vanhaa säätyläistöä ja käsityöläistaustaista 
porvaristoa. Aatelistaustainen Elin omaa sukua von Rehausen (1859-1928) avioitui 
ensimmäisen polven ylioppilaan teologiaa opiskelevan Oscar Kjäldströmin (1857-1955) 
kanssa vuonna 1883. Tästä erilaisten taustojen kohtaamisesta lähden tarkastelemaan 
tutkimieni henkilöiden arvomaailman ja aineettoman perinnön muotoutumista. 
Tarkastelen, millainen merkitys yksilöllä itsellään ja toisaalta taustalla, syntyperällä ja 
kasvatuksella oli tutkimani pariskunnan ja heidän lapsiensa elämässä.  

Tutkimuksessani Kjäldströmit edustavat ”Uuden polven pappisperhettä”. Tämä 
käyttämäni nimitys viittaa yhtäältä paitsi Oscarin taustaan, toisaalta taas siihen, että 
kutsumus, herätyskokemukset, järjestötoiminta sekä sosiaalisen yhteisvastuun kantaminen 
perinteistä papintoimenkuvaa laajemmin olivat tärkeässä osassa Oscarin ja Elinin 
elämäntyötä. Työni tarkoituksenani on tarkentaa sivistyneistöperheitä käsittelevää 
tutkimusta erityisesti pappisperheen osalta, jolla väitän olleen porvarillisesta 
perheideaalista poikkeava arvomaailma ja arvojärjestys. Tarkoituksenani on 
Kjäldströmien avulla tarkastella pappisperheen elämäntapaa, arvomaailmaa ja valintoja. 
Tutkimuksessani punaisena lankana kulkee Elinin elämäntarina, josta painotan vuosia 
1883-1928 Oscarin puolisona. Nostan esille ne tapahtumat ja ilmiöt, jotka tavalla tai 
toisella koskettivat tutkimaani perhettä. Tutkimukseni tärkeimmiksi teemoiksi nousevat 
uuden polven papiston synty, uskonnollinen elämäntavan toteuttaminen yksityisesti 
perheen sisällä ja työkentällä kodin ulkopuolella. Näiden teemojen yllä eräänlaisena 
kattokysymyksenä tarkastelen aineettoman perinnön rakentamisen, tallentamisen, 
siirtämisen ja vastaanottamisen tapoja.  

Nimityksen aineeton perintö olen lainannut Giovanni Levin mikrohistoriallisesta 
klassikkoteoksesta. Se on tutkimuksessani käsite, jossa on yhteneväisyyksiä muun muassa 
Pierre Bourdieun sosiaaliseen ja symboliseen pääoman käsitteisiin sekä sosiologiassa 
käytettyyn luokan uusintamisprosessiin. Tutkimuksessani aineeton perintö on yhtä aikaa 
epämääräinen ja selkeä, eräänlainen sateenvarjo- tai kattokäsite, jonka alle on 
sijoitettavissa hyvinkin laajasti erilaisia aineettomia arvoja kuten tavat, traditiot, henkiset 
arvot ja uskonnollinen elämäntapa. Sen alle mahtuu myös erilaisia konkreettisesti 
hahmotettavia asioita kuten verkostot, rutiinit, ulkoisen elämäntavan puitteet, 
materialisoituneet statussymbolit ja tallentava elämäntapa. Tarkastelen aineettoman 
perinnön merkitystä habituksen luomisprosessissa ja hyväosaisuuden jatkumossa.  
Tutkimuksessani tuon kuitenkin esiin miten aineellista ja aineetonta on osin mahdotonta 
erottaa toisistaan: ne ovat kuin saman kolikon eri puolet. Ymmärrän lähdeaineistoni, 
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suvun tallentaman yksityisarkiston myös osaksi aineetonta perintöä, ja sen tarkastelusta 
muodostuu osa väitöskirjaani. Tutkin aineettoman perinnön näkökulman kautta 
tallentamisen traditiota: kirjoitetun ja tallennetun elämäntavan sekä sukuarkiston 
merkitystä aineettoman perinnön luomis-, siirtämis- ja vaalimisprosessissa. Tarkastelen 
myös, miten aineetonta perintöä on pyritty siirtämään ja kyseenalaistamaan sukutarinoiden 
sekä esineiden kautta. Viimeisessä luvussa kuvaan sitä, millä tavoin   seuraavaa sukupolvi 
otti vastaan vanhempiensa tarjoaman aineettoman perinnön. 

Lähestyn tutkimuskohdettani mikrohistoriallista lähestymistapaa käyttäen. Hyödynnän 
tarkastelussani Pierre Bourdieun kenttäteoriaa ja habitus -käsitettä sekä paikoin kuva-
analyysin ja muistitietotutkimuksen tarjoamia työkaluja. Työni kattaa sekä aineellisen että 
aineettoman perinnön tarkastelun. Pureudun työn, kodin ja kulutuksen tarkasteluun 
hyvinkin aineellisella ja konkreettisella tasolla, mutta samalla tarkastelen myös niiden 
aineettomia ulottuvuuksia kuten kotia tunteiden paikkana, seurakuntaa aineettomana 
pääomana, suvun esineiden sisältämiä merkityksiä ja tunteen ja ruumiin suhdetta.  
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JOHDANTO  
Kuva: Kjäldströmin perhe (Liite 1)  

TUTKIMUKSEN KOHDE 

 

Kjäldströmin pappisperhe ja kysymyksenasettelu 

Tutkimuksessani pyrin sukuarkistoon pohjautuvan lähdeaineistoni ja yhden perheen 
elämäntarinan kautta vastaamaan kysymyksiin millainen oli uuden polven papiston 
aineeton perintö ja mitä kaikkea käsiteet uusi polvi ja aineeton perintö sulkevat sisäänsä. 
Tutkimukseni kattokysymyksenä tarkastelen aineettoman perinnön rakentamisen, 
tallentamisen, siirtämisen ja vastaanottamisen tapoja.  

Tutkimuksessani tarkastelen pappisperheen elämää 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
Suomessa, yhden esimerkkiperheen, Kjäldströmien, kautta. Tutkimani pappisperhe 
edustaa taustaltaan mielenkiintoista yhdistelmää: vanhaa säätyläistöä ja 
käsityöläistaustaista porvaristoa. Aatelistaustainen Elin os. von Rehausen (1859-1928) 
avioitui ensimmäisen polven ylioppilaan, teologiaa opiskelevan Oscar Kjäldströmin 
(1857-1955) kanssa vuonna 1883. Tutkimuksessani Kjäldströmien perhe edustaa niin 
sanottua ”Uuden polven pappisperhettä”. Heidän kauttaan tarkastelen uuden polven 
papiston syntyä ja uskonnollisen elämäntavan toteuttamista sekä yksityisesti perheen 
sisällä että työkentällä kodin ulkopuolella. 

Tutkimukseni keskiössä on perheen aineeton perintö, jota pyrin määrittelemään ja jota 
tarkastelen eri näkökulmista.  Millä eri tavoin aineeton perintö ymmärrettiin ja miten se 
näkyi ja konkretisoitui perheen elämässä? Lähteisiin ja tallentamiseen liittyvien 
kysymysten kautta pohdin, miten aineetonta perintöä luotiin ja siirrettiin.  Tarkastelen 
aineettoman perinnön liikettä kolmessa eri sukupolvessa: Elinin ja Oscarin 
lapsuudenkotien tarjoamaa aineetonta perintöä, Elinin ja Oscarin perheen aineetonta 
perintöä ja sitä, miten se seuraavassa polvessa otettiin vastaan. 

Tutkimukseni ensimmäisessä luvussa määrittelen uuden polven papiston käsitteen.  
Kehittelemäni nimitys kumpuaa yhtäältä Oscarin kaltaisten 1880-luvun ensimmäisen 
polven teologianylioppilaiden alemmasta yhteiskunnallisesta taustasta ja suomen kielen 
merkittävästä roolista, jotka erottivat heidät aiemmista pappisdynastioista. Tämän lisäksi 
”uuden polven” yhteydessä kutsumus, absolutismi, herätyskokemus, järjestötoiminta sekä 
sosiaalisen yhteisvastuun kantaminen, olivat merkittävämmässä roolissa verrattuna 
perinteiseen papintoimenkuvaan.  Lisäksi he keskittyivät erityisesti langenneisiin ja 
naisiin. Tutkimuksessani tarkastelen kamppailua, jota uuden polven teologit kävivät 
kulttuurisesta hegemoniasta muun sivistyneistön kanssa. Tässä kamppailussa nousivat 
voimakkaasti esiin muun muassa alkoholi- ja kielikysymykset, naisasia- ja 
siveyskeskustelu. Ensimmäisessä luvussa tarkastelen myös Elinin uskoontuloa ja 
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toimijuutta sekä pohdin, millaista aineellista ja aineetonta pääomaa Elin toi aatelissukunsa 
myötä pappisperheeseen? Aatelistaustainen Elin toimi aktiivisesti varhaisessa 
vapaakirkollisessa piirissä 1870-luvun ja 1880-lukujen taitteessa. Näissä piireissä hän 
kohtasi myös tulevan puolisonsa. Tarkastelen, miten uskonnollisuutta rakennettiin myös 
konkreettisesti ja miten se näkyi tutkimushenkilöitteni habituksessa. Pohdin, miten eri ero 
ensimmäisen polven sivistyneistön ja vanhan säätyläistön, erityisesti aatelin välillä 
näyttäytyi paitsi yleisellä- myös mikrohistoriallisella tasolla.  Elinin ja Oscarin 
kirjeenvaihdon kautta tarkastelen, miten vapaakirkollisten ja kirkkoa edustavien teologian 
ylioppilaiden suhde erkaantuu 1880-lvun alussa. Tutkin Elinin kautta papin rouvan roolia 
ja sen merkitystä miehen työn rinnalla, aihe, joka on jäänyt aiemmissa papistoa koskevissa 
tutkimuksissa vähemmälle tarkastelulle. Pohdin työssäni, millaisten ehtojen puitteissa 
nainen saattoi toimia uskonnollisella kentällä ja miten siihen vaikutti naisen tausta, 
avioliitto tai puolison rooli? Elinin rinnalla, eräänlaisena vastaparina hänelle, tarkastelen 
luvussa neljä hänen tyttärensä Sylvian toimijuutta.  

Pyrin tutkimuksellani luomaan kuvaa pappisperheen elämäntavasta 1800-1900-luvun 
vaihteessa. Tutkimuksessani tarkastelen elämäntapaa osana aineetonta perintöä. 
Tutkimusaineistoni kautta tarkastelen yhden perheen sisällä myös elämäntavan siirtämisen 
yritystä ja sitä, miten ja millä ehdoilla se muun aineettoman perinnön ohella periytyi 
sukupolvelta toiselle. Tutkimuksessani se näyttäytyy yhtäältä yksilöltä toiselle 
siirrettävänä, mutta samalla alati muuttuvana. J.P. Roos on verrannut elämäntavan 
tutkimusta kangastuksen tavoittamiseen: ”kaukaa se näyttää hyvin selvältä, mutta mitä 
lähemmäksi tullaan, sitä utuisemmaksi se muuttuu”.1 Elämäntapa on yhtä aikaa paitsi 
konkreettista arjen tasolla tapahtuvaa toimintaa, myös saavuttamaton ihanne, jota kohti 
pyrittiin. Saman lähdeaineiston avulla elämäntapaa voi tarkastella kahdesta eri 
näkökulmasta. Yhtäältä tarkastelen elämäntapaa perheen toiminnan kautta, arjen 
askareina, työnä ja valintoina, jotka ovat tallentuneet kirjeisiin ja etenkin Oscarin 
päiväkirjoihin. Toisaalta elämäntapa hahmottuu myös abstraktimmin kirjoitusten ja 
muistelmien kautta. Niissä tutkimushenkilöt kommentoivat joko suoraan tai rivien välistä 
omaa suhdettaan vallitsevaan elämäntavan ihanteeseen. Kyse on prosessista, jossa henkilö 
suhteuttaa itseään muuhun yhteisöön luoden tulkintoja ja selityksiä omasta 
elämäntavastaan ja valinnoistaan, mutta samalla myös tulee piirtäneeksi kuvaa ihanteesta, 
johon itseään peilaa.2 Sivistyneistön porvarilliseen ydinperheaatteeseen ja kansalaisuuteen 
nojautuva elämäntapa on monesti niputettu yhdeksi kokonaisuudeksi. Kai Häggmanin 
mukaan 1800-luvun porvariperheestä tuli se esikuva, johon liitettiin ydinperheen ja 
kansalaisuuden yhteen nivoutuvat ihanteet ja arvot.3 Tutkimuksessani tarkastelen, miten 
pappisperhe sijoittuu tuohon ideaaliin. Pyrkikö se mahdollisesti erottumaan 

 
1 Roos 1988, 203. 
2 Jälkimmäistä tapaa tehdä analyysia ihmisten omista tulkinnoista omasta elämästään ja sen suhteesta ympäröivään 
maailmaan sivuaa myös Anne Ollila käyttäen siitä nimitystä kognitiivinen prosessi. Ollila 2010, 33. 
3 Häggman 1994. 
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porvariperheen ideaalista omien aatteittensa avulla? Mikäli näin oli, millainen oli 
pappisperheen ideaali? Tarkastelen, millä keinoin Kjäldströmit loivat omaa uuden polven 
pappisperheen ihannettaan ja millainen merkitys heidän taustoillaan oli tässä prosessissa. 
Väitöskirjassani lähden siitä olettamuksesta, että samaan tapaan kuin porvaristo aatteineen 
ja ihanteineen 1800-luvulla syrjäytti aateliston hallitsevana yhteiskuntaluokkana, myös 
1880-luvulla uuden polven papisto oli vahvasti luomassa omaa ihannettaan porvarillisen 
elämäntapaihanteen rinnalle. Tarkastelen, miten uuden polven papiston ja laajemmin 
uskovaisen sivistyneistön elämäntapa, arvot ja perheihanne erosivat porvarillisesta 
perheihanteesta. Tutkimuksellani pyrin tuomaan uutta tietoa perhehistorian tutkimuksen 
kentälle ja täydentämään kuvaa 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteen sivistyneistöperheistä. 
Tarkoituksenani on Kjäldströmien kautta tarkastella pappisperheen elämäntapaa, 
arvomaailmaa ja valintoja.  Mihin järjestykseen Kjäldströmien perhe asetti uskon, työn ja 
perheen? Millaisia merkityksiä kodille annettiin? Millaisten prosessien kautta kotia luotiin 
ja millä keinoin pyrittiin välittämään sen aineeton perintö jälkipolville? 

Kjäldströmit pappisperheenä sijoittuvat mielenkiintoisella tavalla ytimen ja marginaalin 
välimaastoon. Tarkoituksenani ei ole nostaa heitä esiin minään merkittävinä tekijöinä. On 
kuitenkin ollut mielenkiintoista huomata, miten jokseenkin tavallinen pappisperhe on ollut 
mukana monessa aikansa ”solmukohdassa” ja vaikuttanut niihin omalla pienellä 
panoksellaan suurten prosessien ja maineikkaiden tekijöiden rinnalla. Luvuissa kaksi ja 
kolme tarkastelen Kjäldströmejä esimerkkinä uuden polven pappisperheestä, joka toteutti 
itseään samojen toimintaehtojen alla kuin muut uuden polven pappisperheet tuona 
ajanjaksona. Mitään yleispätevää mallia ei yhden pappisperheen kautta voi muodostaa. 
Heidän elämänsä heijastelee kuitenkin kaikessa rikkaudessaan myös muiden 
aikalaisperheiden elämänvalintoja rajaavia ehtoja ja mahdollisuuksia.   

Kjäldströmin perheessä kantava arvo oli elävä usko, jonka tuli näkyä elämäntavassa niin 
yksityisellä kuin julkisellakin tasolla. Tarkastelen heidän elämäntapaansa ja erityisesti 
uskonnollisen minäkuvan muotoutumis- ja muokkautumisprosessia heidän 
elämänkaarensa varrella.  Millaisia aineellisia ilmenemismuotoja uskonto sai ja miten se 
ruumiillistui tavoiksi ja käytänteiksi? Miten uskonnollista aineetonta perintöä rakennettiin 
ja elettiin todeksi? Uskonto ja siihen kytkeytyvä elämäntapa on tärkein osa aineetonta 
perintöä, jota Kjäldströmin perhe pyrki levittämään, siirtämään, vahvistamaan ja 
tallettamaan niin perheenjäsenilleen, omalle seurakunnalleen kuin sitä laajemmalle 
kohderyhmälle muun muassa yhdistystoiminnan kautta. Kjäldströmit toimivat hyvin 
erilaisissa pappiloissa, mikä vaikutti myös heidän työhönsä, elämäntapaansa ja 
kuluttamiseensa. Tarkastelen, millaista työ oli Hullissa merimiespappina, 
Uudessakaarlepyyssä kappalaisena, Helsingissä sairaalapappina, Porvoossa kappalaisena 
ja Inkoossa kirkkoherrana. Erosiko uuden polven papin työ erosi perinteisestä papin 
työstä? Tutkimukseni luvussa kolme keskityn pääasiassa niihin teemoihin, jotka 
kumpuavat Kjäldsrömien konkreettisen työn pohjalta sekä heidän keskeisestä intressistään 
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sisälähetyksestä, josta erityisesti nostan esiin 1880-90-luvuilla merimieslähetyksen ja niin 
kutsutut langenneet. Ulkolähetystyötä tarkastelen luvussa neljä Elinin ja Oscarin 1910-20-
luvuilla lähetystyössä toimineen tyttären Sylvian kautta. Miten uusi polvi määritteli työnsä 
päämäärät ja tekemisensä kohteet eri tavoin kuin dynastiaa edustanut pappispolvi? 
Millainen oli uuden polven papin suhde seurakuntaansa ja miten seurakunta saatettiin 
ymmärtää myös resurssina ja eräänlaisena aineettomana perintönä? Näkökulma 
pelastettaviin ja langenneisiin muodostuu tutkimuskohteitteni silmin. Tarkoituksenani ei 
ole tutkia, miten ”pelastettavat” Elinin ja Oscarin tarjoaman elämäntavan kokivat tai miten 
he siihen suhtautuivat. Tutkimuksessani en tarkastele uskontoa teologisen näkökulman 
kautta, vaan keskityn siihen, miten usko näkyi pariskunnan työssä, identiteettinä ja 
elämäntapana. 

Kjäldströmien perheeseen syntyi kuusi lasta, joista viisi eli aikuisiksi. Josef (1885-1945), 
Martin (1887-1918) Sylvia (1889-1981), Johannes (1890-1879), Elsie (1892-1910) ja Ruth 
(1894-1955) Viimeisessä luvussa tarkastelen aineettoman perinnön siirtämisen ja 
jatkumon kysymyksiä seuraavassa sukupolvessa. Miten seuraava sukupolvi otti vastaan 
vanhempien tarjoaman aineettoman perinnön? Elinin ja Oscarin kuudesta lapsista vain 
kaksi tytärtä jatkoi aikuisena vanhempien viitoittamalla kristillisellä tiellä. Vanhin tytär 
Sylvia toimi diakonissana, lähetystyöntekijänä ja myöhemmin papin vaimona ja nuorin 
tyttäristä Ruth avioitui papin kanssa. Myös nuorin poika Johannes avioitui papin tyttären 
kanssa, mutta ei ollut uskovainen vanhempien toivomalla tavalla. Kaksi vanhinta 
poikaa Josef ja Martin luopuivat puolestaan täysin kristinuskosta. Tarkastelen Josefin ja 
Sylvian elämänkaaren kautta, miten uskonnollisuus, kutsumusaate, hyväosaisuus 
voidaan nähdä aineettomana perintönä. 

Tutkimuksessani punaisena lankana kulkee Elinin elämäntarina, josta painotan vuosia 
1883-1928 Oscarin puolisona. Työssäni pyrin etenemään kronologisesti, niissä rajoissa 
kuin se on väitöskirjassa mahdollista. Kronologisen elämänkaaren alla hahmotan niin 
yksilössä itsessään kuin ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvaa muutosta. 
Mikrohistoriallinen lähestymistavan avulla tarkastelen tutkimieni henkilöiden arkea, 
konkreettista työtä ja tunnemaailmaa.  Uuden polven nousua sivistyneistön kentälle ja 
verkostoja tarkastellessani käytän Pierre Bourdieun kenttäteoriaa. Bourdieun habitus -
käsite toimii apuvälineenä tarkastellessani uskonnollisen identiteetin muotoutumista ja 
elämäntapaa.   Käytän tutkimuksessani paikoin myös esinetutkimuksesta, kuva-analyysista 
ja muistitietotutkimuksesta tuttuja menetelmiä.  Viimeisessä luvussa Martinin elämäkertaa 
käsitellessäni sekä pohtiessani aineettoman perinnön siirtämisen kysymyksiä käytän 
narratiivista rakenneanalyysia ja muistitietotutkimuksen lähestymistapaa. 

Kutsun työssäni päähenkilöitäni etunimillä, joilla heitä lähipiirissäkin on kutsuttu: Elin, 
Oscar, Anna, Martin, Josef, Sylvia, Ruth, Elsie, Johannes, Aurora ja Werner. Olen 
tietoinen tähän tyyliin sisältyvästä riskistä kuulostaa liian ”tuttavalliselta” kirjoittaessani 
ihmisistä, joita en ole koskaan tavannut, mutta koska tutkin heitä sekä julkisina että 
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yksityisinä persoonina on etunimien käyttö mielestäni perusteltua. Läheistävä kirjoitustapa 
sopii myös mikrohistorialliseen lähestymistapaan ja yksityiselämän aihepiireihin, joita 
tutkimuksessani sivuan. Vastaavaan ratkaisuun ovat päätyneet myös monet muut tutkijat 
henkilö- ja mikrohistoriallisissa tutkimuksissaan.4 Käytän henkilöistä heidän 
ristimänimiään, sillä perheen nimikäytäntö oli varsin monenkirjavaa ja vaihteli eri aikoina.  
Eliniä kutsuttiin Elliksi, lempinimi on kaiverrettu jopa hänen hautakiveensä. Oscar 
allekirjoitti usein kirjeensä nimikirjaimillaan LOK. Englannissa Josefia ja Johannesta 
kutsuttiin Johnnyksi ja Josephiksi ja myöhemmin lapset ”suomensivat” nimensä 
”Joosepiksi” ja ”Jonkaksi”. Käytän henkilöiden koko nimiä arkaluontoisissakin 
yhteyksissä, mikäli tapaukset ovat muutenkin nousseet aikanaan julkiseen keskusteluun tai 
lehtien palstoille. Sitä vastoin perhettä lukuun ottamatta anonymisoin henkilöt, joiden 
tapaukset kuuluvat esimerkiksi rippisalaisuuden piiriin. 

Pääaasiallinen lähdeaineistoni on von Rehausen-Kjäldström yksityinen sukuarkisto, joka 
kattaa aikakauden 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Arkisto laajan kirjon monenlaisia 
lähteitä aina kirjoitetusta kirjeistä ja elämänkerrallisesta materiaalista muistilappuihin, 
lehtileikkeisiin ja esineisiin, jotka linkittyvät toinen toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Tästä kokonaisuudesta tarkastelen aineistoa, joka liittyy Eliniin ja Oscariin. Olen rajannut 
pois arkiston varhaisemman ja myöhemmän aineiston, joita on mahdollisuus tutkia 
myöhemmin ja keskittynyt vuosiin 1870-1928. Arkisto on siirtynyt suvun sisällä. 
Todennäköisesti sen sisällön ei ole ajateltu kiinnostavan laajemmin, jotta se olisi 
lahjoitettu johonkin julkiseen arkistoon. 1930-luvun jälkeen arkisto lakkasi kiinnostamasta 
myös sukua. Kirjeitä ja muuta materiaalia säilytettiin ullakoilla arkuissa, eikä niitä ole 
viimeiseen kahdeksaankymmeneen vuoteen tutkittu tai luettu. Seuraavat sukupolvet eivät 
ole perhearkistoa järjestelmällisesti tallentaneet, vaan sen olemassaolo on pikemminkin 
unohdettu.5 Systemaattista omaa elämäänsä ”tallentavaa elämäntapaa” harjoittivat vain 
Elinin von Rehausen-suvun jäsenet, hänen miehensä sekä heidän lapsensa, eivät sitä 
seuraavat polvet, jotka vain säilyttivät arkistoa.   

 

AINEETON PERINTÖ  

Aineettoman perinnön määrittely 

Mitä on aineeton perintö? Aineeton perintö on läsnä kaikkialla, mutta samalla se 
verhoutuu erilaisten nimikkeiden taakse. Tällaisia aineettomaan perintöön enemmän tai 
vähemmän löyhästi kiinnittyviä teemoja ovat muun muassa luokkakokemus, omat ja 
vanhempien kasvatusmallit ja sukutraditiot, erilaiset sosiaaliset verkostot, sukutyö, 
ammatin- ja kumppaninvalintoihin sekä avioliittoon ja uranvalintaan liittyvät kysymykset, 

 
4 mm. Sulkunen 1995; Peltonen 2006; Vainio-Korhonen 2012; Eskola 2006; Ollila 2000; Makkonen 1996; Vares 2005; 
Gluschoff 2008; Leskelä-Kärki 2006; Lahtinen 2021. 
5 viittaan tällä systemaattiseen tallentamisen perinteeseen, johon Niemelä-Kärki viittaa Krohnin sisarusten kohdalla 
Niemelä-Kärki 2006, 59. 
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mallit ja strategiat.6 Termi aineeton perintö on suora lainaus Giovanni Levin 
klassikkotutkimuksesta ”Aineeton perintö, manaajapappi ja talonpoikaisyhteisö 1600-
luvun Italiassa”.7 Levin tutkimuksissaan luoma käsite määrittelee aineettomaksi 
perinnöksi yhteiskunnallisen aseman, maineen ja arvovallan. Aineettomalla perinnöllä hän 
viittaa manaajapappi Giulio Cesare Chiesan toiminnallaan luomaan suhdeverkostoon ja 
vaikutusvaltaan sekä siihen, miten ja millaisten ehtojen vallitessa sen siirtäminen ja 
hyödyntäminen onnistui seuraavassa sukupolvessa. Giovanni Levin teorian oletuksena on, 
että aineellisen perinnön ohella myös aineeton perintö olisi siirrettävissä sukupolvelta 
toiselle. Tämä teoria toimii myös oman tutkimukseni pohjana. Levin mukaan aineettoman 
perinnön säilyminen oli riippuvainen myös yhteisön mielipiteestä. Aineeton perintö ei 
kuitenkaan ollut muuttumaton: omalla toiminnallaan henkilö saattoi joko kasvattaa tai 
tuhota sitä. 

Leviltä omaksumani ”aineeton perintö” ei ole mitenkään vakiintunut käsite ja tulkitsen sitä 
Levin pohjalta vapaasti. Olen tulkinnut käsitettä varsin laajasti liittäen sen piiriin 
sukuverkostot, aatemaailman, tavat, tottumukset ja esimerkiksi tallentavan elämäntavan. 
Sitä, mitä ymmärrän aineettomalla perinnöllä, on sivuttu monessa eri tutkimuksessa eikä 
sen merkitystä suhteessa yksilöön, ryhmään tai luokkaan ole kiistetty. Näihin aineettomiin 
arvoihin liittyvä käsitteistö on kuitenkin tutkimuksissa monenkirjavaa. Tutkittaessa sukua, 
verkostoja, sivistyneistön elämäntapaa tai avioliittoja törmätään usein erilaisiin 
epämääräisiin käsitteisiin kuten ”kodin kulttuurinen perintö”, ”vanhemmilta saatu 
henkinen perintö” tai ”ylisukupolvinen kulttuurinen tai henkinen pääoma”. Aineettoman 
perinnön käsitteen piiriin mahtuu myös vanhemmassa tutkimuksessa ja elämänkerroissa 
käytettyjä termejä: sukuidentiteetti, ”sukupiirteet”, ”sukuominaisuudet”, ”sukukirous” tai 
”verenperimä”, joilla ei viitattu yksinomaan fysiologisiin piirteisiin vaan myös suvulta 
perittyihin henkisiin ominaisuuksiin, mentaalisiin malleihin ja arvoihin.8 Aineettoman 
perinnön voi myös löyhästi ymmärtää samaan tapaan kuin Anu Korhonen kuvaa 
mentaliteettia.9 Kyseessä on kokonaisvaltainen ilmiö, joka tarjoaa edellytyksiä ja 
valmiuksia, joiden luomalle perustalle ihmiset voivat rakentaa identiteettiään sekä 
käsityksiään maailmasta. Sen voi ymmärtää myös Anne Ollilan kuvailemana 
merkitysjärjestelmänä, jossa ”ne [tavat toimia] omaksutaan ja sisäistetään niin vahvasti, 
että ne muuttuvat itsestäänselvyyksiksi, joita ei yleensä tiedosteta eikä ajatella, vaan joita 
toteutetaan sokealla varmuudella jokapäiväisessä elämässä.10 Aineetonta perintöä voi 
tarkastella myös semioottisen näkökulman kautta, jonka mukaan hahmotamme 

6 Aineettoman perinnön tutkimisessa on paljon yhteistä luokkatutkimuksen kanssa. Mari Käyhkö, joka kritisoi ajatusta 
luokan ”hiljaiseksi kirjoittamista”, ,huomauttaa, että  luokka ja sukupuoli ovat ”läsnä kaikkialla, mutta toisaalta kokoajan 
piilossa, sekoittuen muihin –kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin jännitteisiin.” Käyhkö 2006, 22. 
7Levi 1992. 
8 Kts. mm. Wirilander 1974, 70, 407 ; Jallinoja 2017, 42, 255;  Vuorinen Maria 2010, 83-93, 2010; Ilmakunnas Johanna 
2011, 68; Kotioja Eeva 2018, 50; Häggman1994, 38; Vainio-Korhonen2008, 215; Leskelä-Kärki 2006, 292; Leskelä-
Kärki 2017,116-117;  Ramsay 1966; Granlund Karin 2012,356; Hjelt-Cajanus 1950, 83-84; Vuorinen 2020, 416. 
9 Mentaliteetista Korhonen 2001, 48-50. 
10 Ollila 2001, 85. 
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todellisuutta, maailmaamme, valmiiksi merkityksellistettynä, eräänlaisen semioottisen 
verkon läpi.11  Tämän verkon näen osaltaan muodostuvan saamastamme aineettomasta 
perinnöstä.  

Aineettoman ja aineellisen perinnön siirtämisen lähtökohtana oli antaa saajalleen elämässä 
tarvittavia rakennusaineksia, jotka edelliset sukupolvet olivat kokeneet merkitykselliseksi. 
Taustalla on ajatus, että olisi olemassa oikea polku, jota lapsen tulisi kulkea tai ”oikea 
aineeton perintö”, joka hänen tulisi omaksua. Varallisuuden ja omaisuuden ohella 
siirrettiin tapoja, arvoja ja toimintamalleja. Nämäkin olivat muutoksessa muuttuvan 
yhteiskunnan asettamien vaatimusten myötä. Jotta asema ja sen mukanaan tuomat edut 
siirtyisivät seuraavillekin sukupolville, suvun mainetta haluttiin pitää yllä yhteisön sisällä. 
Omalla toiminnallaan henkilö saattoi kasvattaa, mutta myös hävittää menneiden 
sukupolvien aineetonta perintöä. Tarkastelen aineettoman pääoman perheensisäisiä 
perimis- ja luomisprosesseja osin bourdieulaista mallia mukaillen. Tarkastelunäkökulmani 
sopii bourdieulaiseen ajatteluun, sillä Pierre Bourdieun mukaan juuri perhe on eri 
muotoisten pääomien ja sukupolvien välisen siirtämisprosessin paikka ja samalla myös 
uusintamisstrategioiden pääasiallinen subjekti.12  Bourdieun mukaan pääomat voivat olla 
perittyjä tai ne on voitu myös hankkia esimerkiksi avioliiton, koulutuksen tai sosiaalisten 
verkostojen kautta.  Käyttämäni termi aineeton perintö on lähisukua Bourdieun 
sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen pääomamuotojen aineettomille 
pääomamuodoille.  Näiden lisäksi Bourdieu käyttää käsitettä symbolinen pääoma, joka on 13

tulkittavissa eräänlaiseksi kattokäsiteeksi tai yhdeksi mahdolliseksi ilmenemismuodoksi 
muille pääomille, joista kukin voi esiintyä myös symbolisessa muodossa.14 Näistä 
juuri symbolinen pääoma lähenee sitä, mitä haen oman aineettoman pääomani 
tarkastelulla: aineellista tai aineetonta pääomaa, jonka merkitys muotoutuu yhdessä 
sen haltijan ja vastaanottajan välisessä vuorovaikutuksessa. Bourdieun mukaan 
pääomat muotoutuvat osin kentällä käytävän taistelun tuloksena.15 Ymmärrän 
”kentällä” ja sen ”pelaajilla” viitattavan yhtäältä imaginaariseen tilaan, jossa teoriaa 
käydään läpi. Toisaalta se voi myös konkretisoitua tarkasti määriteltäviin paikkoihin 
kuten esimerkiksi yliopistoon ja sen opiskelijoihin.  

Alex Snellman on omassa väitöskirjassaan tarkastellut monipuolisesti eri pääomalajeja 
aateliston ja vallankäytön näkökulmasta. Hän osin tarkentanut, uudelleenmääritellyt ja 
varioinut Bourdieun kulttuurisen, sosiaalisen ja statuspääoman käsitteitä; esimerkiksi 
Bourdieun habitus-käsitteen hän on korvannut statuspääoman käsitteellä.16 Oman 
tutkimuskysymykseni kannalta koen hedelmällisimmäksi sen, miten Snellman on 
käsitellyt aineettomien ja aineellisten pääomien periytyvyyttä, jossa lähennytään omaa 

11 Hietala 1999, 248. 
12 Bourdieu 280-281, 1986 (1979); Bourdieu 1998 (1994) 119-121. 
13 esim. taloudellinen ja kulttuurinen pääoma ja (sosiaalinen ja poliittinen pääoma)  Bourdieu 1998, 15-27. 
14 Bourdieu & Wacquant 1995, 148. 
15 Bourdieu 1984, 22-23; Bourdieu 1988, 30-31, 141;  141 Bourdieu 1985, 67-69, 1985; Roos 1988, 117-118 
16 Snellman 2014, 26. 
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varsinaista tutkimusteemaani, aineetonta perintöä.  Snellmannin tekemään pääomamuotoja 
käsittelevään taulukkoon jäi kuitenkin aineellisen ja aineettoman perinnön kohdalle monia 
kysymysmerkkejä, joita pyrin oman tutkimukseni kautta täyttämään ja täydentämään.17 
Eeva Kotioja tarkastelee väitöskirjassaan myös Bourdieuta sekä Leviä mukaillen Adelaide 
Ehnroothin suvussa kumuloitunutta sosiaalista pääomaa ja sitä, miten se muodosti väylän 
naisen julkiselle toiminnalle. Lisäksi Kotioja viittaa useasti Adelaide Ehnroothin isän 
”henkiseen perintöön”18 ja suvun traditioon sotilasuralla tulkiten ne Adelaide Ehnroothin 
elämäntyötä viitoittavina henkisinä perintöinä ja kulttuurisen pärjäämisen karmana.19  
Ymmärrän Kotiojan käsittävän nämä osin samansuuntaisesti kuin itse määrittelen 
aineettoman perinnön. Anne Ollila puolestaan käyttää termiä aineeton perintö siitä 
prosessista, jossa naiset sosiaalistettiin esimerkiksi koulutuksen kautta omaksumaan tietty 
käsitys naiseudesta.20 Riitta Jallinojan perhettä, statusta ja dynastioita käsittelevässä 
tutkimuksessa Families, Status and Dynasties sivutaan myös aineetonta perintöä. Tosin 
hän ei käytä kyseistä käsitettä, vaan viittaa sukudynastioiden muodostuksen eri 
strategioihin, niiden ylläpitoon ja tallentamiseen englanninkielisen käsitten legacy (suom. 
perintö, jäämistö) avulla.21 

Tutkimuksessani nojaudun Bourdieun ajatukseen siitä, miten tiettyyn elämäntapaan 
kasvaminen on luokkia erottava tekijä.22 Sosiologiassa aineettoman perinnön käsitettä 
vastaisi perheen sosiaalinen uusintaminen eli reproduktio, joka tarkoittaa perheelle 
keskeisten sosiaalisten ominaisuuksien siirtämistä jälkipolville; tiettyä hyvänä pidettyä 
elämän mallia pyritään siirtämään sukupolvelta toiselle23 Perheen merkitys on keskeinen 
luokan uusintamisprosessissa, jossa tavoitellaan samaa asemaa kuin vanhemmilla.24  
Bourdieun korostaa, miten perhe ja sosiaalisen uusintamisen strategiat kietoutuvat tiukasti 
yhteen.25 Bourdieun ajattelua tutkimuksissaan hyödyntäneen Jeja-Pekka Roosin mukaan 
pääomat saadaan osittain perheen kautta.26 Hänkin korostaa aineettoman perinnön 
merkitystä – vaikkei hän sitä nimitystä käytäkään: ”…vasta usean sukupolven kestänyt 
symbolisen pääoman omistus, sen mukainen kasvatus, koulutus ja tietoisuus sekä kaiken 
tämän ilmeneminen esimerkiksi henkilön käyttämässä kielessä, tekevät henkilöstä aidon 

 
17 mm. Snellmanin taulukko 2014, 30.  
18 Kotioja 2018, 28, 30-31,50. 
19 Kotioja 2018, 32; Kotioja on lainannut ajatuksen ja termin Kolben ja Katriina Järvisen tutkimuksesta ”Luokkaretkellä 
hyvinvointiyhteiskunnassa” 
20 Ollila 1997, 118. 
21 Tutkimuksessa keskitytään mm. avioliittostrategioihin, joissa hän nostaa merkittävässä määrin esiin serkusavioliitot 
eräänlaisena aineettoman perinnön tärkeänä jatkumona. Jallinoja 2017. 
22 Bourdieu 1984, 281; ks Roos 1988, 118. 
23 Roos 1988; Ketokivi 2009; Jallinoja 2017. 
24 Bourdieu Pierre, 1998, 30-31; ks.  Kolbe 2014; Roos 1988, 20-24, 72,101-103,117; Roos 1987, 131-137; Roos. 1985 
85-107. 
25 Bourdieun mukaan pyritään joko tavoittelemaan samaa tai pyrkimään kohti parempaa asemaa. Tähän vaikuttaa 
yhtäältä perhetausta yhtäällä ja toisaalla myös sosiaalinen liike tai tietty kehityskulku, polku, joka johdattaa kohti 
päämäärää.  Bourdieu 1984, 22-23, 111 Bourdieu 1998, 30-31; Bourdieu & Wacquiant 1995, 125-127. 
26 Kulttuurinen pääoma saadaan sekä koulutuksen että kodin kautta. Se, miten vahvana se painottuu, riippuu Bourdieun 
mukaan kotitaustasta. Bourdieu 1984, 23; Roos 1988, 20. 
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porvariston jäsenen”27 Aineettoman perinnön käsitettä lähenee myös Daniel ja Isabella 
Bertauxin käyttämä monimerkityksinen käsite transmission(en). Raimo Parikan mukaan 
transmission (voimansiirron) käsitteessä on kyse jostain, mitä lapset saavat tai omaksuvat 
pitkähkön ajan kuluessa, siis perinnöstä hyvin laajasti ymmärrettynä. Se on riippuvainen 
esikuvista, omista taidoista, taloudellisista resursseista ja vanhempien kyvyistä siirtää 
lapsilleen omia kykyjään ja sosiaalisia suhteitaan. Siirtyminen voi olla enemmän tai 
vähemmän tietoista ja enemmän tai vähemmän haluttua.28  

Vaikka itse tutkin sivistyneistöperhettä, korostan, että aineeton perintö ei ole yksinomaan 
elitististä, vaan sitä voi tarkastella ilmiönä, joka vaikutti yhtä lailla käsityöläisten, 
talonpoikien, työväen ja tilattomien keskuudessa. Myös köyhälistö periytti 
elämäntapaansa ja eräänlaista köyhyyden aineetonta perintöä eteenpäin.29 Aineettoman 
perinnön mallia ammennettiin paitsi perheen sisäisestä  sukupolvelta toiselle siirtyneestä 
perinnöstä, myös eräänlaisesta kollektiivisesti jaetun kulttuurillisen perinnön varannosta, 
sananlaskuista, kansanperinteestä, taiteesta ja kirjallisuudesta.30 Aineeton perintö voi olla 
sukutarina, jota kerrotaan suullisesti sukupolvelta toiselle, tai se voi olla kasvatuksen ja 
koulutuksen sekä kodin arvojen kautta omaksuttu arvomaailma ja paikka yhteisössä. 
Tarkastelen aineetonta perintöä myös hyväosaisuuden ja dynastioiden jatkumon 
näkökulmasta. Ajatusta siitä, että hyvä- tai huono-osaisuus siirtyy osin aineettomana 
perintönä sukupolvelta toiselle, käsitellään myös Antti Häkkisen artikkelissa 
artikkelikokoelmassa ”Salattu hävetty, vaiettu”, jossa hän tarkastelee alaluokkaa ja –
kulttuuria ylisukupolvisina ilmiöinä.31 Häkkinen käyttää tutkimuksessaan käsitettä 
alakulttuurinen pääoma (subcultural capital), jonka hän ymmärtää resurssina, joka 
rakentuu sosiaalisista verkostoista ja niiden organisoitumisen tavoista sekä siihen 
kytkeytyneistä yhteisön omista normatiivisista säännöistä ja vastavuoroisuuden 
odotuksista. Tämä alaluokan pääoma muodostuu Häkkisen mukaan sekä rakenteellisista 
(huono-osaisuuden synnyn- ja ylläpitämisen mekanismit) että kulttuurisista (jaetut 
kulttuuriset normit ja arvot) mekanismeista.32 Eija Stark tarkastelee väitöskirjassaan 
”Köyhyyden perintö” köyhyyden kulttuuria33, joka hänen mukaansa on elämänmalli, 

 
27 Roos J.P. 1988, 118, 
28 Parikka 1994. 
29 Bourdieu 1998, 30-31; Kolbe 2014; Roos 1988, 20-24, 72,101-103, 117. 
30Roos 1987, 131-137; Roos 1985 85-107; .Stark 2011, 331. 
31 Häkkinen viittaa Robert E. Parkin, Oscar Lewisin, Gunnar Myrdalin  ja William Wilsonin tutkimuksiin, joissa 
alaluokan kriteereinä on nähty kaksi olennaista piirrettä: sosiaalinen ja kulttuurinen jatkuvuus. Häkkisen mukaan 
alaluokan ”jäsenyys” on elinikäinen, toisinaan jopa sukupolvelta toiselle siirtyvä. Häkkinen viittaa erityisesti Lewisin  ja 
Wilsonin selitysmalliin, joka näkee alaluokan sisällä vallitsevat poikkeavat arvot ja asenteet köyhyyttä synnyttävinä ja 
ylläpitävinä. Tosin alaluokkalaisuuden periytymisen Häkkinen näkee ensisijaisesti köyhyyden aikaansaamana. 
Köyhyydessä selviytymisen mallit Häkkinen näkee periytyvinä, ei alaluokkaisuutta sinänsä. Häkkinen 2015, 24-25, 50-
51. 
32 Häkkinen 2005, 37 
33 Köyhyyden kulttuuri on vaikeasti määriteltävissä. Köyhyyden määrittely on vaikeaa, sillä se on osin subjektiivinen 
kokemus. Se viittaa puutteelliseen tai riittämättömään elintasoon, varattomuuteen, ahdinkoon tai kurjuuteen. Näin 
köyhyys ei välttämättä koske pelkästään alempia yhteiskuntaryhmiä. Köyhyyden kokemus saattoi koskettaa myös 
maalaispappilassa asuvia tai leskeksi jäänyttä aatelisnaista. Starkin tutkimuksen köyhyyden kulttuurin materiaali on 
kansanrunouskokoelman ohella haettu Työväen arkistosta. Näin Starkin köyhyyden kulttuuri edustaa ensisijaisesti 
alemman yhteiskuntaluokan kulttuuria. Stark 2011, 17 
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erilaisten tietojen ja taitojen prosessi, joka välittyy sukupolvelta toiselle, mutta jossa on 
jatkuvasti pieniä muutoksia käynnissä.34 Huolimatta siitä, että Starkin varsinaiset 
tutkimuskysymyksetpoikkeavat omistani, Starkin tutkimuksellinen lähtökohta ja 
köyhyyden kulttuuri ylisukupolvisena ilmiönä  muistuttaa oman tutkimukseni ”aineetonta 
perintöä”.35 Starkin ja omaa tutkimustani yhdistää paitsi siirtämisprosessin  tarkastelu, 
myös se, miten ymmärrämme aineettoman perinnön olevan yhteydessä myös yksilön 
tapaan havainnoida maailmaa, omaan itseymmärryksen sekä arvojen ja asenteiden 
muokkautumiseen.36 Raimo Parikka on  tutkimuksessaan huono-osaisuudesta käsitellyt 
ylisukupolvisen jatkuvuuden teemaa, mutta siinä, missä Parikan tutkimus tutkii huono-
osaisuuden periytyvyyttä sukupolvelta toiselle37, omani puolestaan tarkastelee 
hyväosaisuuden aineettoman perinnön jatkumoa. Ylisukupolvista huono-osaisuutta 
tutkiessaan Raimo Parikka viittaa yhä olemassa oleviin ”kulttuurisiin ja alueisiin 
kiinnittyneisiin malleihin, jotka suosivat tiettyjä valintoja ja kyseenalaistavat toiset. 
Tällaiset mallit [eräänlainen aineeton perintö] vaikuttavat taloudellisia suhdanteita 
pitempään ja osin niistä riippumattakin.”38 Osmo Pekonen puolestaan tarkastelee 
artikkelissaan ”Tieteen Dynastioita ”ylisukupolvisia tiedemiessukuja huomioiden tällaisia 
löytyvän myös mm. talouselämän ja pappidynastioiden saralta.39 Vaikka koulutus oli paras 
keino uusintaa ja varmentaa oma asema yhteiskunnassa, siihen liittyi olennaisesti myös 
kodin perinnön ja sen piirissä tapahtuvan ”hiljaisen tiedon” eteenpäin siirtämisen 
merkitys.40 Kodin aineeton perintö ja sen merkitys nousee esiin Mari Käyhkön, Laura 
Kolben ja Katriina Järvisen tutkimuksissa, jotka sivuavat luokkaretkiä” eli 
yhteiskuntaluokasta toiseen siirtymisiä. 41 Tausta ja kodista saatujen pääomien vaikutus on 
edelleen merkittävä, vaikka ihanteena olisikin se, että kuka tahansa, mistä lähtökohdista 
tahansa voi murtaa kodin aineettoman perinnön taakan hyvässä tai pahassa. Perhetaustan 
merkitys lasten kouluttautumisen suhteen korostuu myös kaksostutkimuksia tehneen Karri 

 
34 Starkin tutkimusta on innoittanut Oscar Lewisin teos ”Sanchzesin lapset”, jossa köyhyyden kulttuurin malli ja  
elämäntapa siirtyy vanhemmilta lapsille.. Stark 2011, 65-66 ; ks myös Parikka 1994, 70. 
35 Stark 2011, 14-16. 
36 Stark kirjoittaa, että ”vaikka elintaso nousi, oli köyhyys kokemuksena yhä mukana muistelupuheina, kertomuksissa. 
Puute ja niukkuus olivat tuottaneet tapoja havainnoida maailmaa - kulttuurista tietoa, joka on heijastunut myöhempiin 
käsityksiin huono-osaisuudesta. Agraarisuus ja köyhyys ovat jollain tavoin kansallista itseymmärrystä myös niille, jotka 
sitä eivät ole kokeneet.” Stark 2011, 14; Kolbe, Järvinen, 2007. 
37 Parikka 1994, 86. 
38 Parikka viittaa aineettoman perinnön –tosin ei käytä ko. termiä- merkitykseen esimerkillään Jakomäen ja 
Munkkiniemen lukioon menevien suurista eroista. Molemmissa kaupunginosissa on oma lukio, joten kyse ei ole siitä, 
vaan hänen mukaansa alueellisista ja kulttuurisista malleista, jotka lapset ovat omaksuneet. Parikka viittaa myös Daniel 
ja Isabella Bertauxin käsitteeseen transmissionen, joka kuvaa sosialisaation toteutumista sekä sosiaalisen ja kulttuurisen 
perinnön siirtymistä sukupolelta toiselle. Parikka 1994, 69-70, 86-87; Ilmonen 1994, 13 
39 Pekonen 4/2020 https://journal.fi/tt/article/view/98126/56054 
40  Jumaluusopissa ja humanistisissa aineissa dynastioiden muodostuminen ei ole kovin yllättävää. Jos kulttuurisuvun 
vesa saa kodinperintönä paitsi lukuharrastuksen myös suuren kirjaston, arkiston tai taidekokoelman, ei ole erityinen 
ihme, jos hän ryhtyy jatkamaan isän tai äidin työtä, kenties perii heidän virkansakin. Pekonen 4/2020  
41 Käyhkö 2006; Kolbe Laura 2014; Järvinen, Kolbe 2007; HS Satu Vasantola 21.5.2017;”  HS 3.11.2016 Petteri Ala-
Kivimäki;  Käyhkö; uusimpien tutkimusten valossa perhetaustan vaikutus koulutuksen on kasvanut Puttonen Mikko HS  
24.8.2020 ; kts.huono-osaisuudesta ja lähtökohdista myös  Pohjola 1994 204-205.  
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Silventoisen tutkimuksissa.42 Tutkimukseni ajankohtana kodin aineeton perintö lienee 
ollut vieläkin merkittävämpi tekijä. 

Aineeton perintö, jota tutkin, koostuu eri pääomista ja on ymmärrettävissä lähinnä niiden 
symbolisella tasolla. Eri henkilöiden muistelmista käy ilmi, miten suvussa kulkeva perinne 
saattoi saada hyvinkin abstrakteja muotoja, kuten uskonnollisuus, ”rakkaus kansaan” tai 
suomen kieleen ja miten luovuus, musikaalisuus sekä taiteellisuus koettiin myös 
periytyvinä piirteinä.43 Suvun aineeton perintö saattoi olla fysiologisten ja henkisten 
sukupiirteiden ohella myös tapojen, traditioiden periytymistä. Lasten nimeäminen suvussa 
kulkevilla nimillä, sukutraditioiden kirjoittaminen esiin sukututkimuksiin, muotokuvien 
maalauttaminen ja sukututkimus olivat keinoja pitää tätä aineetonta perintöä yllä, ja myös 
tehdä sitä näkyväksi.44. Rajanveto aineellisen ja aineettoman perinnön välillä on vaikeaa, 
sillä ero niiden välillä on häilyvä.45 Yksinkertaisimmillaan esimerkiksi aateliston 
aineettoman perinnön voisi määritellä epäsuorasti hyötyä tuottavaksi ja aineellisen 
perinnön taas suorasti esimerkiksi taloudellisesta hyötyä tuottavaksi. Täten aineettoman 
perinnön voi mieltää helposti immateriaaliseksi, henkisesti siirrettäväksi perinnöksi, ja 
aineellisen puolestaan konkreettiseksi materiaksi. Jako ei kuitenkaan ole näin 
yksinkertainen; aineeton ja aineellinen perintö eivät välttämättä ole eri asioita, vaan 
toisinaan ne voivat olla ”saman kolikon kaksi puolta”. Esimerkiksi perinnöksi saatu 
arvokas esine on mahdollista muuttaa taloudelliseksi pääomaksi, rahaksi. Tämän lisäksi se 
saattaa kantaa myös aineetonta, kulttuurista, sosiaalista tai statuspääomaa kuten von 
Rehauseneiden sinettisormus, joka edusti aateluuden aineetonta perintöä konkreettisessa 
muodossa. Aatelisarvohan on periaatteessa aineetonta perintöä, joka kuitenkin 
konkretisoitui esimerkiksi erilaisin säätyerioikeuksien tai statusesineiden kautta. 
Vastaavaa aineellisen ja aineettoman yhteen punoutuneisuutta edustaa perinnereseptejä 
sisältävä suvun keittokirja, joka on konkreettinen esine, mutta jonka sisältö edustaa 
aineetonta perintöä. Sukupolvelta toiselle, äidiltä tyttärelle siirtynyt reseptikirja sekä siihen 
tallennetut sukulaisten mukaan nimetyt reseptit, kertovat verkostoista ja sosiaalisista 
suhteista. ”Moster Annin pepparkakor” ovat paitsi yksi todiste yhdessä syödyistä 
herkuista, joiden makumaailma on haluttu tallentaa, myös yhteisten hetkien 
todistuskappale. Samalla reseptit kertovat myös aineellisesta maailmasta - mitä on syöty ja 
mitä aineksia on saatavilla.46 Edellä mainitut esineet edustavat eri tyyppisiä aineellisen ja 
aineettoman  yhdistelmiä, ja niiden kautta pyrin tuomaan esiin, miten  aineellinen ja 
aineeton kietoutuvat yhteen erottamattomaksi kokonaisuudeksi.47 Haluan  painottaa, sen, 
että vaikka oma näkökulmani aineettomaan perintöön on ylisukupolvinen, on aineetonta 

 
42 Vaikka geneettinen merkitys ihmisten koulutuksissa näkyviin eroihin on 43%, perhetaustan merkitys koulutukseen on  
31%. Silventoinen K et al https://www.nature.com/articles/s41598-020-69526-6  
43 kts. esim. Suomenkielisyyden harrastaminen nähdään sukupolvelta toiselle siirtyvänä Bergholm 1944; ks myös  
Ehnström 1946, 75-76; Järnefelt Arvid Vanhempieni romaani;; Colliander 1948, 236-237, 241 von Koskull 1946, 108. 
44 von Born 1948, 17; sukututkimukset Rehausen Anni. 
45 Tuomi-Nikula, Haanpää, Kivilaakso 18,2013; Siivonen 2013, 319. 
46 Pennell 2010, 183-185. 
47 Kotioja 2013, 13, 19, 247-257 
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pääomaa mahdollista omaksua myös  muualta, esimerkiksi puolisolta, koulusta, 
luokkatovereilta tai perheistä, joissa lapset viettivät kesiään. Prosessi ei tällöin ole samalla 
tapaa pitkäjänteinen kuin perheen tai sukuyhteisön sisällä siihen kasvaminen. Vaikka 
omassa tutkimuksessani Elinin sivistyneisyys yhdistyy nimenoman hänen 
yläluokkaisuuteensa, ei esimerkiksi lukeneisuuden aineeton perintö ole aina suoranaisesti 
ollut sidoksissa tiettyyn luokkaan, kuten Käyhkön, Järvisen ja Kolben luokkatutkimukset 
ja esimerkiksi Ronny Ambjörssonin työläisten lukeneisuutta käsittelevä tutkimus 
osoittavat.   

Aineeton perintö – nimittipä sitä miksi tahansa - on ilmiö, jonka olemassaolosta ollaan 
yhtä mieltä, mutta tutkimuksissa sen merkitys yksilön elämänvalintojen ja 
arvonmuodostuksen kohdalla vaihtelee. Omassa tutkimuksessani aineeton perintö on yhtä 
aikaa epämääräinen ja selkeä, eräänlainen yhden kokonaisuuden sateenvarjo- tai 
kattokäsite, jonka alle on sijoitettavissa hyvinkin laajasti erilaisia aineettomia arvoja, 
kuten tavat, traditiot, henkiset arvot ja uskonnollinen elämäntapa. Sen alle mahtuu myös 
konkreettisesti hahmotettavia asioita kuten verkostot, rutiinit, ulkoisen elämäntavan 
puitteet, oman habituksen luominen, kuluttaminen ja oman elämäntavan 
tallentamisprosessit sekä hyväosaisuuden jatkumo.48 Näihin kaikkiin pureudun tulevissa 
luvuissa erikseen.  

 

Kulttuuriperinnön käsitteen suhteutuminen aineettoman perinnön käsitteeseen 

Kulttuuriperinnöntutkimus ja muistitietotutkimus ovat antaneet oivia työkaluja 
aineettoman perinnön käsiteen tarkasteluun. Jaan muun muassa 
kulttuuriperinnöntutkimukselle ominaisen käsityksen siitä, että aineeton perintö on jossain 
määrin yhteisesti jaettua. Se koskee tietyn aikakauden ja tietyn ryhmän ihmisiä jopa niin, 
että tiettyyn pisteeseen asti voidaan puhua yhteisestä pappisperheen aineettomasta 
perinnöstä. Määritelmä ”Kulttuuriperintö syntyy, kun joku menneisyyden jälki valitaan 
säilyttämisen arvoiseksi”49 lähenee tapaa, jolla tarkastelen suvun aineetonta perintöä. 

Sekä kulttuuriperinnön tutkimuksessa että omassa tutkimuksessani raja aineettoman ja 
aineellisen välillä on veteen piirretty viiva; ne kuuluvat erottamattomasti yhteen 
täydentäen toinen toisiaan. Laurajane Smith jakaa kulttuuriperinnön aineelliseen eli 
elottomaan ja aineettomaan eli elävään, muuttuvaan perinteeseen. Hänen mukaansa vasta 
kohteeseen liitetyt arvot tekevät siitä kulttuuriperintöä.50 Tähän kytkeytyvät vahvasti 

 
48 Hyväosaisuus samoin kuin huono-osaisuus on termi, jota henkilöt itse eivät tuolloin käyttäneet – ja harvoin 
nykyäänkään käyttävät - itsestään, vaan se on tutkija luoma määritelmä. Kts. huono-osaisuuden määrittelyn ongelmista 
esim. Pohjola 1994, 192-198. 
49 Tuomi-Nikula, Haanpää, Kivilaakso 2013, 20; Opetusministeriö Maailmanperintö Suomessa. Opetusministeriön 
maailmanperintötyöryhmän muistio ja toimenpide-ehdotukset. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2003: 15 [online]. [18.2.2014.]2003; Opetusministeriö ja Kulttuuriministeriö  Suomi liittyi Unescon aineettoman 
kulttuuriperinnön yleissopimukseen [online]. [18.2.2014.] 2013. 
50 Smith 2006, 1-3. 
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muistin ja muistamisen prosessit sekä aktiivinen valintaprosessi; mikä valitaan 
muistamisen ja säilyttämisen arvoiseksi.51 Tätä näkökulmaa hyödynnän tutkiessani 
tallentamisen traditiota perheen sisällä. Katriina Siivonen määrittelee kulttuuria perinteen, 
kulttuurin perinnöllisyyden ja kulttuuriperinnön käsitteiden avulla. Näistä erityisesti ajatus 
kulttuurin perinnöllisyydestä (heredity) muistuttaa omaa tapaani tulkita aineetonta 
perintöä.52 Siivosen ajatus kulttuurista muokkautuvana prosessina, jossa kulttuuria 
omaksutaan, kiistetään ja muokataan ennen kuin sitä välitetään edelleen, muistuttaa omaa 
tapaani tulkita aineettoman perinnön käsitettä. Hänen ajatuksensa siitä, että ihminen voi 
samanaikaisesti kuulua monen eri kulttuurin piiriin53 näkyy myös omassa tutkimuksessani 
mikrohistoriallisella tasolla. Tutkimushenkilöni Elin ylläpitää yhtäaikaisesti montaa eri 
identiteettiä ja aineetonta perintöä. Siivonen näkee kulttuurisen perinnöllisyyden 
koostuvan erilaisista aineellisen ja aineettomien kulttuurien tihentymistä.54 Omassa 
tutkimuksessani tarkastelen myös useita eri tihentymiä. Aineeton perintö on yhtäältä 
perheen sisäinen kokemus, mutta laajemmin käsitettävissä ja tarkasteltavissa myös eri 
verkostojen välisinä tihentyminä, kansallisena tai ylikansallisena kokemuksena, ajallisena 
kokemuksena, sukupolvikokemuksena, ammatti-, sääty- tai 
yhteiskuntaluokkakokemuksena ja/tai sukupuolikokemuksena. Aineeton perintö voi 
välittyä sekä historiallisesti eli diakronisesti, että yhdellä aikatasolla eli synkronisesti.55 
Toisaalta aineeton perintö ei ole tarkasti rajautunutta, vaan eri tihentymät saattavat myös 
lomittua ja sekoittua keskenään. Kulttuuriperintö voi olla julkista ja yhteisöllisesti 
tunnustettua, vaikkapa virallisen suojelupäätöksen saaneita kohteita, mutta myös arkista, 
yksityistä ja näkymättömämpää, sellaista, jolla on merkitystä ihmisen, yhteisön tai 
paikkakunnan arjelle ja identiteetille.56 Näistä jälkimmäisen piiriin, suvun ja yksilön tason 
kulttuuriperintöön voidaan lukea myös tutkimani aineeton perintö.  

Kulttuuriperinnön käsitteen käytön koen kuitenkin monessa mielessä vaikeaksi.57 
Kulttuuriperintö on käsitteenä laaja ja sulkee sisäänsä useita aineettomuuden ja 
aineellisuuden muotoja rakennuksista ja miljöistä perinteisiin ja tapoihin.58 Esimerkiksi 

 
51 Ks. Haanpää 2013, 209;  Roseman 2006, 24; Hupaniitty, Peltonen 2021, 11 
52 Siivonen  on mukaillut Bendixin ajatusta, jossa kulttuurin perinnöllisyys (heredity) ja kulttuuriperintö (heritage) 
edustavat kahta eri perinnön muotoa Bendixin ajatusta kulttuurin erosta esim. riippuen siitä oliko kyseessä kansan 
kuningashuoneeseen liittyvä kulttuuriperintö, joka koskettaa laajasti koko kansaa vai kyseisen kuningashuoneen sisällä 
periytyvästä kulttuurista. (herendity) Bendix 2000; 2013, 324-326, 329, Siivonen 2013, 318, 322-323. 
53 Siivonen 2013 318, 322-323, myös Ceginskas  2013, 106-108 
54 Nämä voidaan jakaa esimerkiksi yksilöllisin ja globaalein prosessein syntyvistä tihentymistä, jossa esimerkiksi 
fyysinen sukulaisuus on vain yksi tihentymä. Siivonen 2013, 324-327. 
55 Vaikka monesti perinne käsitetään sukupolvelta toiselle periytyväksi ainekseksi, Nils Arvid Bringeuksen mukaan 
perinne voi välittyä yhtälailla ajan kuluessa diakronisesti kuin myös samassa ajassa synkronisesti. Perinne voi myös 
hänen mukaansa välittyä periaatteessa keneltä tahansa toiselle. Myös nuoremmilta vanhemmille Bringeus 1981 122-126. 
56 Tuomi-Nikula, Haanpää, Kivilaakso 2013. 
57 Ensinnäkin käsite on niin epämääräinen ja laajentunut, että useat tutkijatkin kokevat sen menettäneen merkityksensä. 
Tuomi-Nikula, Haanpää, Kivilakso 2013, 15; Suonpää 2013, 59-61. 
58 Kulttuuriperintö-käsiteellä viitataan joukkoon menneisyydestä periytyneitä aineellisia- ja aineettomia resursseja, jotka 
ihmiset tunnistavat jatkuvasti kehittyvien arvojensa, uskomustensa ja perinteidensä heijastumiksi ja ilmaisuksi niiden 
omistuksesta riippumatta. Siihen kuuluvat kaikki ne ympäristön ominaisuudet, jotka johtuvat ihmisten ja paikkojen 
historiallisesta vuorovaikutuksesta. Määritelmä pohjautuu professori Janne Vilkunan esittämään yhteenvetoon teoksesssa 



24 
 

pappilakulttuurin aineeton perintö näyttäytyy kulttuuriperinnön kentällä pitkälti 
rakennusten, esineiden ja elämäntavan; ei niinkään arvomaailman valossa. Uskonto on 
usein poissuljettu kulttuuriperinnön tarkastelussa, mutta omassa tutkimuksessa sen 
sivuuttaminen olisi mahdotonta. Tutkimukseni lähestymistapa on mikrohistoriallinen ja 
sen tarkastelutapa yksilölähtöinen. Tutkimushenkilöni esiintyvät omilla nimillään toisin 
kuin kulttuurinperinnön tai folkloristiikan tutkimuksissa, joissa usein joudutaan 
hyppäämään yksilön yli etsittäessä selityksiä tutkittavalle ilmiölle.59 Tutkimukseni 
mikrohistoriallinen näkökulma vain yhden suvun aineettomaan perintöön on 
kulttuuriperinnön tutkimisen näkökulmasta suppea. Selkein ero oma tutkimukseni ja 
kulttuuriperinnön tarkastelun välillä on menneisyyden suhde nykypäivään. 
Kulttuuriperinnössä olennaista on prosessi, se, miten ja miksi jostain tulee säilyttämisen 
arvoista. Tätä tutkin omassa työssäni, mutta lähtökohtani on menneisyydessä eli siinä, 
miksi asia on tuolloin haluttu säilyttää, ei nykyisyydessä, eli siinä, miksi jokin 
menneisyyden asia pitäisi nyt säilyttää. Toisin kuin kulttuuriperinnön tutkimuksessa, 
tutkimukseni ulkopuolelle on rajautunut myös lopputulos eli se, mikä Elinin ja Oscarin 
aineettomasta perinnöstä säilyi tai on säilynyt tähän päivään. Itse tutkimusmateriaali on 
toki laajasti määriteltynä kulttuuriperintöä, mutta se ei ole kirjoitusajankohtansa 1920-
luvun jälkeen ollut edes suvun sisällä merkittävässä asemassa. Näin se ei määrity 
kulttuuriperinnöksi monellakaan tapaa: ensinnäkin se on marginaalista ja legitimoimatonta 
eikä sillä ole virallista kulttuuriperinnön statusta. Toisekseen se on ollut suvun hallussa 
pidettyä, yksityistä ja tutkimatonta. 

 

LÄHDEAINEISTO  

Tutkija, sukuarkisto ja eettiset kysymykset 

Pohtiessani ja problematisoidessani omaa tutkijanrooliani näen tarpeelliseksi valaista sen 
taustoja, koska tutkimukseni koskee myös omaa aineetonta perintöäni, omaa sukuani ja 
omaa menneisyyden maisemaani. Tutkimuskohteeni Elin ja Oscar Kjäldström ovat 
isoisäni vanhempia. Sukupolvittain olen varsin läheistä sukua heille, mutta ajallisesti (he 
ovat syntyneet 1850-luvulla ja kuolleet 1920- ja 1950-luvuilla) koen voivani tutkia heitä 
riittävän etäisyyden päästä. En siis tutki vain keitä he olivat, vaan myös sitä taustaa, mistä 
itse tulen. Tutkimukseni teemat tulevat monella tapaa lähelle. Oman suvun tutkimiminen 
ja ”omistajuuden aspekti” tutkittaviin henkilöihin ja aineettoman perintöön on 
tutkimuksellinen haaste, mutta myös rikkaus.60 En ole aloittanut tutkimustani ”puhtaalta 
pöydältä”, vaan kuulumalla sukuun minulla on vuosien mittaan karttunut jonkinlainen 
esiymmärrys tutkimuskohteistani. Väitän kuitenkin, että vaikkei tutkisikaan omaa 

 
Council of Europa: Framework Convention on the Role of Heritage in Society 2005; Tuomi-Nikula, Haanpää, 
Kivilaakso 2013, 14. 
59 Stark 2011, 81. 
60 Tutkijan ja tutkimuskohteen erityisestä suhteesta, ”omistajuudesta” ja jonkun ”suuremmasta oikeudesta” tutkia 
kohdetta kuin toisen. Leskelä-Kärki 2017, 213-221. 
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sukuaan, kukaan tutkija ei ole arvovapaa, vaan olemme paitsi oman aikamme ja myös 
oman taustamme, historiakäsityksemme ja kulttuurimme muokkaamia.61 Maaret Wager, 
joka on tarkastellut tutkijuuden suhdetta tunteisiin, korostaa tutkijalla olevan aina 
emotionaalinen suhde tutkimukseen.62 Uskon, että suvun jäsenenä kykenen tuomaan 
kokonaisuuteen jotain sellaista, mitä ulkopuolinen tutkija ei tavoita, nimittäin suvun 
sisäistä ymmärrystä.63  

Von Rehausen suku on mieslinjassa sammunut, joten kaikki suvun  kirjallinen materiaali 
sekä esineet kulkeutuivat lopulta suvun ainoan ”jatkumon” Elin (os. von Rehausen) 
lapsien Josef, Martin, Ruth, Sylvia ja Johannes Kjäldströmin haltuun.64 Heidän kuoltuaan 
kuoltua kirjallinen sukuarkisto on tullut haltuuni kolmesta eri paikasta: Elin ja Oscar 
Kjäldströmin tyttären Sylvia Korhosen (os. Kjäldströmin) kuolinpesästä Yhdysvalloista, 
Elin ja Oscar Kjäldströmin pojan Martinin tyttären Inga Kjäldströmin65 sekä Elin ja Oscar 
Kjäldströmin pojan Johannes Kaltion kuolinpesästä66. Lisäksi olen saanut tutustua Oscar 
ja Elin Kjäldströmin tyttären Ruth Hyvärisen (os. Kjäldström) arkistoon sekä Johannes 
Kjäldströmin ensimmäisestä avioliitosta olevan lapsen Ulla Janssonin arkistoon. Lisäksi 
sain Sveitsistä lahjoituksena osan Sylvia Kjäldströmille kuulunutta arkistoa. Tämän lisäksi 
Ritarihuoneella on vanhempaa materiaalia sisältävä von Rehausen arkisto. Sukuarkisto on 
nyt pääosin minun hallussani. Saadessani arkiston haltuuni se oli jäsentelemätön eikä 
suvun jäsenillä, jotka antoivat materiaalin käyttööni, ollut aavistustakaan sen sisällöstä. 
Sen käyttöön ei ole näin ollen asetettu sääntöjä tai ehtoja, ja sukulaiset ovat antaneet 
minulle ”vapaat kädet” käsitellä aineistoja.  Olen tutkijanroolini ohessa sukuarkiston 
kokoaja, järjestelijä ja arkistonhoitaja. Tutkimani materiaali on perhearkisto, jota aiemmin 
ei ole tutkittu, ja todennäköisesti sen tutkiminen jatkossa on mahdollista vain 
erikoisjärjestelyin ja luvan kanssa. Esittämäni näkökulma jää siten vaille sitä ristiin 
valotuksen mahdollisuutta, joka julkisilla aineistoilla on ja kuva Kjäldströmin perheestä 
jää todennäköisesti vain minun tutkimukseni varaan, koska arkiston kohtalosta ei ole tehty 
suvun sisällä päätetty. 

Uskoakseni arkisto on varsin täydellinen. Tosin jo aiemmin arkistoja käsitellessä on 
voinut tapahtua joko aktiivista tai passiivista toimintaa, edellisellä viitataan tuhoamiseen, 

 
61 Kalela 2002, 14, 37, 59 . 
62 Wager 1999, II 325-342. 
63 Zemon Davisin Kolme naista kolme elämää esipuheessa hän käy kuvitteellisen keskustelun tutkimushenkilöiden 
kanssa. Zemon Davis Kolme naista kolme elämää 1997; En kuitenkaan lähde eläytymisen tielle tavoin, jossa 
tutkimusaihe ja oma elämä sekoittuvat, kuten Anna Kortelaisen Virginiessä tai Anna Makkosen ”Sinulle”- tutkimuksen 
mielenkiintoisen tutkimuksellisen ja omaelämänkerrallisen lähestymistavan tavoin. Kortelainen 2002; Makkonen 1996 ; 
Vainio-Korhonen 2008, 19; Tutkijan ja tutkimuskohteen välisestä suhteesta myös Wager 1999 II, 328; Hermeneuttisesta 
lähestymistavasta, ymmärtämisestä Ollila 2010, 18-20. 
64 Elsie Kjäldström on kuollut 1910. Josef oli lapseton, samoin Sylvia. Viimeiset esineet saapuivat 1950-luvulla Åke 
von Rehausenin kuoltua. 
65 Martin Kjäldströmin sekä heidän äitinsä Jernström/Borodkin suvun aineiston sekä veljen Lars Johan Kjäldströmin 
kuolinpesän aineiston. 
66 Sisältää myös Oscar Kjäldströmin koko aineiston, von Rehausen sukuarkiston ja Johanneksen veljen Josef 
Kjäldströmin aineiston 
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sensurointiin  ja peittelyyn ja jälkimmäisellä laiminlyönteihin ja välinpitämättömyyteen.67 
Arkistosta löytyi nimittäin ”hiljaisuuksia”, joihin kiinnitin huomiota. Pidän mahdollisena, 
että Elin on nuoruudessaan kirjoittanut päiväkirjoja kuten sisarensakin ja kuten hän teki 
myös nuorena äitinä. Elinin päiväkirjoja tai nuoruuden kirjeenvaihtoa ei kuitenkaan ole 
säilynyt. Lisäksi säilyneestä kirjeenvaihdosta voi päätellä, että joitain yksittäisiä kirjeitä on 
hävinnyt tai hävitetty. Yhtä lailla kuin säilynyt perhearkisto, myös hävinnyt tai tuhottu 
perhearkisto on osa tarinaa, vaikka se jääkin pakosti tarkastelun ulkopuolelle.68 
Yksityisarkistoja tutkineet Kirsi Vainio-Korhonen, Outi Hupaniitty, Ulla-Maija Peltonen, 
Petra Hakala ja Kati Mikkola ovat huomioineet, miten arkistoja kerätty, rajattu ja tietyt 
aineistot ohitettu aikanaan monista eri syistä.  Ratkaisut riippuivat pitkälti siitä, minkä 
tyyppisen materiaalin arkiston luoja, perheenjäsen, arkistonhoitaja tai tutkija on omana 
aikanaan katsonut säilyttämisen kannalta sopivaksi ja minkä taasen sopimattomaksi.69 
Sama pätee itseeni tutkijana: olen valinnut tutkimuskysymykseni ja tutkimani materiaalin 
niiden kysymysten kautta, jotka koen tässä ajassa olennaisina. Arkistoja läpikäydessä 
vallan ja vastuun kysymykset nousevat tärkeään rooliin. Se, miten olen rajannut 
aineistoani aikakausittain ja teemoittain sekä se, mitä aineistoja olen läpikäynyt, nostaa 
väistämättä esiin vain tietyt seikat tutkimani perheen elämästä. Olen valinnut näkökulman, 
joka on tutkimukseni kannalta hedelmällisin, mutta onko se kokonaiskuvan suhteen 
todenmukaisin?  

Koska kyse on yhä suvun hallussa olevasta yksityisarkistosta, minulla on ollut 
mahdollisuus päästä käsiksi materiaaleihin, jotka mahdollisesti julkisiin arkistoihin 
päätyessään olisi seulottu pois. Antaako vain se, että aineisto on säilynyt tai säilytetty 
minulle oikeuden tarkastella sitä? Osassa kirjenippuja lukee päällä ”måste brännas” tai 
”tarkoitettu vain asianosaisten silmille”. (LIITE 2 JOSEFIN KIRJE) Olen kuitenkin 
käsitellyt tutkimuksessani myös näitä kirjeitä ja niistä avautuneita polkuja. Etiikkaa 
pohtiessani olen törmännyt uudestaan ja uudestaan kysymykseen, miten teen oikeutta 
kohteelleni. Onko minulla oikeus lukea ja julkaista kirjeitä, jotka kirjoittaja on halunnut 
tuhottavan? Onko minulla oikeus kertoa salaisuuksia, jotka tutkimalleni perheelle olivat 
niin raskaita, että niistä joko vaiettiin tai kirjoitettiin viittauksenomaisesti ”ditt problem”? 
Birgitte Possing artikkelissaan Elämä pelissä. Biografian historia ja vastuu muistuttaa, 
että tutkijalla on eettinen vastuu luomastaan muotokuvasta.70 Olen tapauskohtaisesti joka 
kerran harkinnut, miten kirjoitan tutkimuskohteena olevasta perheestä ja sen jäsenistä. Yli 
sadan vuoden aikaväli ja muuttunut maailma vaikuttaa siihen, miten tarkastelen heitä: 
monet silloin arkaluonteisina pidetyt asiat ovat nykyään arkipäivää. En silti koe, että 
pelkkä pitkä aikaväli menneisyyden ja nykyisyyden välillä tai henkilön kuolema itsessään 

 
67 Hupaniitty, Peltonen 11, 2021 
68 Ks aineiston muovaamisen ja hävittämisen vaikutusta tutkijaan ja mahdollisuuteen luoda kuva tutkittavasta; Leskelä-
Kärki viittaa Jill Leporeen, joka toteaa, että historiaa ei ole vain se, mikä on kirjoitettu ja säilynyt, vaan myös se, mikä on 
hävinnyt, uponnut  mädäntynyt, se on maan syömää. Leskelä-Kärki 2017, 165, 175.  
69 Hupaniitty, Peltonen, Hakala, Vainio-Korhonen, Mikkola Hakala 2021, 33, 105, 113, 159, 170-171, 227-229 
70 Possing 2014,73-74; ks. Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen, Vehkalahti 2011, 18-21. 
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oikeuttaa tutkijaa käsittelemään hänen elämäänsä vapaasti. Ulla-Maija Peltonen arkistojen 
etiikkaa pohtiessaan on nostanut esiin tutkija Antoon de Baetsin, joka on todennut, ettei 
muistaminen ole velvollisuus tai pakko, vaan tutkimuksen kohteena olevilla henkilöillä on 
myös oikeus hiljaisuuteen ja oikeus tulla unohdetuksi.71 Kuka saa päättää kenet muistetaan 
ja unohdetaan? Milloin tutkittavan henkilön tahto hiljaisuuteen otetaan huomioon ja 
milloin ei? Kyseessä on vaikea eettinen kysymys, joka äärimmilleen tulkittuna se voisi 
johtaa siihen, ettei ketään saisi tutkia, mikäli se ei olisi henkilön edun mukaista. Ilman 
huumeisiin langenneen Josef-pojan elämäntarinaa ja hävitettäväksi toivottujen kirjeiden 
esiin nostamista tutkimuksestani jäisi puuttumaan tärkeä osa.  Etenkin kun langenneiden 
nostaminen oli Oscarin ja Elinin elämäntyön keskeinen osa-alue ja tärkeä osa heidän 
aineetonta perintöään ja siten oleellinen myös tutkimustehtäväni näkökulmasta. 

Tiedostan tarkastelevani tutkimaani perhettä paikoin näkökulmasta, jonka he olisivat 
kokeneet mahdollisesti epämieluisaksi ja käsittelen heitä avoimemmin kuin he olisivat itse 
kenties toivoneet.72 Samoin määritellessäni ihmisiä omasta ajastani käsin olen yrittänyt 
olla tarkkana, etten tule leimanneeksi heitä nimityksillä ja käsitteillä, joita ei tuolloin ollut 
olemassa tai joita he eivät itse mieltäneet itseään koskeviksi.73 Haastattelemani sukulaiset 
eivät ole välttämättä muistaneet tai tiedostaneet arkaluontoisia suvun tarinoita sukulaiselle 
kertoessaan niidenkin päätyvän tutkimukseen,  ainakaan samalla tavoin kuin jos olisivat 
kertoneet niitä ulkopuoliselle tutkijalle. Haastattelutilanne on ollut intiimi keskustelu 
sukulaistädin- tai –sedän luona eikä esimerkiksi haastatteluhetken rajaaminen monen 
päivän vierailun aikana ei ole ollut aina mahdollista, vaan tiedonmurusia on tippunut läpi 
vierailujen. Haastattelemani henkilöt ovat nyt kuolleet, joten en voi antaa heidän lukea 
läpi tutkimustani. Ohjenuoranani toimii paitsi Jorma Kalelan argumentti, että tutkittavalle 
henkilöille tulee tehdä oikeutta, myös postuumin arvokkuuden vaade, joka velvoittaa 
kohtelemaan heitä kunnioittavasti.74 Eettinen rajanveto kulkeekin mielestäni motiiveissa: 
näen kyseenalaisena menneisyyden ihmisten elämäntarinan viihteellistämisen, 
skandaalihakuisuuden tai menneisyyden ihmisen käyttämisen välikappaleena esimerkiksi 
omien poliittisten päämäärien ajamisessa. Tutkimukseni päämäärä on rakentaa 
mahdollisimman rehellinen ja moniulotteinen kuva tutkimastani perheestä sekä luoda 
ymmärrystä menneisyyden ihmistä ja maailmaa kohtaan. Uskon Kirsi Vainio-Korhosen 
sekä Matti Peltosen tapaan myös ”ymmärtävän eläytymisen” olevan tärkeässä roolissa 
menneisyyden maailman tutkimisessa ja hahmottamisessa.75 Esimerkiksi Oscarin 
suhtautuminen aviottomiin äiteihin näyttäytyy nykylukijalle jyrkkänä, tuomitsevana ja 

 
71 Peltonen Ulla 2021, 159 
72 Sjö, Leskelä-Kärki 20220, 35-37; Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen, Vehkalahti 2011, 24; Leskelä-Kärki 
2011, 242-243, 264-265. 
73 Tässä viittaan esimerkiksi kysymykseen Niilo Korhosen seksuaalisesta suuntautumisesta, lapsen vammaisuudesta 
Josefin huumeriippuvuudesta tai Elinin mielenterveydestä. Anakronismin vaarasta mm. Kalela 2002, 108-111,  
187, 2000; Dahlberg, Timosaari 2014, 98-100. 
74 Koskivirta, Lindman 2017, 16; Kalela 2002, 85-87. 
75 Tutkimusprosessissa tutkija tavoittelee ymmärrystä myös osin omien kokemustensa peilaamisen ja vertaamisen 
kautta Peltonen 1999, 19; kts Vainio-Korhonen 2008, 19. 
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moralisoivana, vaikka Oscar itse koki tekevänsä tekonsa rakkaudesta. Tavoitteenani on 
tehdä hänen maailmansa ymmärretyksi tarkastelemalla sitä Oscarin sisäistämän 
uskonnollisen arvomaailman sekä toisen todellisuuden näkökulman kautta.76  

Mikäli aineistoa tarkastelee sukupolvelta toiselle siirrettävän aineettoman perinnön 
näkökulman kautta, yhtä validi on Jorma Kalelan esittämä kysymys siitä, ”omistaako 
ihminen oman historiansa?”77 Valintaani käsitellä tutkimushenkilöitteni elämäntarinaa 
avoimesti tukee myös se, että tutkimani suvun jäsenet ovat halunneet säilyttää kirjeensä, 
kirjoittaneet muistelmia ja päiväkirjoja sekä tallentaneet ne. Elin on aloittanut 
muistelmansa toiveella, että joku joskus kirjoittaisi puhtaaksi hänen haparoivan kynänsä 
jäljet. Toive saattaa liittyä aineiston laajamittaisempaan julkaisuun tai vain perheen 
sisäisen tallennuksen toiveeseen. Suvun jäsenet ovat hyvin määrätietoisesti tallentaneet 
”perheensä kuvaa”, mikä sisältää myös ne kirjeet, joiden päällä lukee ”måste brännas”. 
Koska tutkimukseni kohde on suvun aineeton perintö, joka käsittää kaiken heidän 
tallentamansa materiaalin, koen, että näiden säilytettyjen lähteitten kautta minun on lupa 
tulkita sitä kuvaa, hahmotella se uudelleen. Siitä tuskin muodostuu juuri sellainen kuva, 
jollaisena he perheensä tahtoivat representoida, vaan sellainen, jollaisena representoituu 
vasten meidän aikaamme.    

 

Aineettoman perinnön ylläpito, vaaliminen,  tallentaminen , siirtäminen ja 
vastaanottaminen 

Aineeton perintö on tutkimuksessani paitsi itse ”perintö” uskonnollinen, uuden polven 
pappisperheen arvoja, ideaaleja sekä toimintaa sisältävä elämäntapa, myös se tapa, jolla 
sitä pyritään tallentamaan ja siirtämään. Tutkin aineettoman perinnön näkökulman kautta 
tallentamisen traditiota: kirjoitetun ja tallennetun elämäntavan sekä sukuarkiston 
merkitystä aineettoman perinnön siirtämis- ja vaalimisprosessissa. Tarkastelen myös sitä, 
miten aineetonta perintöä on sukutarinoiden sekä esineiden kautta pyritty siirtämään ja 
kyseenalaistamaan. Aineettoman, samoin kuin aineellisen, perinnön siirtäminen oli aina 
enemmän tai vähemmän tietoista ja valikoivaa. Aineetonta perintöä saatettiin myös 
muokata muuttuvan maailman mukana, jotta se paremmin vastaisi uuden ajan haasteita. 
Anne Ollila kirjoittaa Michel de Certeaun ajatuksia ”arkipäivän taktiikoista” mukaillen, 
että henkilöt eivät passiivisesti vastaanota kulttuurisia malleja, toimintatapoja ja 
käytäntöjä, vaan he muokkaavat niitä itselleen ja olosuhteisiin sopiviksi. Valinnat, jotka he 
tekevät poissulkemalla tai säilyttämällä, ovat samalla kommentteja ympäröivää 
yhteiskuntaa tai kulttuuria kohtaan.  Sama pätee kodin antamaan aineettomaan perintöön. 
Muokkaamalla omaa aineetonta perintöään ja luomalla tai nostamalla esiin uusia malleja, 
arvoja ja tapoja tutkimushenkilöni luovat ja rakentavat omaa aineetonta perintöään. 

 
76 Välimäki viittaa Karen Sullivanin ja Christine Caldwell Amesin tutkimuksiin inkvisiittoreista Välimäki 106-109 
2017; Kalela 2002, 84-91. 
77 Kalela 2002, 231. 
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Aineeton perintö ei ole passiivisesti siirrettävissä tai vastaanotettavissa, vaan prosessiin 
liittyy usein konkreettisia tai symbolisia valtakamppailuja. Ronny Ambjörnssonin 
tutkimus työväenluokkaisesta työteliäisyyden ja uurastuksen ideologiasta, joka kytkeytyy 
muun muassa raittiuden ja itsensä kehittämisen aatteisiin, muistuttaa omaa tutkimustani. 
Kyse on eräänlaisesta tiedostavasta ja tiedostamattomasta aineettomasta perinnöstä, joka 
yhtäältä käsitellään ideologisella tasolla ja toisaalta eletään käytännön arjessa. Oma 
tutkimukseni – samoin kuin Ambjörnssonin - on ennen kaikkea tutkimus siitä, miten 
ideologiaa pyrittiin tietoisesti ja osin myös tiedostamatta siirtämään ja toteuttamaan 
pikemminkin kuin pelkän tietyn ideologian tutkimusta.78 

Aineetonta perintöä tuotettiin pitkälti kodin yksityisessä tilassa; se oli yhtä aikaa intiimi ja 
julkinen prosessi. Useissa tutkimuksissa ja aikalaismuistelmissa kuten omassa 
tutkimuksessanikin, korostuu naisten merkitys sukutraditioiden ja hiljaisen tiedon 
siirtäjinä, tallentajina ja ylläpitäjinä sekä verkostoitujina ja suhteiden ylläpitäjinä 
esimerkiksi kirjeenvaihdon kautta.79 Kjäldströmin perheen sisällä keskeisessä roolissa 
pappisperheen aineettoman perinnön tallettajana ja tuottajana oli Elin. Tarkasteltaessa 
laajemmin von Rehausenin sukua, olivat isoäidit ja naimattomat tädit merkittävässä 
asemassa aineettoman perinnön siirtämis- ja tallentamisprosessissa. He vastasivat von 
Rehausenin suvussa paitsi sukuarkiston kokoamisesta ja säilyttämisestä, myös sen 
täydentämisestä ja ylläpidosta. Elinin lapsuuskesinä Weikkolan kartanossa naimattomat 
tädit sekä isoäiti siirsivät lapsille taloudenpidon, kielten ja puutarhanhoidon opetuksen 
ohessa myös sukutietoutta. Naimattomat tädit kiersivät tarpeen mukaan perheestä toiseen 
eräänlaisina vierailijan ja palkattoman taloudenhoitajan välimuotona.80  Erityisesti Elinin 
naimaton sisar Anni von Rehausen (1852-1941) eli Moster Minni oli vahvasti läsnä Elinin 
ja Oscarin perhe-elämässä viettäen pitkiä aikoja Kjäldströmien luona. Hän tallensi 
erityiseen syntymäpäiväkirjaan suvun jäsenten syntymät, avioitumiset ja kuolemat. Myös 
Annin päiväkirjan lehdille liimattiin suvun jäseniä koskevia lehtileikkeitä ja hän teki myös 
sukututkimusta. Vastuu oman yhteiskuntaluokan lasten aineettoman perinnön vaalimisesta 
ja oman luokan sisälle kasvamisesta oli suvun ohessa myös koko laajan ystäväverkoston 
intressinä. Von Rehausenin ja myöhemmin Kjäldströmin lapset viettivät kesiä sukulaisten 
ja ystäväperheiden luona oppimassa tapoja, luomassa suhteita ja harjoittelemassa 
seuraelämän lainalaisuuksia. Vastaava traditio näkyy usean säätyläisperheen 
lastenkasvatuksessa.81  

Kjäldströmin perheessä tallentaminen oli kokonaisvaltaista. Tutkimani perheen jäsenet 
ovat tallentaneet elämäänsä kirjallisesti ja valokuvin. He ovat – kuin tulevaa tutkijaa 

 
78 .”Det är ett endast till hälften medvetet projekt där tanke föder tanke, ide ger upphov till ny ide och där historikerns 
uppgift är att rekonstruera ett förlopp snarare än en idevärld.”Ambjörnsson 1988. 
79 Anne Ollila on kiinnittänyt huomiota naisten –erityisesti äitien- rooliin uskonnollisen perinnön siirtäjinä Ollila 1997, 
120-121; Glutschoff 2008, 22-23; Lahtinen 2007, 110-111, 2007; katso myös Häggman 1994; Männistö-Funk 2010, 
271; Wolf 2020, 43; Hagelstam 1948. 
80 Hagelstam 1948. 
81 Lagerstam 2007, 43, 53. 
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silmällä pitäen - tehneet listoja uskovien piiriin kuuluvista ystävistään ja lapsuudenajan 
tuttavistaan sekä laajamittaisia sukuselvityksiä. Tiettyjen asioiden, kuten kirjeiden, 
päiväkirjojen, muistelmien, valokuvien, taide- ja arvokkaiden antiikkiesineiden 
säilyttämisen motiiveja ei juurikaan kyseenalaisteta.  Todennäköisimmin kauniit, 
arvokkaat, suvun loiston päiviä, heydayta, kuvaavat esineet kulkeutuvat sukupolvelta 
toiselle. Von Rehausenien ja Kjäldströmien elämäntavassa kuitenkin melkein kaikki 
tuntuu olleen tallentamisen arvoista: ylivalottuneet valokuvat, muistilaput, kuitit, 
lehtileikkeleet, rikkinäiset esineet, pahville liimatut prässätyt kukat muistoina tärkeistä  
hetkistä, matka- ja pääsyliput, vanhat avaamattomat tupakkarasiat, käytöstä pois jääneet 
silmälasit, käytetyt pyöränkumin paikkausvälineet, vanhat hiuskoristeet, naamiaisnaamarit 
1800-luvulta ja keskeneräiset tai epämuodikkaiksi muuttuneet vaatteet. Tämän tyyppisten 
esineiden tutkiminen on yleensä jäänyt vähemmälle.82 Päiväkirjojen editointia pohtiessaan 
Katariina Eskola on esittänyt ajatuksen, että kaikki kirjoitettu on olennaista.83 Sama pätee 
sukuarkistoon. Tutkimusprosessini edetessä olen alkanut ymmärtää, että kokonaisuuden 
kannalta yhtä olennaista kuin kirjoitettu materiaali ovat myös esineet ja menneestä 
elämästä kertovat fragmentit, jotka perhe on säilyttänyt. (LIITE 3, LIITE 4 LIITE 5)   

Kulttuuriperinne- ja muistitietotutkimuksessa on kiinnitetty huomiota paitsi siihen, mikä 
on koettu säilyttämisen arvoiseksi, myös siihen, mikä on unohdettu tai tuhottu.84 Anne 
Lawrence ja Sara Pennell ovat pohtineet sitä, miten säilyneet tai säilytetyt rakennukset tai 
esineet kuvaavat mennyttä todellisuutta. Ovatko meille säilyneet vain tuolloin tai nyt 
merkityksellisenä pidetyt esineet ja ovatko esimerkiksi arjen käyttöesineet, joista aika on 
ajanut ohi, kadonneet ja jääneet unohduksiin?85 Nämä kadonneet esineet, joita 
tekstuaaliset lähteet harvoin mainitsevat, ovat kuitenkin saattaneet olla olennainen osa 
entisajan ihmisen elämäntapaa ja elinympäristöä, kenties jopa voimakkaammin kuin 
säilyneet elitistiset luksusesineet. Suvussa säilyneet esineet ja muu materiaali ovat paitsi 
valinnan, varmasti myös osin sattuman tulosta ja väliin jää lukuisia ”aukkoja”: puuttuvia 
esineitä, kirjeitä, paperilappuja, vaikka nyt sukuarkiston kertomus näyttäytyykin ikään 
kuin kokonaisena ja koherenttina. Tämän huomioiden tarkastelen suvun arkistoa ennen 
kaikkea taustalla vaikuttaneiden tallentamisen motiivien, valintojen, säilyttämisen teeman 
päämäärän ja aineettoman perinnön näkökulman kautta. Tutkimukseni keskiössä on 
kysymys siitä, miksi jotain tallennetaan ja katsotaan säilyttämisen arvoiseksi. 
Perhearkiston kokoaminen ja tallentaminen on ollut ainakin osin tietoista ja ilmeisesti siitä 
on ollut tarkoitus hävittää osa. Nämä säilyneet ”måste brännas”-kirjeet kertovat Elinin ja 
Oscarin harjoittamasta systemaattisesta tallentamisen prosessista, jossa on koettu tärkeäksi 
periyttää nimenomaan oikea tai pikemminkin tietynlainen aineeton perintö ja hävittää 
siihen sopimaton. Kuvaava esimerkki oikeanlaisen aineellisen perinnön siirtämisestä on 

 
82 Dannehl 2010, 212-134. 
83 Eskola 141, 2012. 
84. Tuomi-Nikula, Haanpää, Kivilaakso 2008, 21, 2008; Tuomi-Nikula 2008,40 
85 Laurence 2010,106-109; Pennel 2010, 173-188, 2010. 
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Kjäldströmien testamenttiluonnoksessa esiintynyt maininta siitä, että vintillä olevat ”kaikki 
25 äyrin kirjat tulee polttaa, itse emme koskaan hankkineet kotiimme huonoa 
kirjallisuutta.”86 Oscarille ja Elinille ajatus siitä, että heidät yhdistettäisiin 
roskakirjallisuuteen, oli mahdoton, joten kirjat mieluummin hävitettiin kuin siirrettiin 
eteenpäin. 

Elinin kuoltua perheenjäsenet eivät olleet kiinnostuneita arkistosta.  Olennainen kysymys 
on, miksi aineistoa ei kuitenkaan hävitetty vaan se on säilynyt.87 Esinetutkija Glenn 
Adamson korostaa miten katoaminen on normi, säilyminen taas poikkeus.88  
Tallentamisen traditio kertoo siitä, että materiaalin on ymmärretty olevan jollain tavalla 
merkityksellistä ja se on päätetty säilyttää tuleville polville, vaikka suvun jäsenet eivät itse 
materiaalia olekaan käyneet läpi. David Lowenthalin mukaan tallentaminen muuttaa 
esineitä; ne eivät ole enää alkuperäisessä funktiossaan ja niiden merkitys on muuttunut 
käyttöesineestä joksikin muuksi. Niistä tulee eräänlaisia reliikkejä. Näin tarkasteltuna 
sukuarkistokaan ei ole enää pelkkä kokoelma kirjeitä ja esineitä, vaan edustaa suvun 
menneisyyttä ja aineellisen ohella myös aineetonta perintöä. (LIITE 6 KELLO) 

Eliitin jälkeensä jättämä aineisto on todennäköisesti paremmin säilynyttä ja talletettua 
kuin alempien yhteiskuntaluokkien.89 Arkistossa näkyy myös Elinin ja Oscarin taustojen 
ero: Oscarin vanhemmilta ei ole Oscarin tallettamia kirjeitä lukuun ottamatta  jäänyt 
mitään omaelämänkerrallista tai kirjoitettua materiaalia eikä juurikaan esineitä.90 Tosin 
Oscar Kjäldströmin kaltaiset ensimmäisen polven ylioppilaat alkoivat puolestaan jo  
nuoruudessaan tuottaa kirjallista materiaalia, muun muassa kopioida ja kirjoittaa runoja, 
käydä kirjeenvaihtoa ja kirjoitella opiskelijalehtiin. Oscar myös omaksui sivistyneistön 
tallentavan elämäntavan: hän säilytti saamansa kirjeet ja tallensi kirjoittamansa sekä 
harrasti sukututkimusta.91  

Aateliskulttuuria ylläpidettiin paitsi kirjoittamalla, myös suvun muotokuvien ja esineiden 
kautta yhdistämällä niihin suvun tarinoita. Osa perheen luomasta kirjallisesta materiaalista 
on ollut hyvin tietoista aineettoman perinnön siirtämistä. Tällaisia egodokumentteja 
lähdeaineistossani ovat esimerkiksi muistelmat tai henkinen testamentti, jonka Elin 
kirjoitti lapsilleen odotusaikanaan ja pelätessään tulevaa synnytystä. Niissä annetaan 
selkeitä ohjeita elämää varten ja kerrotaan omista arvoista ja tarjotaan näin lapsille ja 
seuraaville sukupolville mahdollisuus tutustua testamentin ja muistelmien kautta 
kirjoittajaan.  

 
86 Kjäldström Oscar ja Elin testamenttiluonnos, päiväämätön, mahdollisesti 1920-luvulla. 
87 Riello 2010, 29; Lemire 2010, 99; Laurence 2010, 106-107; Dannehl 2010, 128-129; Pennel 2010, 174-176; Adamso 
2015, 278 
88 Adamson 2010, 192, 2010 
89 Hannan, Longair 2017,31, 62-63; Coltman 2015, 24-25 
90 Oli hyvin harvinaista, että käsityöläiset pitivät päiväkirjoja tai heillä oli laajamittaista kirjeenvaihtoa. Luku- ja 
kirjoitustaito saattoivat olla puutteellisia. Kaarninen  2007, 231-233, Häggman 2007,213-218; Itseoppineita kirjoittajia 
Makkosen tutkimuksissa mm. Ida Digert  Makkonen 2005; Keravuoren tutkimuksissa Janssonin perhe Keravuori 2012. 
91 Tiina Mietttinen viittaa esimerkiksi sukututkimuksen, jota Oscar myöhemmällä iällä harrasti, olleen myös 
sivistyneistön tapa erottautua alemmista kansankerroksista Miettinen 155-159, 2019. 
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Riitta Jallinojan perhettä, statusta ja dynastioita käsittelevässä tutkimuksessa tarkastellaan 
mm. sukudynastioiden muodostuksen eri strategioita, niiden ylläpitoa ja tallentamista.92 
Erityisesti Straussin ja Wagnerin taiteilijasukuja verratessa käy ilmi aineettoman perinnön 
kaksijakoisuus yhtäältä periytyvänä, mutta myös ylläpidettävänä traditiona. Aineeton 
perintö saattoi jatkua siis joko konkreettisesti tai abstraktilla perinteen tasolla, kuten 
seuraavat esimerkit osoittavat. Jallinoja vertailee kahden säveltäjäsuvun Straussin ja 
Wagnerin tapaa jatkaa musikaalista aineetonta perintöä. Straussin suvussa musikaalisen 
lahjakkuuden oletettiin ”kulkevan suvussa” eräänlaisena aineettomana perintönä, ja suku 
jatkoi sitä paitsi siirtämällä, myös uusintamalla ja tuottamalla sitä itse.93 Wagnerin suvussa 
puolestaan suvun musikaalinen perintöä vaalittiin ”taannehtivasti” korostamalla Richard 
Wagnerin saavutuksia ja ylläpitämällä tämän aineettoman perinnön muistoa mm. Bayerin 
musiikkifestivaalien ja sukuarkiston keinoin. Voidaan ajatella, että Straussin aineeton 
perintö jatkui, mutta muuntuen. Wagnerin suvun harjoittama aineeton perintö oli 
pysähtynyt säveltäjämestarin kukoistuskauteen ja oli luonteeltaan ”taannehtivaa”, 
säilyttävää, tallentavaa ja vaalivaa.94 Tutkimuksessani osoitan, miten molemmat 
aineettoman perinnön siirtämisen ja tallentamisen tavat yhdistyvät ja toimivat tutkimassani 
perheessä rinnakkain.  

Tutkimani aineiston pohjalta esiin nousi useita näkökulmia aineettoman perinnön 
tallentamiseen:  

1. Tallentamisen lähtökohtana on saattanut olla opetuksellisuuden ja oppimisen 
näkökulma: muistelmien ja eletyn elämän dokumentoinnin kautta voitaisiin opettaa 
seuraavalle sukupolvelle jotakin. Muistelmat on saatettu kirjoittaa paitsi itsetutkiskelun 
välineeksi, myös jälkipolville oppaaksi, opiksi tai esimerkiksi. Kirjeitä tutkineet 
historioitsijat ovat esittäneet, että myös kirjeitä on -tiedostaen tai tiedostamatta- kirjoitettu 
yhtä lailla jälkipolville kuin kirjeenvaihtokumppanillekin.95 Sama pätee luonnollisesti 
myös muuhun kirjoitettuun materiaaliin kuten päiväkirjoihin. Kirjaamalla muistiin omaa 
maailmankuvaansa sellaisena kuin sen itse halusi representoida, sen saattoi siirtää 
jälkipolville; niillekin, joita ei itse koskaan tavannut.  Ajatus siitä, että opitaan virheistä ja 
historiasta, on saattanut olla yksi motiivi. Eletty elämä voi toimia ”esimerkkielämänä”, 
mallina, jota jälkipolvien toivotaan noudattavan. Toisaalta oppiminen voi liittyä 
tallentajaan itseensäkin.96 Tallentamisen tavoitteena saattoi olla samojen virheiden 
toistamisen välttäminen.  

2. Tallentamisen lähtökohtana on saattanut olla jatkuvuuden näkökulma: sen 
hahmottaminen, missä on oltu ja mihin ollaan menossa. Tämä näkökulma sopii hyvin 

 
92 Tutkimuksessa keskitytään mm. avioliittostrategioihin, joissa hän nostaa merkittävässä määrin esiin serkusavioliitot 
eräänlaisena aineettoman perinnön tärkeänä jatkumona.  Jallinoja 2017. 
93 Jallinoja 2017, 230-243. 
94 Jallinoja 2017, 231-234. 
95 Lahtinen, Leskelä-Kärki, Vainio-Korhonen, Vehkalahti 2011, 23. 
96 kts Eskola 2012 11, 13. 
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itsereflektointiin omassa ajassa. Toisaalta jatkuvuuden voi nähdä laajemmin, sukupolvelta 
toiselle ulottuvana jatkumona, jolloin tallennettu arkisto muodostaa siitä vain pienen osan 
ketjussa, joka ulottuu menneeseen ja jatkuu tulevaan. Maarit Leskelä-Kärki käsittelee 
tallentavaa elämäntapaa Krohnin suvun mittavan perhearkiston kautta. Tulkitsen hänen 
näkevän tallentamisen, säilyttämisen ja eteenpäin siirtämisen osana jatkuvuuden 
rakentamista.97 Muistelmien, säilytettyjen kirjeiden ja päiväkirjojen kautta perhe pyrkii 
luomaan myös myyttistä tunnetta jatkuvuudesta. Ne loivat perustan, johon kiinnittyi 
kätkettyjä, syviä yksilön identiteettiä muovaavia rakenteita.98 Ajatukseen omien 
muistelmien ja Martinin elämäkerran kirjoittamisesta liittyi Elinillä vahva toive 
sukupolvelta toiselle siirrettävästä tarinoiden ketjusta, jonka halutaan jatkuvan kuoleman 
jälkeenkin.99 Tallentaminen oli Elinin sukuperintöä, tapa ja traditio. Weikkolan 
sukukartanon ullakko oli täynnä vanhoja esineitä ja sanomalehtiä.100 Ritarihuoneelta 
löytyy von Rehauseneiden varhaisempia 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa 
tallentamia papereita, kirjoitelmia ja runoja poikkeuksellisen paljon.101   Tallentaminen on 
siis ymmärrettävä osana jatkumoa, jonka jo aiemmat sukupolvet ovat aloittaneet. 
Tallentamisen aate kulkee myös osittain perintönä, ja talletetut asiat kasvattavat 
merkitystään sukupolvesta toiseen. Ajatus siitä, että joku on kokenut tämän muistilapun 
tallentamisen arvoiseksi, voi seuraavassa sukupolvessa nostaa kynnystä hävittää se. 
Säilytetyt asiat ikään kuin kasvavat korkoa sukupolvelta toiselle. Merkittävää 
tallentamisessa on jo olemassa olevan arkiston sekä aiemmin elämäänsä tallentaneiden 
kirjallisten esi-isien vaikutus siihen, että oma elämäkin pyritään tallentamaan osaksi tätä 
kokonaisuutta. Tallentamisen jatkumoon liittyy myös oletus siitä, että tallentamista 
tapahtuu myös tulevaisuudessa.  

3. Tallentamisen lähtökohtana on saattanut olla aineettoman perinnön siirtämisen 
näkökulma. Tähän liittyi historismi, tietoisuus omasta taustastaan sekä identiteetin 
rakennusprosessi. Tutkimusaineistoani on säilytetty ja tallennettu hyvin tietoisesti.102 
Bourdieu tarjoaa tallentavan elämäntavan olevan myös omaa ”kenttää” rakentava, 
ylläpitävä ja säilyttävä elementti. Hänen mukaansa ”Ei ole sattuma, että eräs kaikkein 
varmimpia osoituksia kentän muodostumisesta…on elämän säilyttäjien (elämänkertojen 
kirjoittajien) ja teosten säilyttäjien …ilmaantuminen. …he ovat ihmisiä, joiden etujen 
mukaista on säilyttää sitä, mitä kentällä tuotetaan, joiden intressissä on säilyttää ja 
säilyttäessään säilyttää itsensä.”103 Tallentaminen on tapa ylläpitää ja vahvistaa 
identiteettiä.104 Miehelleen Elin kirjoittaa jo vuonna 1897 Tog och nedskrif din lefvernes 

 
97 Niemelä-Kärki 2006, 59; Keravuori 2011, 185-187. 
98 Finnegan 2006, 178-179. 
99 kts. Haley 2002, 27. 
100 Kjäldström Elin 1919 Lefnadsminnen. 
101 Ritarihuoneen amanuenssin Gunilla Peräsalon kanssa käyty keskustelu, jossa hän sanoo heillä säilytettävistä 
sukukansioista von Rehausenien arkiston olevan keskivertoa sukuarkistoa monipuolisempi ja materiaaliltaan laajempi 
11.12.2008 . 
102 Tietoisen oman historiakuvan rakentamisesta ks. Mieskonen, Kosunen 2020, 186-187. 
103 Bourdieu 1985, 107-108. 
104 Lowenthal 2015, 27. 
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beskrifning för dina barn. Om Du aldrig får lefva så länge som dess blifva fullvuxna, vore 
det bästa arf att gifva dem vid deras utträde i lifvet och sålunda finge med sig ett minne af 
den far de icke längre hafva iband sig. Äfven jag jag länge tänkt att göra det för mina 
barns skull. 105 ”  

Leena Rossi kirjoittaa mielenkiintoisesti esineisiin liittyvästä omistajuudesta. Hän 
huomauttaa, miten paitsi tilaajan, virallisen omistajan, ohella omistajuutta esineeseen 
kokee myös esineen valmistanut henkilö, vaikkei hän esinettä varsinaisesti omistakaan.106 
Samantapaista tunnetta voi suvun jäsen kokea esi-isää esittävää muotokuvaa kohtaan, joka 
nyt roikkuu Kansallisgallerian seinällä tai kävellessään pitkin jo menetetyn sukukartanon 
puistikkoa. Se ei ole virallisesti hänen, mutta koska esine on osa hänen aineetonta 
perintöään, henkilö kokee sitä kohtaan psykologisen omistajuuden ja kiintymyksen 
tunnetta. Rossi kirjoittaa, että ”psykologisessa omistajuudessa on olennaista se, ettei sitä 
voi ostaa eikä riistä, kuten tavanomaisen omistusoikeuden voi viedä”107 Muistelmien 
taustalla häilyi ajatus kaiken katoavaisuudesta, niiden tarkoituksena oli ikuistaa oma 
elämä, menneisyyden maailma,  ja itseä ympäröinyt miljöö, jotta huolimatta kartanon tai 
pappilan menetyksestä jälkipolvet oppisivat tuntemaan ne.   

4. Aineetonta perintöä on myös itse säilyttäminen. Se kertoo siitä, miten omaa ja suvun 
menneisyyttä ja elettyä elämää pitää arvostaa. Se antaa myös jälkipolville esimerkin siitä, 
miten tallentaa omaa historiaansa. Tallentaminen liittyy tietoisuuteen kaiken 
katoavaisuudesta. Näkisin, että tallentamisen kulttuurissa on jotain ikuiseen elämään 
viittaavia mielleyhtymiä.108 Michael McKean kirjoittaa, miten suullinen perintö hajoaa 
sanojen mukana kuin savuna ilmaan toisin kuin kirjoitettuna, jolloin se saa ikuisen 
elämän.109 Tallentamalla ja kirjoittamalla ajatuksia ne säilyvät paremmin kuin muistitieto 
tai suullinen perintö. Tallentamalla myös kirjoituksesta, muistelmista ja päiväkirjasta, 
muodostui aineellista perintöä.110 

 

Kirjeet, päiväkirjat ja muistelmat 

Väitöstutkimuksessa käyttämäni lähdemateriaali koostuu pääasiassa sukuarkiston kirjeistä, 
päiväkirjoista ja muistelmista. Käytän Elinin muistelmia tutkimuksessani eräänlaisena 

 
105 Ota ja kirjoita muistelmat lapsillesi. Jos et elä niin kauan että he ehtivät tulla aikuiseksi, olisivat muistelmat paras 
perintö, jonka lapsillesi voisit antaa. Samalla ne ovat muistutus isästä, jota heillä ei enää ole. Jopa minä ajattelin 
kirjoittaa  omani lasteni vuoksi. Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 29.6.1897. 
106 Rossi kirjoittaa kiintymyksestä ja psykologisesta epävirallisesta omistajuuden tunteesta, jota tekijä kokee esinettä 
kohtaan: ”Osallisuus Standardin valmistamisessa ikään kuin kasasi vähitellen esineen omistajuutta Frans Lindille työn 
edetessä” Rossi 2010, 232-239. 
107 Rossi 2010, 246. 
108 Ihmisten halusta tulla muistetuksi mm. Lowenthal 2015, 24-28; Leskelä-Kärki lainaa Paul Austerin kirjaa 
Sattumuksia Brooklynissä kirjoittaessaan kirjoittamisen yhdistymisestä ikuiseen elämän teesiin: ”kun sivut on painettu ja 
tarina sidottu kansiin, heillä on jotain, mistä pitää kiinni koko loppuelämänsä” Leskelä-Kärki 2017, 23. 
109 McKeon viittaa 1600-luvun kirjailijattaren, Margaret Cavendishin romaanin henkilön sanomaan. 2006, 50. 
110 Kirjoituksen materialisoitumisesta ”objektivoiduksi subjektiivisuudeksi”, käsin kosketeltavaksi ja kestäväksi. 
Eriksen 2004, 313. 
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runkona ja kirjeitä sitä täydentämässä. Lisäksi Oscarin työvuosia tutkiessani merkittävään 
asemaan nousevat hänen laatimansa kirjoitukset Merimiehen Ystävä-lehteen sekä hänen 
pitämänsä päiväkirjat. Elinin kirjoittamia muistelmia pojastaan käytän puolestaan luvussa, 
joka käsittelee Martinin kuolemaa.  

Elin on kirjoittanut mustakantisiin vihkoihin kaksiosaiset muistelmansa otsikoiden ne 
”Lefnadsminnen”, muistelmat. Muistelmat mielletään usein alempiarvoiseksi kuin 
elämänkerta, joka yhdistetään voimakkaasti merkkihenkilöihin111. Elinin muistelmat 
käsittävät hänen koko elämänkaarensa. Ilmeisesti muistelmaversioita on alun perin ollut 
kolme: laaja luonnos muistelmia varten kattaen vuodet 1859-1918 sekä 
puhtaaksikirjoitetut muistelmien osat I ja II.  Puhtaaksikirjoitetuista osa I on kadonnut. 
Kuitenkin luonnosmaisempi versio koko muistelmista on varsin laaja ja monipuolinen, 
joten se en usko sen sisällöllisesti olennaisesti poikkeavan varsinaisesta 
puhtaaksikirjoitetusta osasta I. Luonnosversiossa on tosin vain 136 sivua, kun taas 
viimeistellyssä I-osassa säilyneen sisällysluettelon mukaan on 264 sivua.  Luonnosversio 
kuitenkin tiiviimmin kirjoitettu ja sen otsikot, sisällysluettelo ja teemat ovat yhteneväisiä 
viimeistelyn version kanssa, kuvaavaa on, että luonnosversiossakin on alkusanat ja 
esipuhe. Osa II käsittelee Elinin elämää vuodesta 1914 aina lähes viimeisiin vuosiin 
saakka 82 sivun verran. Loppuluvun jälkeen muistelmateosta on jatkettu vielä noin 30 
sivun verran, osuudessa. kuvaillaan kirkkoja ja pappiloita, joissa pariskunta on elänyt ja 
työskennellyt Muistelmat etenevät kronologisesti lapsuudesta viimeisiin vuosiin. Oman 
elämän kuvaamisen rinnalla Elin kuvailee myös aikakauden yhteiskunnallisia ja poliittisia 
tapahtumia, osin yleisesti, mutta pääosin sitä kautta, miten ne vaikuttivat hänen ja 
läheistensä elämän kulkuun. Muistelmien tarkastelunäkökulma muodostuu ennen kaikkea 
hänen oman elämänsä käännekohdista. Tulkitsen Elinin muistelmia paitsi kertomuksina 
menneestä myös Judith Butlerin performanssi -teorian kautta: elämänkerran kirjoittaminen 
on tekemistä, jolla tuotetaan omaa identiteettiä kielellisten ja kulttuuristen ehtojen 
lomassa.112 Elinin ja Oscarin pojasta Martinista kertova elämäkerrallinen muistelmateos 
on kirjoitettu pojan kuoleman jälkeen ja sen agendana taustalla on tehdä Martin tutuksi 
lapsille, jotka isänsä kuollessa olivat niin pieniä, ettei heille muuten jäisi hänestä 
muistikuvaa. Elin on kirjoittanut muistelmateokseen, että se tulee antaa lastenlasten 
luettavaksi vasta heidän ripille pääsynsä jälkeen. Muistelmateos on viimeistelty, selkeästi 
lopullinen versio. Luonnosversiota en ole löytänyt. Mustakantinen vihko päätyi haltuuni 
Martinin tyttären Inga Kjäldströmin kuolinpesästä 2000-luvun alussa. Todennäköisesti 
kirja on annettu hänelle Elinin toiveiden mukaan konfirmaatiopäivänä. Mahdollisesti 
elämäkertaa lukivat myös muut suvun jäsenet.  

Tutkimani kirjeet ovat pääosin säilytetty ilman kuoria. Tämä johtuu osin siitä, että 
kirjeiden postimerkit ovat olleet keräilyn kohteena. Koska kirjeitä on kolmesta eri 

 
111 Latvala 2005 73 
112 Butler 1990, 145. 
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kuolinpesästä, ne oli säilytetty tai ryhmitelty sattumanvaraisesti eivätkä ne noudattaneet 
järjestelmällistä arkistointimetodia. Osa Lars Oscar Kjäldströmin kirjeistä oli niputettu 
oman logiikan mukaan, esimerkiksi tietyltä henkilöltä saadut tai tiettynä aikakautena 
saadut kirjeet oli niputettu yhteen ja sidottu narulla paketiksi. Tällaisia aikakausi- ja 
kirjeryhmittymiä olivat Oscarin ja Elinin kihlausajan kirjeenvaihto, johon kuuluvat kirjeet 
säilytettiin vuoropuhelunomaisesti limittäin sekä Sylvian Kiinasta saapuneet kirjeet. 
Kirjenippua saattoi yhdistää jokin teema kuten Martin-pojan kuolema, jolloin nipussa oli 
eri henkilöiden lähettämiä kirjeitä. Lisäksi tietyt arkaluontoiseksi katsotut kirjeet on 
säilytetty erikseen, ne oli suljettu kuoreen, johon oli kirjoitettu, että ne on tuhottava. 
Arkistoidessani kirjeitä lajittelin kirjeet kuitenkin lähettäjäkohtaisesti, joten jouduin osin 
purkamaan ja muuttamaan perhearkiston säilytyslogiikkaa (sikäli kun sitä oli). Kirjeitä on 
arkistossa suunnaton määrä, en ole niitä tarkkaan laskenut, mutta arvioni mukaan niitä on 
lähemmäksi 3000. Suurin osa niistä on perheen sisäistä kirjeenvaihtoa, mutta mukana on 
myös sukulaisten, palvelusväen, ystävien ja kollegoiden lähettämiä kirjeitä, joista osan 
olen rajannut tarkasteluni ulkopuolelle. Lisäksi tarkasteluni ulkopuolelle jää joitain kirjeitä 
lukuun ottamatta Elinin kuoleman jälkeinen Oscarin kirjeenvaihto, joka jatkui 1950-
luvulle saakka.  Varsinaisten kirjeiden ohessa on säilynyt Oscarin kopiokirjat vuosilta 
1900-1914, joiden ohuelle imuparille on kopioitunut hänen lähettämänsä kirjeet. 
Kopiokirjassa on sekä virallista että yksityistä kirjeenvaihtoa. Tulkintani mukaan hän ei 
ole tallentanut kopiokirjaan kaikkia lähettämiään kirjeitä, ainoastaan tavalla tai toisella 
tallentamisen arvoiseksi katsotut.  

Keskinäisen kirjeenvaihdon tiiviys vaihteli. Elinin ja Oscarin kihlausaika (16.4.1882 - 
11.7.1883) kului lähes kokonaan ilman että pari tapasi toisiaan. Tutustuminen tapahtui 
pitkälti kirjeiden välityksellä, kirjeitä tuolta ajalta on 133 kappaletta. Vilkkainta 
kirjeenvaihto oli kyseisen ajanjakson ohessa merimiespappivuosina ja kesäisin, jolloin 
kirjeitä on lähetetty keskimäärin 50 kappaletta vuosittain. Tämä johtui siitä, että Oscar teki 
paljon saarnamatkoja ja kesät pariskunta vietti käytännössä erillään Elinin ollessa lasten 
kanssa maalla. Elinin vanhuusvuosina 1920-luvulla pariskunta vietti myös pitkiä aikoja 
erillään Elinin ollessa parantolassa. Kirjeiden lisäksi pariskunta lähetti toisilleen 
postikortteja, joiden sisältö oli vähemmän intiimiä. Tutkimani kirjeet on pääosin 
tarkoitettu kahdenvälisiksi. Yksittäinen kirjekin saattoi jakaantua osin julkiseksi, osin 
yksityiseksi.  Jotkut kirjeet aloitetiin esimerkiksi koko perheelle yhteisesti ääneen 
luettaviksi ja loppuun kirjoittaja oli lisännyt muutaman intiimin rivin vain puolisolle. 
Toisaalta muuten yksityisen kirjeen loppuun kirjoitushetkellä paikalla ollut sukulainen tai 
lapsi on saattanut lisätä omat terveisensä.  Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että lisäyksen 
kirjoittajan olisi sallittu lukea koko kirje. Kirjettä on mielenkiintoista tutkia sisältönsä 
rinnalla myös artefaktina, esineenä.113 Kirjeet on kirjoitettu pääosin musteella, hyvin 
tiiviisti, monesti suhteellisen ohuelle paperille, jolloin kirjoitus toiselta puolen kuultaa 

 
113 Leskelä-Kärki 2006, 72. 
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läpi. Kirjepaperi käytettiin myös tarkoin hyväksi. Kirjettä jatkettiin marginaaleihin ja 
joissain tapauksissa kirjettä kirjoitettiin ristikkäin jo kirjoitetun osan päälle, jolloin tekstiä 
on suhteellisen vaikea lukea. Elinin ja Oscarin kirjeet on kirjoitettu kauniilla, selkeällä 
käsialalla. Kirjeiden sisältöä oli havainnollistettu esimerkiksi piirtämällä kirjeisiin kotien 
pohjapiirustuksia tai liittämällä niihin palanen oikeansävyistä hamekangasta. Osaan 
kirjeistä saatettiin vastaamishetkellä tai jälkikäteen lisätä merkintöjä: alleviivata, merkata 
ja kommentoida.114 Kirjeitä myös numeroitiin ja niitä säilytettiin yhteen koottuna 
kirjeenvaihtona, jolloin niitä oli helppo lukea kuin kirjeromaania, mikäli halusi palata 
niiden pariin. Kirjeitä odotettiin kirjoitettavan säännöllisesti, ja numeroimalla kirjeet 
puolisot myös seurasivat, kumpi oli kirjoittanut ahkerammin. Numerointi auttoi myös 
huomaamaan, mikäli joku kirje oli jäänyt matkan varrelle. Etenkään kaikki ulkomaille 
lähetetyt kirjeet eivät löytäneet perille. Perheenjäseniä asui Hullissa, Pariisissa, Berliinissä, 
Oxfordissa, Buenos Airesissa ja Hunanissa ja etenkin vanhempien ja Sylvian 
kirjeenvaihdossa Suomen ja Kiinan välillä vuosina 1918-1919 on aukkoja. Ennen vuotta 
1918 kirjeet kulkivat Siperian kautta tai lähettiperheiden mukana. Venäjällä sisällissodan 
sytyttyä kirjeet kiersivät jopa Amerikan kautta, koska kulkuyhteys Venäjän läpi oli 
katkaistu. Suomen itsenäistyttyä ja sisällissodan aikana kirjeet kiersivät Amerikan ja 
Lontoon lähetysseurojen kautta Tukholman Diakonissalaitokselle, josta ne kulkeutuivat 
Suomeen. Suuri osa Sylvian tuolloin kirjoittamista kirjeistä palautui lähettäjälleen.115   

Lähdeaineistooni kuuluu myös päiväkirjoja kolmen sukupolven ajalta. Päiväkirjat ovat on 
Elinin sisarelta Anni von Rehausenilta (1869-1940), Eliniltä (1885-1889), Oscarilta (1891-
1911), heidän lapsiltaan Josefilta (1904) ja Martinilta (1905-1906) sekä Martinin tyttäreltä 
Ingalta (1931).  Osa näistä päiväkirjoista on selvästi julkisempia ja osa taas yksityisempiä. 
Samoin kirjoittamistyyli vaihtelee intiimistä pohdiskelusta ja itseanalyysistä 
raportinomaisuuteen. Käytän paljon suoria lainauksia tutkimushenkilöitteni kirjoituksista. 
Tutkimusaineistoni: kirjeet, päiväkirjat ja muistelmat on kirjoitettu ruotsiksi ja suomeksi, 
osa postikorteista on englanniksi ja latinaksi. Suomenkielisiä lähteitä lainaan sellaisenaan. 
Ruotsinkieliset lainaukset olen jättänyt alkuperäiseen muotoonsa, koska koen alkutekstin 
sisältävän vivahteita ja ilmaisuja, joita omassa suomennuksessani on vaikea tavoittaa. 
Käännökset olen sijoittanut joko lainauksen rinnalle tai pidemmissä lainauksissa 
alaviitteeseen. Tietyissä lyhenteissä kuten Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys -Kristiska 
Förening af Unga Kvinnor (NNKY-KFUK) koen luontevammaksi käyttää lyhennettä 
KFUK, jota Elin itsekin käytti tosin muodossa K.F.U.K. Yhdistys oli kaksikielinen ja se 
julkaisi lehteään molemmilla kielillä, joiden sisältö saattoi erota toisistaan.  Elin toimi 
yhdistyksessä sen alkuaikana, jolloin se oli hyvin voimakkaasti ruotsinkielinen ja 
käyttämällä lyhennettä KFUK, korostan sitä. Vuonna 1906 KFUK ja NNKY erosivat 
kahdeksi eri yhdistykseksi.  

 
114 mm. Oscarin ja Sylvian kirjeenvaihto 1919 
115 Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 1.9.1918; kirjeistä ja niiden merkityksestä läheteille Lund 2008, 99. 
115 Postin kulku oli hidasta varsinkin vuosina 1918-19. Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 28.3. 1918. 
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Suvun esineet  

Menneisyyden tallentaminen ja säilyttäminen koskee hyvin laaja-alaista kirjoa aina 
rakennuksista pieniin muistoesineisiin ja joskus merkityksettömiltäkin vaikuttaviin 
menneisyyden jälkiin. Tutkimaani perhearkistoon on kirjallisten lähdeaineistojen ohessa 
tallennettu kotien pohjapiirustuksia esineineen ja kuolinpesiä tyhjentäessämme samoissa 
arkuissa ja lipastoissa, joissa kirjeitä säilytettiin, säilytettiin myös erilaisia muistoesineitä.  
Esineiden historiaa käsitellään myös suvun kirjallisissa lähteissä, mikä suorastaan pakottaa 
tutkijan ottamaan myös niihin kantaa.  Esineiden nostaminen kirjallisen aineiston rinnalle 
paitsi tukee näkemystäni aineettoman perinnön siirtämisestä, myös konkretisoi tätä 
muutoin hyvin abstraktia toimintaa. Tutkimuksessani en keskity esineisiin niinkään 
materiaalisina tai taidehistoriallisina kohteina, vaan ennen kaikkea siihen, millaisia arvoja, 
tarinoita ja merkityksiä niihin liitettiin ja miten niitä suvun sisällä siirrettiin. Toisin kuin 
kirjallinen aineisto, joka unohtui vuosikymmeniksi arkkuihin, kulkivat suvun esineet ja 
huonekalut tarinoineen kulkivat suvun jäseneltä. Suvun esineet ovat olleet osa 
menneisyyden aineellista ympäristöä, joihin myös aatteet ja käytännöt ovat kietoutuneet 
muodostaneet niiden kanssa erottamattoman kokonaisuuden.116  Esineitä tutkiessani tiedon 
lähteinä toimivat perhearkisto testamentteineen, vakuutuskirjoineen ja muine kirjallisine 
lähteineen sekä muistitieto. Samoin kuin kirjallisen aineiston, koin esineistä koostuvan 
tutkimusaineistoni aluksi pirstaleisena. Suvun jäseniltä on jäänyt perinnöksi paljon 
arvokkaita ja vähemmän arvokkaita, jopa merkityksettömiltä tuntuvia esineitä, joita on 
rinnakkain vaalittu ja arvostettu sukupolvesta toiseen. Osa esineistä on ollut  hyvin 
henkilökohtaisia, osa tuntui taas linkittyvän johonkin suurempaan, joka oli tietoisesti 
säilytetty tuleville polville merkkinä omista arvoista ja suvun tarinasta.117 Esimerkiksi 
Elinin veljen Pehr von Rehausenin kuoltua hänen leskensä Helene lähetti Suomeen varsin 
kirjavan valikoiman Pehrille kuuluneita esineitä, joista osa oli sukukalleuksia, kuten 
Pehrin isän kultainen taskukello ja sinettisormus, joista Helene käyttää nimitystä 
”reliikki", osa pikemminkin muistoesineitä kuten Pehrin opiskelijaneula tai rikkinäinen 
kynä.118 Kyseisiä esineitä ei arvotettu niiden rahallisen arvon perusteella, vaan esineiden 
historia osana henkilön tai suvun historiaa teki ne suvun piirissä erityisiksi.119 (LIITE 6) 

Näkökulma, jossa materiaalinen maailma ja esineet nostetaan tutkimuksen kohteeksi, 
haastaa ihmislähtöisen lähestymistavan menneisyyteen. Keskiöön nousevat esineiden ja 
ihmisten välinen vuorovaikutus sekä tilanteet ja ilmiöt, joissa sekä esineet että ihmiset 

 
116 Tästä mm. Prown 1993, 6-7; Immonen 2014, 151. 
117  ”objects reveal the continuty of the self through time, by providing foci of involvement in the present, mementos 
and souveniers of the past and signpost to future goals….objects give concrete evidence of one’s place in a social 
network as symbols of valued relationships. Csikszentmihalyi 1993,23. 
118 Helene de Rehausen Oscar Kjäldströmille 24.9.1948. 
119 Helene de Rehausenin kirjeessä puhutaan reliikeistä, esineet tulee jättää henkilölle, joka osaa niitä arvostaa. Suvun 
kultaiset sinettisormukset, tärkein reliikki esi-isiltä. Jaettava ensimmäisenä sille, joka osaa pitää niistä yhtä hyvää huolta 
kuin aiemmat omistajat. Helene de Rehausen Oscar Kjäldströmille 24.9.1948; esineiden eri arvoista Hannan Leonie, 
Longair Sarah 2017, 53-56; Lubar & Kingsley 1993, 8; kts Keisarilta saadun nuuskarasian tarina Arjava 2010, 73 
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ovat kulttuuria luovan prosessin osasia.120 Kääntämällä näkökulmaa esinelähtöiseksi 
voidaan huomata, miten  passiivisiksi koetuilla esineillä on myös autonominen, ihmisiä ja 
kulttuuria ohjaava ja muokkaava aktiivinen ulottuvuus eikä pelkästään päinvastoin.121  

Taidehistorian tutkimuksessa esineet, jotka on kuvattu taideteoksiin, nousevat monesti 
merkittävään rooliin: niitä analysoidaan ja niistä etsitään erilaisia symboliarvoja ja 
merkityksiä. Lähtökohtana on ajatus siitä, etteivät maalausten esineet ole valikoituneet 
vahingossa, vaan niiden välityksellä on haluttu kertoa jotakin. Maalauksissa olevat esineet 
ovat toimineet keskustelunherättäjinä ja sisältäneet symbolisia merkityksiä, joita valistunut 
katsoja osasi tulkita122  Tarkastelen samalla tapaa mikrohistorian johtolankateoria 
ohjenuoranani valokuvissa mukana olleita esineitä, sekä esineitä, jotka Elin ja Oscar 
muistelmissaan, asunnoista tehdyissä pohjapiirroksissa testamenteissa ja kirjeissään ovat 
nostaneet esiin. Ne eivät ole tallentuneet sinne vahingossa, vaan ne ovat valikoituja 
muistoja, oman aikansa todistuskappaleita123, joiden takana piilee merkitys ja sanoma. 
Suvun esineisiin kasautuneet merkitykset eivät myöskään ole niissä itsessään valmiina, 
vaan ne merkityksellistetään esimerkiksi muistitiedon avulla.  

Historiantutkimuksessa kirjallisia lähteitä on tavattu kohdella ensisijaisina,124 kun taas 
materiaalista esineiden maailmaa on pitkään pidetty toissijaisena, kirjoissa lähinnä 
rikastuttavaa lisäarvoa tuottavana kuvituksena.125 Menneisyyden aineellisuus on 
unohtunut, vaikka perheen materiaaliset olosuhteet määrittävät paljolti elintapoja ja 
kertovat yhteiskunnallisista eroista.126 Esimerkiksi Kai Häggmanin porvarillista perhe-
elämää analysoivassa tutkimuksessa mainitaan varsin vähän esineistä ja sisustuksesta127, 
jotka kuitenkin olivat merkittävässä osassa porvarin statuksen ja elämäntavan 
luomisprosessissa.128 Suomessa Johanna Ilmakunnas, Minna Sarantola Weiss, Kirsi 
Saarikangas, Liisa Lagerstam, Ulla Ijäs  sekä Anu Lahtinen ja Kirsi Vainio-Korhonen ovat 
ottaneet tutkimuksiinsa mukaan myös esinemaailman tarkastelua.129 Alex Snellman ja 
Maria Vuorinen ovat aatelistoa käsittelevissä tutkimuksissaan nostaneet esiin aateliston 

 
120 Immonen 2/2016. 
121 Harvey 2010, 3; kts myös Esine ja Aika teoksen johdannossa Maija Mäkikallin mukaan monitieteistä 
tutkimuskenttää yhdisti kiinnostus tapoihin, joilla esineet otetaan mukaan sosiaalisten identiteettien rakentamiseen, 
ylläpitämiseen ja muuttamiseen. Mäkikalli 2010, 9; Charpy 2015, 201; Immonen 2/2016. 
122.Kaltio 2003;. Palin 2004; Elovirta Lukkarinen 1998; Konttinen 93-113,2001; Konttinen 1989; Stewen 1989,117-
131; Cavalli-Björkman 2002; Coltman  2015, 18-19; Morrall 2010, 56-60, 2010. 
123 Prown 1993, 2-3. 
124 Historiantutkimuksen tulisi katsoa myös kirjallisten materiaalien ”ylitse” siihen muuhun aineelliseen todellisuuteen, 
joka menneisyydestä ja tutkimuskohteesta on jäänyt jäljelle. Hannan Longar 2017,31 . 
125 Lubar Kingery 1993, 8-9, 71; Harvey 2010,1;  Riello 2010, 25,; Brown 1993,142;  Mäkikalli 2010, 14-18; Immonen 
2014, 151; Immonen 2/2016;  Tuhkanen 2001, 427. 
126 Ranskalaisen 1800-luvun sosiologi Frédéric le Playn tutkimukset ”family budgets approach” metodilla korostivat 
esineiden merkitystä. Hän teki tutkimansa perheen esineistä esineinventaarion, jonka uskoi kertovan perheen elintavasta. 
Le Playsta Segalen Martine 3-4, 2002; Snellman 2017, 4. 
127 Lyhyt maininta inventaariluettelon pohjalta Häggman 1994, 48, 1994. 
128 Esineistä ja mausta mm. Bourdieu 1986, 283-289., 311-314. 
129 Ilmakunnas 2011; Ilmakunnas 2016, 87-160, Vainio-Korhonen 2008,159; Vainio-Korhonen 2009, 11;  Lahtinen 
2010, 34-66; Sarantola-Weiss 2003; kts myös Huokuna 2010, 105-126, Suolahti (1917) 1991, 129-150; Lagerstam 2007; 
Ijäs 2018, 160, 167-172 (sähköisenä 2019) 
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univormut ja statusesineet osana prosessia, jossa kuva aatelistosta on muodostunut.130 
Tilallisuutta ovat tutkineet puolestaan mm. Tiina Männistö-Funk, Topi Artukka ja Panu 
Savolainen, mutta heidänkin tutkimuksissaan esineet ovat jääneet vähäisemmälle 
huomiolle. Todennäköisesti esineiden tarkastelu osana esimerkiksi sukuhistoriaa puuttuu 
lähdeaineistojen niukkuuden takia: esineet, jotka kirjeissä ja perunkirjoituksissa on 
mainittu, eivät välttämättä ole enää tavoitettavissa. Esineitä voi toki tutkia, vaikka itse 
esine puuttuukin.131 Historiantutkimuksen piirissä esineitä on tarkasteltu - jos on 
tarkasteltu - lähinnä hyödykkeinä, pohtimatta juurikaan niihin sisältyviä aineettomia 
arvoja. Elämäkerrallisissa teoksissa itselle tärkeistä esineistä kyllä kerrotaan kuten Geog 
H. Theslöf joka muistelmateoksessa Människor och minnen, kiteyttää sukunsa tarinan ja 
arvot kolmeen esineeseen: ”Bössan, bibeln och pianot”. Lisäksi Elinin tapaan usean 
sivistyssuvun jäsenen kuten Anders Ramsayn, Marianne Thesleffin, Torsten Storgårdsin ja 
Aili-Salli Ahde-Kjäldmanin kirjoittamissa muistelmissa korostuu interiöörien ja esineiden 
merkitys osana identiteettiä ja elämäntapaa.132 Harvoin esineet kuitenkaan nostetaan esiin 
Citizen Kane elokuvan ”Rosebudin”133 tai Flinkerberg-Glutschoffin omaelämänkerrallisen 
kirjan ”Pietarilaisen potkuhevosen”134 tapaan, joissa esineeseen kiteytyy ylisukupolvinen 
yhteys, identiteetti, menetys tai elämänmittainen etsintä. Elämänkertoja tutkinut J.P. Roos 
kysyykin, miksi tavaroista puhuminen on jäänyt elämänkerroissa usein sivuseikaksi, 
ovathan tavarat ovat tärkeä osa ihmisten elämää.135 Materiaalisen maailman tarkastelu 
saattaisi tuoda esiin näkökulmia, joista kirjallinen lähdeaineisto vaikenee.136 Lauri 
Viinikkala ja Laura Yli-Seppälä korostavat esineiden aineellisuuden merkitystä, esine 
toimii ”siltana” menneisyyden ja nykyisyyden ihmisten välillä.137 Sama pätee myös suvun 
esineisiin, jopa korostetummin, sillä niihin liittyy usein voimakkaasti myös tunne. (LIITE 
7) 

Bourdieu on tarkastellut esineiden kautta sitä, miten tietty esteettinen ihanne on sidoksissa 
luokkaan. Hänen mukaansa eri luokilla on mieltymys erilaisiin esineisiin: omistamalla ja 
arvostamalla tietynlaista taidetta tai esineitä henkilö paitsi määrittelee oman luokkansa, 
voi myös pyrkiä etenemään omalla kentällään.138 Esineiden ja vaatteiden avulla erotutaan 
mutta myös pyritään sulautumaan haluttuun ryhmään.139 Hyvä esimerkki tällaisesta on 

 
130 Snellman 2007;  Vuorinen 2010, 225-231. 
131 Hannan, Longair 2017, 58-59, 71, 89-90; Gerritsen, Riello 2015, 9; Coltman 2015, 23, 2015;  34-65 Findlen-Hood 
2015, 71; Harvey 2010, 10-11; Adamson 2010, 192-205 Kts tapausesimerkki Lahtinen 2010, 34-66. 
132 Ramsay 1966; Ahde-Kjäldman 1980; Thesleff, 1980; Toini Kallion akvarellityöt vanhempien ja isovanhempien 
pappilasta, Torsten Storgårds 2009; Thesleff, 1980 
133 Viittaus Citizen Kane elokuvan avainkysymykseen, mitä tarkoitti oli päähenkilön viimeinen sana ”Rosebud”.  
134 Marianna Flinkerberg-Glutschoff on nimennyt omaelämänkerrallisen kirjansa ”Pietarilainen potkuhevonen” 
lapsuuden lelunsa mukaan. Polkuhevonen edustaa hänelle osin lapsuutta, sukutaustaa,ja identiteettiä. Se on kulkenut 
kirjoittajan matkassa läpi elämän, kirjoittaja kuvailee sen olevan ”varhaislapsuuteni mykkä todistaja, menneen 
maailmani portinvartija…sivelen hevoseni kaulaa ja haparoin yhteyttä isään.” Flinkerberg-Gluschkoff 2013. 
135 Roos epäilee sen liittyvän siihen, esineet yhdistetään materialismiin ja elämänkertojen kertojat ovat halunneet 
korostaa toisia puolia itsessään. Roos.1988, 133. 
136 Materiaalisen maailman tarkastelemisesta Lemire 2010, 99. 
137 Viinikkala, Yli-Seppälä 2018. 
138 Bourdieu 1984 260-267, 298-301, 347-349,  355-357; kts myös Gell 113-114, 1986. 
139 Bourdieu 1984, 280. 



41 
 

kirjallisuuden piirissä Gainsworthyn romaanien Forsythen taru perhe, jonka 
suhtautuminen materiaan vallan, statuksen ja erottautumisen symboleina läpivalaisee koko 
kirjasarjan. Esineisiin ja niiden merkityksiin sääty- tai luokkayhteiskunnan merkkeinä 
kiinnittivät huomiota myös Thomas Mann porvarillista elämää kuvaavassa 
Buddenbrookeissa, Marcel Proust kirjasarjassaan Kadonnutta aikaa etsimässä ja Edith 
Wharton romaanisssa Viattomuuden aika.  

 

Muu lähdemateriaali  

Tutkimukseni keskeinen lähdeaineisto rakentuu muistelmien, päiväkirjojen ja kirjeitten 
varaan, mutta eri luvuissa käytän niiden rinnalla myös muita lähteitä, joita esittelen 
tarkemmin kunkin luvun yhteydessä. Luvussa yksi tarkastellessani Oscarin opiskeluaikoja 
tukeudun Teologisen tiedekunnan tiedekuntakokousten pöytäkirjoihin. Oscarin 
opiskeluvuosina viikoittain pidettyihin tiedekuntakokouksiin osallistui vaihteleva määrä 
oppilaita, alimmillaan kolmisenkymmentä, mutta lukukauden alussa tai mikäli aihe oli 
harvinaisen kiinnostava, paikalle saattoi saapua 60 tai peräti 80 opiskelijaa. Keskustelu 
kokouksissa oli varsin vapaamuotoista; alustuksen jälkeen sana oli kaikille vapaa ja 
jokainen käytetty puheenvuoro kirjattiin tarkkaan pöytäkirjaan muistiin. Pöytäkirjojen 
rinnalla toisena lähteenä käytän Teologian opiskelijoiden omaa lehteä Kyyhkyistä. Oscar 
toimi opiskeluaikanaan yhtenä lehden toimittajista, mutta lehteen saattoi kirjoittaa kuka 
tahansa. Näin sekä lehden jutut että tiedekunnan kokousten kirjatut keskustelut kuvastavat 
ja ilmentävät mainiosti yhden kokonaisen nuoren teologisukupolven aate- ja 
ajatusmaailmaa. 

Kahdessa ensimmäisessä luvussa käytän hyväkseni kirjeenvaihdon ja muistelmien ohessa 
perheen valokuva-albumeita ja toisessa luvussa lisäksi kaksi Elinin kassakirjoja. Käytän 
niissä myös aikalaiskirjallisuutta eräänlaisena heijastuspintana etenkin habituksen ja kodin 
yhteydessä.  Marja Vuorisen romaanien aateliskuvaa tarkastelevassa lisensiaattityössä ja 
väitöskirjassa käy ilmi, miten aikalaisromaaneissa toistuivat tietyt samat teemat. Niissä 
ilmenevissä arvoissa ja maailmankuvassa oli epäilemättä osuutensa tarkastelemani 
aineettoman perinnön muodostumisessa tai ainakin toistaessaan samoja teemoja, sen 
vahvistamisessa.140 Elinin muistelmissa on voimakkaasti nähtävissä romaaneista 
vaikutteita saanut kerronta sukupiirteistä, tosiaateluudesta sekä  aateliskartanon ja 
kaupunkilaiskodin vertailusta aina  aatelissuvun hyveiden ja paheiden kuvauksisiin.141 
Käytän aikalaiskirjallisuudesta poimittuja esimerkkejä, koska harvemmin aikalaiset itse 
analysoivat omaa nousukasmaisuuttaan tai suhdettaan esimerkiksi materiaan yhtä 
tarkkanäköisesti kuin kirjailijat. Tarkastellessani Elinin suhdetta paikkaan, kotiin ja tilaan 
huomaan, ettei kyse ole pelkästään yhden ihmisen kokemusmaailmasta. Monet samaan 

 
140 Vuorinen 2001; Vuorinen 2010. 
141 ks Vuorinen 2001. 
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yhteiskuntaluokkaan kuuluneet ihmiset elivät toisiaan muistuttavissa miljöissä, ja tavat 
kuvailla ja nostaa tiloista esiin tiettyjä elementtejä ovat varsin samankaltaisia.142 Elinin 
muistelmien kotikuvauksissa on paljon yhteistä aikalaiskirjallisuuden ja muistelmien 
tapaan kuvata koteja, muun muassa kaipuun tematiikka.143 Tilojen kokemiseen liittyy yhtä 
aikaa subjektiivisuus  ja tietty yleispätevyys.  

Luvussa kolme tarkastelen Oscarin merimiespappiaikaa pariskunnan kirjeenvaihdon, 
Elinin päiväkirjan ja Oscarin Merimiehen Ystäwään kirjoittamien artikkeleiden valossa. 
Lisäksi mielenkiintoisen ”ulkopuolisen tarkkailijan” näkökulmaa tuo pariskunnan luona 
useita viikkoja vierailleen Alexandra Gripenbergin matkapäiväkirja sekä kirjeenvaihto. 
Oscarin vuosia sairaalapappina sekä aikaa Porvoossa valotan puolestaan pariskunnan 
kirjeenvaihdon, lasten kirjeenvaihdon, Elinin muistelmien, Oscarin työpäiväkirjojen kautta 
sekä Oscarin laatiman sukupuolista siveyttä käsittelevän kirjasen Turmiollinen tapa 
kansamme keskuudessa kautta. Tiettyjä teemoja kuten luvussa neljä käsittelemääni 
perheen pojan Josefin huumeongelmaa jouduin lähestymään varsin hajanaisen aineiston 
perusteella. Tietoa Josefin hoitoperiodeista kokosin kirjeitä, velkakirjoja ja kuitteja apuna 
käyttäen. Sain Kammion sairaskertomukset nähtäväkseni, mutta pyyntöäni päästä 
tutkimaan hänen papereitaan HUS:n arkistoon ei hyväksytty.  

 

LÄHESTYMISTAPA JA METODIT  

Bourdieun kenttäteoria ja habituksen käsite 

Bourdieun kenttäteoria ja habitus Tarkastellessani menneiden polvien elämää ohjaavia 
strategioita ja valintoja hyödynnän Bourdieun kenttäteoriaa. Bourdieun kenttäteoria on 
tutkimuksessani väline, jolla voin tarkastella tiettyä ryhmää tai suurempaa kokonaisuutta 
mikro- tai makrotasolla. Bourdieu on määritellyt abstraktia erojen tilaa, jossa luokat 
elävät. Se on sosiaalinen maailma, joka toimijoiden on yhdessä tehtävä ja rakennettava.144 
Nämä sosiaaliset tilat ovat eriytettävissä kentiksi, jotka ovat toisistaan erillisiä, osin 
päällekkäisiä, joko suppeampia tai laajempia kokonaisuuksia. Tutkimuksessani 
kenttäteorian kautta voi tarkastella esimerkiksi käsityöläisten tai porvariston kenttää 
yleisesti tai tarkentaa se paikalliseksi kentäksi, vaikkapa Turun seudun käsityöläisiin, tai 
vieläkin mikroskooppisemmin 1600-luvun lopulla Aurajoen rannalla toimiviin 
nahkureihin. Tutkimuksessani tarkastelen sivistyneistön kenttää 1800-luvun lopussa ja sen 
”alakenttää” papistoa. Tarkennan sitä teologian ylioppilaiden ja papiston 1880-luvun 

 
142 Yhteisöllisesti koetuista miljöisiin liittyvistä muistoista mm. Kirsti Saarikangas 2010, 48-49, 55; Saarikangas 2007, 
101-126; Saarikangas 1987, 191-215; 1987; Ahde-Kjäldman 1980; Bergholm 1944; Törne 63-75, 1943; Storgårds 2009 
143 Kaipuun tematiikasta aikalaiskirjallisuudessa Turunen 2007, 203-219; kts, muistelmien lapsuuspappilaan kuvailua 
mm. Kianto 1928, 26-34, 356; Kaisu Virkkusen muistama poislähtö rakkaasta ja turvallisesta pappilasta oli 
traumaattinen: ”jossain elämäni taustalla, kaiken kiireen ja ja paineen taustalla, on aina olemassa Ilmajoen pappilan 
rauha. Ja heti kun maailma näpsäytti sormille, vastatuuli ujelsi ja läiski vasten kasvoja, löysin itseni sieltä ”Envall-
Koskimies Marianne 81-82, 2017; Vuorinen 2001, 61-762 
144 Bourdieu 1998, 23. 
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kenttään, ja vertaan sitä edellisen sukupolven pappisdynastioiden hallitsemaan kenttään. 
Vertailen myös papiston kenttien suhdetta koko sivistyneistön kenttään. Kenttä on yhtä 
aikaa voimien kenttä, joka sisältää erilaisia valtarakennelmia. Se on myös taistelujen 
kenttä, missä käynnissä on monesti samanaikaisesti kentän sisäinen taistelu ja kenttien 
keskinäinen taistelu. Toimijat kentällä pyrkivät omien intressiensä pohjalta joko 
ylläpitämään kentän sääntöjä ja mukautumaan niihin, tai sitten muokkaamaan ja 
muuttamaan niitä. Kentät ovat myös jatkuvassa muutoksessa ja liikkeessä. 
Tutkimuksessani en poissulje sukupolviajattelua145, mutta tarkastelen uuden papiston ja 
sivistyneistön ryhmiä Bourdieun kenttäteoriaa soveltaen. Kenttäteorian käyttö 
mahdollistaa moniulotteisemman tarkastelun: kentät voivat muodostaa paitsi ajallisesti 
verrattavia kenttiä, myös osin päällekkäisiä, rinnakkaisia ja sisäkkäisiä kokonaisuuksia. 
Esimerkiksi papiston kenttä on osa suurempaa sivistyneistön kenttää, mutta se on itsessään 
jakautunut myös pienempiin, kentän sisäisiin kenttiin, esimerkiksi paikallistasolla 
toimiviin kenttiin sekä toimijoiden muodostamiin kentän omiin sisäpiireihin. 
Kenttänäkökulmien kautta voin tarkastella paitsi muutosta ja liikettä, jota tapahtuu 
kenttien välillä eri aikoina, myös muutosta ja liikettä kenttien sisällä sekä kenttien 
suhteessa toisiinsa. Tarkastelen myös yksilön matkaa kentän laidalta sisäpiiriin tai 
päinvastoin. Sosiaalinen tila, kenttä, on näkymätön todellisuus, jonka rajaaminen on 
haastavaa.146 Säätyläistön tai sivistyneistön kentän sisällä papisto on kuitenkin helppo 
erottaa yhä omaksi ryhmäkseen jo pelkän ammatin perusteella toisin kuin porvaristo tai 
aatelisto, jonka piiriin kuului useita eri ammatin harjoittajia. 1800-luvulla Suomessa oli 
vain yksi yliopisto, josta papiksi saattoi valmistua. Tässä mielessä tarkasteltaessa 
esimerkiksi 1850-luvulla tai 1880-luvulla teologiaa opiskelevia nuoria miehiä ja heidän 
professorejaan, tarkastellaan sukupolven ohella yhtä kenttää. Papiston kenttä oli 
molempina aikoina vuorovaikutussuhteessa toisiin, laajempiin kenttiin: 1800-luvun alussa 
se oli osa säätyläistön kenttää, 1800-luvun lopulla puolestaan vastaavaa, mutta eri tavalla 
muotoutunutta laajapohjaisempaa sivistyneistön kenttää. Suhde edellä mainittuihin 
kenttiin ei ole yksiselitteinen: asema säätyläistön tai sivistyneistön kentällä riippui 
esimerkiksi siitä, oliko kyseessä piispa, kirkkoherra tai apupappi, mutta myös henkilön 
omasta taustasta ja aineettomasta perinnöstä. Kentälle pääsyä mahdollistavat ja rajasivat 
monet avaintekijät kuten syntyperä, kieli, oikeanlainen aineeton perintö ja portinvartijat. 
Näitä teemoja käsittelen Oscarin opiskeluvuosia kuvaavassa luvussa. 

 Puhuessaan kentällä toimijoista, Bourdieu viittaa pääasiassa abstraktiin toimijaan, jota kutsuu 
habitukseksi. Bourdieun habitus-käsite on monitulkintainen.147 Hänen mukaansa 

 
145 Kokonaisen sukupolven niputtaminen yhden termin taakse koen haasteellisena. Tarja-Liisa Luukkanen, joka käyttää 
sukupolvijaottelua omassa tutkimuksessaan Sääty-ylioppilaista ensimmäisen polven sivistyneistöön, myöntää itsekin, 
että 1880-luvulla tiedekuntayhdistyksen oli vaikea muodostaa yhteneväistä mielipidettä, vaikka Råbergin virallinen 
”viimeinen sana aina kokouksen lopuksi annettiinkin. Luukkanen 2005; Sukupolvitarkastelusta ks. Roos J.P. 1988, 25, 
222-223. 
146 Bourdieu 1998, 43-48. 
147 Bourdieun mukaan habitus on dispositioiden eli virtuaalisten, potentiaalisten ja eventuaalisten mahdollisuuksien 
systeemi. Bourdieu & Wacquant 1995, 166. 
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habituksella on aktiivinen ja luova suhde maailmaan148; habitus on sosialisoitu 
subjektiivisuus.149 Tarkastelen toimijoita kentällä eräänlaisina ihannepelaajina, vaikka 
viittaan toisaalta konkreettisiin henkilöihin. Heidän kauttaan ei voi tehdä yleistyksiä, 
mutta heidän valinnoissaan on näkyvissä myös kentällä kulloinkin mahdollinen toiminta ja 
kentällä tapahtunut muutos. Habituksen vuorovaikutussuhde kenttään on erilainen eri 
aikoina. Bourdieun mukaan habitus mukautuu kenttään ja pyrkii toimimaan kentän 
säännöillä pelaten peliä eri tavalla riippuen siitä, pelataanko puolustuksellista vai 
voitokasta peliä. Bourdieun mukaan habituksen tapa toimia vaihtelee, sillä on ”tuntuma 
peliin”, pelisilmää,150 ja se saattaa vaihtaa strategiaansa sen mukaan, miten peli kentällä 
etenee. Strategioista on hyvä puhua yleisellä tasolla. Ne auttavat hahmottamaan kuvaa 
siitä, miten kentällä toimittiin etenkin silloin, kun kenttä oli muutoksen kourissa. 
Todellisuudessa kentässä tapahtuneet muutokset ja pelaajien strategiat ovat toki 
moniulotteisempia. Strategioihin vaikutti paitsi zeitgeist, kulttuuri-ilmapiiri ja 
aatemaailma, myös henkilö itse motivaatiollaan, ainutlaatuisella persoonallaan, kyvyillään 
ja karismallaan. Tarkasteltaessa mikrohistoriallisesti tutkimushenkilöiden kautta kenttää 
sen toimijat koostuvat hypoteettisen ”ihannepelaajan” sijaan yksilöistä, joiden taustat, 
motivaatiot ja valinnat ovat monimuotoisia, inhimillisten sattumien ja kohtaloiden 
sävyttämiä, eikä strategiamallin kautta tarkasteltu järkevin tai ihanteellisin tapa toimia 
yksilön kohdalla välttämättä toteudu.151 Roosin huomio Bourdieun kenttäteoriasta tukee 
ajatusta strategioiden piilotajunnallisuudesta: ”ihmiset, agentit toimivat sosiaalisessa 
maailmassa ja sen eri kentillä vahvistaen sitä pääomaa, joka tällä kentällä on kaikkein 
arvokkainta, tarkoituksenaan voittojen maksimointi ja pääoman kasaaminen. Mutta toisin 
kuin yritysten maailmassa, missä voiton tavoittelu on suhteellisen avointa ja tietoista, 
ihmiset eivät ”tiedä tai ”myönnä” tavoittelevansa voittoa tai kasaavansa pääomia, sillä he 
ovat sisäistäneet tämän asenteina ja suhtautumistapoina”.152 Tämä tuo meidät lähelle  
myös aineettoman perinnön käsitettä.  

 

Olemuksen tutkiminen 

Tutkimushenkilöiden ulkonäkö ja olemus on useissa tutkimuksissa sivuutettu 
epäolennaisina. Ihmisen ulkonäön ymmärrän koostuvan paitsi hänen hahmostaan, 
piirteistään ja pukeutumisestaan, myös aineettomista, vaikeammin konkretisoitavissa 
olevista ilmiasuista. Tällaisia ovat mm. henkilön henkinen kapasiteetti ja karisma, miten 
hän kantaa itsensä ja esiintyy julkisesti. Tutkimuksessani pyrin lähestymään kysymystä 
tutkimuskohteitteni Elin ja Oscar Kjäldströmin ulkoista olemusta sellaisena kuin se piirtyy 
esiin paitsi moninaisesta lähdeaineistosta aikalaiskuvailujen, kirjeiden ja lehtien kautta 

 
148 Bourdieu & Wacquant 1995, 153. 
149 Bourdieu & Wacquant 1995, 157. 
150 Bourdieu, 1998, 36. 
151  Eriksen 2004, 107. 
152 Näiden järjestelmää Bourdieu kutsuu habitukseksi. Roos, esipuhe teokseen sosiologian kysymyksiä, Roos 1985. 
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sekä heistä otetuista valokuvista, joita on säilynyt yhteensä 37 kappaletta. Yhdessä kuvista 
Elin on mukana vain valokuvana miehensä kädessä. Elinistä ei ole kovin montaa 
valokuvaa, mutta Elinin ulkonäöstä ja olemuksesta löytyy mainintoja kirjeistä, lehdistä ja 
jopa aikalaismuistelmista. Ero ei selity pelkästään sillä, että Oscar eli puolisoaan lähes 
kolmekymmentä vuotta kauemmin; Oscarista on huomattavasti enemmän kuvia kuin 
Elinistä myös heidän yhteisen elämänsä ajalta. Suurimmassa osassa kuvia Oscar on 
kuvattu papin asussa. Tosin albumiin mahtuu myös yksi lomakuva laiturin nokassa, jossa 
kaikki ulkoiset papilliseen rooliin liittyvät merkit ja arvokkuus olemuksessa on riisuttu. 
Kuvassa habitus on rento ja henkilö lähes tunnistamaton .(LIITE 8) 

Kuvia ja muuta aineistoa analysoimalla pyrin tavoittamaan paitsi sen, miltä 
tutkimushenkilöni näyttivät, myös sen, miten he itsensä halusivat presentoida. Eroa eri 
ryhmien ja luokkien välille tehtiin ulkoisin merkein. Pierre Bourdieu puhuu tässä 
yhteydessä habituksesta.153 Tulkitsen habituksen osaksi saaduksi ja kasvatuksen kautta 
omaksutuksi, osittain itse luoduksi. Habituksen käsitettä on osaltaan määrittänyt myös 
Andrew Morrall, joka  yhdisti habitukseen aatteet, ruumiillisen olemuksen, käytöksen, 
maun ja henkilön osin tiedostamattoman kyvyn määritellä itseään ja muita ennalta olevien 
sosiaalisten rakenteiden pohjalta.154 Vahvasti Bourdieun ajatuksiin nojautuvan J.P. Roosin 
mukaan habitus on elämäntavan näkymätön perusta. 155 Kyse on paitsi habituksesta, jonka 
ymmärrän eräänlaisena kattokäsitteenä, myös statuksesta sekä roolista. Antropologi 
Thomas Hylland Eriksenin mukaan statuksen ja roolin käsitteet voidaan tulkita joko samaa 
tarkoittavana tai sitten roolilla voidaan viitata statuksen aktiiviseen puoleen roolin 
kuvatessa käyttäytymistä, jolle status asettaa tietyt rajat. 156Ymmärrän Eriksenin tapaan 
statuksen ja roolin venyvinä käsitteinä.   

Bourdieun mukaan henkilön habitus määrittyi sen mukaan, millainen kapasiteetti 
henkilöllä oli tuottaa luokittelevia käytäntöjä ja arvioida sekä erotella näitä käytäntöjä.157 
Tämä kapasiteetti on ymmärrettävissä makuna. ”Oikea maku” ja -kyky tuottaa itselleen 
oikeanlainen habitus vaativat yksilöltä kykyä samaistua, kopioida, erottautua ja/tai 
muuntautua riippuen siitä, mistä ryhmästä hän on itse lähtöisin ja mihin ryhmään hän 
pyrkii samaistumaan.158 Bourdieun mukaan samanlainen maku yhdisti ihmisiä.159 Maulla 
Bourdieu viittaa laajemmin mieltymyksiin sekä kiinnostuksen ja arvotuksen kohteisiin, 
jotka ovat hänen mukaansa samaan ryhmään kuuluvilla ovat yhteneväisiä. Maku on hänen 
mukaansa habitusta rakentava ja luokkia erottava. Näin Bourdieu määrittelee henkilön 

 
153 Bourdieu  1944, 169-225; Bourdieu 1985, 121. 
154 Morrall Andrew Ornament as evidence, History and Material culture53-54, 2010. 
155 Roos J.P. 1888, 12. 
156 Antropologiassa Thomas Hylland Eriksenin mukaan statuksen ja roolin käsitteet voidaan tulkita joko samaa 
tarkoittavana tai sitten roolilla viitataan statuksen aktiiviseen puoleen. Roolin kuvatessa käyttäytymistä, jolle status 
asettaa tietyt rajat. ”Jokaisella voi olla useita statuksia, kuten sedän, hammaslääkärin, naapurin, asiakkaan tai ystävän 
status. Sosiaalinen persoona koostuu näiden statusten kokonaisuudesta ja on niiden määrittämä.”  Hän erottaa myös 
saadut ja hankitut statukset.  Eriksen 2004, 76. 
157 Bourdieu 1984, 170-17. 
158 Maku on opittu taipumus jolla erotetaan ja arvotetaan eroja. Bourdieu 1984, 467. 
159 Bourdieu 1984, 243. 
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muodostavan maun kautta tietoisuuden omasta ja muiden paikasta eri kentillä. Maun 
muodostumisessa Bourdieu korostaa perheen merkitystä,160 ja näkee maun eräänlaisena 
osin perhetaustasta saatuna aineettomana perintönä.  

Tarkastelen Bourdieun teorian kautta, miten Elin ja Oscar muokkasivat omaa habitustaan, 
joka muodostui peritystä, omaksutuista sekä itse rakennetuista ominaisuuksista. 
Ymmärrän yksilötason näkökulmasta Bourdieun ajatuksen niin, että henkilöllä itsellään on 
yhtäältä kyky muodostaa erilaisia arvotettavissa olevia aineettoman pääoman muotoja ja 
toisaalta Bourdieun mauksi  kutsuma kyky erottaa, arvostaa ja järjestellä ne tietyn 
kategorian perusteella, jonka kautta koko sosiaalinen maailma, elämäntapojen kenttä 
muotoutuu.161 Kyseessä on eräänlainen kehäilmiö: henkilö  luokittelee ja arvottaa asiat 
tiettyyn järjestykseen oman makunsa kautta eräänlaisen tähän nojaavan omaksumansa 
kuvitteellisen koodiston avulla. Näin hän on omalta osaltaan myös muokkaamassa tätä 
koodistoa tai arvojärjestystä.  Samalla hän arvottaa itsensä myös osaksi tätä kokonaisuutta 
ja tulee itsekin luokitelluksi.162  

 

Mikrohistoriallinen näkökulma, tekstianalyysi ja muistitietotutkimus  

Lähestymällä tutkimuskohdettani muistelmien, kirjeenvaihdon ja päiväkirjojen kautta 
tarkoituksenani on korostaa tavallisten ihmisten ainutlaatuista elämänkaarta ja ajatuksia 
sekä heitä yksilöinä. Tutkimuksessani pyrin yhtäältä katselemaan ylhäältä alaspäin ja 
tarkastelemaan, miten ja mihin tutkimani henkilöt liikkuvat ja sijoittuvat muuttuvan ja 
modernisoituvan yhteiskunnan kentällä. Mikrohistoriallisen tarkastelutavan avulla pyrin 
löytämään menneisyydessä vaikuttaneita rakenteita, näkökulmia ja asiayhteyksiä, jotka 
makrotason tarkastelu jättää huomiotta Tarkastelen sitä, miten henkilöt itse määrittelivät 
paikkansa ja maailmankuvansa yhteiskunnan sisällä; miten he suhteuttivat itsensä 
ympäröivään maailmaan ja tulkitsivat sitä. Mitkä olivat ne mahdollisuudet ja rajat, joiden 
sisällä heidän oli mahdollisuus toimia.163 Mikrohistoriallista tutkimusta tehdessä tutkija 
joutuu pohtimaan, onko tutkimushenkilöitteni elämä yleistettävissä. Mittavaa 
lähdeaineistoa on säilynyt vain joistain suvuista ja perheistä, jonka vuoksi laajan 
vertailevan analyysin tekeminen esimerkiksi uuden polven pappiperheestä ei ole 
mahdollista.  

Yksilön elämänkaareen sisältyy katkoksia, käännekohtia tai avainkokemuksia. 
Mikrohistorioitsija Carlo Ginzburg on käyttänyt tutkimuksessaan hyväkseen eräänlaista 

 
160 Bourdieu  1984, 281. 
161 Bourdieun mukaan ”maku”  muodostuu siitä, mistä pitää, mutta erityisesti myös siitä, minkä sulkee ”hyvän maun” 
ulkopuolelle. Maku on Bourdieun mukaan  opittu taipumus jolla erotetaan ja arvotetaan eroja.  Bourdieu 1984, 170, 467, 
470-471, 488-489, 494. 
162 Bourdieu 1984, 482. 
163 Historiantutkimuksen mikrohistoriallisessa näkökulmassa on korostuneesti tutkittu ns. tavallisia ihmisiä eränlaisina 
luokkansa tai sosiaaliryhmänsä edustajina. (mm. Levi). Kontekstualisoiva ote, miten henkilö on itse jäsennellyt tai 
rakentanut maailmankuvaansa (mm. Ginzburg) on jäänyt historiantutkimuksessa vähemmälle huomiolle. 
.Kontekstualisoinnista mikrohistoriallisessa tutkimuksessa mm. Ollila 2010, 14-16;. Kotioja, 2018, 30. 
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johtolankametodia, jossa pieni, mitättömältä tuntuva yksityiskohta saattaa paljastaa 
tutkimuskohteestaan jotain olennaista. Yleensä nämä paljastuvat kuin vahingossa, kohteen 
ei ole ollut tarkoitus tuoda niitä julki.164 Matti Peltonen painottaa ”poikkeuksellista 
tyypillisyyttä” mikrohistoriallisen lähestymistavalle ominaisena.165 Poikkeuksellisen 
tyypillisyyden määrittelyn hän jättää tutkijan itsensä ratkaistavaksi. Se voi olla tapahtuma, 
henkilön elämänkaari tai lähdeaineiston kysymyksiä herättävä yksityiskohta.166 Hän näkee 
tutkijan lähes salapoliisinomaisessa roolissa, jossa ulkopuolisesta mitättömältä vaikuttavan 
yksityiskohdan perusteella koko tutkimus saa uuden suunnan tai ratkaisun avaimen. 
Tällaisen ylimääräisen tai epätyypillisen aineiston kautta – joka ei yleensä ole jättänyt 
jälkiä viralliseen historiankirjoitukseen– voidaan tulkita jotain ajalle tyypillistä ilmiötä, 
jonka kautta saadaan tietoa  samalla yhteisön asenteista, suhteista, hierarkioista ja 
maailmankuvasta.167 Näennäisen aiheen sijaan tutkin muistelmista ja elämänkerrasta 
kumpuavaa toista, osin piilotettua toisaalta paljon tilaa saanutta rinnakkaisteemaa.168 
Elinin ja Oscarin pojan Martinin muistelmissa tätä edustaa fiktiivinen kuvaus Martinin 
kääntymyksestä. Luen lähteitäni sukupuolentutkimuksesta tutulla ”vastakarvaan”-
lukemisen menetelmällä169, jossa kiinnitän huomioni myös kirjoittajien asenteisiin ja 
kirjoittamatta jääneisiin itsestäänselvyyksiin, rivien välissä olevaan hiljaisuuteen sekä 
vaiettuihin tabuihin.  

Muistitieto voi Martinin elämäkerran kohdalla olla yhtä aikaa sekä lähde, metodi että 
tutkimuskohde. Muistitietotutkimuksessa tarkastellaan tapaa hahmottaa menneisyyttä. Se, 
miten menneisyys jäsentyy sitä muisteltaessa, saattaa poiketa suuresti ns. virallisen 
historiankirjoituksen kronologiasta. Kun muistoista kerrotaan, annetaan menneisyydelle 
samalla mieli ja merkitys.170 Kirsti Salmi Niklander on muokannut Diltheyn kokemus- ja 
tapahtumakerronnallisen tutkimuksen käsitteitä, joita hyödynnän tutkimuksessani.171 
Muistelmissa aikakäsitys rakentuu vuosilukujen ohella perheen sisäisten, tärkeiksi 
koettujen tapahtumien varaan; esimerkiksi Elinin uskoontulo määriteltiin muistelmissa 
”uuden elämän aluksi” ja muistelmia rytmitti elämä eri pappiloissa pikemminkin kuin 
yhteiskunnalliset tai poliittiset muutokset. Kertojan tapa hahmottaa menneisyyttään 
paljastaa paitsi hänen oman henkilökohtaisen ”aikajanansa”, myös sille asetettuja 
arvotuksia ja merkityksiä. Muistitietoa keskeisenä lähderyhmänä käyttävä historiantutkija 
joutuukin kehittämään tämän pohjalta ”oman aikakäsityksensä” eräänlaisen 
johtolankametodin kautta pohjautuen siihen, miten tutkimushenkilöt arvottavat omaa 
aikaansa ja menneisyyttään.  

 
164 Ginzburg 1983 81-118; Levi 1991, 106; Peltonen 2008; Peltonen 1999; Peltonen 2006, 150-151. 
165 Peltonen 1999, 63. 
166 Peltonen 1999, 132. 
167 Ginzburg 2007, 34-37;Peltonen 2007, 10;  Makkonen 2005, 15.; Peltonen 2006. 
168 Ginzburg 1983 81-118; Levi 1991, 106; Peltonen 2008; Peltonen 1999; Peltonen 150-151, 2006. 
169 Setälä 1998, 139-157; Ollila 2010, 95-96. 
170 Ollila 2010, 173. 
171 Salmi-Niklander 2006, .204-205. 
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Aineettoman perinnön konkretisointi tapahtuu työssäni osin muistitietotutkimuksen 
tarjoamilla metodeilla. Muistitieto, (Oral History) viittaa tietoon, joka ei pohjaudu 
kirjallisiin lähteisiin vaan tiedonantajan muistiin. Muistitiedon ymmärrän kattavan niin 
kirjoitetun kuin suullisenkin muistamisen tavat sekä monenlaisen eri tavoin tuotetun 
muistellun tiedon.172 Tutkimani muistelmat kertovat menneisyyden maailmasta paitsi 
historiallisesti arvokasta (fakta)tietoa, myös paljon arvokasta tietoa, joka on vaikeammin 
tavoitettavissa. Lähteiden lähiluvun kautta tavoittelen totuudellisuuden ohella myös 
ymmärrystä päästäkseni niin kutsutun hedelmällisen tiedon lähteille. Lähestymistapani 
taustalla vaikuttaa Jorma Kalelan ajatus siitä, että on hedelmällistä tarkastella nimenomaan 
muistamisen prosessia,173 Luen Elinin kirjoittamia muistelmia kysyen, mitä tapahtui, 
mutta ennen kaikkea tavoittelen sen ymmärtämistä, miksi muistetaan kuten muistetaan ja 
miksi Elin kertoo siten kuin hän kertoo, Tutkimuksessani laaja lähdeaineisto mahdollistaa 
myös itse muistamisen tarkastelun: kertojan ja kirjoittajan esiin nostamat seikat, 
tapahtumat, ilmiöt ja niiden tulkinnan. Pauliina Latvala, joka on tutkinut sisällissodan 
aikaisen muistitiedon siirtämistä, kuvailee suvun muistitiedon siirtämisen olevan 
subjektiivista: tieto välitetään eteenpäin itselle tärkeästä näkökulmasta.174 Tässä korostuu 
ajatus hedelmällisen tiedon saamisesta. Muistelijan subjektiivisuus on tärkeä elementti; se, 
mihin kertoja uskoo, on yhtä oleellista kuin se, mitä todella tapahtui. Portellin mukaan 
koko prosessi, miten ihmiset valikoivat ja muokkaavat muistojaan ja mihin muistoihin he 
uskovat, sisältää enemmän kiinnostavaa tietoa kuin pelkästään se, mitä todellisuudessa 
tapahtui.175 Tähän liittyy myös ajatus niin sanotun toisen tiedon ja eräänlaisen 
rinnakkaistotuuden muodostumisesta. Kyseessä ei ole välttämättä virallisen tiedon 
vastakohta, mutta sen lähtökohta on subjektiivinen.  

Elinin kirjoittamia Martinista kertovia muistelmia voi lähestyä monesta eri 
tulkintakehyksestä, joista jokainen avaa tekstiä tavallaan.176 Muistelmia voi tarkastella 
esimerkiksi kertomuksena sisällissodasta, niitä voi lähestyä uskonnollisesta 
viitekehyksestä, tarkastella kirjallisen analyysin kautta tai kriittisesti vertailen eri lähteiden 
kertomuksia toisiinsa. Tarkastelen Martinin elämänkertaa löyhästi sisällöllisen, 
vuorovaikutuksellisen ja tekstuaalisen analyysin kautta. Nämä peruskysymyksenasettelut 
näkyvät analyysissäni. Käsittelen osittain samoja teemoja päällekkäin eivätkä ne aina 
rajaudu suoraan vain yhden yläotsikon alle. Tarkastelen tekstin sisällöllisyyttä ja sitä, 
miten kertomus suhteutuu kerronnan aikaan. Tässä tarkastelussa olen huomioinut myös 
sen, mitä kyseisistä henkilöistä muissa lähteissä kerrotaan ja mikä kerronnassa on 
narratiivista ja mikä totta. Tarkastelen lisäksi tekstin vuorovaikutuksellisuutta: kenelle 
teksti on suunnattu, mikä on kirjoittajan positio ja tekstin intentio. Tarkastelen 
tekstuaalisuutta, sitä, miten ilmaisu rakentuu. Mikä on teemojen jaottelu, mitkä ovat 

 
172 Muistitietolähteillä viitataan nykyisin sekä puhuttuihin että kirjallisiin lähteisiin Fingerroos, Peltonen 2006, 8-9. 
173 Kalela 2006, 83. 
174 Latvala 2005, 42. 
175 Portelli 2002, 67-70. 
176 Mikkeli 2001, 225, 235. 
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tekstin mallit ja lähteet, millaisia ovat tekstin eri äänet, suunta ja tyyli sekä käytetty 
kielimuoto ja millaisia tehokeinoja Elin tekstissään käyttää? Miten ja milloin Elin käyttää 
etäännyttävää ja läheistävää otetta kirjoittaessaan ja antaako hän joitain lukuohjeita 
elämänkerran lukijalle. Martinin elämänkertaan liittyen minua kiinnostavat etenkin Elinin 
syyt kertoa tarina. Huomioni kohteena on myös elämänkerturin, päähenkilön ja lukijoiden 
välinen suhde. Huolimatta siitä, että kyse on elämäkerrasta, painotan kirjoittajan 
motiiveita varsinaista elämäntarinaa enemmän. Faktan ja fiktion erottaminen Martinin 
muistelmissa ei ole varsinaisten tutkimuskysymysteni kannalta olennaista. Aineetonta 
perintöä saattoi pyrkiä siirtämään myös tosiasioista riippumatta kuten  Elin toimi 
kirjoittaessaan fiktiivisen, mutta suvun arvojen mukaisen päätöksen Martinia käsittelevään 
muistelmateokseen. Juuri fiktiivisyyden kautta pyrin tavoittamaan tekstin syvempiä 
merkityksiä ja sanoman.  

Elinin muistelmien ja Martinin elämänkerran kirjoittamisajankohta on vuosi 1919 ja 1920-
luku. Menneisyys muuttuu ja osin myös uudelleen rakentuu kerrottuna. Elinin kirjoittama 
Martinin elämänkerta kertoo toki menneisyydestä itsestään, mutta myös siitä, mitä 
kertomushetkellä pidettiin merkityksellisenä.177 Muisteleminen on aina tilannesidonnainen 
prosessi: kirjoittamisajankohta vaikuttaa siihen, miten muistelija menneisyyttään 
tarkastelee. Verrattaessa haastattelutilanteisiin, jossa muistot muuttuvat ja muokkautuvat 
joka muistelukerralla, kirjoitettuun elämäkertaan tallentui yhden muistamiskerran 
hetkellisyys.178 Muistitiedon metodien ja näkökulman avulla tarkastelen muistelmia 
kertomuksena ajankohdasta, jolloin ne on kirjoitettu ennemminkin kuin ajankohdasta, jota 
ne kuvaavat. Elin vastaa oman kirjoittamisaikakautensa kysymyksiin tarkastellen 
menneisyyttä sen hetkisestä todellisuudesta käsin. Sekä kerrottu että kertoja ovat oman 
aikansa vankeja.179   

 

Uskonto ja feministinen tutkimus 

Tutkimuksessani tarkastelen Elin Kjäldströmin sekä hänen tyttärensä Sylvia Kjäldströmin 
toimijuutta180 uskonnollisella kentällä. Miten esimerkiksi avioituminen tai kentän vaihdos 
vaikutti naisen toimijuuteen? Tarkastelen, miten Elinin rakensi uskonnollisuutta ja miten 
hän tulkitsi sitä aineettoman perintönsä pohjalta. Lisäksi tarkastelen, millä tavoin hän haki 
omaa paikkaansa uskonnollisen toimintakentän sisältä.  Yksilöhistoriallisen näkökulman 
kautta pystyn uskoakseni avaamaan myös abstrakteja käsitteitä kuten uskonnollisuus, 
sivistys ja siveys sekä pohtimaan, mitä ne tutkimuskohteilleni syvemmällä tasolla 
merkitsivät. Hyödynnän osin mikrohistoriallisista näkökulmista uskonnollisia naisia 

 
177 Portelli 67, 2002; Fingerroos Haanpää 33, 2002; Florin 2014, 30; Latvala 2005, 31 
178 kts. Portelli Mikä tekee muistitiedosta erityisen 57-59, 2006; Thompson 2002,39; Fingerroos Peltonen 9, 2006; 
Latvala 31, 2005. 
179 Leskelä-Kärki 2017, 241. 
180 Toimijuudella kuvataan sosiokulttuurisesti rakentuvaa kykyä toimia ympäröivässä maailmassa. Tuomaala; Kupari 
2015, 161. 



50 
 

tutkineiden Maarit Leskelä-Kärjen, Anne Ollilan, Pirjo Markkolan, Marjo-Riitta 
Antikaisen, Irma Sulkusen, Johanna Annolan, Vesa Vareksen esiin nostamia näkökulmia 
muun muassa uskonnon merkityksestä arjen elämässä, yksityisen ja julkisen ristiriidasta ja 
naisen toimintamahdollisuuksista ja -rajoista.181  

Feministinen tutkimus on monesti suhtautunut jännitteisesti uskontoon, sillä se nähdään 
usein taantumuksen, alistuneisuuden ja naisen huonon aseman kautta, välillä naisten 
uskonnollisuus on jopa ”putsattu pois” tutkimuksista.182 Monesti uskonnollisia naisia 
tarkastellaan ikään kuin he kärsisivät jonkilaisesta ”väärän tietoisuuden”183 harhasta. 
Uskonnolliset naiset nähdään helposti vääränlaisina toisina184, sillä heidän pyrkimyksensä 
ei ole ollut murtaa tai muuttaa vallitsevaa järjestystä vaan pikemminkin säilyttää sitä.  
Päivi Salmesvuori huomioi yhdysvaltalaisen antropologi Saba Mahmoodin hurskauden 
politiikkaa mukaillen  miten  toiminta ja toimijuus näyttäytyvät myös teoissa, jotka eivät 
pyri muutokseen vaan pyrkivät vakauteen ja  jatkuvuuteen.185 Lisäksi ajatus siitä, että 
sekularisaatio edistää naisen tasa-arvoa, on tyypillistä feministiselle tutkimukselle, jossa 
lähtöolettamus on usein se, että kun perinteisiä sukupuolirooleja ylläpitävä uskonnollinen 
ilmapiiri lientyy modernisaation myötä, portit avautuvat naistoimijuudelle ja muodostuu 
tasa-arvoisempi yhteiskunta. Tätä näkökulmaa, jossa uskonto nähdään ennalta tiedettynä, 
yksinomaan epätasa-arvoa aiheuttavana valtarakenteena, on kuitenkin myös kritisoitu 
lähestymistapana ja lähtöoletuksena.186 Käsitteet ”naisen asema” tai ”alistaminen” ovat 
pulmallisia, etenkin kun menneisyyden tai vieraan kulttuurin tilannetta tarkastellaan 
omasta ajasta tai esimerkiksi läntisestä kulttuuripiiristä käsin.187 

Miten oma tutkimukseni suhteutuu feministisen tutkimukseen? Feministinen teoria ei ole 
yksi yhtenäinen näkökulma188, ja uskonnollisuutta voi tarkastella myös sen antamien 
teorioiden valossa. Eräs tällainen on intersektionaalinen näkökulma189; Se korostaa sitä, 
miten erilaisten erojen yhtäaikainen tarkastelu tuo ilmi erojen väliset suhteet uudella 
tavalla. Eroja syntyy paitsi uskonnollisten naisten suhteessa toisiin, ei-uskoviin naisiin, 
mutta myös naisten kesken uskonnollisella kentällä. Tarkastelen, miten uskonnollisten 
naisten sääty, ikä, asuinpaikka, verkostot, asema tai puolison asema ja tausta vaikuttavat 

 
181 Leskelä Kärki 2006; Sulkunen 1989; 1995; 1999; Markkola 2002; Peltonen 2006; Antikainen 1993; 2000;2003;  
Annola, 2011; Vares 2005; Ilmakunnas 2011. 
182 Ahonen Vuola 2015, 7, 237; Markkola 2002, 21-22; Rantonen 2000, 192, 198; Rojola 2000, 297-299; Karonen 
2002, 13. 
183 Marxististen teoreettikkojen käyttämä ilmaus, ideologiasta, tavoista tai käytännöistä, jotka pohjautuvat syvästi 
sisäistettyyn ideologiaan. ”Väärä tietoisiuus” viittaa siihen, että valtaapitävät saavat alistamisen näyttämään 
luonnolliselta, niin, etteivät alistetut edes itse tätä tiedosta. Eriksen 2004, 214 
184 Vuola 2002, 34 
185 Salmesvuori 2015, 196-198 
186 Ahonen, Vuola 2015, 8; Vuola 2015, 35, 45-47, 52; Kupari, Tuomaala 2015, 163, 1. 
79; Ks. Markkola 2002, 20. 
187 Eriksen 2004, 175-177; Patriarkalismia on käytetty feministisessä tutkimuksessa alistamisen välineenä ja usein 
jätetty aikakauden erityispiirteet huomiotta. Karonen 2002, 18-19. 
188 Ahonen Vuola 2002, 9; Moi 1990, 154. 
189 Termille ei ole yhtä vakiintunutta suomennosta, Leena Rossi suomentaa termin erojen leikkaamiseksi, risteämäksi 
tai yhteisvaikutukseksi. Puhutaan myös erojen moninaisuudesta ja niveltyneisyydestä.; íntersektionaalisuudesta Vuola 
2015, 39-54; kt mm Rantonen 2000, 193. 
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uskonnollisen yhteisön sisällä naisten keskinäiseen hierarkiaan. Ero tapahtui paitsi edellä 
mainituilla, myös aineettomalla tasolla; kuka oli kokenut kääntymyksen ja oli ns. 
tosikristitty.  

Muistelmissaan Elin korostaa uskonnon läpileikkaavaa roolia perheensä elämässä. Tätä 
voidaan tarkastella eletyn uskon käsitteen kautta, ilmiönä, joka on suhteessa elämän 
jokapäiväisiin valintoihin. Tarkastelen pappisperheen elämää eletyn uskonnollisuuden 
kautta mikrohistoriallisesta perspektiivistä, heidän silmillään ottamatta kantaa itse 
uskonnollisuuteen teologiselta kannalta. Eletty uskonnollisuus pohjautuu vahvasti myös 
näkymättömään, hengellisyyteen, joka on tutkimushenkilöilleni kaiken taustalla vaikuttava 
toinen todellisuus190, josta haettiin vastauksia ja pyydettiin apua hädän tullen. Tarkastelen 
uskonnollisuutta Pirjo Markkolan tapaan: hän määrittelee uskonnon ajatteluna, johon 
sisältyy oletus ”toisesta todellisuudesta”, maailmasta, joka vaikuttaa myös tässä 
todellisuudessa. Eletyn uskonnollisuuden kautta tarkasteltuna papin perheen elämäntapa 
on paljon laaja-alaisempi kuin ne uskonnollisuutta määrittelevät säännöt tai ohjeet, joita 
virallisiin lähteisiin pohjautuva arkisto meille tarjoaa. Eletty uskonnollisuus 
mikrohistoriallisesta näkökulmasta ruumiillistaa uskonnon monin tavoin osaksi arkea ja 
rutiineja; se ymmärrettävissä prosessina, joka soveltaa, kyseenalaistaa, muokkaa ja 
rakentaa uskontoa. Tarkastelen myös sitä, miten eletty uskonnollisuus myös muutti 
muotoaan vuosien mittaan.  

 

SÄÄTYLÄISTÖ, SIVISTYNEISTÖ JA UUDEN POLVEN PAPISTO 

Uuden polven papisto ja aiempi tutkimus 

Uuden pappisluokan nousun mahdollistivat 1800-luvun jälkipuoliskolla tapahtuneet 
yhteiskunnalliset muutokset, sääty-yhteiskunnan mureneminen sekä pappisluokan sisäinen 
muutos ja murros. Tätä kontekstia sekä 1900-luvun alun yhteiskunnallisia ja aatteellisia 
muutoksia vasten tarkastelen alemmista yhteiskuntaryhmistä noussutta ensimmäisen 
polven papistoa ja sitä, miten nuoren polven teologit määrittelivät oman muuttuvan 
roolinsa yhteiskunnassa.  

Sitä, miten papiston kenttä sekä miten heidän tehtäväkuvansa ja ajatusmallinsa muuttuivat 
lähestyttäessä 1800-luvun loppua, on tutkittu mm. Eino Murtorinteen, Mikko Juvan, 
Juhani Kansanahon tutkimuksissa.191 He ovat käsitelleet papistossa 1800-luvun loppua 
kohden tultaessa tapahtunutta muutosta säätypapista kansalaispapiksi ideologisen, 
poliittisen, uskonnollisen muutoksen näkökulmasta. En tarkastele uuden polven papistoa 
tilastollisesti toisin kuin Kaarlo Wirilander ja Johannes Björklund omissa 
tutkimuksissaan.192 Tarkoituksenani ei ole myöskään tarkastella uuden polven 

 
190 mm. Markkola 2002, 16 
191 Murtorinne 1995; Juva 1950; Juva 1956; Juva 1960; Kansanaho 1976. 
192 Suolahti 1919; Björklund 1939; Wirilander 1974. 
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uskonnollisuutta teologiselta kantilta, vaan toiminnallisena ilmiönä, aatteena ja 
tunnetilana. Tarja Liisa Luukkanen on tarkastellut teologian ylioppilaiden keskuudessa 
tapahtunutta muutosta 1800-luvun aikana muodostaen näistä erilaisia ryhmiä, joita hän on 
nimennyt sukupolvittain. Oscarin opiskeluvuodet yliopistolla 1870-luvun lopusta vuoteen 
1883 ajoittuivat Luukkasen ”säilyttäjäsukupolveksi” nimeämän sukupolven aikaan.193  En 
käytä työssäni hänen jaotteluaan, sillä koen voimakkaan muutoksen, jonka hän ajoittaa 
myöhemmäksi, tapahtuneen jo 1880-luvulla, vaikkakin pienemmän eräänlaisen 
edelläkävijä- ja eliittiryhmän sisällä. Yhteistä Luukkasen ja oman näkemyksen kanssa on 
ylioppilaiden taustassa tapahtuneen muutoksen merkityksen korostaminen. 
Sukupolvijaottelun sijaan koen jaon kahden tarkastelukentän, staattisen 
pappisdynastioiden ajan ja dynaamisen uuden polven papiston, välillä selkeämmäksi 
tarkastelunäkökulmaksi. Pappisdynastioiden osalta nojaudun Gunnar Suolahden 
tutkimuksiin.194 Suolahden tutkimus toimii kuitenkin vain peilinä, ja huomioni kiinnittyy 
pääasiassa suomenkielisten, ensimmäisen polven ylioppilaiden muodostamaan uuteen 
nousevaan pappisluokkaan 1880-luvulla, joista osaa kutsun ”uuden polven papistoksi”. 
Käsite ”uusi polvi” on tutkijan oma.195 Papit, jotka luen uuteen polveen, olivat selkeästi 
rakentamassa omaa ryhmäänsä ja kokivat olevansa erityisiä, uusien arvojen ja uuden 
elämäntavan lähettiläitä. Uusi polvi määrittyykin tutkimuksessani ennen kaikkea tiettyjen 
aatteitten ja toiminnan, ei vain pappien taustan tai syntyperän kautta.  

Tutkimuksessani tarkastelen 1880-luvun uuden polven papistoa paitsi Oscarin 
mikrohistoriallisen tarkastelun kautta, myös yleisesti eräänlaisten kuvitteellisten 
ihannetoimijoiden avulla. Tarkastelemaani 1880-luvun teologisukupolvea yhdisti 
laajemmin ajan historiallinen ja yhteiskunnallinen konteksti, jonka lisäksi heitä yhdistivät 
myös kentän sisäiset mikrohistorialliset tapahtumat sekä se, että he kokivat papin aseman 
olevan uhattuna. Kentän sisäisiä yhteisiä kokemuksia olivat 1880-luvulla sosiaalisen 
kristillisyyden nousu, opettaminen huonomaineisessa Antipoffin talossa ja vierailut 
vankiloissa. Puhdas sukupolviajattelu on kuitenkin liian yksipuolinen malli kuvaamaan 
tätä ryhmää. Yhteisten kokemusten ohella on huomioitava myös yksittäisten 
opiskelijoiden moninaiset taustat ja heistä erottautuva elittiryhmäksi kutsumani joukko. 
Tässä mielessä kenttänäkökulman kautta pääsen kenttänäkökulman kautta käsiksi myös 
kyseisen sukupolven sisäisiin eroihin: kenttiin kenttien sisällä. 

 
193 Roos on jakanut sukupolvitarkastelunsa noin 20 vuoden välein tapahtuvaksi. Luukkaisen sukupolvitarkastelu 
käsittää selkeästi eri pituisia jaksoja, joista viimeinen päättyy sisällissotaan. Tarja Liisa Luukkanen tarkastelee 
tutkimuksessaan Sääty-ylioppilaasta ensimmäisen polven sivistyneistöön, jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvikehitystä 
1853-1918. Hän jaottelee kolme sukupolvea, joille jokaiselle tiedekuntayhdistysten kokouksien ja Kyyhkyslehden avulla 
pyrkii muokkaamaan jokaiselle yhteisen mentaliteetin. Hän on erottanut näistä fennomaanisen sukupolven (1853-1870) 
säilyttäjäsukupolven (1870-1905) ja yhteiskunnallisen avautumisen sukupolven (1905-1918). Luukkanen, 2005. 
194 Suolahti 1912; Suolahti 1919. 
195 Käsitteiden, joita ei tutkimusaikana ollut olemassa, käyttämisen haasteista mm. Eriksen 2000, 57. 
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Sivistyneistön, porvariston ja  säätyläistön-käsitteet 

Käsitteiden sivistyneistö, porvaristo ja säätyläistö käyttäminen on haastavaa, sillä niiden 
merkitys ei ole täysin vakiintunut. Määrittelen seuraavassa, miten itse käytän näitä 
termejä.  

Puhuessani säätyläistöstä viittaan 1700-1800-luvun aatelistoon, papistoon ja 
varakkaimpaan porvaristoon. Käytän käsitettä samaan tapaan kuin Wirilander viitatessaan 
herrasväkeen, yhteiskunnan ylimpiin luokkiin.196 Joissain kohdissa viittaan 
yläluokkaisuuteen, jonka puolestaan ymmärrän näiden ryhmien ylimpänä kerrostumana. 
Käytän säätyläistö-termiä 1800-luvun lopun yhteydessä kuitenkin vähenevässä määrin, 
sillä vanhan sääty-yhteiskunnan murentuessa termi ei enää luontevasti sulje sisäänsä 
esimerkiksi kentälle nousseita torpparitaustaisia ensimmäisen polven ylioppilaita. 
Säätyläistön rinnalla käytän 1800-luvun loppua kohden enenevässä määrin termiä 
sivistyneistö, jota voi myös tarkastella vanhan sivistyneistön tai nousevan sivistyneistön 
näkökulmasta.197 Tämä lähestymistapa mahdollistaa myös nousevan sivistyneistön 
määrittelyn eri aikoina vaikkapa nousevan porvariston tai Oscarin tapaisten 1880-luvun 
ensimmäisen polven ylioppilaiden kautta. Käytän myös porvaristo-termiä lähinnä 
kahdessa eri merkitysyhteydessä: ensinnä säätyluokkana viitatessani Elinin sukuun 
Richtereihin, jotka 1700-luvulla olivat kaupungin porvaristoa erinäisine oikeuksineen, 
mutta tultaessa kohti 1800-luvun loppua viittaan porvaristoon myös laajemmassa 
kontekstissa. Tällöin ymmärrän porvariston Kai Häggmanin ja Marja Vuorisen tapaan 
nousevana varakkaana, uutena yhteiskunnallisena ryhmänä, jolla välttämättä ei enää ollut 
kytköksiä porvarioikeuksiin, vaan se toimi osana sivistyneistöä, omaa ideologiaansa 
toteuttavana aateliston vastavoimana.  

Sivistyneistön historia nähdäänkin monesti säätyläistön historian jatkumona, ikään kuin 
samana kenttänä, jonka rakenne muuttuu vallan vaihtuessa aatelistolta kentän keskiön 
vallanneelle porvaristolle. Sivistyneistön kentän sisältä on 1880-luvulla yhä löydettävissä 
aatelisto, papisto ja porvaristo, vaikka osin säätyrajat häilyivät ja sekoittuivatkin modernin 
maailman muotoutuessa, ja sääty-yhteiskunnan hajotessa uusien ryhmien, kuten alemmista 
luokista nousseiden ensimmäisen polven ylioppilaiden, saapuessa kentälle.198 Puhuttaessa 
ensimmäisen polven ylioppilaista on tosin huomioitava, että se ei itsessään vielä määritä 
henkilön taustaa, vaikka ensimmäisen polven ylioppilaan mieltääkin helposti uuteen 
nousevaan sivistyneistöön kuuluvaksi. Elinin isä, Werner von Rehausen, kuului vanhaan 
aatelissukuun, mutta oli kuitenkin sukunsa ensimmäinen ylioppilas; esi-isät olivat olleet 
sotilaita. Wernerin kaltainen tai sivistyneeseen kauppiassukuun kuuluva ensimmäisen 
polven ylioppilas omasi täysin erilaisen aineettoman perinnön kuin torppari- tai 

 
196 Wirilander 1974 
197 Häggmann 1996, 23-26; Annola 2011, 13; Kotioja 2018, 12 
198 Molarius viittaa Ulrich Beckin ja Anthony Giddensin ajatuksiin traditionaalisen yhteiskunnan murrosprosessin 
aiheuttamasta ”tyhjiöstä”, johon uudet luokkaidentiteeti solahtavat ja mahdollisesti myöhemmin muuntuvat tai 
sulautuvat vanhoihin, jo olemassaoleviin  ryhmiin. Molarius 1997, 299. 
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talonpoikaistaustasta yliopistolle ponnistellut ensimmäisen polven ylioppilas. Tosin myös 
sivistyneistö terminä on haasteellinen, sillä se viittaa etymologialtaan sivistykseen ja 
sisältää myös älymystöksi käsitettävän ryhmän.199 Voidaanko samaan piiriin lukea 
kouluttamattomat self-made manit tai ilman opetusta jääneet, mutta taustaltaan kelpoiset 
naishenkilöt lukea kuuluviksi samaan piiriin?  

Sivistyneistö ei siis ollut mikään homogeeninen ryhmä eikä sen aatemaailma rajaudu 
helposti vain lokeroimalla sivistyneistöä sen sisäisten ryhmien kautta esimerkiksi 
papistoon tai porvaristoon. Sivistyneistön kentän eri osia voisi tarkastella monestakin eri 
näkökulmasta, mutta omassa tutkimuksessani rajaan sivistyneistön kahtia sen 
aatemaailman - erityisesti uskonnollisen maailmankuvan - kautta. Eurooppalaista 
kulttuuria leimasi 1800-luvun jälkipuoliskolla modernin ja perinteisen välinen jännite. Osa 
sivistyneistöä oli jo pitempään - ensimmäisten kriittisten hajaäänten kuuluessa jo 1840- ja 
1860-luvuilla200- kääntänyt katsettaan pois uskonnollisista opeista kohti luonnontieteellistä 
maailmankuvaa. Erityisesti 1870-luvun lopulta 1890-luvulle ulottuva ajanjakso oli erittäin 
räjähdysherkkää aikaa. Eino Murtorinne, Mikko Juva ja Matti Klinge viittaavat von 
Bergenin Helsingin yliopistolla vuonna 1884 pitämään uskontokriittiseen esitelmäsarjaan 
eräänlaisena kulminaatiokohtana, jonka jälkeen ryhmittymät joutuivat muodostamaan 
kantansa selkeiksi, ja keskustelun painopiste siirtyi kielipolitiikasta selkeästi uskonnollis-
maailmankatsomukselliselle linjalle.201 Mikko Juva ajoittaa klassikkoteoksessaan 
”Valtionkirkosta kansankirkoksi” vuodet 1883 ja 1884 siksi ajankohdaksi, jona 
sivistyneistön ja kirkon väliset näkemyserot purkautuivat rajuilman tavoin.202  Tarkastelen 
työssäni  uuden ja vanhan sivistyneistön konfliktia. Rajaan tarkasteluni teologian 
ylioppilaiden kenttään, jossa kentän muutos on selkeästi havaittavissa. Tarkastelen tämän 
kentän suhdetta muihin kenttiin: miten tämä nouseva pappissivistyneistö nähtiin muun 
sivistyneistön silmin ja miten teologian ylioppilaat pyrkivät saamaansa kritiikkiin 
vastaamaan. Tarkastelen Oscarin ja laajemmin teologian ylioppilaiden 
mielipiteenmuodostusta Oscarin opiskeluvuosina 1879-1883 heidän joutuessaan ottamaan 
kantaa yhteiskunnassa esillä oleviin puheenaiheisiin. Teologian ylioppilaat ovat 
tutkimuksessani se peili, johon heijastan niin sivistyneistön koko kenttää, papiston sisäistä 
kenttää kuin sivistyneistöön nousseiden uusien pelaajien omaa kenttää. 

Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin, että sivistyneistön ohessa myös ”kansa” oli 
käsitteenä laaja: se piti sisällään laajan kirjon aina herännäismuorista sosialistisia aatteita 
kannattavaan työmieheen, talontyttärestä prostituoituun. Kansaa voisi tarkastella 
esimerkiksi sellaisten vastaparien kuin maaseutu - kaupunki, talollinen - tilaton, 
maanviljelijä - työläinen vastapareilla. Kansaan kuuluvat eivät myöskään nähneet itseään 

 
199 Karkama, Koivisto 1997, 10; Koivisto 2001, 261. 
200 Juva 1960. 
201 Juva, 1960, 12; Klinge 1978, 119; Murtorinne 1992; Lehdissä von Bergenistä mm. 04.06.1884;  Hämäläinen no 45. 
202 Juva 1960, 9. 
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yhtenä ryhmänä.203 Näkymättömät rajat kansan sisällä olivat selviä ja aikalaisten herkästi 
tunnistamia samoin kuin aiemmin mainitsemani rajat säätyläistön sisällä. Kansan 
kerrostumista erottui selvästi niin kutsuttu alempi luokka sekä tilaton väki.204 Ryhmän 
ulkopuolisille rajat olivat sitä vastoin epäselviä: esimerkiksi uuden polven papisto puhui 
työväestä ikään kuin se olisi yksi yhtenäinen ryhmä, vaikka työväkikin oli jakaantunut 
omiin kerroksiinsa.205 Omina ryhminään voi lisäksi tarkastella langennutta työväkeä 
esimerkiksi prostituoituja, alkoholisteja ja vankeja. Teologian ylioppilaiden näkökulmasta 
kansa jakautui, samoin kuin sivistyneistökin, kahteen luokkaan: uskovaiseen ja ”Jumalalle 
vieraaseen”, joista molempia löytyi kansan joka kerroksesta. 

 

Veteen piirretty viiva 

Useassa tutkimuksessa korostetaan, miten säätyrajat kaatuivat tultaessa kohti 1800-luvun 
loppua.206 Toista tarinaa kertoo kuitenkin vanha lehtileike, jonka Oscar oli säästänyt ja 
laittanut kuoreen tärkeiden muistojen joukkoon.207 Leikkeen artikkeli käsittelee vanhoja 
koulumuistoja 60 vuoden takaa kertoen kahden koulupojan eri lähtökohdista. Tarinan 
päähenkilöt, turkulaiset koulupojat Edvard Björkenheim ja Oscar Kjäldström, vaikuttivat 
myöhemmin molemmat kristillisen aatteen parissa, toinen vapaakirkollisella puolella, 
toinen kirkon leivissä. Lehtijutun on kirjoittanut molempien koulutoveri ja aateveli, muun 
muassa köyhäinhuollon parissa vaikuttanut G. A. Helsingius. Tarina kuvastaa turkulaisten 
poikien sisäistäneen säätyerot jo pienestä pitäen aloittaessaan koulutaipaleensa. 
Artikkelissa miehet muistelevat, miten jokaisen koululaisen piti tuoda koululle oma 
tuolinsa. Ensimmäisenä koulupäivänä vuonna 1863 Oscar kantoi kotoaan yksinkertaista 
käsin veistettyä pinnatuolia, joka oletettavasti oli hänen isänsä, laivansuunnittelija Lars 
Petter Kjäldströmin, valmistama. Koulumatkalla Oscar törmäsi uuteen koulutoveriinsa, 
aatelistaustaiseen Edward Björkenheimiin, jonka palvelija puolestaan kantoi tämän 
eleganttia, punaisella sametilla päällystettyä topattua lastentuolia. He asuivat samalla 
suunnalla, mutta eri miljöissä, toinen laivanvarustamolla ja toinen Linnankadun varrella 
hienossa talossa. Kahden eri maailman pojat kävivät koulua yhdessä, ja heistä tuli ystävät. 
Koulutuksen kautta saatu sivistys sulki heidät sittemmin samaan piiriin, mutta vielä 60 

 
203 Maaseudulla oli tiukka nokkimisjärjestys, joka erotti jyvät akanoista esim. talolliset torppareista ja torpparit 
irtaimesta työväestä. Esimerkiksi talonpoika-termi viittaakin herkästi vain tilallisiin talonpoikiin. Peltonen 1992, 132-
133. 
204 Maaseudulla olivat omat kulttuuriset rajat, joita ei hevillä ylitetty: Esimerkiksi avioliitot tilallisten ja tilattomien 
välillä nähtiin ei-toivottuina.; työväestön sisäisistä hienoihin nyansseihin perustuvista rajoista Ambjörnsson 1988, 13. 
205 Myös perinteinen historianselitys vaikkapa työväenliikkeen synnystä korostaa ”yhtenäistä työväkeä”,1890-luvulla 
työväki oli kuitenkin jakautunut eri alaluokkiin mm. tehdas-, ulkotyöläisiin, myös rajanveto palvelusväen ja vaikkapa 
pyykkipiian välillä oli vaikeaa. Haapala 1986 399-422. 
206 Häggmann 1994; ,Klinge 1994, Gluschoff  2008; Wolf  2020. 
207  Oscarin leikearkistosta löytynyt lehtileike, josta valitettavasti ei käy ilmi, mikä lehti on kyseessä. Se on alumperin 
kirjoitettu Åbo Underrättelsenille ja ilmestynyt 1932  Juttu ajoittunee noin vuodelle 1920-luvun loppuun tai 1930-luvun 
alkuun, sillä se kertoo luokkakokouksesta 60-vuoden jälkeen. Jutun on kirjoittanut yksi kolmesta luokkakokouksessa 
elossa olleesta koulutoverista G.A: Helsingius, Tre skolkamrater och ett klassmöte. Bkörkenheim ja Helsingius ovat 
molemmat  kuolleet vuonna 1934. 
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vuotta myöhemminkin lehtijuttua varten tehdyssä haastattelussa koulutoverukset 
muistavat yhä säätyeron, jota tuolien erilaisuus symbolisesti kuvasti. Tarinassa aineeton 
ero tulee näkyville aineellisen esineen kautta.  Samalla se piirtää esiin, miten ihmiset 
tulivat luokitelluiksi habituksen, esineiden vaatteiden, puhetavan ja kotiosoitteen 
perusteella, vaikka istuivatkin yhteisessä koululuokassa. Samanlainen ero näkyi myös 
Oscarin ja Elinin taustoissa, josta kumpusi jänniteitä ja aineettoman perinnön pelikortit. 
Elinin ja Oscarin avioituessa kaksi erilaista elämäntapaa kohtasivat. Kun yhteistä 
aineetonta perintöä ei ollut, miten ja mille perustalle he rakensivat pappiperheen 
elämäntapansa? Reunaehtona Kjäldströmin perheen elämäntavalle oli varallisuus, mutta 
elämäntapa rakentui myös aineettomasta maailmasta, arvomaailmasta ja siitä, miten itseä 
haluttiin presentoida. Mitä poimittiin kummankin taustasta? Kumman aineeton pääoma oli 
sopivampaa, arvokkaampaa ja säilyttämisen arvoista?  

 

Oscarin tausta ja habitus ensimmäisen polven ylioppilaana 

Oscarin suvun alkuperäinen sukunimi oli Lill Kjäld/ LilKjeld/ Lill-Kjäld/ Lilkjäld, 
kirjoitusasu vaihteli suuresti. Kjäldströmin suku oli lähtöisin Pietarsaaresta. (LIITE 9) 
Suvun jäsenet olivat olleet maanviljelijöitä ja käsityöläisiä jo monessa polvessa; ammatti 
periytyi isältä pojalle. Ensimmäinen varsinaisena laivanrakennusmestarina toiminut 
Kjäldström oli Matts Johansson Lillkjäld, Oscarin isoisä, joka oli syntynyt vuonna 1789. 
Mattsin molemmat pojat Hans Henrik (1836-1877) ja Oscarin isä Lars-Petter (1827-1881) 
jatkoivat isänsä ja lähisukunsa tapaan208 laivanrakennusmestareina. Luokkanousu tapahtui 
Kjäldströmin suvussa kahden sukupolven aikana. Se käynnistyi Lars-Petterin lähtiessä 
veljensä kanssa opiskelemaan laivanrakennusta Ruotsiin Tukholman veistämön 
käsityökouluun. Valmistuttuaan laivanrakennusmestareiksi veljekset suunnittelivat 
lukuisia purje- ja höyryaluksia. Lars-Petter, Oscarin isä, teki pääasiallisen työuransa 
suurten alusten suunnittelijana ja työnjohtajana muun muassa Crichtonin laivatelakalla 
Turussa 1866-1875 sekä Helsingissä.209 Alansa paras koulutus antoi Lars-Petterille 
etulyöntiaseman kotimaan markkinoilla ja hänestä tuli yksi aikansa käytetyimpiä 
laivasuunnittelijoita. Työuransa siivittämänä sijoittui johonkin käsityöläisen ja porvariston 
välimaastoon kuulumatta täysin kumpaakaan ryhmään.210  

Oscarin äiti Erika Wilhelmina Nylund (1836-1918) oli puolestaan kotoisen Raaseporista, 
Tenholan pitäjästä, Fastarbyn kylästä. Hän oli pientilallisen tytär, jonka isä, talollisen 
nuorempi poika Henrik Nylund (1795-1864), oli toiminut nuoruudessaan renkinä ennen 
lampuotiksi ryhtymistä. Erikan isän puoleisen Nylundin suvun juuret olivat syvällä 

 
208 Myös heidän ”serkkunsa” toimi laivanrakennusmestarina mm. Uudessakaarlepyyssä 
209 Laivasuunnittelijan työtehtävät kuljettivat Lars Petteriä myös välillä lyhyemmiksi ajoiksi myös muille 
paikkakunnille. Norrvik 1981, 34-35, 55; Nikula 1930, 56, 55-56, 69. 
210 Hänen vuosipalkkansa oli 2500 mk, johon kuului myös ilmainen asunto ja laivan teloilta laskun yhteydessä 3000 
markkaa. Nikula 1930, 55-56; Vuonna 1868 keskimääräinen päiväpalkka oli 1,66 mk, joten L-P Kjäldström tienasi 
siihen nähden hyvin. Miesten ja naisten ansioita 1800-1900 -luvuilla | Pori.fi  
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Tenholan mullassa, sillä se oli ollut talollisia tai lampuoteja ainakin vuodesta 1663, ja 
suku oli viljellyt maata alueella vähintään kuuden sukupolven ajan.211 Erikan äiti Maja-
Stina Rehnström (1796-1865) oli talollisen tytär, kotoisin Tenholan läheltä, Pohjasta.212  
Erika Wilhelmina ja Lars Petter Kjäldström saivat neljä lasta, joista Oscar oli vanhin. 
1860-luvulta olevassa kuvassa Oscar on kuvattu pikkuveljensä Gideonin kanssa 
valokuvaamossa. Kuva on otettu aikana, jolloin Oscar opiskeli Turun alkeiskoulussa 
1860-luvulla. Pojilla on siistit puvut päällään, ja pöydälle on aseteltu kirjoja sivistyksen ja 
oppineisuuden symboliksi. (LIITE 10) 

Modernisoituminen tuotti uusia tapoja jäsentää identiteettiä.213 Käsityöläisperheestä 
porvaristoon noussut Oscar loi nahkansa uudelleen jo nuoruudessaan koulussa, jossa hän 
seurusteli yläluokan vesojen kanssa.214 Oscar jatkoi opiskelujaan lukupäille varatussa 
Turun klassisessa lyseossa, josta tähdättin oppineelle uralle. Ero ”käytännön miehille” 
suunnattuun reaalikouluun oli tuona aikana suuri.215 Mikrohistoriallisen 
tarkastelunäkökulman kautta käy kuitenkin hyvin ilmi se, miten vanha sääty-yhteiskunta 
arvoineen heitti varjojaan myös aikaan, jolloin se näennäisesti oli jo menettänyt 
merkityksensä. Lähettäessään lapsensa kouluun, jota kävivät myös ylemmän 
yhteiskuntaluokan lapset, Oscarin vanhemmat valitsivat jälkikasvulleen tietoisen 
luokkanousun tien. Mark R. Learyn käyttämä termi self expansion liittyy yleisesti 
yksilöön, mutta tarkastelen sitä myös ylöspäin pyrkivän perhestrategian kautta. Termi 
viittaa prosessiin, jossa henkilö kehittää omaa potentiaaliaan lisäämällä resurssejaan ja 
identiteettejään saavuttaakseen haluttuja päämääriä.216 Oscarin tapauksessa opiskelu 
lyseossa ja yliopistossa tutustuttivat hänet uudenlaisiin omasta suvusta poikkeaviin 
ihmisiin, tapakulttuuriin ja tiedon maailmaan, joita vanhemmat eivät jakaneet. 
Kjäldströmien sukua tarkastellessa nousu kohti sivistyneistöä ei ollut varallisuudesta, vaan 
koulutuksen suomasta sivistyksestä kiinni. Kaikki Kjäldströmin pojat jatkoivat opintojaan 
yliopistossa ja tytär kävi yläluokan suosiman ruotsinkielisen tyttökoulun Turussa.217 
Ylioppilaaksi kirjoitettuaan Oscar lähti opiskelemaan juridiikkaa haaveenaan virkamiehen 
ura. Kesken opintojen hän kuitenkin vaihtoi teologian opintoihin. 

Opintojensa päätyttyä Oscar joutui määrittelemään itsensä uudelleen. Suuri osa hänen 
arvomaailmastaan oli tullut koulu- ja yliopisto-opiskelujen kautta. Lars Oscar oli 
ensimmäisen polven sivistyneistöä. Taustansa johdosta hän koki kuuluvansa paitsi uuteen 

 
211 Sukuselvityksessä tilat Svedjekulla, Backas ja Siggby mainittu. .Isä F.D. Landbonden Henrik Nylund (31.12 1776) 
äiti Maja Stina Rehnström 20(+).5.1797 (Pohja) 
https://digihakemisto.appspot.com/editkuid=5667498&kuvanumero=56&ay=1797307&sartun=228271.KA&atun=2480
33.KA&amnimeke=Tenholan+seurakunnan+arkisto&sarnimi=P%C3%A4%C3%A4-
+ja+rippikirjat&aynimi=Rippikirjat+1845-1851+%28I+Aa%3A21%29&ay2=103781 
212 Erika Wilhelmina oli kotoisin Tenholasta, Fastarbyn kylästä. Äiti Maja Stina Rehnström oli 39 vuotias ja isä entinen  
renki Henrik Nylund. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5670592 
213 Ollila 2010, 136; Molarius 1997, 299. 
214 von Bonsdorff 1948, 122-123; Svenska Klassiska Lyseum Ekenäs 1974. 
215 von Bonsdorff 1948, 122-123; Svenska Klassiska Lyseum Ekenäs 1974. 
216 Leary 2007 326; ks. Čeginskas 2001, 115. 
217 Svenska Fruntimmerskolan i Åbo 1844-1955, 1966. 
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sivistyneistöön, mutta myös kansaan: käsityöläisten ylimpään kastiin isänsä ja 
talonpoikaisiin pienviljelijöihin äitinsä puolelta. Oscarin koulutuksen suoma aineeton 
pääoma kuitenkin etäännytti häntä vanhempiensa maailmasta. Toisaalta hän saattoi tuntea 
itsensä vieraaksi myös vanhan sivistyneistösukujen keskellä. Kansan parista noussut 
ensimmäisen polven sivistyneistö oli toinen suhteessa kansaan, mutta myös suhteessa 
sivistyneistöön, johon se oli noussut.218 Tässä päästään toiseuden kokemukseen 
sivistyneistön sisällä.  Carl Jonas Loven romaanissa Det går an kuvaillaan säätyjen 
rajapinnalla liikkuvaa päähenkilöä seuraavasti: ”…Mikä olen minä Par exemple miehiäni? 
En ole sotamies enkä upseeri. En huonompaa kansaa, enkä oikein parempaakaan…” 
Oscarin isän kaltainen, käsityöläisen ja porvariston välimaastossa taiteileva henkilö, sekä 
Oscarin kaltainen ensimmäisen polven ylioppilas olivat eräänlaisia Almqvistin kuvailemia 
väliolentoja, jotka eivät kuuluneet kunnolla mihinkään.219 Kirsti Salmi-Nikander kuvailee 
sivistyneistön ja rahvaan välistä rajaa veteen piirretyksi viivaksi, mutta samalla teräväksi 
kuin veitsen viilto.220 Tällaiselle rajapinnalle nousivat ensimmäisen polven ylioppilaat. 
Vaikka ensimmäisen polven ylioppilas ylittikin säätyrajan, ei kentän sisällä pysyminen 
ollut välttämättä pysyvä olotila. Myös sivistyneistön sisällä rajat olivat häilyviä ja rajan 
vetäminen säädyn tai ryhmän sisällä oli väliin vaikeampaa kuin sen vetäminen sen 
ulospäin.221 Linjojen piirtäminen jälkikäteen on tutkijalle haastavaa, sillä se, miten 
aikalaiset oman asemansa paikansivat, ei välttämättä ole suoraan lähteistä luettavissa. 
Hiuksenhienot erot olivat aikakauden ihmisille kuitenkin selviä, ja jokainen tiesi ja 
tunnisti paikkansa yhteiskunnan rappusilla.222 Luokkanousun jälkeen säätyrajat eivät aina 
näkyneet ulospäin, mutta se ei tarkoittanut, etteikö sivistynyt ja hienosti puettu 
ensimmäisen polven ylioppilas saattanut kokea vierauden ja toiseuden tunnetta uudessa 
ympäristössä, sivistyneistön kentällä.223  Sääty- ja luokkaerot eivät ole aina luettavissa 
ulkoisista merkeistä, ne piirtyivät myös ihon alle. 

 

Elinin suku: von Rehaunenit ja Richterit 

Elinin isä kuului Saksan Thüringenistä alkujaan kotoisin olevaan 1600-luvulla aateloituun 
von Rehausen sukuun. Suvun  ruotsinpuoleinen haara menestyi: sille myönnettiin 
vapaaherran arvo, ja se solmi hyviä naimakauppoja kreivillisten ja vapaaherrallisten 

 
218 Molarius 1997, 309. 
219 Almqvist 1919; nousukkaista yhteiskuntaluokkien välissä Järvi 1910; identiteettien ristiriitaisuudesta ks Wolf 2020, 
18. 
220 Salmi Niklander 2014, 224. 
221 Wirilander toteaa jo omassa tutkimuksessaan säätyläisistä, ettei raja ns. ylemmän säätyläisen ja muun väestön välillä 
ollut aina itsestään selvä. Wirilander 1974, 90; Miettinen 2015, 67; Ijäs 2020, 364; Häggman 2007 117, Nyberg 1953,  
97  Ramsay 1966, 194-195. 
222 Esimerkiksi Ronny Ambjörnsson osasi erottaa isän ja äidin puolen työväenluokkaan kuuluneiden isovanhempiensa 
eron, jossa isänpuoli oli ”pinnhåll högre på den sociala scalan än mormor och morfar. Henkilö, joka on  elänyt tämän 
luokan sisällä saattoi nähdä eron, joka ulkopuoliselle saattoi jäädä huomaamatta. Ambjörnsson 1988, 13; Gluschoff  
2008, 21-22 
223 Luokkanoususta mm. Käyhkö Mari 2014; Kolbe 2007; 2014; Järvinen, Kolbe 2019; Salmi-Niklander 2014, 230-
231; Järnefelt Arvid  1930,361-365 
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sukujen kanssa224. Suvun miespuoliset jäsenet toimivat kahdessa sukupolvessa ulkomailla 
diplomaatteina Portugalissa Englannin hovissa, Pariisissa ja Lontoossa.225 He myös 
omistivat Örebrossa sijaitsevan Göksholmin linnan, joka on yksi Ruotsin vanhimmista 
linnoista.226 Ruotsin vapaaherrallinen sukuhaara kuitenkin sammui mieslinjaltaan 1854.227 
Suomen von Rehausen suvun, johon Elin kuului, ”triumfi” on vain kalpea aavistus 
Ruotsin sukuhaaran menestyksestä. Se oli tyypillinen sotilassuku228, joka asettautui 
Vihtiin ja asui siellä eri kartanoissa ja virkataloissa yli kolmensadan vuoden mittaisen 
ajanjakson ajan. Omalla alueellaan suku oli toki arvostettu ja vaikutusvaltainen.229 (LIITE 
11)  

Elinin äiti kuului puolestaan Richtereiden porvarisukuun.230 Richterit olivat 1600-luvulla 
Ruotsista Turkuun saapunut nahkurisuku. Richterien nahkuriverstas tai tehdas, kuten sitä 
jo 1700-luvun puolivälissä kutsuttiin, oli jo alkuvuosina aivan toista luokkaa kuin muut 
nahkuripajat.231  Sittemmin Richtereistä tuli tehtailijasuku, joka nousi 1800-luvun alkuun 
mennessä Turun varakkaimpien ja menestyksekkäimpien porvarien joukkoon. Turun 
paikallishistoriassa mainitaan, ettei ”mikään muu turkulainen käsityöläissuku päässyt 
ammatissaan samanveroiseen mahtiasemaan kuin Richterin suku nahkurin alalla. Kuuden 
sukupolven ajan sille karttui varallisuutta ja arvonantoa. Richterin nahkurisuvusta juontaa 
juurensa myös kulttuurisuku, jonka jäsenet nousivat näkyviin asemiin 1800-luvun 
suomalaisessa yhteiskunnassa”.232 Richterien nousussa ylempään säätyläistöön ja 
Kjäldströmien nousussa sivistyneistöön on havaittavissa tiettyä yhtäläisyyttä, mutta myös 
selkeitä ajan tuomia eroja. Kjäldströmin suvussa nousu yhteiskunnan rappusilla tapahtui 
vasta 1870-luvulla, Richterien nousu tapahtui jo huomattavasti aiemmin, 1700-luvun 
lopulla ja 1800-luvun alussa ennen varsinaista porvariston nousua233. Tässä mielessä 
Richterin suku näyttäytyy edelläkävijänä, ja Kjäldtrömin suku edustaa taas tyypillisempää 
luokkanousu-tarinaa. Huomattavaa on myös kiihtyvä sosiaalisen nousun vauhti 1800-
luvun lopulle tultaessa: Kjäldströmin suvussa nousu tapahtui Richtereitä nopeammin, 

 
224He avioituivat kreivilliseen sukuihin Wachtmeister af Johannishus Cronhjelm af Folsta ja von Essen,  
vapaaherrallisiin sukuihin mm.Posse af Säby, Falkenberg af Trystorp, Leugusen ja Leijonhuvud ja irlantilaiseen 
Bulckley-sukuun (viscountätt) 
225 Lorenzin pojan mainittiin olleen aikansa Ruotsin eturivin diplomaatteja Hofberg, Heurlen, Millqvist, Ruberson 1906 
II:324-325 
226 Tällä hetkellä vanhin asuttu linna, jonka vanhimmat osat 1200-luvulta. Kuulunut aikoinaan Natt och Dag-suvulle. 
Linnassa asuu yhä von Rehauseneiden jälkeläisiä, mutta naislinjassa, Lejonhufvud-nimellä. 
227  Elgenstierna 1925 194-195; Viimeinen Ruotsissa asunut von Rehausen suvun jäsen sammui mieslinjalla 1919 ja 
kokonaan v.1925 Carpelan 1958, 867-868 
228 1700-l yli 80% aatelisista valitsi sotilasuran Karonen 2020, 299 
229 Myllyniemi 1990; Soikkeli 1913 
230 Suku on lähtöisin todennäköisesti Saksasta, jonka jälkeen se on kulkeutunut 1500-1600-luvulla Carpelan 1914. 
231Suvun ”kantaisä” Hans Christianin (1681-1741) muutti Turkuun vuonna 1705. Hänen nahkurinpajansa oli pian 
Turkuun savuttuaan syrjäyttänyt paikalliset kilpailijat, kasvanut ja laajentunut ja saavuttanut  johtavan aseman Turun 
nahkurien joukossa.Sinne saapuessaan hänellä oli hallussaan paitsi alansa uutta tietoa ja osaamista myös ruotsin ja 
saksan kielen taito, joka omalta osaltaan helpotti kaupankäyntiä  asiakkaiden kanssa. Nikula 1971, 544, 547. 
232Nikula 1971, 547, kts von Frenckell 1943, 170, 245, 258, 261, 273, 276, 279, 288, 295, 298, 308, 312-313, 322, 328, 
338, 386  
233  1870-luvulle päästäessä alkoi jatkuvan teollisen ja taloudellisen kasvun kausi ja elinkeinoelämä vapautui, joka 
kasvatti porvarien valtaa ja varallisuutta Häggman 1994, 58-62. 
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kahden sukupolven aikana, Richtereillä puolestaan usean sukupolven aikana.234 
Richtereiden suku omisti kartanoita ja Turussa Aurajoen varrella sijaitsevaan Multavierun 
tontin sekä viereiset kolme tonttia, jolle suku rakensi yhden Turun upeimmista 
kaupunkipalatseista. (LIITE 12) Richtereiden talon hulppeudesta kertonee se, että 
samaisessa talossa kokoontui sittemmin Suomen senaatin edeltäjä hallituskonselji vuoteen 
1819 saakka, ja sen juhlallisessa kokoontumishuoneessa säilytettiin keisarin 
valtaistuinta.235 Asunto oli porvaristolle statussymboli, joka konkretisoi yhteiskunnallisen 
nousun ja aseman. 

Kun tietty yhteiskunnallinen asema oli saavutettu, kaikkien lasten ei enää oletettu jatkavan 
yrityksen parissa.236  Suvun menestyksekkäin jäsen oli ehdottomasti huikean sosiaalisen 
nousun tehnyt, oikeustiedettä opiskelemaan lähtenyt Carl Frederik Richter (1782-1858), 
joka pääsi sisälle johtavaan yhteiskunnalliseen eliittiin edeten urallaan Turun 
hovioikeuden presidentiksi. Hänen asemansa yhtenä aikansa vaikutusvaltaisimmista 
senaattoreista heijastui myös seuraaviin polviin.237  Carl Frederik aateloitiin 7.9.1856, 
mutta hän ei koskaan kirjoittautunut sisään ritarihuoneelle. Hänen sisarensa, Elinin isoäiti 
Carolina Sofia Richter (1779-1876), avioitui aatelisen Adolf Gotthard von Rehausenin 
(1770-1852) kanssa. He saivat 11 lasta, joista Christian Adolf Werner (1803-1878), Elinin 
isä, oli vanhin. Elinin äidin puolen isoisä oli Carl Fredrikin ja Carolinan veli Robert 
Richter (1787-1861). Robert Richter oli armeijan palveluksessa, ja Suomen liityttyä osaksi 
Venäjää hän jatkoi uraansa Ruotsin armeijassa kuninkaan itse värväämässä rykmentissä. 
Urallaan hän yleni everstiluutnantiksi. Uransa lopulla hän toimi henkivartiokaartin 
päällikkönä ja asui perheineen Ulriksdahlin linnassa. (LIITE 13) Hän avioitui 
ruotsalaiseen kauppiassukuun kuuluvan Catharina Bergin kanssa, ja he saivat seitsemän 
lasta, joista vanhin tytär oli Aurora Richter (1824-1897), Elinin äiti.238 (LIITE 14) 

 
234 Turkuun saapuneen suvun kantaisän, nahkuritoiminnan käynnistäneen  Hans Christianin (1681-1741) pojanpoika 
Jakob Christianille (1745-1812) myönnettiin porvarioikeudet ja hänet nimitettiin ammattikuntansa oltermanniksi. Hän 
kutsui kuitenkin itseään yhä nahkuriksi, mutta seuraavassa sukupolvessa hänen poikansa alkoi kutsua itseään 
tehtailijaksi. Carpelan 1914; Nikula 1971, 545. 
235 Jakob Christian Richterin  poika Christoffer laajensi suvun omaisuutta omistaen Vääntelän säterin ja Knaapin 
ratsutilan, vesimyllyn ja Birilän tilan Resossa, lisäksi Richterit omistivat mm. ala-Lemun kartanon. mutta asusti lähinnä 
Suikkilan ratsutilalla Maskussa. Hans Gottfrid  rakennutti 1760-luvulla komean kivitalon multavieruun Pohjoiskortteli 
39:n. Talo oli hienompi kuin tavallinen porvarikoti, se oli sisustettu kuten aateliston kodit. Talo valmistui vuonna 1760 
ja huoneita 8 lapsiselle perheelle oli varattu aivan riittämiin, nimittäin 24 kappaletta. Tämä rakennus oli Turun sen 
aikaisista asuintaloista hienoimpia. Joen puolelta se oli kolmikerroksinen ja töyrään nousevalle puolelle tuli kaksi 
kerrosta. Nikula 1971, 546 ;.  Jussila 2004, 100-101; asunnoista statuksen merkkinä. Wolf 2020, 172. 

236 Yksi pojista jatkoi tehtaan johtajana. ks. Samanlaisesta sivistyksellisestä uravalinnasta kauppiasssukujen 
keskuudessa Wolf 2020, 252 
237 Haartmanin toinen sisar avioitui Mannerheimin kanssa ja nämä naimakaupat sitoivat Richterit osaksi  pientä eliittiä, 
jonka kaikki jäsenet työnsä tai avioliiton sitein liittyivät toisiinsa. von Frenckell Ester Margaret 1943, 276; Savolaisen 
mukaan Richter oli Falckin jälkeen 1830-luvun loppupuolella senaatin vaikutusvaltaisimpia jäseniä ennen kuin hänen 
lankonsa von Haartmanin vaikutusvalta alkoi kasvaa. Richterin hän määrittelee kansliatoimikunnassa yhdeksi neljästä 
suosikista yhdessä C.E. Mannerheimin, L. Sackleenin ja M.V. Nordheimin kanssa pitkäaikaisen toimikautensa (15 
vuotta) perusteella. Savolainen 1994, 260; Kalleinen 2001, 30, 51; Savolainen Kansallisbiografia 2001,  Richter, Carl 
Fredrik (1782 - 1858) | SKS Henkilöhistoria (kansallisbiografia.fi) 
238 Richter sukuselvitys Carpelan, 1914, 474. 



61 
 

Elinin isässä, Werner von Rehausenissa (1803-1878) kohtaavat Charlotta Wolffin 
kuvailema perinteisen stabiilin ja perinteisiin nojaavan aatelisluokan ja dynaamisen 
eteenpäinpyrkivän kauppias/porvarisluokan identiteetit.239 (LIITE 15) Hän sai kunnian 
edustaa uutta suuntaa Rehausenin sotilassuvussa. Hän poikkesi suvun perinteestä ja 
sotilasuran sijaan lähti vuonna 1817 yliopistoon opiskelemaan lakia. Tuohon aikaan 
aateliston jäsenten oli helppo luoda varsin näyttävä virkamiesura, sillä kilpailu viroista oli 
vähäistä.240 Harvalla suomalaisella sotilassuvulla oli hallussaan suuria omaisuuksia, joten 
juristin koulutus saattoi näyttäytyä vähävaraiselle aatelisnuorukaiselle väylänä sosiaaliseen 
nousuun.241 Werner pyysi apua urakehitykselleen ätinsä vaikutusvaltaiselta veljeltä, Carl 
Fredrik Richteriltä, 1850-luvulla.242 Enon avusta huolimatta Werner von Rehausen loi 
kuitenkin varsin  tyypillisen virkamiesuran - ainakin enoonsa verrattuna.  Elinin syntymän 
aikoihin Werner toimi Uudenmaanläänin lääninsihteerinä, mutta sai myöhemmin 
arvonimityksen Uudenmaan läänin laamanniksi sekä useita kunnianosoituksia.243 Hän 
toimi sukunsa edustajana valtiopäivämiehenä vuosina 1863–1864, 1867 ja 1872. 
Erotuksena oman sukupolvensa muihin jäseniin hän kerrytti sekä aineellista että 
aineetonta pääomaa. Hän hankki kaupunkiasunnon Bulevardilta ja osoitti oppineisuuttaan 
ja sivistystään kuulumalla Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan, Suomen 
Taideyhdistykseen sekä Vankeinhoitoyhdistykseen.244  Von Rehausenit säilyivät kuitenkin 
yhä osin sotilassukuna: Wernerin veli Claes Gustaf palveli Venäjän armeijassa, samoin 
tämän molemmat pojat, joista nuorempi, Adolf Gustav, palveli myös Mannerheimin 
esikunnassa 1918 sisällissodassa. Wernerin pojista ainoastaan yksi päätyi sotilasuralle; 
muut valitsivat virkamiesuran ja yksi lähti merille. Von Rehausenin suvussa sotilasura 
nähtiin jollain tasolla kutsumuksellisena, ja se kytkeytyi aatelissuvussa ylläpidettyihin 
ihanteisiin.245 Jessica Parland-von Essen on esittänyt tyttärien hyvän koulutuksen 
aateliston strategiana erityisesti sellaisessa tilanteessa, jossa se kokee asemansa uhatuksi. 
Vaikka Parland-von Essenin tutkimus ajoittuu 1700-luvulle, periaate uskoakseni päti myös 
1800-luvulla.246 Elin ja hänen sisarensa sekä serkkunsa, samoin kuin hänen aikoinaan 

 
239 kaupiasluokan identiteetistä Wolff 2020, 49. 
240 1800-l puolivälissä Gymnaasia eli  korkeampaa peruskoulutusta, kävivät lähes pelkästään säätyläistöön kuuluvat 
pojat. Tämä koulu nimittäin avasi ovet yliopistoon, ja esimerkiksi siellä suoritettavaan juristintutkintoon, jota virassa 
vaadittiin. Vasta 1800-l lopulla samoista viroista alkoivat kilpailla myös alempien luokkien edustajat Klinge Matti 
Keisarin Suomi 1997 52-52, Vuorinen Marja 2007 144-145; Ijäs 2020, 436. 
241 Yliopisto-opinnoissa oikeustieteellinen tiedekunta oli tyypillisin aatelisnuorukaisen valinta.  Ijäs 2020, 436; 
Gluschoff , 2008, 87. 
242 Carl Fredrik tosin vastasi pyyntöön ilmoittamalla olevansa jäävi tekemään sisarenpoikaansa liittyviä päätöksiä, ettei 
häntä syytettäisi nepotismista. .Carl Fredrik Richter Werner von Rehausenille 18.1. 1824; von  Fenckell 1943, 245 
243 Werner suoritti tuomarintutkinnon 13.12.1822 ja hänestä tuli Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1822.  Turun 
hovioikeuden ylim. notaari 1825 ja Senaatin talousosaston ylim. kopisti 1826. Hänellä oli Stanislavin risti ja Keisariklta 
saatu kultainen rasia, jossa keisarin nimikirjaimet briljantein koristeltuina Elgenstierna 196; Werner von Rehausenin 
virkatodistus, yksityisarkisto 
244 Werner von Rehausenin jäsenkirjat Finska Konstföreningen jäsennumero 23, 31.10. 1839; Kutsukirje Suomalaisen 
kirjallisuuden Seuran jäseneksi 1863. 
245 Sotilasuran kutsumuksellisuudesta Hakanen, Haikari, Koskinen 2020, 135; Ote M.J. Kaltion vuonna 16.5.1979 
Kaatuneitten muistotilaisuudessa Seinäjoella pitämästä puheesta: "Isäni oli syntyisin ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta ja 
äitini suku oli vanhaa sotilassukua. Näiden ennakkojen, siis syntyperäni perusteella jouduin jo koulupoikana ja 
ylioppilaana taisteleviin riveihin." M.J. Kaltion puhe, yksityisarkisto. 
246 Ilmakunnas viittaa Parland von Essenin ”Behagets betydelser” artikkeliin, Ilmakunnas 2021, 151. 
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pensionaattia käynyt Antoinette-tätinsä, olivat aikakauteensa nähden korkeasti 
koulutettuja.247. 

 

1. PAPISTON KAKSI KENTTÄÄ  
 

1800-luvun kuluessa papiston toimenkuvassa, taustassa ja aatemaailmassa tapahtui suuria 
muutoksia.  Tässä luvussa tarkastelen aluksi papiston kenttää pappisdynastioiden aikana 
verraten sitä tilanteeseen 1880-luvulla. Käytän Bourdieun kenttäteoriaa apunani 
hahmotellessani pappisluokan sisäistä rakennetta ja muutosta.248 Vertailen kenttiä ja 
niiden rakennetta, toimintaperiaatteita ja sääntöjä pappidynastioiden ja 1800-luvun lopun 
aikakausina. Aikatasovertailu tarjoaa hedelmällisen näkökulman papiston kentän sisäiseen 
muutokseen, kentällä etenemiseen ja strategioihin eri aikoina. Tarkastelen kahden eri 
aikakauden papiston kentän kautta ensinnä sitä, miten maailman muuttuessa ympärillä 
myös kenttä ja sillä vallitsevat pelisäännöt muuttuivat. Toisekseen tarkastelen kentällä 
vaikuttavia toimijoita ja heidän strategioitaan eri aikoina painottaen kuitenkin kentän 
toimijoita 1880-luvulla. Kokonaiskuvaa luodessani ja strategioita tarkastellessani vertailen 
toisiinsa kahta kuvitteellista ihannetoimijaa249, talonpoikaistaustaista papiksi opiskelevaa 
ylioppilasta dynastioiden aikaan sekä ensimmäisen polven ylioppilasta 1880-luvulla. 
Luvun lopussa sukellan uuden polven papistoa edustavan Oscar Kjäldströmin kautta 
tarkastelemaan mikrotasolla 1880-luvun alun teologian ylioppilaiden kentän toimintaa. 
Luomani termi uuden polven papisto viittaa 1880-luvulla papiston ryhmän sisältä 
nousevaan muutoshaluiseen, omaa ryhmäänsä sisältäpäin uudistavaan ryhmittymään, 
eräänlaiseen sisäpiiriin. Terminä se ei siis kuvaa koko 1880-luvun papistoa. 
Pappisdynastioiden aikakaudella viittaan yleisesti tilanteeseen ennen tätä, vaikka 
Suolahden tutkimuksesta käy ilmi, ettei pappisdynastioidenkaan kohdalla ollut kyse ollut 
mistään täysin stabiilista ilmiöstä.250   

Käytän Bourdieun kenttäteoriaa apunani myös hahmotellessani virallisen kirkon 
toimijoiden ja vapaakirkollisten toimijoiden suhdetta, ja samat lainalaisuudet toimivat 
myös pienten yhdistysten kuten KFUK:n muotoutumisprosessissa. Tarkastelen 
valokuvien, muistelmien, päiväkirjojen ja kirjeiden avulla Elinin ulkoista habitusta 
säätyläisneitona ja hänen kääntymiskokemuksensa myötä tapahtunutta ulkonaista 

 
247 Todennäköisesti Anna Salmbergs pennsion för unga flickor i Åbo, Westermarck 1917, 34. 
248 Bourdieu 1985 105-110; Bourdieu 1984, 226-256; Bourdieu 1998, 30-31, 43-46. 
249 Olen luonut eräänlaisen ihannetoimijan Gunnar Suolahden 1919, Johannes Björklundin (1939) Mikko Juvan (1960) 
ja Tarja-Liisa Luukkasen (2005) tutkimusten pohjalta.  
250 Käytän termiä pappisdynastiat viittaamalla pääasiassa 1700-luvun ja 1800-luvun alun tilanteeseen. Siitä pystytään 
erottamaan 1600-luvulta alkaen pappisdynastioiden muotoutumisen, vakiinnuttamisen ja hiipumisen vaiheet. Suolahti 
1919. 
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muutosta sekä Oscarin habituksen köyhien pastorina rakentumista.251 Tarkastelen, miten 
aineeton perintö ruumiillistuu sekä erilaisia rooleja, rooliodotuksia ja henkilön suhdetta 
niihin. Miten rooliin kasvettiin, miten sitä tuotettiin ja jäljiteltiin. Miten Elin ja Oscar 
käyttivät habitustaan hyväkseen, ja ilmaisivat muille statuksensa edesauttaakseen 
päämääriään. Ihminen on yhtä aikaa merkitysten kantaja ja niiden antaja. 

 

1.1. PAPISTON KAKSI KENTTÄÄ JA STRATEGIAT 

1.1.1. Kentälle nousun ja siellä säilymisen strategiat pappisdynastioiden 
aikana 

Tarkastelen Bourdieun kenttäteorian kautta pappisdynastioiden ajan ja 1880-luvun kenttää 
ja sillä pelaamista. Tarkasteluni koskee alemmasta yhteiskuntaluokasta kentälle saapuvaa 
ensimmäisen polven ylioppilasta. Tarkastelen hänelle avautuvia mahdollisuuksia ensinnä 
kentälle pyrkimisen, toisaalta siellä toimimisen sekä kentällä aseman säilyttämisen 
strategioiden näkökulmista 

Pyrkimys ylöspäin tavalla tai toisella oli eräs nousevan uuden luokan määräävä piirre.  
Koulutus oli tärkein väylä, jonka kautta yhteiskunnallinen nousu tapahtui.252 Ensimmäinen 
askel nousussa yhteiskunnan rappusilla oli valita strategisesti järkevin nousun väylä ja ala. 
Teologisesta tiedekunnasta muodostui monesta syystä merkittävin ensimmäisen polven 
ylioppilaiden koulutusväylä sekä pappisdynastioiden että 1880-luvun aikana. Monelle 
talonpoikaistaustaiselle maaseudun asukkaalle pappi oli kenties ainoa paikkakunnan oppia 
saanut säätyläinen tai sivistyneistön jäsen, jonka työnkuvasta muodostui jonkinlainen 
käsitys, toisin kuin muista yliopistossa opiskelleiden ammateista. Mikko Juvan kuvaama 
sivistyneistön uskontokriittinen suhtautuminen kirkkoon ja tiettyihin uskonnollisiin 
kysymyksiin ei ulottunut 1800-luvun loppupuolellakaan kansaan, vaan sillä oli yhä 
arvostava ja kunnioittava suhtautuminen pappeihin.253 Opiskeluväylän valintaan 
vaikuttivat myös konkreettiset reunaehdot kuten taloudelliset resurssit: talonpoikais-
käsityöläistaustaisilla ei ollut varaa pitkiin opiskeluaikoihin eikä heillä  näin ollen ollut 
mahdollisuutta tavoitella kaikkein korkeimpia tutkintoja.254 Valintaan vaikutti myös se, 
että jo 1850-1860 luvuilla teologisessa tiedekunnassa käytettiin opiskelukielenä suomea, 

 
251 Täytyy muistaa, että 1800-luvulla valokuviin laitettiin ”parasta päälle” ja esiinnyttiin muodollisten konventioiden 
mukaan. Vastaavasti kuin muotokuvissa, joissa taiteilija saattoi käyttää vapauksiaan, ei valokuviinkaan ole luottamista.  
252 Bourdieu 1998 30-36; Roos 1988, 87-89; Wirilader 1974, 212. 
253 Juva 1960, 156; Wirilanderin mukaan papin ura oli ainoa herrassääty, johon ensipolvenssa ylettiin 1974, 212;  
Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokous 29.1. 1880. 
254Osittain taloudellisista syistä johtuen ensimmäisen polven ylioppilaat myös keskeyttivät tutkintonsa useammin kuin 
säätyläispojat.  Jumaluusopin ylioppilaat olivat myös keskimääräistä yliopistoon saapunutta opiskelijaa iäkkäämpiä 
aloittaessaan opinnot. Tämä seikka sekä niukka taloudellinen tilanne todennäköisesti vaikuttivat myös siihen, että 
opiskelu tähtäsi nopeaan valmistumiseen ja halu jatkaa opintoja korkeampaa tutkintoa varten oli teologisessa 
tiedekunnassa harvinaisempaa kuin muualla yliopistossa. Björklund 1939, 69-83. 
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ja vuonna 1875 tiedekunta oli käytännössä suomenkielistynyt.255 Suomen kieli oli avain 
kenttään: se avasi teologisen tiedekunnan ovet suomenkielisen koulutuksen saaneille 
ylioppilaille, ja kynnys astua sisään tiedekuntaan, jossa puhuttiin äidinkieltä, oli 
matalampi kuin muualle. Molempina aikoina kansan syvistä riveistä nousseita 
lahjakkuuksia myös kannustettiin teologian opiskelujen pariin, ja yhtenä syynä tähän oli 
tarve suomea osaaville papeille, sillä jumalanpalveluksia tuli pitää kansan kielellä.  

Pärjätäkseen ja edetäkseen kentällä papin tuli paitsi hoitaa opintonsa kunnialla myös 
omaksua kentän kulloisetkin säännöt ja ottaa haltuun sen elämäntapa. Dynastioiden ajan 
strategioista tärkeimpänä nostan esiin aineettoman perinnön. Pärjätäkseen 
pappisdynastioiden aikaan ylemmän säätyläistön hallitsemalla kentällä papin tuli hallita 
paikkakunnan valtaapitävien portinvartijoiden eli ylemmän säätyläistön aineeton perintö: 
kieli, tavat ja arvot. Käytännössä uralla eteni helpoiten, mikäli oli syntynyt ylemmän 
säätyläistön jäseneksi ja omasi taloudellista pääomaa opiskella myös ylempiä tutkintoja. 
Ylimpään papistoon kohosivat ne, joilla oli tämä aineeton perintö hallussaan, runsaasti 
sukulaissuhteita, joita saattoi hyödyntää ja hyvät paikalliset verkostot ja suhteet niin 
sanottuihin portinvartioihin.256 Portinvartijoita olivat paitsi ylemmät pappismiehet, myös 
varakas yläluokka. Näiden suojeluksessa muodostui papiston kentän sisäpiiri; ylemmästä 
papistosta koostuva, itseään polvi polvelta osin papiston sisäisten ja laajemmin 
säätyläistön keskinäisten naimakauppojen kautta vahvistava ryhmä.257 Pappisdynastioitten 
aikaan parhaimmat ja rahakkaimmat virat periytyivät näiden naimakauppojen seurauksena 
muotoutuneiden mahtisukujen sisällä. Syntyminen tällaiseen säätyläis- tai pappissukuun 
takasi myös todennäköisimmin pääsyn sisäpiiriin ja turvatun urapolun.258 Suolahti 
korostaa molemminpuolista hyötysuhdetta: kun papiston ja portinvartijoiden arvot ja 
intressit muodostuivat yhteisiksi, ne myös säilyivät suojattuina.259 

Kaikilla ei tätä syntyperästä aiheutuvaa etumatkaa ollut. Papiston kenttä ei ollut 
homogeeninen, vain säätyläisistä koostuva, vaan joukossa oli jo dynastioiden aikaan myös 
rahvaan joukosta ponnistelevia pappeja, joiden tausta vaihteli talonpojista alempaan 
porvaristoon ja käsityöläisiin. Kentälle pääsy vaati tältä talonpoikaistaustaiselta, 
suomenkieliseltä, maalta tulleelta, ensimmäisen polven ryhmältä paitsi lahjakkuutta, myös 
varallisuutta. Verrattuna säätyläistaustaiseen opiskelijaan se vaati myös suurempia 
ponnisteluja, sillä suomenkielisen ylioppilaan tuli opetella opinnoissa käytettävät vieraat 
kielet: yliopiston opiskelukieli oli vielä tuolloin ruotsi. Koska kentän sisäinen hierarkia ja 

 
255 Käytännössä 1850-60-luvuilla yhdistyksen kokouksissa puhuttiin kuitenkin ruotsia, mutta pöytäkirja kirjoitettiin 
suomeksi. Eli tiedekunnassa tuolloin tarvitsi yhä ruotsin kieltä kuten toki yliopistolla myös 1880-luvulla muissa 
tiedekunnissa Luukkanen 2005, 56. 
256 Suolahti 1919, 259. 
257 Arvovaltainen isä avasi portteja sisäpiiriin myös säätyläistaustaiselle sukulaispojalle tai vävylle. Portinvartijoina 
toimivat siis paitsi paikkakunnan säätyläistö, myös kirkkoherrat itse, jotka käytännössä periyttivät viran pojilleen tai 
sukulaisilleen. Suolahti 1919, 30-32. 
258 Suolahti 1919, 270, 1919; Björklund 1939, 28-33; Wirilander 1974, 230-231. 
259 ”pani papeissa enimmin arvoa oman säätynsä ominaisuksille, sekä näitä palkitsemalla ja kasvattamalla koki 
muodostella papiston johtavaa ainesta ei ainoastaan kuuliaiseksi itselleen, vaan myös oman itsensä kaltaiseksi” 
Suolahti 1919, 108. 
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toimintamalli portinvartijoineen suosi säätyläistaustaista pappia, se jarrutti, jopa esti, 
ensimmäisen polven suomenkielisen ja talonpoikaistaustaisen papin nousua kentän 
sisäpiiriin, sen ylimpään luokkaan ja parhaimpiin virkoihin.260 Säätyläistön kulttuuria 
omaksumattomien ja kentällä tarvittavaa aineetonta perintöä vailla olevien 
talonpoikaistaustaisten pappien osaksi jäivätkin alemmat papin virat: kappalaisen ja 
apulaispappien toimet syrjäisimmissä pitäjissä. Mikäli he olivat solmineet 
talonpoikaistaustaisen avioliiton, elettiin pappisköyhälistön maalaispappiloissa monesti 
enemmän talonpoikaiseen tapaan kuin säätyläistön lailla.261 Suolahti huomauttaa, että 
nämä pappissuvut harvoin ylsivät monen polven pappissuvuiksi; alempi papisto ei 
kyennyt välttämättä jatkamaan pappislinjaa edes seuraavaan polveen.262 He jäivät 
vähävaraisina, vääränlaisen aineettoman perinnön omaavina, kielitaidottomina ja kentän 
pelisääntöjä taitamattomina kentän laitamille. Tästä alemmasta papistosta koostuvasta 
ryhmästä muodostui kentältä yhden tai kahden sukupolven jälkeen poistuva ryhmä.  

Riitta Jallinojan tutkimuksessa avioliiton merkitys yhteiskunnan rappusien 
kiipeämisprosessissa korostuu; avioliittoja solmittiin nousevissa luokissa mielellään 
ylöspäin.263 Säätyläistaustaisen papin rouvan kautta saatiin pappissukuihin paitsi 
konkreettista varallisuutta, myös tärkeää aineetonta perintöä. Papin kodissa oli tärkeää 
ylläpitää säätyläistön elintapaa, jotta papisto säilyisi osana säätyläistöä, sillä portinvartijat 
suosivat ensisijaisesti kaltaisiaan erilaisia valintoja tehdessään. Nuori teologian ylioppilas 
saattoi avioliiton kautta päästä suoraan osaksi pappisdynastiaa. Vaihtoehtoja oli useita. 
Dynastioiden aikana yhtenä strategisena etenemisvaihtoehtona oli konservointi eli 
avioituminen vanhaan paikalliseen pappissukuun naimalla edesmenneen kirkkoherran 
leski tai tytär.  Nuori ensimmäisen polven pappi sai näin haltuunsa paitsi edeltävän 
kirkkoherran viran, hän pääsi myös astumaan ”valmiisiin saappaisiin”, paikkakunnalle, 
jossa oli edeltäjän jo valmiiksi rakentama suhdeverkosto.264 Ihannetapauksessa tulevan 
papin rouva – oli hän sitten edellisen leski tai tytär - oli mieluiten suhteellisen nuori, jotta 
hän saattoi saada uuden puolisonsa kanssa perillisiä. Yleensä seurakunnan intresseissä oli 
taata tutun pappissuvun jatkuvuus, joten konservointikäytännön kautta suosittiin sitä 
hakijaa, joka ottaisi vastuulleen edellisen papin perheen elättämisen.265 Hieman vastaava 
strategia toimi sekä dynastioiden että 1800-luvun lopun kentällä varsinaisen 
konservointikäytännön päätyttyäkin. Strategisena pelinavauksena kannatti hakeutua 

 
260 Pappisdynastioiden aikaan talonpoikaistaustasta nousseet kohtasivat sekä urapolullaan että työkentällään paljon 
esteitä, joten ei ihme, että ne nämä talonpoikaistaustaiset suvut jäivät yleensä yksi tai kaksipolvisiksi. Sinne pääsivät 
vain ne, joilla oli runsaimmin sukulaissuhteita, pääomaa älyä ja tarmoa. Suolahti 271, 1919; Björklund 1939, 148-149. 
261 talonpoikaistaustaisella papin rouvalla ei ollut säätyläistön kentällä tarvittavaa aineetonta perintöä, mitä siirtää 
lapsille toisin kuin pappis- tai aatelistaustaisilla papin rouvilla. Lisäksi konkreettinen aineellinen resurssi puuttui:  lasten 
kouluttamiseen ei ollut yksinkertaisesti varoja. Suolahti 1919, 283. 
262 Suolahti 1919, 284, 259, 283-284; ks. Murtorinne 1992, 303. 
263 Jallinoja  2017, 107-108. 
264 Vaikka konservointi viransaannin ehtona poistettin jo 1735, suosittiin sen jälkeenkin papin leskeä elättämään 
suostuvaa ehdokasta. Suolahti 1919, 93. 
265 Suolahti viittaa tutkimuksessaan paikkakunnan ja siellä pitkään vaikuttaneen pappissuvun yhteyteen. Eräänlaiseen 
keskinäiseen aineettomaan perintöön. Suolahti 1919, 109. 
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esimerkiksi apupapiksi varakkaaseen pappilaan, jossa oli vanha sairaalloinen pappi, 
naimaikäinen tytär eikä miesperijää. Avioliitto saatettiin solmia kyvykkään apupapin ja 
papin tyttären kesken papin vielä eläessä. Näin varmistui sukulinjan jatkuminen, mikä 
koettiin myös seurakunnassa tärkeänä.  

Eräs kentällä säilymisen strategioista oli pyrkimys paikallistumiseen sekä ammatin ja 
omaisuuden, kartanon tai pappilan, ”periyttäminen” jälkikasvulle.266 Pappilat, toisin kuin 
kartanot, mutta samoin kuin upseerien virkatalot, eivät olleet käyttäjiensä omaisuutta, vaan 
ne olivat riippuvaisia virasta ja siirtyivät niiden mukana asujalta toiselle. 
Pappisdynastioiden luomisessa käytetyillä strategioilla on paljon yhtäläisyyksiä 
aatelissukujen käyttämien strategioiden kanssa. Esimerkiksi Elinin suvun, von Rehausenin 
”Suomen sukuhaaran”, strategiana oli sijoittua Suomessa yhdelle alueelle: suku asui noin 
300 vuoden ajan Vihdissä viidessä eri kartanossa, ja he pyrkivät jäämään myös 
virkataloihin, jotka sijaitsivat alueella.  Näin he saivat alueella paljon vaikutusvaltaa, 
mutta taustalla oli myös ajatus ja feodaalimuistuma siitä, että upseeri asui samalla alueella 
kuin komppaniansa. 267 Asemaa vahvisti se, että von Rehausenin suvun tyttäret naitettiin 
lähikartanoihin.  

Kun papinvaali otettiin käytäntöön 1730-luvulla, vanhojen pappissukujen asema hieman 
hankaloitui. Valituksi kuitenkin yleensä tuli ”oman kylän poika” tai papille sukua oleva 
ehdokas. Lakia myös tulkittiin tavalla, joka suosi dynastioita; esimerkiksi Pohjanmaalla 
”maan lapset” olivat etusijalla virkoja täytettäessä.268 Pikkuhiljaa tämä johti sukujen 
paikallistumiseen, jopa tiettyjen pappiloiden säilymiseen saman suvun hallussa 
sukupolvelta toiselle. Paikallistumisen strategiaa toteutettiin käytännössä edellä 
mainituilla naimakaupoilla ja konservoinneilla, mutta myös erilaisilla velka- ja 
riippuvuussuhteilla paikallisiin, joiden kautta vahvistettiin pappilinjan jatkuvuus 
sukupolvelta toiselle.269 Kyse oli myös tietynlaisesta aineettomasta perinnöstä ja jopa 
jonkinasteisesta kiintymyssuhteesta papin ja seurakunnan välillä: tuttu suku tuskin lähti 
muuttamaan vanhoja tapoja ja tottumuksia, jotka vuosikymmeniä olivat alueella 
vallinneet. Lisäksi sukupolvelta toiselle periytyvä papin virka takasi sen, että asukkaat 
pitivät pappiloista hyvää huolta.  

 
266Suolahden mukaan paikallistuminen oli  myös papiston pyrkimyksenä, mikäli se oli mahdollista. Tosin heikko 
taloudellinen tilanne vaikeutti esimerkiksi apulaispapin tai kappalaisen mahdollisuuksia kouluttaa pojastaan työn 
jatkajaa. Suolahti 1919, 19,22-23 
267 Kartanoiden ohessa osalla suvun jäsenistä oli upseeriviran mukainen virkatalo, joita he eivät vaihtaneet ylennysten 
mukaan, vaan pyrkivät jäämään Vihdissä sijaitseviin virkataloihin. Rehausenin suvun jäseniä asui Vihdissä 
Tervalammen kartanossa, Tuohilammen kartanossa, Härkälän kartanossa (säteri) Lahnuksessa ja Weikkolan  kartanossa 
(ratsutila)ja  Sepän virkatalossa, Carpelan 1958 867-871; ks myös Soikkeli  1932, Myllyniemi 1990; Muutaman vuoden 
sisällä samassa virassa saattoi olla 7 upseeria, virkataloa ei siis ollut mielekästä vaihtaa kokoajan. Aina ei siis muutettu 
virkatalosta toiseen sotilasylennysten mukaan, vaan jäätiin asumaan ensimmäiseen virkataloon. Eli upseerin koti ja 
upseerin aseman mukainen virkatalo eivät kulkeneet aina käsi kädessä. Wigren 2006,  27 
268 Lain kirjaimessa jätettiin avoimeksi, viitattiinko tällä suomalaisten etuun ruotsalaisiin nähden vai esimerkiksi 
pohjalaisten etuun muihin nähden. Lopputuloksena Pohjanmaalla 1600-luvulla virat ”varattiin” pohjalaisille 
pappissuvuille. Suolahti 1919, 31 
269 Suolahti 1919, 35; Klinge kuvaa Iisalmen ruhtinaskunta teoksessa hyvin dynastia muotoutumisprosessia yhden 
suvun näkökulmasta Klinge 2006; Koskimies-Envall 2016 
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Suolahden mukaan pappisvirka periytyi lähes samassa perimisjärjestyksessä kuin 
kansanomaisen käsityksen mukaan muukin omaisuus. Ensimmäisenä 
perimysjärjestyksessä olivat papin täysi-ikäiset pojat, toisena tyttären tai lesken (uusi) 
aviomies ja kolmantena edesmenneen papin veli, lanko tai serkku270 Pappisdynastioiden 
pyrkimyksenä oli säilyttää asemansa ja paikallistumisen ohessa tärkeimpänä strategiana 
oli saada oma poika työn jatkajaksi.  Se onnistui avioitumalla nuorena ja hankkimalla 
paljon lapsia, joista todennäköisesti osa eläisi aikuiseksi saakka. Pojista ainakin yksi tuli 
saada opiskelemaan teologiaa ja valmistumaan nopeasti. Lisäksi tuli elää itse riittävän 
vanhaksi, jotta aikuistunut poika ehtisi valmistua apupapiksi ja kykenisi jatkamaan isänsä 
työtä pappilassa tämän voimien hiipuessa. Jatkaessaan samassa pappilassa poika elättäisi 
myös vanhempansa ja nuoremmat sisarensa. Turvatakseen poikansa uran, mahdolliset 
vieraat apupapit tai kappalaiset oli raivattava pois oman pojan tieltä.  Tyttärille tuli antaa 
säädyn mukainen kasvatus ja opettaa oikeanlainen tapakulttuuri, jotta he voisivat tehdä 
hyvät naimakaupat. Pappissukujen tyttäret kannatti naittaa ensisijaisesti samalle 
paikkakunnalle, mielellään mahdollisimman vaikutusvaltaisiin säätyläisperheisiin, jotta 
paikalliset verkostot vahvistuisivat sukulaissuhteiden kautta. Toinen vaihtoehto oli naittaa 
tyttäret toisiin mahdollisimman vaikutusvaltaisiin pappissukuihin, jotta heidän kauttaan 
voitaisiin vaikuttaa mahdollisiin portinvartijoihin virkoja täytettäessä. Pappispiireissä 
aviopuoliso löydettiinkin usein ”omien parista”; pappissuvut avioituivat keskenään 
muodostaen paikkakunnille mahtisukuja.271 Tyttären avioliiton kautta saman suvun 
jälkeläisillä olisi mahdollisuus tavoitella myös suvun hallussa olevaa virkaa, ja pappila 
pysyisi edes jossain määrin suvun hallussa, vaikka kirkkoherran sukunimi vaihtuisikin. 
Naimakaupoissa pappispiireihin suosittiin sukulaisia: serkuksia ja pikkuserkuksia272. 
Tämä palveli pappilan säilymistä suvun hallussa, mikäli suvun miespuolisesta jäsenestä ei 
ollut papin viran jatkajaksi. Mikäli omaa poikaa ei ollut, tyttären avioliiton kautta oli 
mahdollista nostaa myös vävy työn jatkajaksi, viran perijäksi ja pappilan haltijaksi. 
Viimeisenä oljenkortena taata suvun jatkuminen samassa pappilassa oli naittaa tytär virkaa 
kärkkyvälle nuorelle apupapille. Tämä naislinjan kautta tapahtunut jatkumo on 
pappissukuja tarkastellessa jäänyt vähemmälle huomiolle.273 

 

1.1.2. Muutos teologian ylioppilaiden taustassa 

Kun verrataan suomalaisen papiston kenttää 1800-luvun alussa kenttään 1800-luvun 
lopussa, voidaan siinä nähdä tapahtuneen huomattava muutos. Pappisdynastioiden 
aikainen kenttä säilyi pitkään muuttumattomana, se nukkui eräänlaista Ruususen unta. 

 
270 Suolahti 1919, 93. 
271 Koskimies-Envall 2016. 
272 Suolahti 1919, 30-32. 
273 Björklund huomioi käytännössä vain mieslinjan, vaikka mainitsee myös naislinjan kautta tapahtuneen jatkumon. 
Dynastioiden verkosto näyttäytyisi vielä nykyistä tiheämpänä ja laajempana, mikäli myös naislinjainen jatkuvuus 
huomioitaisiin. Björklund 1939, 31. 
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Hallitsijan ja kirkon välinen yhteys oli ollut pitkään voimakas; kirkko oli vuosisatoja 
asettautunut voimakkaasti maallisen hallinnon tueksi ja toiminut sen rinnalla. Kentällä 
vallitsi status quo. Tultaessa kohti 1880-lukua yhteiskunnallisten muutosten ja uudistusten, 
modernisaation, teollistumisen ja kaupungistumisen, alkaessa horjuttaa kentän pitkään 
stabiileina olleita rakenteita ja järjestystä, kenttä joutui sekasorron valtaan. Uusi kirkkolaki 
vuonna 1870, kunnan ja seurakunnan ero vuonna 1868, kansakouluasetus vuonna 1866, 
kirkolliskokouksen perustaminen 1870-luvulla ja eriuskolaislain säätäminen vuonna 1889 
olivat kaikki askelia kohti kirkon ja valtion vähittäiseen eroamiseen. Muutos papiston 
kentässä tapahtui paitsi edellä mainittujen ulkoisten muutosten myös kentän sisäisten 
toimijoiden vaihtumisen ja kentällä käytyjen sisäisten taisteluiden seurauksena. 1880-
1890-luvuilla elettiin monellakin tapaa niin poliittista kuin yhteiskunnallisesta 
murroskautta.274 Tultaessa kohti 1800-luvun loppua dynastioiden mahti hiipui: papiston 
pojista yhä harvempi jatkoi ammattia isänsä jalanjäljillä,  pappien tyttäret avioituivat yhä 
harvemmin papin kanssa ja pappien poikien määrä jumaluusopin opiskelijoissa laski 
1800-luvun aikana.275  Vielä vuonna 1853 lähes puolet teologian opiskelijoista oli 
pappisperheen lapsia ja vuonna 1872 peräti 60%, mutta sen jälkeen heidän osuutensa alkoi 
huomattavasti laskea.276 1880-luvun alussa enää 25% teologian ylioppilaista oli 
pappisperheestä ja 1880-luvun lopulla vain 12%.277 Yleisestikin säätyläiskotien pojat yhä 
harvemmin 1800-luvun lopulla opiskelivat teologiaa, sen sijaan heidän tähtäimessään oli 
virkamiesura.278 Luukkaisen mukaan 1880-luvulla kyse oli myös maaseudun ja kaupungin 
välisestä vastakkainasettelusta: Helsingistä ja Viipurista ei pappiskoulutukseen juurikaan 
hakeuduttu.279 

Miksi papin ammatin arvostus ja houkuttelevuus laskivat sivistyneistön silmissä? Syynä 
tähän oli paitsi maailmankatsomuksellinen murros, myös kunnallisuudistuksen, koulu-
uudistuksen ja uuden kirkkolain mukanaan tuoma papiston aseman muutos seurakunnassa, 
papiston kaventunut tehtäväkenttä ja papin ammatin laskenut status. Kirkko ei ollut enää 
samalla tapaa yhteiskunnallinen vaikuttaja kuin aiemmin, vaan se oli erottautunut omaksi 
hengelliseksi organisaatiokseen. Murtorinne kuvaa yleistä kirkollisen tavan murtumista, 
mikä näkyi hänen mukaansa kirkossa ja ehtoollisella käynnin sekä muiden kirkon 
perinteisten toimintamuotojen merkityksen vähenemisenä 1880-luvulla.280 Papin ammatti 
oli myös valinta tietyn maailmankatsomuksen puolesta. Osa sivistyneistöstä ei enää 
katsonut voivansa toimia ammatissa, joka heidän mielestään edusti konservatismia, 

 
274 Murtorinne 1992, 206-214, 297-306; Murtorinne 1978, 269-281; Juva 1969, 9-15. 
275 Björklund 1939, 31-32, 37; Murtorinne 1992, 234. 
276 Luukkanen 2005, 125-127, ks. myös Björklund 1939, 29-32. Luukkanen tarkastelee opiskelemaan tulleita, 
Björklund puolestaan papiksi vihittyjä, mutta suuntaviivat molemmilla samat.  
277 Luukkanen 2005, 129. 
278 Klinge 1978, 3-5; Murtorinne 1992, 234; Björklund 1939, 133-137,156-157,178-179; Wirilander huomauttaa 
toisaalta hengellise herätyksen sysänneen pappiuralle myös säätyläispoikia Wirilander 1974, 196. 
279 Luukkainen 2005, 132; verrattuna varhaiseen pappiskoulutukseen, nimenomaan suuret keskukset (Turku ja Viipuri) 
olivat niitä, joiden ympäristöstä pappiskoulutukseen hakeuduttiin. Suolahti 1919, 35; Pohjanmaalta pappeja saapui 
eniten koko 1800-luvun ajan. Björklund 1939, 39-47. 
280 Murtorinne 1992, 384-386. 
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taantumuksellisuutta ja rakentui tieteen sijaan uskon perustalle. Papin ammatista oli 
muodostumassa yhä vahvemmin kutsumusammatti, jolloin niin sanottuna ”leipäpappina” 
toimiminen koettiin vääränä. Yhtenä syynä voi nähdä myös individualismin nousun: omat 
taipumukset saattoivat ohjata tavoittelemaan muita, maallisia virkoja.281 Lisäksi kyse oli 
myös taloudellisista seikoista; varsinkin alemmissa papin viroissa palkkaus oli 
alkuvaiheessa kehnohkoa siviilivirkoihin verrattuna. Huonontuneet uralla 
etenemismahdollisuudet karkottivat säätyläispojat helpomman leivän perään 
siviilihallinnon puolelle, etenkin, kun aiemmin houkuttimena pappisuralle toiminut 
kaksinkertainen opetusvuosien hyväksi laskeminen poistettiin vuonna 1863. Aiemmin 
opetustyötä tehnyt saattoi tätä hyväksikäyttäen edetä pappisvirassa perinteistä papin 
ammattia harjoittanutta nopeammin.282 Muutoksen jälkeen papinvirkaan oli yhä vaikeampi 
saada oppineistoa. Lisäksi papin etenemismahdollisuudet hyvätuloisiin omiin 
pastoraatteihin oli epävarmaa; nuorille papeille tarjolla oli lähinnä apupapin paikkoja.283 
1800-luvun alussa teologian laitoksella opiskelivat pääosin ruotsinkieliset ja 
säätyläistaustaiset tai pappisdynastioiden jälkeläiset, mutta 1880-luvulla laitoksella 
opiskelevien tausta muuttui. Edellä mainittujen syiden lisäksi tähän vaikutti kentän 
sisäänpääsyyn oikeuttavan avaimen, kielen, muuttuminen ruotsista suomeksi. Pitkälti sen 
myötä muuttuivat myös kentän pelaajat, jotka vaihtuivat tultaessa kohti 1880-lukua 
säätyläispojista ja pappien pojista suomenkielisiin, talonpoikaistaustaisiin, ensimmäisen 
polven ylioppilaisiin: vanha sivistyneistö korvautui nousevalla sivistyneistöllä.284 
Varmasti myös osin opiskelijoiden taustan muutoksen kautta tapahtunut ammatin 
profiloituituminen uskonnollis-, suomenmielis- ja talonpoikaishenkiseksi karkotti 
säätyläispoikia. 

Pohdittaessa habitusta ja sitä, miksi uuden polven pappi toimi kentällä tietyllä tavalla 
meidän on – Bourdieun mukaan - ”tunnettava tie miten hän sinne pääsi ja mistä 
yhteiskunnallisen tilan pisteestä hän liikkeelle lähti. Sillä se tie, jota henkilö asemaansa 
tulee, on kirjoitettu hänen habitukseensa”285. Tässä päästään lähelle kodista saadun 
aineettoman perinnön käsitettä. Oscar on eräänlainen rajatapaus: hänen kotoaan saamansa 
aineeton perintö oli erilainen kuin vanhaan säätyläistöön kuuluvilla, mutta poikkesi myös 
talonpoikaistaustaisista opiskelijatovereistaan. Sisäistämiensä arvojen ja 
tiedekuntatoimintansa puolesta Oscar kuitenkin edustaa tyypillistä uuden polven papistoa. 
Oscar Kjäldström oli syntynyt Porissa mutta kasvanut Turussa ja hän kirjoitti ylioppilaaksi 
Turun Svenska Klassiska Lyseumista vuonna 1876. Oscarista tuli sukunsa ensimmäinen 
ylioppilas. Luonteva jatko opinnoille oli kolkuttaa yliopiston ovea. Opinahjokseen hän 

 
281 Wirilander 1974, 402, 408. 
282 Ennen opettajana toiminut  saattoi siirtyä papin virkaan ja hänelle luettiin  opettustyöhöön käytetyt virkavuodet 
kaksinkertaisena. Näin sivistynyt opettaja saattoi edetä varsin korkealle pappisvirassa, saavuttaa merkittävän aseman 
paitsi seurakunnassa myös yhteiskunnassa. Murtorinne 1992, 195-235; Björklund 1939, 148-149; Wirilander 1974, 257 

283 Björklund 1939, 133-136, 149; Murtorinne 322-323; Åvist 2009, 10. 
284 Termeistä vanha sivistyneistö ja nouseva sivistyneistö mm. Häggman 1994, 23-26. 
285 Bourdieu & Wacquant 1995, 168. 
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valitsi oikeustieteellisen tiedekunnan ja osakunnaksi Länsisuomalaisen osakunnan. Matti 
Klinge on ylioppilaita käsittelevässä tutkimuksessaan huomioinut, että ensimmäisen 
polven ylioppilaista käsityöläis-maanviljelijätaustaiset päätyivät pappis - pedagogisiin 
opintoihin, kun taas kauppiaiden pojat kirjoittautuivat pääasiallisesti lainopilliseen ja 
fyysis - matemaattiseen tiedekuntaan.286 Kesken juridiikan opintojen Oscarille tuli 
sisäinen tarve vaihtaa tiedekuntaa. Hän kertoo Kyyhkyinen-lehdelle kirjoittamissaan 
muistelmissa käyneensä lauantaisin kuuntelemassa kirkkohistorian professori Herman 
Råberghin raamatunselityksiä, mikä osaltaan johti hänen jumalkuvansa ”selkiintymiseen 
ja edistymiseen”. Varsinaista heräämiskokemusta Oscar ei mainitse. Kyyhkyiseen 
lähettämänsä elämänkertomuksensa mukaan hän marssi teologisen tiedekunnan dekaanina 
toimivan Råberghin puheille vaihtaakseen tiedekuntaa. Råbergh haastatteli Oscaria tämän 
kutsumuksesta kysyen: ”Onko tarkoituksenne vaikuttaa Jumalan valtakunnan 
tulemiseksi?”. Oscar ei tuolloin osannut vastata kysymykseen, ja Råbergh ilmoitti, että 
silloin on paras olla tulematta. Oscar vetäytyi takaisin lakikirjojensa pariin, mutta palasi 
myöhemmin samana vuonna uudestaan, vakuutti professorille olevansa tosissaan ja pääsi 
sisälle tiedekuntaan.287 

1880-luvulla ensimmäisen polven sivistyneistö nousi teologian ylioppilaiden 
enemmistöksi.288 Ensimmäisen polven sivistyneistön osuus uusista teologian ylioppilaista 
Oscarin opiskeluvuosina (1879-1883) vaihteli 68-73%. välillä.289  Nopeasti tarkasteltuna 
Oscar edustaisi käsityöläis -talonpoikaisen perhetaustansa puolesta tyypillistä teologian 
ylioppilasta. Oscarin isä oli kuitenkin tehnyt käsityöläisestä taustastaan luokkanousun ja 
saavuttanut uuden aseman arvostettuna laivasuunnittelijana. Siten hän lukeutui 
pikemminkin eräänlaiseen uuteen keskiluokkaan tai alempaan porvaristoon kuin puhtaasti 
käsityöläiseksi.290 Myöskään äidinkielensä puolesta, joka oli ruotsi, Oscar ei vastannut 
tyypillistä 1880-luvun teologian opiskelijaa.291 Lisäksi Oscar oli kaupunkilainen, sitä 
vastoin suurin osa Oscarin opiskelutovereista oli maalta kotoisin. Tosin maantieteellisesti 
Varsinais-Suomesta, jossa hän vietti kouluaikansa, tultiin yleisimmin juuri teologiseen 
tiedekuntaan.292 Oscarin opiskeluaikaa 1880-luvulla voi monella tapaa pitää merkittävänä 
käännekohtana, jolloin teologian ylioppilaiden enemmistöksi muodostuivat 
suomenkieliset, talonpoikaistaustaiset, ensimmäisen polven ylioppilaat.293 Osalla heistä oli 

 
286 Klinge 1978, 3-5; Murtorinne 1992, 234. 
287Kertomuksia on kaksi: suppeampi ja laajempi versio, joita käytän lähteenä. Näistä suppeamman hän lähetti 
Kyyhkyiseen 1950-luvulla. Molemmat ”elämänkertomukset” ajoittamattomia, mutta ajoittunevat hänen 90-
vuotispäiväänsä, hän oli suomen vanhin pappi.  Kjäldström Oscar, elämänkerta Kyyhkyistä varten, suppea ja laajempi, 
Kjäldström-von Rehausen arkisto. 
288 Taulukot Luukkanen 2005, 125, 129. 
289 Taulukot Luukkanen 2005, 130. 
290 Björklundin käyttämän taulukon perusteella hän lukeutuu ns. keskiryhmään. Björklund 1939, 37, 49-51. 
291 Murtorinteen mukaan 1880-luvumlla ¾ tiedekuntaan tulleista opiskelijoista oli suomenkielisistä kouluista. 
Murtorinne 1992, 321. 
292 Björklund tosin tutki syntymäkuntaa, joka Lars Oscarilla oli Pori (Satakunta), mutta pisimpään hän asui Turussa. 
Tosin Pori oli Satakunnan kaupungeista se, josta oli tullut eniten pappeja Björklund 1939, 41. 
293 Tosin 1890-luvun puolivälissä talonpoikaistaustaisten osuus teologian ylioppilaista alkoi vähetä, mutta sitä vastoin 
suomenkielisen koulutuksen saaneiden osuus yhä kasvoi. 1890-luvulla 90% teologian ylioppilaista oli saanut 
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myös voimakas herätystausta.294 Kenttä ei kuitenkaan missään vaiheessa ollut vain yhden 
ryhmän hallussa. Kentän marginaaliryhmät vaihtoivat paikkaa: kun pappisdynastioiden 
aikaan opiskelemaan tuli säätyläisten ohella joitain talonpoikaistaustaisia opiskelijoita295,  
1880-luvulla talonpoikaisen taustan omaavien opiskelijoiden ohella opiskelemaan saapui 
aateliston, työläisten ja kauppiaitten poikia, jotka Oscarin tapaan jäivät puolestaan 
vähemmistöksi.296  

Björklundin tutkimusten mukaan vielä 1800-luvun alussa 62,9%297 papiksi vihityistä 
teologian ylioppilaista oli taustaltaan vanhoihin pappissukuihin kuuluvia tai 
virkamiesperheistä. Suhteellisen suuren ryhmän muodostivat myös talonpoikaistaustaiset 
teologintaimet, joiden osuus oli 18,3% papiksi vihityistä. Kauppias-ja käsityöläistaustaisia 
oli puolestaan 12,9%, ja pienin ryhmä, alle viisi prosenttia, koostui sota-, meri- ja 
työmiestaustaisten perheiden pojista. 1800-luvun loppua kohti pakka oli sekoitettu 
uudemman kerran: pappisdynastioiden perillisiä ja virkamiesperheiden vesoja oli enää 
36,9%, kun taas talonpoikaistaustaisten teologianylioppilaiden osuus oli 
kaksinkertaistunut (37,4%) ja he muodostivat nyt lukumäärällisesti suurimman ryhmän. 
Kauppias- ja käsityöläistaustaisten määrä oli kasvanut hieman ollen 18,3%, mutta sota-, 
meri- ja työmiesperhetaustaisten määrä oli säilynyt lähes ennallaan (7%). Tämä jako antaa 
kenties hieman harhaanjohtavan kuvan, sillä se ei ota huomioon ryhmien sisäisiä jakoja. 
Björklund on määritellyt opiskelijoiden taustaa myös luokan sisällä, jolloin 
keskiluokkaisen taustan (lähinnä talonpoikaisen- ja alemman virkamiestaustan) omaavien 
teologian ylioppilaiden nousu näkyy vielä selvemmin.298  (LIITE 16 ) (LIITE 17) 

Myös Luukkanen on tutkinut teologian opiskelijoiden taustan muutosta, mutta hänen 
materiaalinaan ovat kaikki teologian ylioppilaat, ei vain papiksi vihityt.299 Käyttipä 
vertailussa kumpaa tahansa, Björklundin tai Luukkasen, taulukkoa, on selvää, että 
teologian ylioppilaiden tausta muuttui keskiluokkaisemmaksi ja suomenkielistyi tultaessa 
kohti 1800-luvun loppua. Suomenkielinen koulutus oli useimmiten yhteydessä keski- tai 
alempaan luokkataustaan.300 Teologisesta tiedekunnasta muodostui ensimmäisen polven 
sivistyneistön merkittävä koulutusväylä koko yliopistoon verrattuna: Oscarin 
opiskeluaikana äidinkieleltään suomenkielisten jumaluusopin opiskelijoiden määrä nousi 

 
suomenkielisen koulutuksen, kun koko yliopistolla luku oli vain noin 50% Björklund 1939, 33-39; Murtorinteen mukaan 
1880-l 3/4 teologisen tiedekunnan oppilaista tuli suomenkielisistä kouluista, 1890-l peräti  4/5.Murtorinne 234, 270, 321, 
1992; Luukkanen 2005, 128 
294 Murtorinne 1992, 321. 
295 Varhaiset talonpoikaistaustaiset papit tulivat lounaissuomesta, suomenkielisestä talonpoikaissuvuista. Vaikka opetus 
tapahtui ruotsiksi, oli opiskelemaa meno ruotsinkielisessä talonpoikaisväestössä silti vähäisempää. Nämä suvut jäivät 
usein yksi tai kaksipolvisiksi. Suolahti 1919 14-15; Björklund 1939, 39-62. 
296 1880-luvun alussa ensimmäisen polven lukeneiston osuus oli  (1880-1882) 40% ja loppua kohden (1889-91) 68%. 
297 hieman laskutavasta riippuen 62% Björklund 1939, 37. 
298 Björklund on määritellyt papit ja virkamiehet neljään -, talonpoikaistaustaiset kolmeen- ja  kauppiaat kahteen eri 
luokkaan, joista ensimmäisen kahden ryhmät kaksi ylintä luokkaa edustavat ns. säätyläistöä eli aatelistoa, ylempää 
papistoa ja ylempää porvaristoa. Näin voidaan laskea tarkemmin jako ylä-, keski- ja alaluokkaan; joita termejä 
Björklund itse käyttää. Björklund 1939, 17-18. 
299 Luukkanen 2005, 125-132; ks. Hjelt 1907, 3, 10-15. 
300 Tämä ei kuitenkaan pätenyt aina –kuten ei Oscarinkaan tapauksessa. Ruotsinkieli ei ollut säätysidonnainen, vaan 
myös  työläisiä sekä  torppareita oli äidinkieleltään ruotsinkielisiä.  
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53:sta prosentista 79:n prosenttiin.  Samaan aikaa koko yliopistossa vastaava nousu 
suomenkielisten keskuudessa oli 33:sta prosentista 36:n prosenttiin. 1890-luvun lopussa 
teologian opiskelijoista peräti 91% oli saanut suomenkielisen koulusivistyksen; koko 
yliopistossa vastaava luku oli tuolloin vain 50%.301  

Bourdieun mukaan kentän pelaajien eli toimijoiden oma pääoma ja se, miten sitä 
arvostetaan kentällä, vaikuttaa siihen, miten toimija itse toimii.302 Pappisdynastioiden 
aikaan säätyläistausta ja ruotsin kieli olivat arvokasta pääomaa; ne olivat käytännössä 
avaimet kentälle pääsyyn. Ruotsinkielisellä säätyläispojalla kielellinen ja kulttuurinen 
pääoma oli valmiina hallussa, ja koska esimerkiksi pappien pojille oli käytännössä virka 
”pedattuna”, hänen intressinään oli pitää kenttä ennallaan. Samaan aikaan kentällä toimiva 
suomenkielinen talonpoika joutui opettelemaan ruotsin kielen sekä säätyläistökulttuurin 
ainakin ulkoisilta piirteiltään. Hänen intressinään oli muuttaa kenttää.  

Teologinen tiedekunta oli ensimmäinen suomenkielistynyt tiedekunta. Tosin suomen 
kielen asema teologisessa tiedekunnassa hieman vaihteli vuosikymmenittäin. Suomi 
otettiin käyttöön tiedekuntayhdistyksen pääkielenä ensimmäisen kerran jo 1850-luvulla.303 
Tämä ei johtunut suomenkielistyneistä teologeista, vaan se oli vahvasti fennomaanisen 
aatteen aikaansaamaa. Kentän toimijat eli opettajat ja suurin osa oppilaista olivat tuolloin 
ruotsinkielisiä. Käytännössä pelkällä suomella ei kuitenkaan pärjännyt; tuolloin kaikkien 
yliopistolla opiskelevien tuli osata myös ruotsia, ja olihan suomenkielistenkin  jo 
aiemmissa opinnoissaan ollut pakko omaksua myös ruotsin kieli.304 Yllättävää kyllä, kun 
lupa suomenkieliseen opetukseen oli saatu ja suomenkieliset luennot aloitettu, 
suomenkielisestä pöytäkirjasta tiedekunnassa kuitenkin luovuttiin.305 Näkisin, että tähän 
vaikutti 1860-luvulla ensimmäisten suomenkielisen koulutuksen saaneiden ylioppilaiden 
saapuminen teologiseen tiedekuntaan. Kentän silloiset ruotsinkieliset ”pelaajat” ja 
”portinvartijat” halusivat suojella omia intressejään: ruotsin kielen palauttamisen 
tiedekunnan viralliseksi kieleksi voi nähdä yrityksenä sulkea kentän rajoja 
suomenkielisiltä kentälle pyrkijöiltä. Tiedekunnan sisällä suomen kielen käytön 
lopettaminen ja ruotsin kielen palauttaminen saattoi olla siis linjaveto ruotsinkielisen 
säätyläistaustaisen pappissivistyneistön säilyttämisen puolesta: svekomaanit eivät 
kannattaneet suomenkielisten ensimmäisen polven ylioppilaiden säätykierron 
vauhdittamista. Vastaavaa oman säätyluokan suosimista ja aiemmin olleiden 
erityisoikeuksien suojaamista oli nähtävissä 1800-luvulla myös kadettikoulussa, joka 

 
301Murtorinne 1987, 270; Luukkanen 2005, 128-129; Hjelt 1907 3, 10-15. 
302 Bourdieu 1998, 30-42; Bourdieu 1985, 105-110. 
303 Käytännössä yhdistyksen kokouksissa puhuttiin kuitenkin ruotsia, mutta pöytäkirja kirjoitettiin suomeksi. 
Luukkanen 2005, 56. 
304 Wirilander huomauttaa ennen 1870-lukua monen papiksi opiskelevan ”rahvaanpojan” tulleen umpisuomalaisilta 
seuduilta, jolloin ennen kielen vaihdosta ruotsin kielen opiskelu hidasti opintotahtia ruotsinkielisiin säätyläispoikiin 
verrattuna. Säätyläispojat valmistuivatkin nuorempina kuin talonpoikaistaustaiset. Wirilander 1974, 260. 
305 Luukkanen antaa ymmärtää, että professori ja inspektori, joilla oli suuri valta, pelästyivät ruotsin kielen puolesta. 
Virallisena syynä mm. taloudelliset syyt. Luukkanen 2005, 84-85. 
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valinnoissaan suosi aatelisia.306 Portteja ei kuitenkaan saatu enää suljettua, eikä teologian 
ylioppilaiden saatikka papiston kenttä ei voinut säilyä entisellään. Pierre Bourdieun 
termein kielikysymyksen osalta kentällä käytävän taistelun hävisivät ruotsin kieltä 
kannattavat.307 1870-luvulla suomen kielestä tuli jälleen teologisessa tiedekunnassa 
käyttökieli.308  

Luukkanen pitää syynä suomen kielen käyttöönottoon suomenkielisten teologian 
ylioppilaiden invaasiota, mutta asiaa voi tarkastella myös päinvastoin: jo aiemmin suomen 
kieli oli avannut portit suomenkielisille ylioppilaille.309 Taustalla kielen muutokseen 
vaikutti fennomaaninen ilmapiiri, valtiopäivillä tehdyt linjavedot suomenkielisen 
kansanosan oikeuksista käyttää omaa kieltään sekä tulevan ammatin käytännön 
vaatimukset: papin tuli toimessaan hallita kansan kieli.310 Kentän muuttumiseen 
suomenkieliseksi vaikutti myös portinvartijan vaihtuminen. A.F. Granfeltin siirtyessä 
eläkkeelle, hänen tilalleen dekaaniksi nimitettiin vuonna 1875 eksegetiikan professori 
A.W. Ingman, joka osasi suomea ja edesauttoi kentällä käytettävän kielen vaihtumista 
suomeksi. Vuodesta 1875 lähtien oli tiedekunnassa käytännössä pakko osata suomea, jotta 
saattoi osallistua jumaluusopin ylioppilaiden toimintaan: suomesta tuli yhdistyksen ainoa 
kieli, jopa yhdistyksen pöytäkirjakin kirjoitettiin yksinomaan suomeksi. Opiskelijoiden 
taustan tarkastelu kuitenkin paljastaa, että käytännön sanelema tarve suomen kielen 
käytölle tiedekunnassa syntyi vasta 1880-luvulla, jolloin valtaosa teologian ylioppilaista 
oli suomenkielisiä.  

Teologian opiskelijoiden omassa pääosin suomenkielisessä Kyyhkyinen lehdessä 
julkaistiin kristillistä aihemaailmaa sivuavia tai käsitteleviä juttuja. Lehti ei ollut 
kuitenkaan täysin suomenkielinen, vaan se sai sivuilleen välillä myös ruotsinkielisen 
artikkelin.  Yliopistolla käydyn kielitaistelun kiivaina vuosina 1880-luvulla oli suomen 
kieli teologian ylioppilaiden keskuudessa jo määräävässä asemassa.311 Oletettavasti tästä 
syystä Kyyhkyisen palstoilla kielikysymykseen puuttumista ei tuolloin nähty pappien 
tehtävänä: itse asiassa kielikeskustelu vaiennettiin lehdessä hyvin voimallisesti, ja 

 
306 Kadetiksi halajavan aateliin kuulumattoman tuli olla 10% pätevämmän kuin aatelisen. Ijäs 2020, 344-345  
307 Bourdieu 1985, 105-110; Bourdieu 1986, 478-479. 
308 vuodesta 1872 opettajan virka oikeustieteellisessä ja teologisessa tiedekunnassa edellytti täydellistä suomenkielen 
taitoa ja kykyä antaa opetusta suomeksi. Luukkanen 2005, 114-115. 
309 Etenkin kun ensimmäisen kerran kieli otettiin käyttöön jo 1850-luvulla, kun kentän toimijat olivat ruotsinkielisiä 
Luukkanen 2005 114-118. 
310 Tämä oli teologiantaimien tuli opetella jo opiskeluvaiheessa:  kokouksissaan piti tästedes uskon asioista ja antaa 
raamatunselityksiä kielellä, jota he tulisivat myös käytännön arjessa seurakuntalaisten keskuudessa tarvitsemaan. 
Luukkainen 2005, 85-86, 118. 
311 Ruotsin kieltä itse aktiivisesti käyttävä dekanuskin puhui tiedekunnan kokouksissa suomea. Suomen kielen 
osaaminen oli papin kunnia-asia, kielivirheitä sisältäneestä kirjoittelusta toimitus sivalsi joskus ulkopuolista kirjoittajaa. 
Oscarin opiskeluaikana säätyvaltiopäivillä 1883 papiston edustajat olivat valtaosaltaan fennomaaneja, suomenmielisiä ja 
edustajien keskinäinen keskustelukieli oli pääosin suomi.   Pappissäädyn suomenkielisyyttä- ja –mielisyyttä pidettiin niin 
voimakkaana, että heidän jopa moitittiin tulleen välinpitämättömiksi ruotsinkielisen kansanosan tarpeita kohtaan. 1880-
luvun alussa yli puolet (53%) teologia opiskelijoista oli saanut suomenkielisen koulutuksen, kun koko yliopistolla 
prosentuaalinen osuus oli 33. Vielä merkittävämmäksi se nousi 1890-luvulla, jolloin peräti 90% teologian ylioppilaista 
oli saanut suomenkielisen koulutuksen, kun koko yliopistolla luku oli 50% Luukkanen 2005, 80-86, 114-122, 126-128. 
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kielikiistojen katsottiin kuuluvan ”aineellisten veikkojen asioiksi”312. Vaikka teologian 
ylioppilaan oletettiin hallitsevan suomen kielen, eivät kaikki teologian opiskelijat suinkaan 
olleet sujuvasti kaksikielisiä: Kyyhkyisen palstalla kerrotaan teologeista, jotka antoivat 
aineitaan vaadittua kieltä paremmin taitaville korjailtaviksi tai kokonaan kirjoitettaviksi. 
Tiedekunnan kokouksissa kielenä käytettiin kuitenkin vain suomea, eikä edes pyynnöstä 
suostuttu tulkkaamaan ruotsiksi ”sillä luulisi jo kaikkien ymmärtävän maan kieltä”.313 

Kentän rakenteen ja valtit määrittelevät kunakin hetkenä pelaajien voimasuhteiden tila. 
1880-luvulla suomenkielisen talonpoikaistaustaisen teologian ylioppilaan tilanne kentällä 
oli huomattavasti vahvempi kuin 1860-luvulla, jolloin hän olisi ollut poikkeava 
ruotsinkielisten säätyläisnuorukaisten joukossa. Vuosisadan loppupuolella tilanne oli 
kääntynyt päinvastaiseksi. 1880-luvulla koko papiston kenttä olikin vahvasti 
suomenkielistynyt, ja suomen kielestä oli muodostunut se valtti, jota kentällä etenemiseen 
tarvittiin. Yhtäältä suomen kieli avasi ovet papiston kentälle suomenkielisille, ja toisaalta 
suomenkielistyminen vieroitti ruotsinkielisiä säätyläispoikia teologin uralta, sillä heillä ei 
välttämättä ollut hallussaan suomen kielen taitoa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 
ruotsinkielisen, suomea taitamattoman oli vaikea hakeutua kentälle.  1880-luvulla Oscar 
kuului ruotsinkielisenä opiskelijana jumaluusopillisessa tiedekunnassa äidinkieleltään 
vähemmistöön. Oscarilla oli kuitenkin hallussaan sekä uuden että vanhan kentän valtit: 
hän puhui sekä ruotsia että suomea sujuvasti, ja niiden lisäksi hän oli opiskelut lyseossa 
latinaa. Tulevaisuuden kannalta se tarkoitti käytännössä sitä, että hän saattoi valita 
periaatteessa minkä seurakunnan tahansa. Suomenkielinen, joka ei osannut ruotsia 
riittävästi, joutui toimimaan vain suomenkielisissä seurakunnissa ja päinvastoin.  

 

1.1.3. Uuden ja vanhan sivistyneistön kentät taistelevat 

1800-luvun lopulla papiston kentälle saapunut ensimmäisen polven sivistyneistö ponnisti 
koulutuksen kautta yhteiskuntaluokasta ja ryhmästä toiseen, mutta pääsikö se todella 
sivistyneistön jäseneksi? Tarkastelen Bourdieuta mukaillen uuden, kentälle nousseen 
ensimmäisen polven suomenkielisen ja talonpoikaistaustaisen papiston ja uskonnosta 
vieraantuneen nousevan sivistyneistön314 keskinäistä vastakkainasettelua kentällä 
käytävän taistelun näkökulman kautta. Rajaan tapahtumat vuoteen 1883, sillä vuonna 
1884 Juvan mainitseman ”rajuilman purkauksen” aikaan eli ajankohtana, jona Carl von 
Bergen piti kristinuskoa kriittisesti käsittelevän luennon yliopistolla315, Elin ja Oscar olivat 

 
312 Kyyhkynen 12.10.1882 no.2; Vuonna 1882 toimitus katsoi oikeudekseen puuttua lehden sisältöön, jossa 
kielikysymyksen tiimoilta käytiin varsin vilkasta vuoropuhelua. Se ilmoitti jättävänsä julkaisematta useita kirjoituksia 
ko. aiheeseen liittyen. Kyyhkyinen 30.11.1882 No 7. 
313 Lainaus on Silvanderin kommentti Ereniukselle, joka toivoi käännöstä ruotsin kielelle. Tiedekuntakokous 2.2.1882; 
Kyyhkyinen 28.4.1881 No. 9; 12.10.1882 No. 2; 9.11.1882 No. 6. 
314 Tätä termiä myös Häggmann käyttää Häggmann 1994, 23-26; sivistyneistön suhteesta uskontoon ks. Vuorinen 2001 
138-142 
315 Tämä von Bergenin avoin ”hyökkäys” kristinuskoa vastaan kuten vapaakirkolliset ja luterilainen kirkko sen kokivat, 
olisi voinut olla se tilaisuus  yhdistää rintama yhteistä vihollista vastaan.   
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Hullissa. Oscar Kjäldströmin opiskeluvuodet 1880-luvulla ajoittuvat ajanjaksoon, jona 
pitkään kytenyt kriisi sivistyneistön radikaalin älymystön ja kirkon välillä purkautuu. 
Oscarin tekemä oikeustieteellisestä teologiseen tiedekuntaan ei johtunut ainakaan 
tiedekunnan paremmuudesta, sillä teologinen tiedekunta oli yliopiston tiedekunnista 
huonoimmassa huudossa. Sekä naturalististen että liberaalien aatteiden kannattajat 
moittivat sitä epätieteellisyydestä ja vanhanaikaisuudesta. He myös kyseenalaistivat 
teologisen koulutuksen tarpeellisuuden.316  Säätyläistaustaisten teologien enemmistön 
poistuttua kentältä se oli muutoksen tilassa. Kentän rakenteen muututtua sen uudet 
pelaajat eivät saaneet armoa vanhaan sivistyneistöön kuuluvien silmissä. Kritiikin mukaan 
entinen oppinut sääty oli uusien talonpoikaistaustaisten pappien myötä vain muisto 
entisestään: se ei edustanut seurakunnassaan enää sivistyksen korkeinta tasoa.317   

Jumaluusopin ylioppilaat ja papisto edustivat vanhaan sivistyneistöön kuuluville 
ruotsinkieliselle säätyläistaustaisille ylioppilaille paitsi arvoiltaan vanhanaikaista 
maailmankuvaa, myös uutta nousevaa sivistyneistöä, joka ei kuitenkaan heidän silmissään 
yltänyt samalle tasolle kuin he itse, siis ”todellinen sivistyneistö”. Eroa suomenkielisen 
talonpoikaisylioppilaan ja ruotsinkielisen salonkileijonan välillä vahvistivat sekä 
asenteelliset että käytännölliset raja-aidat: aatteet, keskustelukieli ja erilaiset 
elämäntavat.318 Vanhan yläluokan vesat oli opetettu ajattelemaan sivistyksen olevan osa 
heitä: se oli sosiaalista pääomaa, ja se miellettiin darwinistisessa hengessä 
luonteenpiirteitten ja ”rodun” ohella jopa periytyväksi.319 Vaikka suomenkielisillä 
talonpoikaistaustaisilla oli tutkinto, heiltä puuttui sitä aineetonta perintöä, jonka 
kasvaminen suomenruotsalaisen sivistyneistön parissa tarjosi. Todellinen sivistynyt 
henkilö oli ruotsinkielisen yläluokan mukaan syntynyt oikeanlaiseen perheeseen ja 
kasvatettu tietynlaisessa ympäristössä, jossa hän oli omaksunut ylemmän 
yhteiskuntaluokan arvot ja arvomaailman. Todellista sivistystä ihminen ei saavuttanut 
pelkän koulutuksen keinoin, vaan sivistyksen ensimaku saatiin jo äidinmaidossa. 
Bourdieun mukaan nimenomaan käytöstavoista, elämäntavoista ja ”oikeasta mausta” 
muodostuvat ne tunnusmerkit, jotka erottivat ryhmät toisistaan.320  

Bourdieu korostaa, että pelaajat ovat taipuvaisia toimimaan sen mukaan, miten heidän 
hallussaan olevaa tai heidän ulottumattomissaan olevaa pääomaa kentällä arvostetaan: 
pyrkien joko säilyttämään tai kumoamaan sen merkityksen.321  Kritiikkiä esittäneen 

 
316 Klinge 1978, 4-5; Juva 1960 29-49; Murtorinne 1992, 298-302; Luukkanen 2005, 133-149. 
317 Väitettiin papiston jäävän alakynteen niin nimismiehen kuin tuomarinkin kanssa väitellessään. Juva 1960, 25; Tosin 
pappissivistyksen tasosta oli keskusteltu aiemminkin 1800-luvulla Murtorinne 1992, 33-35; Wirilanderin mukaan 
pappissivistyksen laskusta tosin mainintoja 1700-luvulta ja 1800-luvun alussa Wirilander, 1974, 364-365; Sievänen 
1997, 35. 
318 Klinge 1978, 25. 
319 Luonnontiedettä käytettiin paitsi lyömäaseena mm. aatelia vastaan: sisäsiittoinen aateli oli degeneroitumassa 
idiooteiksi, sitä käytettiin myös perusteena sivistyneistön erityisasemalle. Vuorinen 254; vastaavasti Elinin muistelmat, 
jossa hän puhuu sukupiirteistä korostavat tiettyjen sukuominaisuuksien periytyvyyttä, Kjäldströ ElinLefnadsminnen 
1919; Kts myös Leskelä-Kärki 2006, 328-329. 
320 Bourdieu 18-19, 1998; ks Roos 1988, 17, 20. 
321 Bourdieu 1985. 105; Bourdieu 1986, 226-241. 
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sivistyneistön silmissä teologian ylioppilaat eivät olleet kielensä ja taustansa puolesta 
sivistyneitä, vaan heidät nähtiin maalaisina, oppimattomina, tieteellisestä kehityksestä 
piittaamattomina ja tiedoiltaan taantuneena opiskelijajoukkona. Talonpoikaistaustaisten 
ylioppilaiden maalaisia tapoja, sivistyksen puutetta ja konservatiivisuutta pilkattiin 
avoimesti.322 Ensimmäisen polven ylioppilaista kirjoitettiin lehtiin ivallisia kertomuksia, 
joissa näennäissivistyksen pintasilauksen alta heidän taustansa ja ”todellisen sivistyksen” 
puute aina paljastuivat.323 Papistoa moitittiin muun muassa siitä, että se kansallisaatteen 
sokaisemana asetti suomenmielisyyden varsinaisen jumalallisen tehtävänsä edelle.324 
Myös 1880-luvulla ilmestyneessä kirjallisuudessa papisto esitettiin usein 
epämiellyttävässä valossa.325 Tämä oli sinänsä ristiriitaista, sillä kansanomaisuutta ja 
kansan syvistä riveistä ponnistaneita ylioppilaita, joihin suuri osa jumaluusopin 
ylioppilaistakin kuului, toisaalta myös ihailtiin sivistyneistön keskuudessa: heidän kun 
nähtiin edustavan aitoa suomalaista kansaa. Taiteessa tätä ”oikeaa suomalaisuutta” haettiin 
nimenomaan talonpojista; heidät nostettiin  fennomaanien kulttuuri- ja sivistysprojektin 
keulakuviksi.326 Fennomaaninen liike muodostuikin suomenkielisille ensimmäisen polven 
ylioppilaille eräänlaiseksi ”turvasatamaksi” ja ponnistuslaudaksi heidän pyrkiessään 
sivistyneistön kentälle.327 

Näkisin, että suomenkielisten teologian ylioppilaiden ivaamisessa kyse oli ainakin osin 
samasta ilmiöstä kuin mainitsemani 1860-luvulla tapahtuneen hetkittäisen ruotsin kielen 
tiedekunnan pääkieleksi palauttamisen taustalla: pelko suomenkielisten invaasiosta 
yliopistoon ja sen piiristä nousevasta uudesta suomenkielisestä kilpailevasta 
sivistyneistöstä 328 Tämä ”uusi sivistyneistö” tuli mitätöidä. Se onnistui, kun ensimmäisen 
polven ylioppilaiden omaama aineeton pääoma ja tausta tuomittiin vääränlaisina. 
Talonpoika sopi toki omalle paikalleen pirtin pöydän ääreen ja heinätöihin, muttei 
akateemiseen maailmaan. Konfliktin taustalla oli vanhan ja nousevan sivistyneistön 
pyrkimys määrittää uudelleen omaa asemaa muuttuvalla sivistyneistön kentällä. Vanhaan 
sivistyneistöön kuuluneen näkökulmasta tämä tapahtui mitätöimällä kentälle pyrkivät 
uudet tulokkaat, ensimmäisen polven ylioppilaat.  Uudet tulokkaat eli nouseva 

 
322 Klinge 1978, 4-5; Luukkainen 2005 149-138;  Juva 1956, 114-123; Salonen  1934, 79 ; 27.06.1883   Uusi Suometar 
no 146 
323  Tarina ”Kalle Saukosta”, tynnyrisepänpojasta, teologintaimesta 27.06.1883   Uusi Suometar no 146; Papiston 
väitettiin jäävän alakynteen niin nimismiehen kuin tuomarinkin kanssa väitellessään. Juva 1960, 25; Murtorinne 1992 
234-235. 
324 : ”Kun ylioppilaat lähtevät pääkaupungista pappisvihkijäisille ja tulevat seurakunnan opettajiksi, ovat he 
pakahtumaisillaan kansalaisuudesta. Heidän teologiansa on vasta toisessa sijassa.”.04.06.1884   Hämäläinen no 45. 
325 Canthin ”Hannassa” teologian ylioppilas esitettiin tekopyhänä Canth Minna Hanna 1886; Canth Työmiehen vaimo 
1885; Aho Juhani Papin Tytär 1885; Erkko J.H. Tietäjä 1886; Aho Kalle Epäilijä 1885; aiheesta Juva 1960 36-63; 
Björklund 1939, 169-176. 
326 Valkonen 1983, 6-29, 1983; Valkonen, Valkonen 1983,  6-34; Huhta 2001; Vanhempieni romaani II, Järnefelt 1929, 
235-256; Kokko määritteli kansaan suhtautumisen kaksijakoisena pitäen sisällään ns. jalon rahvaan ja markkinarahvaan. 
Kokko 1998, 44-45 
327 Murtorinne 1978, 272; ks Salmi Niklander2014, 224-225. 
328 Österbladhin mukaan vaikuttaa siltä, että senaatissa suomenkielisten kansakoulujen perustamista hidasteltiin. Toinen 
kuvaava piirre aseman eriarvoisuudesta, oli määräraha, joka annettiin tyttökouluille: ruotsinkielisille (190 052 mk) ja 
suomenkielisille (14 200mk). Österbladh 1933, 170-471, 474; Klinge mainitsee, etteivät svekomaanit pitäneet suotavana 
suomenkielisen ”rahvaan” säätykierron vauhdittamista. Klinge 1978, 17, 26- 27. 
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sivistyneistö pyrkivät puolestaan nostamaan omaa asemaansa kentän sisäisessä 
hierarkiassa. Tämä tapahtui mitätöimällä kentällä vanhastaan vallalla olleet arvot, säännöt 
ja pelitapa sekä luomalla uusi oma ihanne. Käytettäessä vastakkainasettelua ”papisto 
versus sivistyneistö” ei termien käyttö ole täysin ongelmatonta. Papisto oli perinteisesti 
ollut oppinut sääty ja osa säätyläistöä ja sittemmin sivistyneistöä. Tässä yhteydessä on 
myös hyvä muistaa, että papiston sisäinen rakenne oli sekä dynastioiden aikaan että 1880-
luvulla hierarkkinen: papiston kenttä oli voimakkaasti jakautunut niin kutsuttuun 
pappisylimystöön ja köyhään alempaan papistoon. Pyramidin huippu, piispat ja suurien 
seurakuntien oppineet kirkkoherrat, luettiin itsestään selvästi säätyläistön ja sivistyneistön 
kenttään kuuluviksi, sen jäseniksi, kumpanakin aikana. Sivistyneistön kenttä oli siis 
täynnä harmaita alueita, joista yksi oli tässä työssä käsittelemäni ensimmäisen polven 
ylioppilaista nouseva uuden polven papisto.    

Jumaluusopin ylioppilaat ja professorit tiedostivat muutoksen tarpeen teologien 
koulutuksessa ja tavoissa. Kyyhkyisen sivuilla ja viikkokokouksissa pohdittiin myös 
useasti, mitä kunnon papin tulee tietää: riittääkö vain teologinen tietämys ja missä määrin 
maallinen sivistys oli tarpeen? Muutamissa opiskelijoiden laatimissa kirjoitelmissa 
Kyyhkyseen  myönnettiinkin, että osalta teologian ylioppilaita todella puuttuivat 
sivistyneet käytöstavat ja sivistyksen määrä koettiin puutteelliseksi.329  Kyyhkysen sivuilla 
kirjoitettiin että  teologin tuli paitsi tulevan työnsä myös vakaumuksensa tähden olla 
parempi ihminen, ja häneltä myös vaadittiin enemmän kuin muilta [maallisilta].330 Jopa 
Dekaanin tervetuliaispuheessa vastattiin kulttuurikriitikkojen moitteisiin papiston tilasta: 
”… ettei pappi ole saarnamies yksin silloin, kun hänellä on kappa hartioilla ja liperit 
kaulassa, vaan koko hänen elämänsä ja käytöksensä pitää oleman elävän saarnan 
samasta jumalallisesta totuudesta, jota suullaan opettaa; silloin kylvön ajankin täällä 
oikein käyttää ja silloin on kulttuurin sankareilta katkaistu korjauksen syy – he näet, eivät 
halveksi itse totuutta, vaan julistajan siitä poikkeavaa elämää.”331 

Miten vastata hyökkäykseen? Konkreettinen vastaus teologien tiedollisiin valmiuksiin 
kohdistuneeseen kritiikkiin oli komitea, joka perustettiin pappissivistyksen kohentamista 
varten, joka mm. tiukensi tutkimusvaatimuksia ja nosti lähtötasovaatimuksia.332 Komitean 
työn tuloksena tutkintoon liitettiin vuonna 1886 humanistinen esitutkinto sekä perustettiin 
matka-apurahastipendirahasto.333 Naturalistisen maailmankatsomuksen edustajien 
hyökätessä Raamatun oppeja vastaan ”tieteellisesti”, teologit näkivät, ettei sitä vastaan 

 
329 Käytöstapoja kritisoiva kirjoitus liittyy tapahtumaan, jossa teologian ylioppilaille oli kokouksen päätteeksi tarjottu 
jotain ja ahneet ja nälkäiset nuoret miehet olivat rähisseet siitä keskenään, rohmunneet ja kaataneet tuoleja ja lähes 
pöydänkin. Kyyhkyinen 19.2.1880; Lehden kirjoituksissa moitittiin teologien sivistystä tyyliin ”En teolog bör vara 
bildad” A.C:n kirjoitus Kyyhkyinen 31.3.1881 No 7; Vastine 21.4.1881 No 8. 
330 Kyyhkyinen 13.10.1881 No 2; Kyyhkyinen 15.2.1883 No.3. 
331 Dekanuksen tervetuliaispuhe 25.9.1879. 
332 1876 oli asetettu ensimmäinen komitea pappissivistyksen kohottamisen puolesta, sen vaikutus oli kuitenkin varsin 
mitätön. Sitä vastoin kirkkolain uudistuksessa 1870-l pastoraalitutkinnon lisääminen opintoihin elvytti jatko-opintoja. 
Murtorinne 1992, 235: Komitea pappissivistyksen kohentamisen puolesta, ehdotukset 14.02.1881   Waasan Lehti no.12 . 

333 Juva 1969, 92; Murtorinne 1992, 374-375. 
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voinut taistella samoilla aseilla. Teologit määrittelivät tieteen ja kristinuskon eri asioiksi ja 
tulkitsivat kristinuskon olevan tiedettä korkeammalla tasolla.334 Luonnontieteellistä, 
puhtaaseen järkeen pohjautuvaa tutkimusta teologian ylioppilaat pitivät vääränlaisena 
sivistyksenä. Heidän mukaansa tieteellisen tutkimuksen, samoin kuin ihmisen 
maailmankuvan, tuli pohjautua kristinuskon aatteelle.335 Teologian ylioppilaat eivät 
jättäneet kritiikkiä huomiotta, mutta vastausta ei haettu niinkään vasta-argumentoinnin 
keinoin, vaan konkreettisin toimin, jotka lähtivät teologian ylioppilaista itsestään: omalla 
esimerkillisellä elämällään, toimimalla uskonsa mukaan, teologintaimet voisivat todistaa 
Raamatun opetukset oikeaksi.336  

Bourdieu toteaa, että uusien pelaajien kannattaa pyrkiä nostamaan sen pääoman arvoa, jota 
heillä on hallussaan ja saattaa huonoon valoon se pääoma, jota kentän vanhat pelaajat 
omaavat.337 Ensinnä papiston kentän uudet pelaajat tekivät pesäeron kentän vanhoihin 
toimijoihin, ”vanhaan papistoon”. Uuden polven jumaluusopinopiskelijat yhtyivätkin osin 
sivistyneistön kritiikkiin, jossa papistoa syytettiin liiasta kiinnostuksesta maallisiin 
asioihin, kuten maanviljelykseen, laiskuudesta, varsinaisten työtehtävien laiminlyönneistä 
ja siitä, etteivät ”vanhat papit” sivistäneet itseään tai tunteneet kiinnostusta tieteellistä 
kirjoittelua kohtaan.338 Myös konservoinnin he tuomitsivat epämiellyttävänä esimerkkinä 
vanhan papiston maallistuneesta hyötyajattelusta, vaikka tapa olikin jo poistunut käytöstä. 
He moittivat vanhan polven pappeja maallistuneiksi ”leipäpapeiksi”, jotka tekevät työtään 
kutsumuksen sijaan rahan takia. Erottautuakseen ”leipäpappeista” he korostivat omaa 
tosiuskovaisuuttaan ja siveellisyyttään. Tiedekuntakokouksissa ja Kyyhkyinen-lehdessä he 
tuomitsivat myös vanhan polven papiston säätyläistöltä kopioidun elämäntavan.  

Ihannetta tarkasteltaessa ei siis ole olennaista tarkastella vain sitä, mihin pyrittiin, vaan 
myös sitä, mitä vastustettiin ja miksi. Omaa ryhmäidentiteettiä vahvistettiin 
määrittelemällä paitsi se, mitä itse oltiin, myös sen kautta, mitä ei oltu ja miksi ei haluttu 
tulla. Toisin sanoen luomalla ns. viholliskuva, jonka kautta pystyttiin selkiyttämään omaa 
asemaa. Jo Arvid Järnefelt kirjoitti, että ”…voidakseen taistella uusien ihanteiden 
puolesta ja saadakseen niille yleisön kannatusta täytyy ensin tehdä vanhat heidän 
vihollisikseen”.339 Samansuuntainen on Roosin huomio siitä, että luokkaa määrittelee 
pikemminkin yhteinen inhon kohde, viholliskuva, joka monesti on itseä lähellä oleva – 
mahdollisesti omaa asemaa uhkaava tai oman nousun tiellä oleva – luokka. Tämä luokka 

 
334 Kyyhkyinen 11.11.1880 No 7; Murtorinne 1992, 336-338. 

335 Teologian opiskelijoiden mukaan ihmisjärjen korostaminen ja puhtaasti siihen nojautuva ajattelu oli alkusyy 
kaikelle pahalle. Raamattua oli vaikea selittää järjen kautta, sillä Raamatussa oli teologien tunnustuksen mukaan ”paljon 
asioita, joita järki ei ollut kyennyt selittämään”. Tämä ei luonnollisesti tarkoittanut sitä, että Raamattu olisi järjen 
vastaista, vaan sitä, että se toimi eri tasolla, ihmisjärjen ulottumattomissa. Kyyhkyinen 15.4.1880 No .8. 
336Teologian ylioppilaiden mukaan se, etteivät tosiuskovaiset noudattaneet sivistyneistön elämäntapaa tansseineen ja 
huvituksineen tehnyt heistä sivistämättömiä. Kyyhkyinen 11.11.1880 No 7; Kyyhkyinen 21.2.1884 No 2; Luukkasen 
mukaan ”oikeasta uskosta” muodostui ala-luokkaiselle opiskelija-ainekselle identiteetin luomisen väline Luukkanen 
2005, 224-225; Murtorinne 1992, 339-340 
337 Bourdieu 1985, 105; Bourdieu 1998, 35, 246-247. 
338 Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokouksen pöytäkirja 29.1.1880. 
339 Järnefellt 1929, 196. 
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saa edustaa sellaista, ”mitä me emme ainakaan ole.”340 Marja Vuorinen on puolestaan 
tutkinut, miten nouseva porvaristo omaa ryhmäidentiteettiään luodessaan sekä valtaa 
hamutessaan ja kartuttaessaan loi ja käytti hyväkseen viholliskuvaa, joka liittyi silloiseen 
valtakulttuuriin, aatelistoon, ja sen elämäntapaan sekä arvoihin. Vuorisen mukaan 
konflikti tapahtui nimenomaan sivistyneistön kentän sisällä: hänen tutkimuksessaan 
vastakkain olivat nouseva ja jo osin asemansa vakiinnuttanut ei-aatelinen sivistyneistö 
sekä kentän keskiöpaikan jo pikkuhiljaa luovuttanut vanha aatelistokulttuuri. Nousevan 
porvariston kritisoidessa aateliston elämäntapaa ja luodessa omaa ihannettaan se osin 
kuitenkin otti ja säilytti tiettyjä elementtejä aateliston, elämäntavasta ja arvoista. Vuorisen 
mukaan kritisoimalla laskevaa eliittiä nouseva luokka näyttäytyi sen vastakohtana, samalla 
piilottaen ja kieltäen salakavalasti omat intressinsä.341  

Myös uuden polven papisto hyödynsi osin tätä samaa tyhjänpäiväisestä, degeneroituneesta 
ja itsekeskeisestä yläluokasta luotua viholliskuvaa. Tosin se ei vastustanut suoranaisesti 
mitään tiettyä ryhmää sivistyneistön sisällä, vaan laajemmin uskonnosta vieraantunutta 
luonnontiedettä ”jumalanaan pitävää” sivistyneistön osaa, joka saattoi ulottua aatelisten 
ohessa myös porvareihin ja virkamiehiin ja maallistuneeseen papistoon. Tämän 
sivistyneistön käännyttämisyritykset nähtiin teologian ylioppilaiden piirissä toisinaan jopa 
ajan haaskauksena.342 Talonpoikais- tai torpparitaustaiselle ns. vanha sivistyneistö edusti 
etäistä, elämäntavaltaan ja arvoiltaan vierasta ryhmää. Kyyhkyisessä julkaistussa tarinassa 
”Ylhäisen naisen mietteitä” aatelisnainen esitetiin tyhjänpäiväisenä, pinnallisena, 
ulkokultaisena, huvitteluihin keskittyneenä sekä kuollutta tapakristillisyyttä harjoittavana. 
Kirjoittajansa mukaan tarina edusti ”tyypillisen säätynsä edustajan tyypillistä päivää.”  
Vastakkainasettelua eri säätyluokkien välillä korostettiin esittämällä tarinan nainen kansaa 
halveksivana sekä omaa sääty-ylpeyttään ylläpitävänä ryhmänsä edustajana.343 Toisessa 
Kyyhkyisen kirjoituksessa sivistyneistö esitetiin ”viisaudessaan ja tiedossaan 
pöyhkeilevänä”, ja sen jäsenten sivistys Raamatun ja kristinuskon vastaisena ”kuori-
sivistyksenä”.344 Vuorinen painottaa, että viholliskuvaa tarkasteltaessa on pidettävä 
mielessä, että sen rakentuminen oli tarkoitushakuista, mutta toisaalta siinä piili myös 
totuuden siemen. 345 

Tarja Leena Luukkanen arvelee tutkimuksessaan, että uuden polven papiston 
talonpoikaisen tausta oli syynä tieteellisyyden, kirjallisuuden, maallisten huvien kuten 
tanssin tai alkoholin käytön vastustamiseen. Luukkanen näkee ne osana sivistyneistön 
elämäntapaa, jonka talonpoikaistaustaiset pappiskokelaat kokivat vieraana ja sen tähden 
tuomittavana.346 Nähdäkseni asia ei ole näin yksiselitteinen: Kyyhkyisessäkin korostetaan, 

 
340 Roos 1988, 103; ks. Vuorinen 2001, 3, 253. 
341 Vuorinen 2001; Vuorinen 2010, 5. 
342 Kyyhkyinen 2, 23.1882 No.4; 23.3.1882 No 7; 15.2.1883 No 8; 30.10.1884. 
343 Kyyhkyinen 2.11.1882 No 5. 
344 Kyyhkyinen 15.3. 1883 No 11. 
345 Vuorinen 2010, 32. 
346 Luukkanen 2005, 138-145, 214. 
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että alkoholi ja tanssi kuuluivat myös kansanhuveihin347, ja myös vapaakirkolliset, jotka 
1880-luvulla kuuluivat suureksi osaksi vanhaan sivistyneistöön, tuomitsivat näiltä osin 
oman yhteiskuntaluokkansa arvot ja elämäntavan. Kyse oli pikemminkin siitä, mitä asioita 
rajattiin ns. ”oikean kristillisyyden” ulkopuolelle. Näkemykseni mukaan syyt kritiikkiin 
olivat halussa luoda omaa uuden polven uskovaisen sivistyneistön ja pappisluokan ihanne, 
ja yksi vaihe tässä prosessissa oli vastustaa paitsi edellisen kentän, myös laajemmin heitä 
kritisoineen sivistyneistön elämäntapaa.348 Kyyhkyisessä ja viikoittaisissa kokouksissaan 
teologian ylioppilaat  määrittelivät ihannettaan ensin kritisoimalla, vastustamalla ja 
torjumalla pinnallista elämäntapaa, siveettömyyttä, uskonnonvastaisuutta ja uskonnosta 
piittaamattomuutta, jotka he määrittelivät nimenomaan sivistyneistön arvomaailmaan 
kuuluviksi349 Tämän jälkeen he asettivat uudet kriteerit ja määreet, joita seuraamalla 
heidän uusi ihanteensa muotoutui. Pelkkä erottautuminen ei riitä, vaan Bourdieuta 
mukaillen ryhmän tulee erottautua, tulla huomatuksi ja hyväksytyksi ”itsenään”, jotta se 
voittaisi paikan sivistyneistön kentällä.350 Tulevan pappispolven tarkoituksena oli luoda 
uusi ihanne, joka toimisi vaihtoehtona vallalla olevalle ihanteelle; käytännössä vanhan 
säätyläistön ja porvariston elämäntavalle ja arvomaailmalle.  Uuden polven papisto loi 
pääomaansa habituksensa avulla.351 Tämä tapahtui korostamalla heidän omaa 
kulttuuripääomaansa.  Suomen kielen merkitys, oma herännäistausta, kansanomaisuus, 
raittius, siveys ja ”tosikristillisyys” nousivat kentän uusiksi valttikorteiksi syntyperän, 
ruotsin kielen ja säätyläiskulttuuriin kuuluvien arvojen sijaan. 352  

Bourdieun ”oikean maun teoriaa” mukaillen353  edellä mainittujen sivistyneistön kenttien 
välisessä taistelussa lyömäaseena käytetiin oikeanlaista sivistystä. Sekä säätyläistaustainen 
sivistyneistö että uuden polven papisto määrittelivät tahoillaan sivistystä, kokien, että 
nimenomaan oman ryhmän sivistys oli sitä ”todellista sivistystä” ja tuomitsivat 
vastapuolen sivistyksen vääränlaisena pintasivistyksenä. Kun säätyläisille sivistys 
kytkeytyi pitkälti sekä tieteelliseen maailmankuvaan että omaan taustaan, ensimmäisen 
polven teologian ylioppilaat määrittelivät sivistyksen raamatullisen maailmankuvan ja 
siveyskysymysten pohjalta. Siveys-termi  ymmärrettiin tuolloin  laajemmin kuin pelkkään 
sukupuoliseen siveyteen kytkeytyvänä; snellmanilaisilla siveyskäsitteillä sittlich  
(siveellinen) ja  sittlichkeit (siveellisyys) viitataan yleiseen kunnollisuuteen, oikeaan, 
moraaliseen toimintaan, joka sisältää myös itsekasvatuspyrkimyksen.354 Teologian 

 
347 Kyyhkyinen 15.2.1883 No.3. 
348 ks. Nousevan luokan ”hyökkäyksestä” Bourdieu 1984, 244-251, 479. 
349 Kyyhkyinen 23.3.1882 No 7; 12.10.1882 No 2; Kyyhkyinen 15.2.1883 No 8. 
350 Bourdieu 1984, 480. 
351 Habitus määrää sen, miten ihmiset toimivat eri kentillä vahvistaen sitä pääomaa, joka kussakin kentässä on 
arvokkainta. Tarkoituksena voittojen maksimointi ja pääoman kasaaminen . Roos 1988, 101; Bourdieu 1998, 35. 
352 Valttikortin arvo vaihtelee pelin mukaan samoin kuin korttien suhteellinen arvo on erilainen eri peleissä. Bourdieu 
& Wacquant 1995, 126; Murtorinne 1978, 270-271. 
353 Tämä vertautuu hyvin Bourdieun käyttämään oikea ”maku”- käsitteeseen, joka pitää sisällään syntyperän, tavat, 
arvot ja elämäntavan Bourdieu 1985, 142-152; Roos 1988, 20. 
354 Suomen kielessä siivo, siveä ja siveellinen viittaavat siistiin ja puhtaaseen tapaan.  Seppo Virtanen ymmärtää 
Snellmannin siveellisyyden eräänlaisena  itseisarvona, joka määrittyy ja jota tulkitaan kulloisenkin eettisten ja 
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ylioppilaiden keskuudessa sivistys ymmärrettiin pikemminkin siveys-termin alalukuna; 
termejä tosin käytettiin väliin ristiin ja limittäin.355 Siveä ja sivistynyt ihminen tiesi 
asemansa kansalaisena, noudatti kutsumustaan, jonka Jumala oli hänelle antanut, omasi 
kristillisen arvomaailman  ja halusi kehittyä henkisesti ja ruumiillisesti Jumalan 
johdatuksen alla.356 Sivistynyt ihminen oli heidän mukaansa myös aina siveä: tässä 
yhteydessä teologit pohtivatkin, voiko paheiden pesässä vierailleen ”sivistyneen” 
yläluokan jäsenen kohdalla enää puhua sivistyksestä.357.  

Tarkastelen Vuorisen esiin nostaman ajatuksen innoittamana toiseutta ja viholliskuvan 
luomista päinvastaisesta toisin kuin yleensä on tapana. Tavallisesti toiseus nähdään jonain 
itsen ulkopuolisena, negaationa, jota vastustetaan. Toiseus voi kuitenkin olla myös tietyn 
ryhmän kokemus itsestään, ja tämä ajatusmalli sopii hyvin ensimmäisen polven 
sivistyneistöön tai uuden polven papistoon.358 Noustessaan sivistyneistön kentälle he 
kokivat olevansa tulokkaita, ”Toisia”, haastajia ja altavastaajia. ”Toiseuden kokemus” oli 
ymmärrettävä ja perusteltu, sillä ensimmäisen polven ylioppilaat saivat osakseen paljon 
kritiikkiä kentän vakiintuneilta toimijoilta.  Tämä altavastaajan asemasta ponnistava, 
sivistyneistön kentälle noussut ”Toinen” oli samankaltaisessa tilanteessa kuin säätyläistön 
ryhmään noussut porvariston jäsen oli 1800-luvun alussa. ”Toiseutta” ei välttämättä koettu 
pysyväksi olotilaksi, vaan sen uskottiin liittyvän siirtymävaiheeseen, joka edelsi oman 
tilan vakiintumista uudella kentällä ja ajan myötä katoavan. Oscar Kjäldströmin toiseuden 
kokemus liittyi sekä ryhmään, jonka piiristä hän oli noussut, että ryhmään, johon hän oli 
noussut. Uuden polven papisto koki vahvasti olevansa jotain muuta kuin aatelisto, vauras 
porvaristo ja yliopistoälymystö, mutta se pyrki myös  erottumaan itseään lähellä olevista 
ryhmistä, joilla oli samankaltainen tausta.359  

Tarkastellessani tilannetta Bourdieun kenttäteorian kautta sijoittaisin herännäisyysliikkeen 
ja vapaakirkollisuuden papiston kentän reunoille ja osin sen ulkopuolelle, eräänlaisina 
haastajina, vaikka molemmat ulottuivat myös kentän sisälle, papiston piiriin. Tyypillistä 
molemmille liikkeille oli, että ne koskettivat erityisesti alempaa papistoa. Uuden polven 
papisto pyrki erottautumaan myös muista samalle kentälle pyrkivistä, nousemassa olevista 
alemmista ryhmistä: kansakoulunopettajista, herätyssaarnaajista ja kolpotööreistä360. 
Uuden polven papiston silmissä nämä ryhmät olivat heitä alempana.  Kyyhkyisen 
kirjoitusten perusteella nuoret papit kokivat erityisesti kansakoulunopettajat haastajinaan, 
jopa vihollisinaan. 1880-luvun teologian ylioppilaat olivat taustoiltaan kansakoulun 

 
moraalinormistojen kautta.  Virtanen, 2006;  Pulkkinen 1989, 24; Siveellisyys ja siveyskeskustelusta Häggman 1994 
196-197. 
355 ”Muutamia mietteitä sivistyksestä”-keskusteluissa sivistyksen mainitaan johdetun sanasta siveä. Jumaluusopin 
ylioppilaiden viikokokokuksen pöytäkirja 12.2.1880. 
356  Yhteiskunnan ja yksilöiden siveellisyyden ylläpitäjänä nähtiinkin kristinusko ja sen arvot. Kristillisen 
arvomaailman omaaminen ja sen noudattaminen elämässään teki ihmisestä sivistyneen. Jumaluusopin ylioppilaiden 
viikkokokouksen pöytäkirja. 12.2.1880; Siveellisyys ja siveyskeskustelusta Häggman 1994196-197. 
357 Juva 1960, 87; Jumaluusopin ylioppilaiden viikoikouksen pöytäkirja 29.1.1880; 12.2.1880. 
358 Toiseudesta Molarius 1997, 309; Kaartinen 2001, 387-390. 
359 Distinktiosta ryhmän sisällä Vuorio 2001, 20-26, 32-34. 
360 Uskonnollisten lehtien ja kirjallisuuden kauppias 
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opettajien kanssa samankaltaisia, mistä kilpailuasetelma varmasti osin kumpusi. Tämä 
ryhmä oli paitsi vienyt opetustehtävät, jotka aiemmin kuuluivat papeille, myös kilpaili 
papiston kanssa paikallistasolla esikuvan, auktoriteetin ja mielipidevaikuttajan asemasta. 
Papiston aseman heikennyttyä sivistyneistön kentällä se pyrki vetämään rajaa alaspäin ja 
kohottamaan omaa asemaansa mitätöimällä toiset kentälle nousseet tulokkaat. Siveydestä 
tai uskosta ei ollut apua näistä ryhmistä erottautumisessa, toisin kuin suhteessa 
luonnontieteelliseen maailmankuvaan nojautuneen sivistyneistöön, sillä edellä mainitut 
ryhmät jakoivat pitkälti saman uskonnollisen ja siveellisen maailmankuvan kuin uuden 
polven papistokin. Ironista kyllä, teologian ylioppilaat käyttivät näitä ryhmiä vastaan 
samantyyppisiä argumentteja sivistymättömyydestä kuin vanha sivistyneistö 
talonpoikaistaustaista papistoa soimatessaan. Kyyhkysessä erilaisten uskonnollisten 
lahkojen johtajat leimattiin ”oppimattomiksi ja sivistymättömiksi miehiksi”, ja vastaavaa 
kritiikkiä “sivistymättömyydestä” esitettiin myös kansakoulunopettajia kohtaan, joilta 
puuttui yliopistollinen oppi- arvo.361 Tarkasteltaessa lähemmin teologian ylioppilaiden 
mielipiteen muodostusta 1880-luvulla voidaan huomata, että heidän suhtautumisensa 
lahkolaisuuteen oli kauhistelusta huolimatta osin ristiriitainen. Syynä lienee se, että 
monella maalta tulleella teologilla oli kytköksiä erilaisiin herätysliikkeeseen.362  

 
Nojaten 1880-luvun alussa teologian ylioppilaiden oman lehden Kyyhkyisen artikkeleihin 
sekä teologian ylioppilaiden tiedekuntakokousten pöytäkirjoihin tallentuneisiin 
keskusteluihin, tulkitsen  uuden polven papiston määritelleen käännytys- ja valistustyönsä 
kohteet seuraavaan  tärkeysjärjestykseen. Huoli kahden ensimmäisen ryhmän puolesta oli 
teologian ylioppilailla voimakkain. 

1. Langenneet, joilla tarkoitettiin esimerkiksi rikollisia, prostituoituja, juoppoja, 
pelihimonsa riivaamia 

2. Tavallinen kansa ja tapakristityt, jotka kävivät kirkossa ilman kääntymystä tai 
herätyskokemusta. 

3. Pakanat eli uskosta mitään tietämättömät 

4. Uskosta vieraantuneet, joihin kuului yläluokkaa363, ”järkeilijöitä”, harhaoppisia ja 
myöhemmin myös ateisteja ja 1900-luvulla kommunisteja 

Tarja Liisa Luukkasen mukaan teologiylioppilaiden oma kansanomainen tausta vaikutti 
voimakkaasti siihen, että heidän kiinnostuksensa suuntautui fennomaanien tapaan 

 
361 Lahkolaisuudesta Kyyhkyinen 13.4.1882 No 4; Kyyhkyinen 15.3.1883 No 11; . Kyyhkyinen 29.3.1883 No 12 
;Kansakoulunopettajien sivistymättömyydestä . Kyyhkyinen 15.3. 1883 No 11; 21.2.1884; 28.2.1884; Murtorinne 1992, 
210-214. 
362 Kyyhkyseen hyvin lahkolaismielisen kirjoituksen kirjoittanut opiskelija moittii pappeja liian tuomitsevasta 
asenteesta lahkolaisia kohtaan. Papiston kuvailtiin myös kohtelevan lahkolaisia liian tuomitsevasti ja kylmästi. 
Kyyhkyinen 20.4.1882 No 9; Kyyhkyinen 30.10.1879 No 6. 
363 sivistyneistön suhteesta uskontoon ks. Vuorinen 2001, 138-142. 
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kansaan.364 Uuden polven papisto joutui hakemaan tukijoita oman kenttänsä eli 
sivistyneistön ulkopuolelta, mutta toisaalta myös tulokenttänsä eli talonpoikien, 
käsityöläisten ja työväestön piiristä. Tätä osaa kansasta pidettiin esivallalle uskollisina, 
valtiollisista seikoista, tieteistä tai taiteista piittaamattomina. Heille ajateltiin riittävän 
Raamatun sana auktoriteetiksi ilman, että se sitä kyseenalaistaisi toisin kuin osa 
sivistyneistöä. Teologian ylioppilaiden suhtautuminen ”kansaan” oli kaksijakoinen: 
toisaalta ihailtiin sen lapsenomaista uskoa, toisaalta siihen suhtauduttiin alentuvasti kuin 
”pieneen lapseen”.365   Kansa nähtiin pohjimmiltaan hyvänä, mutta vaikutteille alttiina. 
Jumaluusopin ylioppilaiden silmin se nähtiin passiivisena ryhmänä, joka odotti 
kääntymistä ja käännyttämistä. Kirkon ajateltiin nukkuneen Ruususen unta sillä välin, kun 
lahkolaisuus, evankelinen liike sekä erilaiset herätys- ja vapaakirkolliset liikkeet olivat 
saaneet jalansijaa kansan parissa.  

Näkisin, että uskovan sivistyneistön ja uuden polven papiston strategia oli osin sama kuin 
fennomaaneilla, jotka nojautuivat kansaan366, joskin uuden polven papisto koki olevansa 
”kansasta” erityisesti langenneiden ja työväen asialla. 1880-luvulla työväestö nähtiin 
otollisena maaperänä: he eivät tunteneet sitä Jumalaa, jonka uuden polven papisto halusi 
heille esitellä, mutta eivät myöskään olleet vielä tietoisesti kääntyneet uskosta pois. 
Tarkoitus oli paitsi tarjota heille hengellistä pelastusta, myös konkreettisesti puuttua 
heidän elämäntavassaan vallitseviin epäkohtiin.  Puhuttaessa langenneiden ”nostamisesta” 
tarkoitettiin paitsi pelastamisprosessia juoppouden, huoruuden ja muutoin epäsopivan 
elämän kurimuksesta, myös laajemmin sivistämistä ja käännyttämistä kohti sitä 
arvomaailmaa, jota ylempi luokka oli heille kaavaillut. Teologian ylioppilaiden ajattelussa 
liikkuva kansanosa nähtiin alttiina saamaan tartunnan paitsi taudeista, myös huonoista, 
uskonnon ja yhteiskunnan vastaisista aatteista kuten sosialismi, nihilismi, 
emansipaatioliikkeet tai erilaiset lahkolaisuudet.367 Taistelussa siveetöntä elämää vastaan 
valistus ja oikeiden arvojen opettaminen nähtiin konkreettisten tekojen rinnalla tärkeinä 
huonoilta vaikutteilta suojaavina ja ennaltaehkäisevinä keinoina.  

Oliko uuden polven papiston strategiana hyötyä näistä ryhmistä mahdollisesti 
tulevaisuudessa? Jälkikäteen valintaa voi ainakin tarkastella strategia-analyysin avulla. 
Työhön motivoi lähimmäisenrakkaus, mutta tekojen kautta ryhmä oli myös voitettavissa 
uuden papiston puolelle. Nähdäkseni teologian ylioppilaiden laatimassa listassa kyse ei 
ollut siis pelkästään työn kohteista, vaan bourdieulaisittain myös uusien liittolaisten 
hankkimisesta. Kun pappisdynastian aikaan tukea haettiin säätyläistöstä ja sivistyneistöstä, 
ja papiston elämäntapa pyrki noudattelemaan näiden esimerkkiä, muuttui tilanne 1800-

 
364 Luukkainen 2005, 191. 
365 Kansa ja lapset  kuvailtiin eräänlaisen ”alkuihmisen kaltaisena”: viattomina, turmeltumattomina, mutta helposti 
harhaan johdettavina. Heidän uskonsa oli lapsenuskon kaltaista; vilpitöntä ja vailla epäilystä. Kyyhkyinen 19.2.1880 No 
3; ks. palvelijoiden rinnastamisesta lapsiin Ollila 1993, 47. 
366 Vuorisen mukaan nouseva keskiluokkainen kansallismielinen  ei-aatelinen sivistyneistö valitsi ”kumppanikseen” 
kansan, jonka ”suulla se puhui” kansan puolesta ja aatelistoa vastaan samalla ajaen myös omaa agendaansa. Vuorinen 
2010, 31. 
367 Teologian ylioppilaiden viikkokokous 29.1.1880. 
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luvun lopulla, jolloin enää vain uskovainen sivistyneistö oli papiston tukena, ja tästäkin 
ryhmästä vain sen kiihkein, vapaakirkollinen osa. Uuden polven papisto tiedosti oman 
asemansa hataruuden ja epävakauden. Se koki olevansa uhattuna monelta taholta ja 
tarvitsevansa tukea ns. ”nousevien ryhmien” joukosta. Sitä ennen tämä tuleva ryhmä tuli 
”kouluttaa” ja sivistää oikeanlaiseksi, tosikristillisiä arvoja kannattavaksi. Näin uuden 
polven papiston aineeton perintö jatkuisi myös työväenluokan arvoissa. Taustalla oli 
ajatus siitä, että mikäli tämä suuri joukko saadaan omalle puolelle, ollaan vahvoilla eri 
kenttien välisessä taistelussa. Strategiaa luodessaan uskova sivistyneistö ja uuden polven 
papisto tiedostivat itse monella tapaa olevansa jo heikompi osapuoli, mutta 1880-luvulla 
he näyttäytyivät työläisten silmissä vielä kaikkivoipina ja vahvoina ”hengellisinä 
johtajina”. Marjatta Rahikainen kirjoittaa runollisesti: ”Vielä 1890-luvulla sivistyneistön 
aseman himmeäkin loisto riitti häikäisemään työmiesten silmät”.368 Tilanne muuttui 
suuresti 1900-luvun alussa.  

 

1.1.4. ”Uuden polven papiston” ihanteen luominen 

Mielenkiintoista sinänsä oli Råberghin vastahakoisuus ottaa juridiikkaa opiskellutta 
Oscaria sisälle tiedekuntaan. 1850-luvun lopusta lähtien teologian ylioppilaiksi haluavien 
lukumäärä oli vähentynyt, ja sinne oli päätynyt opiskelijoita, joiden ylioppilasarvosanat 
olivat huonompia kuin keskimäärin yliopistossa opiskelevilla.369 Papiksi vihittävien määrä 
oli myös ollut jyrkässä laskussa 1860-70-luvuilla, tosin jälkimmäisellä vuosikymmenellä 
se oli jo aloittanut nousun ”aallonpohjasta”. Vasta 1880-luvulla päästiin papiksi 
vihittävien määrässä jälleen samalle tasolle kuin edellisenä ”huippuvuosikymmenenä”, 
1820-luvulla. Toisaalta tässäkin vaiheessa voidaan puhua pappipulasta, sillä on 
huomioitava samanaikainen huikea väestönkasvu, joka käytännössä tarkoitti sitä, että 
seurakuntalaisten määrä yhtä valmistuvaa pappia kohti kaksinkertaistui 1800-luvun alusta 
1880-luvulle tultaessa.370 Mielestäni ensimmäinen hylkääminen kertoo, siitä, että Råbergh 
portinvartijana painotti nimenomaan kutsumuksen merkitystä papin työssä, ja siitä oli 
tullut merkittävä kriteeri kentälle pääsyssä.371 Tämä kutsumusta korostava tendenssi 
näytteli merkittävää osaa uuden polven pappisryhmän synnyssä. 

 
368 Rahikainen 1990, 150-151. 
369 1873-82 oli yliopistoon otettu 1543 ylioppilasta, joista 37% oli tullut ylioppilaaksi alimmilla, 42% tyydyttävillä ja 
21% korkeimmilla arvosanoilla. Teologiseen tiedekuntaan vastaavana aikana otettuja ylioppilaita oli 526, joista 54% oli 
tullut ylioppilaaksi alimmilla, 42% tyydyttävillä ja 10% kiitettävillä arvosanoilla. Teologinen poisluettuna 
keskimääräinen jakauma oli seuraava: yhteensä 1217, joista oli 33% tullut ylioppilaaksi  alimmilla, 43% tyydyttävillä ja 
24% kiitettävillä arvosanoilla. Björklund 1939, 27; Luukkaisen mukaan samaan aikaan kun suomenkielisten oppilaiden 
osuus teologian ylioppilaista nousi, tiedekunnan opiskelijoiden kokonaismäärä laski ks. taulukko 2005 Luukkanen 126, 
128. 
370 http://www.stat.fi/org/tilastokeskus/vaestonkehitys.html ; Björklund 1939, 119-121; Murtorinne 1992, 33, 233, 321; 
Luukkanen 2005, 95-99, 130. 
371 Kyse on luonnollisesti myös Oscarin kertomuksesta, hän tahtoo myös itse painottaa kutsumuksen merkitystä. 
Vastaavaa ”pääsykoetta” ei muille opiskeluaan aloittaville voitu järjestää, mutta opintojaan vaihtavalle 
”kutsumuskeskustelusta” muodostui avain kentälle pääsyyn. Kjäldström Oscar luonnos; Kääntymyskokemuksen 
merkityksestä ja kutsumuksesta.  Kyyhkyinen 7.10.1880 No. 2; 2.2.1882 No 1; 9.2.1882 No. 1; 30-11.1882 no 7. 
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Råbergh oli merkittävä vaikuttaja teologisessa tiedekunnassa. Hän ohjaili harmaana 
eminenssinä tiedekunnan opiskelijoiden kokouksia, ja syötti niihin keskustelunaiheita ja 
aloitteita, vaikka näennäisesti keskustelun käynnistikin joku opiskelijoista. Mikäli 
keskustelu ei mennyt dekaanin haluamaan suuntaan, hän loppupuheenvuorossaan lausui 
aina Raamattuun tukeutuen viimeisen sanan tai järjesti niin monta äänestystä, että hänen 
kannattamansa asia tai aloite meni läpi.372 Hän ohjaili myös konkreettisesti jumaluusopin 
opiskelijoita opiskelujen ohessa tapahtuvaan sosiaalis -kristilliseen toimintaan. 
Perinteiseen hyväntekeväisyystyöhön myyjäisineen uuden polven papisto, johon Oscarkin 
kuului, suhtautui kriittisesti: ”Mutta köyhistä ja onnettomista kääntää sivistynyt maailma 
kasvonsa. Se tosin panee toimeen laulajaisia, tanssiaisia, näyttämöitä köyhäin ja 
tarvitsevain hyväksi, vaan ei tahdo tutustua heihin eikä heidän kurjuuteensa, vielä 
vähemmin heidän sieluunsa, jonka syvyydestä heille ehkä totuus näkyisi, van todellisuus 
hämmästyttää heitä, he pelkäävät sitä!”373 Erottautuminen säätyläistön 
”puuhasteluhyväntekeväisyydestä”374 tapahtui jalkautumalla itse kurjien keskelle. Aloite 
toimintaan langenneiden parissa tuli näennäisesti teologian ylioppilailta itseltään, vaikka 
taustavaikuttajana näissä lienee ollutkin dekaani Råbergh. Opiskeluaikanaan Oscar piti 
sunnuntaisin “lankeamisvaarassa olevalle tehtaanväelle” raamatunselitystunteja.375 Kyse 
oli mahdollisesti Antipoffin pahamaineisessa vuokratalosta, jossa yhteiskunnan alin kerros 
majoittui. Teologian ylioppilaat pitivät talon lapsille koulua kuudesti viikossa ja 
saarnasivat sunnuntaisin.376 Antipoffin koulutoiminnan kautta lapset saatiin pois kadulta 
kerjäämästä ja mahdollisesta pahanteosta valvottuun ja turvalliseen ympäristöön, jossa 
heille opetettiin työntekoa, tapakasvatusta ja kristillistä arvomaailmaa ettei heistä tulisi sitä 
joukkoa ”josta huora- ja vankihuoneitten asukkaat [tulevaisuudessa] pestataan.”377  

Kyyhkyisen sivuilla kirjoitettiin rousseaulaisessa hengessä lapsesta ”tabula rasana”, 
tyhjänä tauluna, jota rakkaudentäyteisen ja lempeän kasvatuksen keinoin saatettaisiin 

 
372 Siveyskeskustelussa 1881 dekanus Råbergh halusi arvosanojen antamisen jo samalle keväälle, vaikka suurin osa 
oppilasjäsenistä sitä vastusti. Arvosanojen antamisen jälkeen vastalauseista johtuen järjestettiin uusi äänestys, jolloin 
äänestystulos oli arvosanoja antamista vastaan. Dekanus ilmoitti avoimesti ihmettelevänsä tulosta ja sanoi jäsenille 
mielipiteensä extra protocollum (jota ei siis näy pöytäkirjoissa). Päädyttiin siihen, ettei arvosanoja virallisesti annettu. 
Syyskuussa dekanus Råbergh otti tapauksen uudestaan esiin vedoten lehdissä käsitellyn siveettömän papin (Öller) 
tapaukseen ja antoi ymmärtää oppilaiden velvollisuuden olevan toisilleen siveellisyys arvostelun antamisen. Arvosanoja 
annettiin jatkossa. Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirjat kevät ja syksy 1881.  
373 Kyyhkyinen 15.2.1883 No 8. 
374 Perinteinen säätyläisrouvien harrastama hyväntekeväisyys leimattiin ”puuhasteluksi”, vaikka sillä oli myös todellista 
merkitystä hyväntekeväisyydestä mm.Ramsay  1993, Alexandra; Pulma 29-45, 63-67, 86-87; Markkola  2002, 148-160 
375 Tarkkaa tietoa, mistä tehtaasta on kyse ei ole. Yksi vaihtoehto on Borgströmin tupakkatehdas, jossa oli töissä paljon 
nuoria naisia, ja puhuttiin, että siellä toimi usea sivutoimisesti myös prostituoituna. Tämä saattaisi viitata myös 
Antipoffin taloon. Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 30.6.1883. 
376 Koulun opetustunnit jakaantuivat seuraavasti: kolme päivää viikossa opetettiin ruotsiksi ja kolme suomeksi eli 
kutakin kieliryhmää opetettiin kaikkiaan 12 tuntia, joista peräti puolet käytettiin uskonnonopetukseen. Opetusta  
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ruotsiksi ja tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin(!) suomeksi Morgonbladet no 
27 03.02.1879   Toisessa lehdessä suomenkielinen opetus mainitaan pidettäväksi lauantaisin Suomalainen Wirallinen 
Lehti no 16 06.02.1879   
377 Kyyhkyinen 14.10. 1880 No 4. 
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muokata halutun kaltaiseksi.378 Sivistyttyään ja opittuaan työelämässä tarvittavia taitoja 
työväestön lasten uskottiin tulevaisuudessa kykenevän itse auttamaan itseään.379 Myös 
Oscar allekirjoitti kyseisen ajatuksen, jota hän myöhemmissä toimissaan nosti esille.380  
Antipoffin opetustyön ohessa osa teologian ylioppilaista piti Katajanokan vankilassa 
hartaushetkiä vangeille ja vuodesta 1885 teologian ylioppilaat pitivät asuntolaa 
tehdastyöläis- ja käsityöläispojille.381  

Jumaluusopillisessa tiedekunnassa muotoutui erilaisia verkostoja ja kenttiä kenttien 
sisälle. Yhden verkoston muodosti teologian ylioppilaiden oma lainarahasto, josta 
opiskelija saattoi omiin nimiinsä nostaa lainaa opiskelutovereiden taatessa lainan. 1880-
luvulla lainarahastossa tapahtui useita väärinkäytöksiä, mikä vaikutti myös opiskelijoiden 
väleihin.382 Verkostoja pyrittiin luomaan teologisessa tiedekunnassa toverien keskuuteen 
tietoisesti. Kaikille teologian opiskelijoille tarkoitetussa tiedekuntayhdistyksessä 
kokoontumisten tarkoituksena oli tehdä päätöksiä tiedekunnan yhteisistä asioista ja 
tutustua keskustellen tutustua Raamattuun ja uskonnollisiin kysymyksiin mutta myös 
toinen toisiinsa ja muodostaa ”kamratenkrets” eli toveripiiri, jonka tarkoitus oli kestää 
taivaaseen saakka.383  Vuonna 1884 ehdotettiin myös vapaamuotoisempien klubi-iltojen 
viettämistä – luonnollisesti ilman alkoholitarjoilua - jotta tiedekunnan jäsenet oppisivat 
tuntemaan toisensa paremmin.384 Tähän saattoi olla syynä tiedekunnan jäsenten 
eripuraisuus ja 1880-luvun alussa tapahtunut kahtiajakautuminen, jota klubi-illoin 
yritettiin korjata .  

Kolmas verkosto muodostui jumaluusopin ylioppilaiden lehden Kyyhkyisen toimituksesta. 
Oscar osallistui lehden toimittamiseen kevätlukukaudella 1881.385 Kyyhkyinen oli tärkeä 
vaikuttamiskanava teologian ylioppilaiden keskuudessa. Muutamasta henkilöstä koostuva 
toimitus valittiin opiskelijoiden keskuudesta joka lukukausi. Pääasiassa toimitus kirjoitti 
sisällön Kyyhkyiseen, mutta juttuja lehteen sai tarjota kuka tahansa.386  Sananvapauden 
teema olikin aika olennainen Kyyhkyisen yhteydessä, vaikka epäilemättä itsesensuuria 
käytettiin, koska tiedettiin myös professorien lukevan lehteä. Periaatteellisella tasolla 
opiskelijoiden oman lehden palstoilla saatettiin kuitenkin käsitellä varsin vapaasti 
päivänpolttavia kysymyksiä kuten naisasiaa, eriuskolakia, herätysliikkeitä, nihilismiä, 

 
378 Kyyhkyisen ”Barna-tro” artikkelin mukaan lapsi oli hyvä maaperä uskonnolliseen käännytystyöhön, sillä lapsi ei 
osannut vielä kyseenalaistaa.  Kyyhkyinen 11.11.1880 No 7; Kyyhkyinen 19.2.1880 No 3;  Rousseau 1933, 38, 128; ks. 
Topelius 1939, 61, 76 
379 Pulma 1990, 181-182; Luoto 1998, 21; Suomalainen Wirallinen Lehti no 32 08.02.1883; Satakunta no.39 
03.04.1890  . 
380 Prostituoiduilta ei veloiteta maksua sairaalassaolostaan ja Oscar ehdotti, että he ompelisivat ja korjaisivat vaatteita 
hoitonsa vastineeksi. LOK sairaalapastorin  päiväkirja 1896 II 31.1.1896; 18.2.1896. 
381 Vankilassa hartaushetkiä oli alettu pitää jo 1870-luvulla  Luukkanen 2005, 190-191.; asuntolasta Jalovaara 2015, 57. 
382 Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja 10.2.; 12.2.1880; Kyyhkyinen 19.10.1882 No 3. 
383 Kyyhkyinen 30.9. 1880 No 1. 
384 Jotta yliopiston sääntöjä noudatettaisiin, ehdotettiin, että myös professorit saapuisivat klubi-iltoihin. Kyyhkyinen 
30.10.1884 No 10. 
385 Riippa, Kjäldström, Havonen ja Reini. Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokous 27.1.1881  
386 Kirjoittajien tunnistaminen jälkikäteen on vaikeaa, sillä vain osa kirjoittajista käytti edes etukirjaimiaan ja jutuista 
osa tehtiin nimimerkin takaa. Oletettavasti muut oppilaat todennäköisesti tunnistivat henkilöt kirjoitusten  takana. 
Toimituksen kokoonpanon perusteella voi päätellä vain osan kirjoittajista. 
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sosialismia, sekä kirkon ja valtion suhdetta, jotka virallisesti julkaistavassa lehdessä 
olisivat kenties joutuneet taas toisenlaisen sensuurin kouriin. Lehden sensuuri koskikin 
pikemminkin asioita, joita lehden linjasta päättävä toimitus ei hyväksynyt.387 Toimitus388 
esimerkiksi hyökkäsi varsin voimakkaasti nimimerkin taakse suojautunutta kirjoittajaa 
vastaan, joka Kyyhkyisen palstoilla oli uskaltautunut arvostelemaan ”ulkokultaisia” 
uskonveljiä.389 Toimitus edusti siis myös eräänlaista portinvartijaa, joka pyrki 
määrittelemään lehden linjan ja poisti ei-toivotut ja toimituksen jäseniä kritisoivat 
kirjoitukset.390  Vaikka Kyyhkyisessä julkaistiin ihannoituja kuvauksia siitä, millaista oli 
olla ”pyhän veljeskunnan”391 jäsen, toverihenki rakoili Oscarin opiskeluvuosina. 
Henkilökohtaisuuksiinkin menevät pisteliäät kirjoittelut   Kyyhkyisen palstoilla olivat vain 
pintasärö toveripiirissä. Todellinen kahtiajakautuminen laajemmassa muodossa oli 
käynnissä.  

Tärkeä rajanveto teologian ylioppilaiden kentän sisä- ja ulkopiiriin oli raittiuskysymyksen 
ympärillä käyty keskustelu tiedekuntakokouksissa ja Kyyhkyisen palstoilla. Jo vuonna 
1879 oli keskusteltu raittiusseurasta yleisellä tasolla, mutta varsinaisesti raittiuskeskustelu 
aktivoitui teologian ylioppilaiden viikkokokouksessa 23.2.1882 pastori Elis Bergrothin 
pidettyä vierailuluennon raittius-aiheesta.392 Bergroth ehdotti papeille ehdottoman 
raittiuden vaatimusta, jotta he voivat olla ”esimerkkinä niille heikoille, jotka eivät 
ymmärrä erotusta kohtuuden ja liiallisuuden välillä.”393 Luennon päätteeksi hän pyysi, että 
ne tiedekuntalaiset, jotka ovat vakuutetut perinpohjaisen raittiuden välttämättömyydestä, 
perustaisivat keskuudessaan seuran tämän aatteen toteuttamiseksi.394 Tämä oli sinänsä 
mielenkiintoinen ulkopuolinen keskustelunavaus, sillä sekä tuohon aikaan sekä professorit 
Gustaf Johansson että Råbergh suhtautuivat ehdottomaan raittiusaatteeseen epäillen, jopa 

 
387  A.C:n kirjoitus Kyyhkyinen 31.3.1881 No 7; Vastine 21.4.1881 No 8 ; 28.4.1881 No 9; 26.10.1884 No. 4 
388 Toimitus oli periaatteessa nimimerkki itsekin, mutta sen kokoonpano oli opiskelijoiden tiedossa ja mikäli toimitus 
hyökkäsi jotain vastaan,  kirjoitti se nimimerkillä ”toimitus” mikäli kaikki toimituksessa olivat samalla kannalla tai sitten 
toimituksen jäsenet allekirjoittivat kukin erikseen vastalauseensa. 
389 Kyyhkyinen 21.4.1881; 28.4,1881; 9.11. 1882 No 6; 28.2.1884 No 3 ; Kyyhkyinen 6.3. 1884 No 4 
390  Erääseen kiivaaseen kirjoitteluun osallistui myös yleensä vaiti pysyvä puhtaaksikirjoittaja, joka muistutti, ettei 
Kyyhkyisellä ole sensuuria, vaan ”toimituksen” tehtävä on kirjoittaa ja pyytää juttuja. Mikäli toimituksella olisi vapaus 
sensuroida ei-toivottuja tekstejä, tulisi sananvapaus kukistetuksi. Tähän toimitus A.M. Havonen, J.Reini ja Lars Oscar 
Kjäldström -allekirjoittaneiden mukana myös Lars Oscar Kjäldström- kirjoitti vastineen:”Täten kiellämme Kyyhkyisen 
puhtaaksikirjoittajan E.Silvanderin Kyyhkyiseen kirjoittamaan mitään poleemisia kirjeitä, joita toimittajat eivät ole 
ensin hyväksyneet”. Toimitus myös eräässä riidassa sivalsi julkaisevansa jutun ”kielivirheineen päivineen” Myös 
Vuonna 1882 toimitus katsoi oikeudekseen puuttua lehden sisältöön, jossa kielikysymyksen tiimoilta käytiin varsin 
vilkasta vuoropuhelua. Se ilmoitti jättävänsä julkaisematta useita kirjoituksia ko. aiheeseen liittyen. Kyyhkyinen 
28.4.1881 No 9; Kyyhkyinen 30.11.1882 No 7. 
391 ”heligt bröderskap” Kyyhkyinen 30.9. 1880 No 1. 
392 Esitelmän otsikko oli ”Onko perinpohjainen raittius välttämätön” Tosin jo vuonna 1879 oli kokouksessa keskusteltu 
raittiusseurasta yleisellä tasolla. Suhtautuminen oli tuolloin epäileväinen. Raittiusseuroja ei tuomittu, mikäli ne toimivat 
kristillisellä perustalla. Jumaluusopin ylioppilaiden viikokokokuksen pöytäkirja 2.10.1879. 
393 Bergrothin puhe tiedekuntakokouksessa 23.2.1882. 
394 Teologian ylioppilaiden viikkokokous 23.2.1882; Luukkainen 2005, 232. 
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kielteisesti.395 Kuvaavaa on, että 1853 perustettu raittiusliike oli tuolloin nimeltään 
”Kohtuuden ystävät”.396  

Raittiuskeskusteluissa Oscar esitti ensi kertaa, että juoppouden estäminen on uskon, ei 
ulkomoraalin asia.397  Puheenvuorossaan hän totesi, että tosiuskovaisen tulisi olla 
ehdottoman raitis pelastaakseen toisia.398 Mahdollisesti hän oli kirjoittanut myös 
Kyyhkyiseen kirjoituksen ”Sananen raittiudesta”. Siinä esitettiin, että papin tulee olla 
ehdottoman raitis – kohtuus ei riittänyt. Jutussa tehtiin selväksi ero raittiutta kannattavan 
ja alkoholista kieltäytyvän eli absolutistin välillä. Nähtiin, että papisto kieltäytyessään 
alkoholista toimisi esimerkkinä kansalle: ”jos pappi juo, juo kansa myöskin”.399  Samassa 
jutussa myös raittius ja isänmaallisuus kytkettiin yhteen. Nautintoaineet  yhdistettiin paitsi 
säätyläistön ”ylellisyyteen”, myös kansan paheisiin sekä yleiseen turmeltuneisuuteen.400 
Jumaluusopin ylioppilaat suhtautuvat raittiusaatteeseen positiivisesti, mutta heille itselleen 
esitettyyn absolutismin vaateeseen hyvinkin ristiriitaisesti.401 Ensimmäisinä täysraittiuteen 
sitoutuivat Kjäldström, Dahlström, Braxen, Thauvon, Smolander ja hieman empien 
Olsoni.402  Muutama opiskelijoista – esimerkiksi Oscar - meni raittiuskeskustelussa jopa 
niin pitkälle, että oli valmis luopumaan teestä ja kahvistakin403. Myös tupakanpoltto 
nähtiin paheena, vaikka tiedekunnan kokouksissa jotkut tupakkaa tupruttelivatkin.404 
Monen kokouksen ajan jatkuneen raittiuskeskustelun päätteeksi 30.11.1882 alustajana 
toiminut civis Dahlström asetti pöydälle paperin, johon raittiusseuran perustamista 
kannattavat saisivat kirjoittaa nimensä.405 Todennäköisesti mitään raittiusseuraa ei tässä 
vaiheessa vielä syntynyt, mutta aatteen innoittamat teologian ylioppilaat toivat asian esiin 
myös osakuntakokouksissa.406 Raittiuskeskusteluissa alettiin piirtää rajaa tosiuskovaisten 

 
395 Johansson säilytti epäilynsä ehdotonta raittiusliikettä kohtaan vielä sen tulevana ”kulta-aikana” 1890-luvullakin, 
vaikka antoikin sen puolesta myös positiivisia lausuntoja. Råberg oli itse ns. kohtuuden ystävä.  .Juva 1960, 206; 
Murtorinne 1992, 343-344.; Luukkainen 2005, 230 
396 Seura oli alkujaan nimeltään Raittiuskirjasten toimikunta, vuonna 1860 sen nimeksi tuli Kohtuuden Ystävät.Vuonna 
1884 seura muuttaa nimensä Raittiuden Ystäviksi.  
397 Raittiuskeskustelu Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja 9.11.1882. 
398 Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja 9.11.1882. 
399 Asiaa lähestyttiin myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta: nähtiin alkoholin vaarat kansalle sekä siitä aiheutuvat 
kulut yhteiskunnalle Alkoholi aiheutti kirjoittajan mukaan rikollisuutta, köyhyyttä, väkivaltaa ja paleltumiskuolemia ja 
niistä johtuvia kuluja yhteiskunnalle. Kyyhkyinen 9.3.1882 N.o 5 Artikkeli ”Sananen raittiudesta” Kyyhkyinen 9.3.1882 
No 5  12.4. 1883 No 4 ”Kehoitus juomarille”-runo; 14.2.1884 No 1. 
400 Kyyhkyinen 12.4. 1883 No 13; Alkoholin ohessa muutkin nautintoaineet nähtiin ylellisyytenä ja  ”Jumalalle 
vieraina”, Alkoholi oli pahe, joka vieraannutti Jumalasta: ” ”Juomarin ei pidä perimän taivaan valtakuntaa” Kyyhkyinen 
12.4. 1883 No 13 
401 viittaan raittiusaatteeseen, jonka sisällä myös kohtuullinen käyttö oli mahdollista. 
402 Absolutismia kannattivat mm. Dahlström, Braxen ja Kjäldström, jotka olivat myös raittiusseuran perustamisen 
kannalla, Olsoni empi. Raittiuskeskustelu tiedekuntakokouksessa Jumaluusopin ylioppilaiden viikokokokuksen 
pöytäkirja 9.11. 1882 16.11 1882 
403 Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja 9.11. 1882; Sandelin vastusti absolutismin ajatusta ja 
ehdotti, että samantien tulee luopua kaikista nautintoaineista: kahvista, teestä ja tupakasta. Kuin vastauksena tähän 
Kjäldström lopetti myös näiden nautintoaineiden käytön. 
404Toivottavaa Kyyhkyisen tupakoinnin paheesta kirjoittaneen mukaan olisi, ettei yhdistyksen kokouksessa poltettaisi 
Kyyhkyinen 15.3.1883 No 9. 
405 Raittiuskeskustelu Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja 30.11.1882. 
406 Mielonen 1973, 146-147. 
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ja ”ulkokultaisten407” välille nimenomaan absolutismin kautta. Absolutistit määrittelivät 
itsensä tosikristityiksi: mikäli henkilö oli ”oikean Jumalan hengen liikauttama”, hän 
vastusti kaikkia paheita, ei vain mielessään vaan myös toimimalla. Absolutistit käyttivät 
termiä ”sydämen tieto”, mikä viittasi siihen, että he pyrkivät koskettamaan kansaa 
muutenkin kuin antamalla ulkokultaisia ohjeita viinan vaaroista. Sen sijaan he uskoivat 
tiedon siirtyvän parhaiten oman esimerkin kautta suoraan sydämeen.408 Absolutismia 
vastustavat moittivat absolusteja siitä, että nämä määrittelivät tekojensa kautta itsensä 
muita paremmaksi. Dekaani Råbergh asettui raittiuskeskustelut päättäneessä 
yhteenvedossaan jälleen Raamattuun nojaten kohtuullisen käytön kannalle, mutta ”ei 
millään muotoa tahtonut tuomita niitä, jotka omantuntonsa pakottamina siihen 
[täysraittiuteen] ryhtyvät”.409  

Varsinainen teologian ylioppilaiden jakautuminen kahteen eri leiriin tapahtui dekaani 
Råberghin käynnistämän ns. siveellisyyskeskustelun tiimoilta 1880-luvulla. 
Lähtölaukauksina keskustelulle olivat paitsi lainarahastossa tapahtuneet väärinkäytökset, 
myös tiettyjen pappien julkisuuteenkin päätynyt epäsiveellinen elämä. Erityisesti maisteri 
Hallbergin vilpillinen toiminta teologian tiedekunnan rahastonhoitajana vauhditti 
siveyskeskustelua, jossa vaadittiin opiskelijoiden moraalin ja käytöksen arviointia siten, 
että ne vastaisivat niitä kriteereitä, joita tulevalta papilta odotettiin.410 Nähtiin, ettei 
teologisella tiedekunnalla tai kirkolla ole varaa yhteenkään siveettömään pappiin, joka 
tahraa niin kirkon, muun papiston ja tiedekunnankin maineen. Teologian ylioppilaat 
kokivat, että heiltä vaadittiin muita ylioppilaita enemmän vakaumuksensa vuoksi: 
jumaluusoppia opiskeleva, joka käyttäytyisi odotusten vastaisesti, tuomittaisiin julkisesti 
paljon ankarammin kuin jonkin muun tiedekunnan opiskelija. Opiskelijan tuli sisäistää 
olevansa esikuvan roolissa ja elää ”siveellistä ja kristillistä elämää”.411 Tiedekuntalehti 
Kyyhkyisen palstoilla ja tiedekunnan kokouksissa luotiin moraali- ja käytösnormistoa, jota 
noudattamalla oli mahdollista pysyä kaidalla tiellä; eräänlaiset kentän sisäiset säännöt. 
Siveellisen elämän vaade koski jokaista tiedekunnan jäsentä, ja sen vartiointi nähtiin 
olevan koko tiedekunnan vastuulla sekä yksilön että yhteisön tasolla. Jotta 
”mätäpaiseisista” päästäisiin, tiedekunnan kokouksessa ehdotettiin, että kaikki 
tiedekunnan opiskelijat arvioisivat sekä opintonsa aloittavien ja päättävien käytöstä 

 
407 Termi, jota civis Dahlström käytti vastakkaisena ”tosiuskovaisille” Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen 
pöytäkirja 
408 Raittiuskeskustelu Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja 9.11.1882; 16.11. 1882. 
409 Raittiuskeskustelu Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja 30.11.1882 
410 Hallberg oli rahastonhoitajana käyttänyt rahastoa vääriin tarkoituksiin, ottanut muiden nimillä rahastosta rahaa 
itselleen lainaksi, jätti maksamatta rahastosta mm. Antipoffin talon vuokraa,  jättisaaduista  rahoista huolimatta 
perustamatta Antipoffin kouluun suutarikoulun, jätti selvittämättä tilejä ajallaan eikä tuonut niitä pyydettäessäkään 
tarkistettavaksi. Teol. ylioppilaiden pöytäkirjat vuodelta 1882 ”Hallbergin tapaus” mustasi teologian ylioppilaiden 
mainetta ainakin teologian ylioppilaiden omasta mielestä ja sen tiimoilta haluttiin tehdä asialle jotakin. Jumaluusopin 
ylioppilaiden viikkokokokuksen pöytäkirja Teologian ylioppilaiden viikkokokous, pöytäkirjat 11.11.1880; 18.11.1880. 
25.11.1880; 27.1.1881; 10.2.188; 17.2.1881; 17.3.1881; 24.3.1881; 31.3.1881; 21.4.1881; 28.4.1881; ; 5.5.1881; 
Kyyhkyinen 18.11.1880 No 8. 
411Kyyhkyinen 20.10.1881 No 3;”...meidän ottaa vaari noista sanoista, meidän, jotka aijomme Hänen palvelijoikseen, 
herran viinamäen työntekijöiksi ja joiden tulee olla esikuvana muille.” Kyyhkyinen 27.10.1881 No 4; Hyvän esimerkin 
vaikutuksesta myös Kyyhkyinen 15.3.1883 No 11; Råberghin puhe tervetuliaispuhe 18.9.1879. 
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asteikolla kiitettävä- tyydyttävä-välttävä-huono.412 Kurinpidosta puolestaan huolehtisi 
opiskelijoista muodostettu eliittiryhmä, vanhemmisto, joka toimisi eränlaisena kentän 
sisäisenä portinvartijana.413Ajatuksena oli sulkea ei-toivottava, kriteerejä läpäisemätön 

oppilasaines tiedekunnan ulkopuolelle.414  

Ajatus sisäisestä tuomioistuimesta oli alun perin Råberghilta lähtöisin. Hän ei tuonut 
ajatustaan kokoukseen itse, vaan puolestapuhujana esiintyi civis Vartiainen. 415 Virikkeen 
ehdotukselle Råbergh oli saanut Falunin pappeinkokouksesta vuonna 1880.416 Oppilaiden 
toinen toisistaan antama arvostelu ei sinänsä ollut uutta, sillä osakunta perinteisesti 
arvosteli jäsenensä käytöksen yliopistosta poistuttaessa.417 Uutta oli se, että arviointi 
tapahtui sekä sisään otettaessa että ulos päästettäessä. Lisäksi opiskeluaikana, 
opiskelutovereilla oli velvollisuus vahtia omaa ja toistensa siveellistä elämää ja 
käytöstä.418 Taustalla oli ajatus tiedekunnan maineen suojelemisesta: opiskeluaikana kiinni 
jäänyt väärintekijä kannatti tuomita omassa piirissä, jottei tieto kiirisi muualle ja tahraisi 
koko laitoksen mainetta. Lähtökohtaisesti kaidalta tieltä poikennutta toveria tuli ensin 
nuhdella yksityisesti ja, mikäli se ei tepsinyt, sitten valiokunta nuhtelisi häntä julkisesti 
koko tiedekunnan edessä.  Ehdottoman vakavia rikkeitä, jotka menisivät suoraan julkiseen 
nuhteluun, olivat muun muassa luottamusmiesrikokset, jumalanpilkka ja siveetön elämää. 
Henkilöä, joka ei käytökseltään vastannut niitä moraali- ja siveysvaatimuksia, joita papilta 
edellytettiin, ei saisi päästää sisään tai antaa valmistua ulos tiedekunnasta.419 

Kyyhkyisen kirjoituksista ja tiedekunnan kokousten pöytäkirjoista päätellen 
siveyskeskustelu heikensi tiedekunnan sisäistä toverillista ja tasa-arvoista ilmapiiriä. 
Vanhemmiston perustamiskysymys ja arvosanojen antaminen aiheuttivat kiivasta 
keskustelua sekä tiedekuntakokouksissa että Kyyhkyisen palstoilla ”jesulaisuudesta” eli 
siitä, onko kenelläkään samaan toveripiiriin kuuluvalla moraalista oikeutta ”spioneerata” 
eli vakoilla tai arvostella opiskelutovereitaan.420 Toverien käytöksen vartiointi ja heistä 
kanteleminen koettiin vääräksi kristillisyydeksi.421 Paheksuttiin myös sitä, että 

 
412 Arvosanatermit vaihtelivat 1881-1884 välillä Teologian ylioppilaiden viikkokokous, pöytäkirjat Sääntöehdotukset ja 
viralliset disipliinisäännöt 13.10.1881; 27.10.1881; 10.11.1881; 16.11 1881 
413 Vanhemmistosta muotoutui  kentän sisäinen eliitti, ”moraaliltaan ylempi” oppilasaines, jolla oli valta tuomita muita. 
414 Siveellisyyssäännöt Tiedekuntayhdistyksen kokous 21.4.1881; Kyyhkyinen 6.10.1881 No 1. 
415 Kun asia ei kuukaudessa noussut tiedekuntakokouksessa uudelleen oppilaiden aloitteesta esiin, ehdotti Råberg itse 
4.11.1881, että aloitetaan keskustelu aiheesta ”Millä tavoin ja missä määrin on tiedekunta kokonaisuudessa 
edesvastauksen alaisena yksityisten jäsenentensä käytöksestä” Råbergin ”puolestapuhujana” esiintyi civis Vartiainen. 
Jumaluusopin ylioppilaiden viikokokokuksen pöytäkirja 11.11.1881. 
416 Råbergin matkakertomus 1880, Jumaluusopin ylioppilaiden viikokokokuksen pöytäkirja 23.9.1880. 
417 Oma sisäinen tuomioistuin ollut yliopistolla, raittiussseuralla ja erilaisilla uskonnollisilla lahkoilla,  
myös  vapaamuurareilla sama oman piirin sisäinen ”tuomioistuin”-käytäntö tiedonantajineen  ja protokollineen sääntöjä 
vastaa rikkoneille Ambjörnsson 1988, 79. 
418 Siveellisyyssäännöt Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja 21.4. 1881; 16.11. 1881. 
419 Siveellisyyssäännöt Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja 21.4. 1881; 16.11.1881. 
420 Suuri osa teologeista vastusti sekä keskinäistä arvostelua että vanhemmiston perustamista ja sitä suoraan tai 
epäsuoraan koskeva arvostelu jatkui pitkään myös tiedekuntalehti Kyyhkyisen palstoilla. Jumaluusopin ylioppilaiden 
viikkokokouksen pöytäkirja 11.11. 1880; 18.11.1880; 25.11.1881; Kyyhkyinen 18.11. 1880 No 8; 10.2. 1881 No.2; 
6.10.1881 No 1; 9.2.1882 No. 1. 
421 3 Kyyhkyiseen kirjoitettiin ”jälkipyykkinä myös useita kirjoituksia, jotka sivusivat suoraan tai epäsuorasti ko. 
teemaa ”älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi”-linjalla Kyyhkyinen 10.2.1881 No 2 ja vastineeksi uusille 
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maineeltaan huono oppilasaines suljettaisiin teologian laitoksen ulkopuolelle. Sen ei 
katsottu sopivan kristilliseen henkeen – uskottiinhan toki opiskelujen ”parantavaan” ja 
kasvattavaan vaikutukseen.422 Lopulta vanhemmiston tehtäväksi asetettiinkin kuritus 
ainoastaan sellaisissa tapauksissa, jotka ”ilman etsimistä tulisivat esille”423. Äänestykset, 
jossa arvosanoja annettiin, aiheuttivat suurta vastustusta. Siitä huolimatta arviointi otettiin 
käyttöön ensi kertaa keväällä 1881. Ensimmäisessä epävirallisessa arvioinnissa annettiin 
kahdelletoista tiedekunnasta poistuvalle arvosana. Näistä seitsemän sai hyvän ja vakavan, 
hyvän kaksi, epävakaan kaksi ja huonon yksi henkilö.424 Perusteita sille, miksi jollekin 
toverille annettiin huono arvosana käytöksestä, ei ole lähteissä säilynyt. 425 Arvosanojen 
antamispäätöstä arvosteltiin jyrkästi, ja siitä tehtiin uusintaäänestys, jossa 33 vastusti ja 15 
puolsi arvosanojen antamista.426 Ensimmäinen virallinen arviointi tehtiin 28.11.1881, 
jolloin kaikki 18 poislähtijää arvioitiin kiitettävällä arvosanalla.427 Tämä oli selkeä 
opiskelijoiden protesti arviointia vastaan.428 Jatkossakin arvosanat olivat muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta pääsääntöisesti kiitettäviä.429 Arviointia vastustettiin 
myöhemmin myös konkreettisin toimin esimerkiksi jättämällä saapumatta tilaisuuteen, 
jossa poislähtijöitä arvioitiin.430 Tällä siveyskeskustelulla ja sitä seuranneella arvioinneilla 
erotettiin ensi kertaa sudet lampaista teologian ylioppilaiden sisällä.431 Ilmeisesti 
siveyskeskustelu ja arviointi kantoivat hedelmää, sillä yliopiston rehtori totesi 1890 
jumaluusopin tiedekunnan siveellisen tilan parantuneen, ja saman totesi myös Kyyhkyinen 
omilla sivuillaan.432  

Pöytäkirjoja sekä Kyyhkyistä lukemalla käy ilmi, että 1880-luvulla teologian ylioppilaiden 
keskuuteen kentälle muotoutui sisäpiiri paitsi edellä mainitun vanhemmiston, myös 

 
siveyssäännöille missä mainitaan vanhemmiston velvollisuudeksi valvoa koko tiedekuntaa ei vain opiskelijoiden 
moraalia Kyyhkyinen 6.10.1881 No 1 keskustelu jatkui vanhemmistoa vastustavana kirjoittajan mielestä toisen jäsenen 
on vaikea tuomita toista, sillä ei ole itsekään täydellinen jne. 
422Jumaluusopin ylioppilaiden viikokokouksen pöytäkirja 11.11.1880; Kyyhkyinen 6.10.1881; Kyyhkyinen 13.10.1881 
423 Siveellisyyssäännöt Jumaluusopin ylioppilaiden viikokokouksen pöytäkirja 21.4.1881; Kyyhkyinen 6.10.1881;  No 
1 Kyyhkyinen 18.11.1880 No 8; 13.10.1881 No 2; 20.10.1881 No.3 
424 Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja Arvosanojen anto 28.4; Keskustelua arvosanoista 
Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirja  2.5.1881; 5.5.1881 
425 Todennäköisesti ne liittyvät alkoholinkäyttöön ja muuhun ylioppilaselämään kuuluviin lieveilmiöihin, jotka 
tiedekunnan piirissä ankarasti tuomittiin: esiaviollisista suhteista, juoppoudesta, tappeluista, rahan kavalluksesta tai 
prostituoidun luona vierailuista.  Kyyhkyisessä mainittiin mm. ”hävytön syntielämä ja Jumalan nimen pilkka” 
Kyyhkyinen 6.10.1881 
426 Henkilöitä ei pöytäkirjassa nimetty. Decanus ihmetteli, miten tiedekunta vastoin entistä päätöstään äänestääkin näin. 
Myös Malmberg antoi kirjallisen vastalauseen uusintaäänestyksestä. Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokous 
pöytäkirja 5.5.1881 
427 18 kiitettävää/ yksi tuntematon. Tiedekuntakokous 18.11. 1881; Tätä kiitettävien virtaa on Luukkanen epäillyt 
protestiksi arvosanojen antamisprosessia vastaa, miltä se epäilemättä myös vaikuttaa.  Jumaluusopin ylioppilaiden 
viikkokokous 28.11.1881 
428 Luukkanen 2005, 219 
429 Arvioinnit Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokuksen pöytäkirjat vuosilta 1883, 1884 
430 Keväällä 1882 paikalle tilaisuuteen saapui vain kolmasosa jäsenistä ja nämäkin halusivat antaa kaikille 
poislähtijöille parhaan arvosanan perusteenaan lähimmäisenrakkaus. Kyyhkyinen 9.2.1881 No 1 
431 Disipliinisääntöehdotus 16.11.1881; Säännöt 24.11.1884; Råbergin vaatimuksesta syksynä 1881 arvostelu otettiin 
kuitenkin käyttöön ja luotiin Jumaluusopillisen tiedekunnan disipliinisäännöt. Näissä mm. Jumaluusopillinen tiedekunta 
oli velvoitettu ja oikeutettu valvomaan jäsentensä siveellistä elämää. 1. Jäsenten tiedekuntaan pyrkiessä 2. tiedekunnassa 
ollessa ja tiedekunnasta laskettaessa. 
432 Juva 1960, 202; Kyyhkyinen 21.4.1892  No 9 
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erilaisten siveellisyyssääntöjä valmistelevien ja väärinkäytöksiä tutkivien 
lainarahastokomiteoiden jäsenistön kautta. Näillä sisäpiirin aktiivisilla ”tosiuskovaisilla”, 
joihin Oscarkin kuului, oli paitsi valta valmistella erilaisia opiskelijoita koskevia sääntöjä, 
myös tarkastaa ja arvostella muiden opiskelijoiden tekemisiä. Vartiainen, joka Råberghin 
puolesta käynnisti siveyskeskustelun, käytti tästä kentän sisäpiiristä - josta moraaliltaan 
vääränlaiset olisivat poissuljetut - termiä ”Ecclesiola in Ecclesia”.433  Oscar oli jäsenenä 
lainarahastokomiteassa, Hallbergin kavallustapausta tutkimassa, siveyssääntöjä laatimassa 
ja väärinkäytöksiin liittyviä tilipäätöksiä tarkastamassa. Oscarin tapaan pitkälti samat 
henkilöt toimivat valvonta-, tarkistus- ja sääntökomiteoiden jäseninä sekä Kyyhkyisen 
toimittajina. Tämä sama mielipidevaikuttajien joukko käytti aktiivisesti puheenvuoroja 
tiedekuntakokouksissa.434 Muissa opiskelijoissa ryhmä herätti ärtymystä: esimerkiksi 
teologit, jotka kävivät Antipoffin koululla opettamassa ja saarnaamassa leimattiin 
kunnianhimoisiksi pyrkyreiksi, jotka tekevät työtä itsekkäistä tarkoitusperistä käsin.435  

Opiskelijoista muodostunut sisäpiiri oli oma hierarkkinen epävirallinen järjestelmänsä 
kentän sisällä, jollaisesta Erica Appelroos käyttää termiä Religiös proximitet.436 Teologian 
opiskelijoiden kentän sisäpiiri pyrki teoin ja tosikristillisyyden kautta erottumaan muista. 
Saman tyyppinen jako uskovaisiin ja ”suruttomiin” on tuttu herätysliikkeiden piiristä.437  
Bourdieun mukaan luokittelemalla muut henkilö tulee luokitelleeksi myös itsensä.438 
Yhteisön omien sääntöjen kautta sekä Råberghin ja uskonveljien valvovien silmien alla 
myös yksilö alkoi osin tiedostaen ja osin tiedostamattaan valvoa itseään ja muita, jolloin 
syntyi tietynlainen tarkkailun ja itsetarkkailun eetos. Vastaavaan ilmiöön kiinnittää 
huomionsa Ambjörnsson tutkiessaan työteliäisyyden eetoksen muodostumisprosessia 
erilaisten yhdistysten asettaessa sääntöjen ja valvonnan muodossa rajoja, joita 
yhdistykseen kuuluva alkaa noudattaa myös laajemmin oman elämänhallintansa 
suhteen.439 Ryhmä, joka muodostui samanhenkisistä, vahvisti myös jokaisen siinä 
toimineen itsetuntoa ja identiteettiä uskovaisena.440 He kokivat olevansa ”valittuja”, niitä, 

 
433 Eli kirkko kirkon sisällä; kuolleen kirkon sisällä elää elävä seurakunta. Tämä opetus on ominaista mm. pietismille ja 
herätyskristilisyydelle.  
434 1880 luvun alussa näihin kuuluivat Oscar Kjäldström, hänen huonetoverinsa Hjalmar Braxen, H. Snellman, 
B.Grönlund ja A. Collan, jotka  olivat myös laatimassa pöytäkirjaa, jolla maisteri Hallbergin tapausta tutkittiin.  
Lainarahastokomitean jäseninä olivat B. Grönlund, A.M. Havonen, J.Borg, Gräsberg, Dahlström ja Oscar Kjäldström. 
Siveellisyyssääntöjä oli valmistelemassa tuleva Oscarin merimiespappikollega H. Snellman, K.E. Malmberg ja Hjalmar 
Braxen sekä J.B. Lagus Vanhemmistoon kuului Oskar Heikel, Ivar Forsman, Selim Dahlström, F.J.A. Ahonius, K. 
Malmberg, G.E. Fabritius, C. Poppius, J.A. Tengren, A.Collan, A.L. Gulin, J.F. Manner ja K. E Malmberg. Lisäksi 
Kjäldström, Grönlund ja Collan toimivat myös tilinpäätöksen tarkastajina.  
435Mielipiteet ovat yksilöimätöntä kuulopuhetta, jolla artikkelin kirjoittaja, joka puolustelee Antipoffin koulun 
toimintaa ”vastaa” usein kuulemiinsa negatiivisiin väitteisin liittyen Antipoffin koulua vastaan Kyyhkyinen 14.10.1880 
No 3. 
436 Aiheesta Religiös proximitet Appelroos 2005, 72-73. 
437 Murtorinne 1992, 180-181. 
438 Bourdieu 1984, 482-484. 
439 Ambjörnsson 1988, 85-101 
440 Leary 2007, 327. 



93 
 

- kuten Elin Oscarille vuonna 1883 kirjoitti -jotka ”vakta dörren i Guds Hus” eli toimivat 
Jumalan portinvartijoina.441  

Kenttäteorian näkökulmasta edellä mainitun pienen sisäpiirin lisäksi kentällä oli passiivia 
opiskelijoita, jotka eivät osallistuneet tiedekunnassa opiskelujen ulkopuoliseen toimintaan. 
Kentän laidalle jäivät puolestaan ne opiskelijat, jotka eivät noudattaneet kentän moraali- ja 
siveyssääntöjä. Käytännössä väärin tehnyt henkilö suljettiin kentän sisäisten toimien 
kautta kentän ulkopuolelle, mikäli varoitukset ja nuhtelut eivät tehonneet. Kyyhkyisen 
kirjoituksen mukaan henkilöä voitiin sen jälkeen pitää ”pakanana ja piiriimme 
kuulumattomana”442 Edellä mainitun jaon ohessa teologian ylioppilaita voi 1880-luvun 
alussa erotella kentän sisällä karkeasti jakamalla heidät teologian tiedekunnassa 
opettaneiden professorien Herman Råberghin ja Gustaf Johanssonin miehiin. ”Råberghin 
miehet” kannattivat aktiivista papiston toimintaa sosiaalisen kristillisyyden parissa. 
Toiminta tapahtui varhaisen kaupunkilähetyksen piirissä, osin tiiviissä yhteistyössä myös 
vapaakirkollisten kanssa.443  ”Johanssonin miehet” puolestaan kääntyivät enemmän 
kuoreensa ja sisäänpäin kannattaen beckiläistä suuntausta, joka oli nimenomaan 
kirkollinen, ei niinkään suoraan maallikkoja koskeva liike.444 Sekä Råberghin että 
Johanssonin seuraajat mielsivät itsensä tosiuskovaisiksi ja kokivat kuuluvansa kentän 
sisäpiiriin. Tämän lisäksi kentältä löytyi niitä, jotka kokivat nykyisen kirkkoon sidotun 
järjestelmän liian ahtaaksi ja siirtyivät lopulta vapaakirkolliselle puolelle. Tällaisen 
valinnan teki muu muassa entinen aktiivinen sisäpiiriläinen, Oscarin asuintoveri Hjalmar 
Braxén. 

 

1.1.5. Uuden polven papiston synty ja jälkivaikutukset 

Uuden polven papiston synty ajoittuu Oscarin opiskeluvuosiin 1880-luvun alkuun, jolloin 
ensimmäisen polven ylioppilaista muodostui teologian opiskelijoiden suurin ryhmä. 
Tuolloin esiin nousivat siveys- ja raittiusteemat, joiden kautta erottautuminen 
tosiuskovaisiin tapahtui. Råberghin miehillä samaan ajankohtaa ajoittuu myös sosiaalisen 
kristillisyyden toteuttaminen esimerkiksi Antipoffin koulussa sekä Kaupunkilähetyksen 
synty. Uuden polven papisto oli tiiviimmillään opiskeluaikana; valmistuttuaan papit 
hajautuivat ympäri Suomen ja jotkut ulkomaillekin. Heitä yhdistivät kuitenkin 
opiskeluaikana luodut verkostot, Råbergh ja Kaupunkilähetys, ja he pitivät tiiviisti 
keskenään yhteyttä. Tämä ryhmä pani alulle ne teemat, joita 1890-luvulla voimakkaasti 

 
441 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 19.1. 1883 
442 Kyyhkyinen 20.10.1881 No 3. 
443 Toimintaa oli jo ennen kaupunkilähetyksen perustamista 1893. Varhaisvaiheessa yhteistyötä tehtiin 
vapaakirkollisten kanssa, myöhemmin suuntaus tosin muotoutui enemmän kirkolliseksi Tätä erkanemisprosessia 
käsittelen toisaalla enemmän. ks. Murtorinne 1992, 331-332, 388-390 . 
444 Beckiläisyys jäi pääasiallisesti papiston ja oppineitten liikkeeksi. Mutta koska sitä kannattivat 1880-1890- luvuilla 
piispat G. Johansson, O.I. Colliander,l, J.V. Johnsson, T. Renvall myös koulumiehet: Alfred Kihlman, Johannes 
Schwarzberg, G.A. Heman, Eero Hyvärinen, J.A. Cederberg, K.A. Stenbäck, Z. Schalin, Jonathan ja Joshua Johansson, 
A.A. Favorin, A.O,. Törnudd, Th Brofeldt, ja F.W. Sundman Murtorinne 1992, 172, 330-331; Juva 1960, 112-113. 
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toteutettiin ja jotka vaikuttivat myös seuraaviin teologisukupolviin. Esimerkiksi Oscar, 
korostaessaan täysraittiutta, siveysteemaa ja henkilökohtaista uskonelämää, muistuttaa 
enemmänkin seuraavaa 1890-luvun teologisukupolvea, jota Luukkainen nimittää 
Yhteiskunnallisen avautumisen sukupolveksi.445  

Entä olivatko he itse mielestään uutta polvea? Ainakaan tätä termiä he eivät käyttäneet. 
Osa olisi tunnistanut itsensä luettelemistani määreistä, osa kenties ei olisi niitä 
allekirjoittanut. Joukon määrittelijänä toimii tässä tapauksessa tutkija, eikä tutkimusjoukon 
jäsenten itse välttämättä tarvitse tuntea ryhmätietoisuutta.446 Väitän kuitenkin, että 
pyrkimällä erottautumaan muusta sivistyneistöstä, toimillaan ja määrittelemällä 
ihanteellista teologia he loivat uutta ihannetta: uuden polven pappia. Määriteltyään uudet 
ihanteensa he tekivät selväksi ne vaateet, joita ihannetoimijalta odotettiin. Paras vastaus 
siveettömyyskritiikkiin oli elää itse oikein ja tuomita oman ryhmän hairahtuneet jäsenet 
ryhmän sisäisesti ennen kuin muut ehtivät niin tehdä. Siveyskeskustelulla ja arvioinnilla 
oli kauaskantoiset seuraukset koko papiston kenttään teologian ylioppilaiden jakautuessa 
”susiin ja lampaisiin”. Jumaluusopin opiskelijoiden kenttä, toimi eräänlaisena 
koelaboratoriona, jonka piirissä jakoa sovellettiin ensi kertaa. Lappeenrannan 
pappeinkokouksessa 1887 nuoren polven edustus oli huomattavan suuri. Tuolloin 
nimenomaan nuoret papit vaativat kirkolta ryhdistäytymistä niin papiston kuin 
seurakunnan elämän valvonnassa.447 Ehdotus papiston sisäisestä kurinpidosta noudatteli 
hyvin tarkkaan teologian ylioppilaiden käytäntöä; ensin annettaisiin veljellinen varoitus, 
seuraavaksi asetettaisiin edesvastuuseen. Vaatimusta vahvistivat – samaan tapaan kuin 
teologisessa tiedekunnassa – seuraavana vuonna esille tulleet pappien tekemät 
väärinkäytökset ja rötökset, joita käsiteltiin julkisesti Vartija-lehdessä. 
Julkisuusperiaatteen rinnalla veljeskuria tiukennettiin niin, että se noudatti pääpiirteissään 
teologian ylioppilaiden siveellisyyssääntöjen protokollaa.448 Laajemmin jakaantumisen 
tosiuskovaiseen sisäpiiriin ja maallistuneeseen ulkopiiriin voi nähdä heijastuneen 
eriuskolain kysymyksessä.449 Kirkon sisällä tulisi tapahtua samanlainen ”puhdistus”: 
Råbergh toivoi samanlaisen uskovaisten ydinpiirin muodostuvan myös varsinaiseen 
kirkkoon. Hänen opiskelijoille esittämänsä ajatuksen mukaan eriuskolain kautta kirkkoon 
jäisivät enää ”tosiuskovaiset”, eräänlainen luterilaisen kirkon oppeihin ja sakramentteihin 
sitoutunut sisäpiiri. Kirkko ”puhdistuisi” sitä kritisoivasta, sen oppeja hylkivästä tai 
epäkelvosta aineksesta samaan tapaan kuin teologian ylioppilaiden yhdistyskin.450 

 
445 Luukkanen 2002,36-3215; Juva 1969, 206-207. 
446 Uotila 2014, 244-245. 
447 Juva 1960, 189-191. 
448 Arkkihiippakunnan kokouksessa 1888 päätettiin ”kristillisellä rakkaudella valvoa niitä virkaveljiä, joitten elämä 
koituu säädylle ja kirkolle pahennukseksi.” Yksityisen varoituksen jälkeen kontrahtikokouksessa asia tulee ottaa esille ja 
pakottaa juoppo, syntinen tai muuten epäkelpo pappi paikalle, niin että virkaveljet voisivat hänen kanssaan puhua. 
Mikäli hän ei siitä tokene, asia ilmoitetaan tuomiokapitulille Juva 1960, 200-203. 
449 Murtorinne 1992, 307-311. 
450Tiedekuntakokoukset 23.3.1882, 20.4.1882; Luukkainen nostaa esiin Råberghin voimakkaan oman agendan asiassa:  
huolimatta siitä, että vuoden 1882 valtiopäivillä sekä talonpoikais-että pappisssäätykin vastusti lakia, Råbergh ilmoitti 
opiskelijoille lain olevan joka tapauksessa tulossa. Tiedekunnassa ei kaikki ajatelleet kuten hän, Beckiläiset kannattivat 
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Vapaakirkolliset, uskonnosta piittaamattomat ja epäuskoiset jäisivät ”oikean” kirkon 
ulkopuolelle.  

Murtorinteen mukaan nousevan nuoren papiston suomenkielistyminen merkitsi samalla 
papiston fennomanisoitumista.451 Myös Kjäldströmin perheen nuorimmat lapset laitettiin 
suomenkieliseen kouluun huolimatta siitä, että perhe oli täysin ruotsinkielinen. Tästä ei 
voi vetää liian suoria johtopäätöksiä, sillä Oscar ei kuitenkaan kuulunut varsinaisesti 
fennomaaneihin, vaan kyse oli pikemminkin halusta taata lapsille molempien kielien 
hallinnan kautta mahdollisimman laajat valinnanmahdollisuudet tulevaa uraa ajatellen. 
Kaksikielisen Oscarin mahdollisuuksia edetä kentällä, kun oli rajannut avioituminen 
suomea taitamattoman, täysin ruotsinkielisen puolison kanssa, jolloin suomenkieliset 
seurakunnat jäivät pois laskuista. Raittiusaate oli nimenomaan nuoren papiston, uuden 
polven papiston, oma aate, joka myös uskonnollistui. Oletettavasti monet teologinalut 
olivat saaneet vaikutteita herännäis- ja vapaakirkollisista raittiusliikkeistä, joissa oli 
aikoinaan virinnyt papiston maallistuneisuuden ankaraa arvostelua. Täysraittiudella he 
pyrkivät erottautumaan ”vanhan polven” papiston tavoista.452  Osasta 1880-luvulla vielä 
täysraittiutta vastustaneista teologian ylioppilaista tuli myöhemmin raittiusmiehiä.453 
1890-luvulla raittiusaate sai täyden kannatuksen tiedekunnassa, ja nimenomaan raittius 
nousi merkittävään asemaan ”tosi kristittyä” pappia määriteltäessä.454 
Raittiuskeskustelussa ”tosiuskovaiset” teologian ylioppilaat olivat itse dekaaniakin 
ehdottomampia. Uuden polven arvot muotoutuivat siis ainakin osin myös dekaanin 
vaikutuksen ulkopuolella. Vastaavanlainen vedenjakaja oli naiskysymys. Osa teologian 
ylioppilaista, myös Oscar, suhtautui naisen koulutukseen dekaania myönteisemmin, jopa 
canthilaisessa hengessä.  

Bourdieu puhuu pelaajan yhteydessä pelisilmästä, pelin lukemisen taidosta, jota 
noudattamalla pelaaja pääsee etenemään kentällä. Tämä onkin miellyttävämpi termi kuin 
strategia, johon helposti liitetään suunnitelmallisuus ja hyötyajattelu. Bourdieun mukaan 
habitus on käytännön tajua siitä, mitä annetuissa tilanteissa täytyy tehdä ja kykyä 
ennakoida myös hahmottuvaa tulevaisuutta.455 Pelaajan valintoja ohjaa Bourdieun mukaan 
intressi.456 Näkisin, että Oscarin tapauksessa valinnat toimia aktiivisena opiskelijana ja 
sosiaalisen kaupunkilähetyksen parissa olivat kutsumuslähtöisiä, mutten poissulje 
myöskään ajatusta, että hän uskoi niiden kantavan hedelmää tulevaisuudessa. Näin 
kävikin: Oscarin kertomuksen mukaan hänen suoritettuaan viimeisen tentin vuonna 1883 

 
puolestaan ns. kansankirkkoajatusta, jossa myös uskonnollisesti välinpitämättömät saattoivat jäädä kirkon jäseniksi. 
Luukkainen 2005, 155. 
451 Murtorinne 1978, 270. 
452 Luukkanen 2005, 247-248. 
453 Luukkanen 2005, 229. 
454 Tultaessa kohti 1890-lukua, ehdottoman raittiusvaade sai taakseen yhä enemmän kannattajia koko papiston piirissä 
ja 1890-luvulla ehdoton raittius oli pappien kohdalla pikemminkin sääntö ja kohtuullisuus poikkeus, Juva 1960, 205-
207. 
455 Bourdieu 1998, 36-37. 
456 Bourdieu 1998, 131-133. 
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Råbergh ilmoitti hänelle: ”Olen hakenut teille paikkaa. Teistä tulee merimiespappi 
Hulliin.” Oscarin ihmetellessä ja esittäessä vastaehdotusta toisesta, mielestään paremmin 
soveltuvasta kandidaatista Råbergh oli vastannut: ”Teette vaan itsestänne pätevän ja sitten 
haette merimiespapiksi.” Råbergh selkeästi valitsi suosikkejaan tiettyihin virkoihin; 
vastaavanlaista tarinaa kerrotaan myös Elis Bergrothin merimiespappiuran alusta. 
Råberghilla oli vahva ohjaava rooli suosikkiopiskelijoidensa, myös Oscar Kjäldströmin 
uravalinnan suhteen ja Råbergh toimi mm. Porvoossa piispana samaan aikaan, kun Oscar 
oli siellä kappalaisena.  Råberghia käsittelevässä muistelmakirjoituksessaan Oscar 
mainitsee Råberghin olleen hänelle ”käreblifne lärare och vän”, rakastava opettaja ja 
ystävä, jonka ystävyydestä, hyväntahtoisuudesta ja ohjauksesta hän oli saanut nauttia 
elämänsä ajan.457 

1880-90-luvuilla myös piispojen keskuudessa tapahtui sukupolvenvaihdos, ja 
yliopistomaailmasta piispoiksi astuivat 1880-luvun teologian ylioppilaiden professorit 
Johansson ja Råbergh sekä Oscarin valmistumisvuonna 1883 yliopistolle professoriksi 
nimitetty Otto Colliander. Dekaani Råbergh ja professori Johansson toimivat paitsi uuden 
polven mielipiteenmuokkaajina yliopistolla myös aktiivisina vaikuttajina kirkollisissa 
piireissä ja lehdistössä. Sekä Råbergh että Johansson toimivat myös säätynsä edustajina 
valtiopäivillä ja ottivat osaa kirkolliskokouksiin.458 Käsitteen ”uusi polvi” voi halutessaan 
laajentamaan koskemaan myös heitä, sillä heidän muokkaamiaan ”teologintaimet” pitkälti 
olivat.  

Tarkasteltaessa kirkon ja sivistyneistön suhdetta hieman pidemmällä aikavälillä, 
huomataan, että kyse on eräänlaisesta aaltoliikkeestä, jossa osapuolet 1870-1880-luvun 
aikana etääntyvät toisistaan ja jälleen tultaessa 1890-luvulle lähentyivät toisiaan.459 Syy 
tähän ei ollut siinä, että kirkko olisi kääntänyt sivistyneistön puolelleen ottamalla askelia 
kohti naturalismin ja kristinopinyhteensovittamista460 eikä liioin siinä, että se 
uudistuessaan ja pyrkimyksessään muuttua  valtiokirkosta kansankirkoksi, olisi onnistunut 
houkuttelemaan sivistyneistöä.  Sivistyneistö alkoi 1890-luvulla jälleen lähentyä kirkkoa 
pikemminkin skeptisen opportunismin hengessä, sillä uhka idästä päin pakotti 
yhdistämään voimia: nähtiin, että kirkossa oli sen vanhoillisuudesta huolimatta 
kansakuntaa yhdistävä tekijä.461 Kirkon tarpeellisuutta ei enää asetettu kyseenalaiseksi. 

 
457 Oscarin luonnos konekirjoitusversio H.Herr Biskop Max von Bonsdorffia varten, päivätty 16.2.1938. 
458 Råbergh oli kaikissa kirkolliskokouksissa 1886-1913 välillä ja valtiopäivillä 1888, 1894, 1897, 1899, 1900, 1904-05 
ja 1905-06. Johansson oli kirkolliskokouksissa mukana varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan rooleissa 1886-1923 
pidetyissä kirkolliskokouksissa ja samoissa rooleissa 1885-1906 valtiopäivillä. Huom. nämä vasta Oscarin 
opiskeluvuosien jälkeen.  
459 Juva 1960, 156. 
460 Raamattua ja luonnontieteellistä näkemystä yritti sovittaa yhteen esimerkiksi G.G. Rosenqvist 
professoriväitöskirjassaan 1893 hylkäsi sanainspiraatio-opin ja samalla mahdollisti sekä darwinistisen opin ja Raamatun 
yhteensovittamisen Juva 1960, 355. 
461 Juva puhuu skeptisestä opportunismista:  kirkosta tuli eräänlainen väline taistelussa venäläistämisuhkaa vastaan. 
Koska oli hyödyllistä, että kansa uskoi kirkon oppiin, oli sitä tuettava, uskottiinpa kirkon oppeihin itse tai ei. Kirkon 
saarnastuolista julistettu sanoma, jonka ”pyhyys” nähtiin ennen liberaalien silmissä naurettavana, palvelikin nyt  
tarkoitusperiä kansakunnan yhdistäjänä juuri ”pyhyydellään.” Juva 1960, 281-283, 287-288. 



97 
 

Jopa Ahon ja Canthin kaltaiset kriittiset realistitkin alkoivat kirjoittaa uskonnosta ja 
papistostakin myönteisempään sävyyn.   

 

1.2. ELININ JA OSCARIN SUHDE VAPAAKIRKOLLISEEN 
LIIKKEESEEN 

1.2.1. Vapaakirkollisuus mikrohistoriallinen näkökulma 

Vapaakirkollinen herätys alkoi vaikuttaa Suomessa noin 1870-luvulta eteenpäin.462 
Tuolloin muutama aktiiviset säätyläistön edustajat, muun muassa Edward Björkenheim, 
Viktor Heikel Constantin Boije, Jakob Forsberg ja Hellmanin sisarukset olivat aloittaneet 
pyhäkoulu- ja evankelioimistyön sekä perustaneet rukoushuoneen. Esikuvat liikkeelle 
tulivat Ruotsista ja Englannista. Ruotsalainen Svenska Missionförbundet antoi Boijen ja 
Forsbergin toiminnalle taloudellista tukea.463 Lähtölaukauksena laajamittaisemmalle 
liikkeelle voidaan katsoa Lordi Radstockin eli Granville Waldegraven pitämiä kolmea 
saarnaa Helsingissä vuonna 1879.464  Elin kävi näistä jokaisessa, ja koki konkreettisen 
uskoontulon näiden saarnojen yhteydessä. Muistelmissaan Elin kuvailee kokemusta paitsi 
yhtenä käänteentekevänä hetkenä, myös jo hieman aiemmin käynnistyneenä prosessina, 
jonka aikana hän oli alkanut pohtia kuolemanjälkeistä elämää. Muistelmissaan Elin kertoo 
ilta illalta voimistuvasta ”kääntymyksen aallosta”, joka tuolloin kosketti ylempää 
sivistyneistöä. Kääntyneet olivat suurelta osin Elinin kaltaisia ruotsinkielisiä, 
keskimääräistä varakkaampia, koulutettuja ja perhetaustaltaan  aatelisia tai vanhaan 
säätyläistöön kuuluvia.465 Lordi Radstockin kuulijakuntaa rajasi se, että osa tilaisuuksista 
pidettiin ranskaksi ja englanniksi; jopa niistä kertova lehti-ilmoitus saattoi olla vain 
ruotsin- tai ranskankielinen.466  Mielenkiintoinen asetelma on se, että Radstockin herätys 
tapahtui alun perin juuri sen sivistyneistön piirissä, jonka toinen ääripää edusti 
äärimmäistä kirkon ja uskonnonvastaisuutta.   

Radstock oli ilmeisen taitava puhuja, mutta erityiseksi tilanteen teki se, miten hän jäi 
saarnan jälkeen keskustelemaan herätystä haluavien kanssa pyytäen muita poistumaan.467 

 
462 Markkola 2002, 73; Juva 1960, 64-66. 
463 Itse asiassa jo ennen Radstockin saarnaa Konstantin Boije ja Edward Björkenheim kontakteineen sekä 
opiskeluaikoinaan Ruotsissa joutuivat kosketuksiin aktiivisen Ruotsalaisen herännäisyysliikkeen kanssa, jonka 
innoittamina aloittivat pienimuotoisesti ajatusten levittämisen myös 1870-luvun lopun Suomessa mm. Porvoon ja 
Vaasan alueella. Juva 1960, 66-67; Markkola 2002, 38-40, 73-74, 83. 
464 23.09.1879   Helsingfors Dagblad no 25.9; 25.9. 1879 Helsingfors Dagblad no 261; 23.09.1879   Hufvudstadsbladet 
no 221; Elinin muistelmien mukaan Radstockin saarnoja oli saksalaisessa kirkossa aamupäivisin ranskaksi iltapäivisin 
ruotsiksi. Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919. 

465 Elin kuvailee muistelmissaan Radstockin saarnoja käyneen kuuntelemassa erityisen hienoa väkeä. Monet liikkeen 
parissa aloittaneet kuuluivat aatelistoon mm. Constantin Boije af Gennäs, Matilda Wrede, Hedvig von Haartman, Edvard 
Björkenheim, Emil af Forselles. 
 Kjäldström Elin, Lefnadsminne I Häfte 23.9.1879 Åbo Underrättelser no 258; 23.09.1879   Hufvudstadsbladet no 221. 
466 Tosin mukana oli myös kääntäjä, joka käänsi saarnan ruotsiksi ja jonkun saarnan pastori Kurvinen käänsi myös 
suomeksi. Hufvudstadsbladet no 221 23.09.1879 ; Helsingfors Dagblad 1879 no 259 23.09.1879;  Helsingfors Dagblad 
no 26 125.9. 1879 
467 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919; Juva 1960, 67. 
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Näissä keskustelutilaisuuksissa yleisöä lähestyttiin suoraan, henkilökohtaisesti, 
herätyskokousten tapaan; Elin kertoo muistelmissaan, miten erään saarnan jälkeen 
Radstockin tulkki Fredrik Tiselius kysyi häneltä: ”Oletteko pelastunut?” Elin kirjoitti 
muistelmissaan, ettei hänen auttanut kuin myöntää näin tapahtuneen. Mikko Juva näkee 
vapaakirkollisuuden vastanneen osin niiden sivistyneistön jäsenten muutostarpeisiin, jotka 
”halusivat olla kristittyjä omin päin” eli eivät halunneet luopua Raamatusta, mutta näkivät 
perinteisen kirkon antavan liian vähän tilaa yksilölle ja tämän henkilökohtaiselle 
jumalsuhteelle.468 Henkilökohtainen hengellinen herääminen ja silmien aukeaminen 
”oikealle kristillisyydelle” oli lähtökohtaisesti myös yksilöllisyyden korostusta. Toisin 
kuin sisäänpäin kääntyneessä pietismissä, henkilökohtaisen jumalsuhteen tuli kuitenkin 
näkyä ja ilmetä yhteisöllisessä toiminnassa. Murtorinteen mukaan vapaakirkollisuuden 
yhteiskunnallinen aloitteellisuus ja aktiivisuus sekä alhaaltapäin rakentuva luonne 
heijasteli myös kansalaisyhteiskunnan ihanteita.469 Bourdieulaisittain ajateltuna Radstock 
oli eräänlainen portinvartija, joka erottaessaan kääntyneet muista kuulijoista tuli 
muodostaneeksi kääntyneiden yhteisön ensi kertaa. Elinin käännynnäisistä tekemän listan 
perusteella tähän piiriin kuului 73 henkilöä, joista 50 oli naisia.470 Tästä varhaisajan 
”Radstockin käännynnäisten” ydinjoukosta löytyvät vapaakirkollisen liikkeen eteenpäin 
vievät ja kantavat voimat sekä myöhemmin myös KFUK:n/ NNKY:n eli Nuorten Naisten 
Kristillisen Yhdistyksen, Helsingin Kaupunkilähetystyön, Merimieslähetystyön ja 
Lähetysseuran pioneerit.471 Elin käyttää heistä nimitystä uskovaisten piiri,  ”Troendes 
krets under väckelse i Helsingfors 1979-1883”. Hän ei käytä itsestään eikä piirin jäsenistä 
termiä vapaakirkollinen sen enempää muistelmissaan kuin 1880-luvun alun 
kirjeenvaihdossaan. Kyse toki voi myös olla silloisesta tai myöhemmästä halusta tehdä 
eroa vapaakirkollisuuteen. Tulkitsen kuitenkin, ettei liike noina vuosina ollut varsinaisesti 
vielä vapaakirkollinen, vaan pikemminkin luterilaisen kirkon rinnalla toimiva aktiivisten 
seurakuntalaisten kirkon toimintaa täydentävä herätyksen kokeneiden yhteisö, jonka 
piiriin kuului listan mukaan Radstockin heränneiden ohessa myös teologian ylioppilaita.472  

Elinin kääntymiskokemuksen myötä entinen maallinen elämä oli unohdettava. Taakse oli 
jätettävä paitsi teatterit, tanssiaiset ja sisällyksettömäksi koetut illanvietot, myös entiset 
”maalliset” ystävät. Niiden tilalle muodostui kokonaan uusi, tiivis ystäväpiiri Radstockin 
käännynnäisten joukosta. Olennainen piirre oli se, että vain kääntymyksen kokenut ja 

 
468 Juva 1960, 67. 
469 Murtorinne 1992, 307; Jalovaara 2015, 49. 
470 Elinin 1920-luvulla tekemä lista käännynnäisistä kattaa vuodet 1879-1883, ilmeisesti piirit erkaantuivat sen jälkeen. 
Lista Troendes krents under väckelse tiden i Helsingfors år 1879-1883, Kjäldström von Rehausen yksityisarkisto. 
471 Elin Kjäldströmin muistiinpanot: luettelo jossa hän mainitsee Radstockin  heränneet 1879 ja ”Kurjien kappelin” 
henkilöt. mm. Matti Tarkkanen; Markkola 2002. 
472 Tulkintaani tukee myös Ville Jalovaaran maininta Radstockin herännäisistä ”muutaman vuoden kestäneenä 
uskonnollisena liikehdintänä; käsittääkseni hänkään ei viittaa näiden ohessa suoraan vapaakirkollisuuten. Jalovaara 
2015, 47; Markkolakin puhuu ”ystävien ryhmästä”, jota yhdisti kääntymisen kokemus, mutta välillä viittaa heihin myös 
myös nuorten vapaakirollisten ryhmänä”. Markkola, 2002, 78, 81. 
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tosiuskovaiseksi tunnustautuva saattoi liittyä heidän riveihinsä.473 Kääntyneiden 
toimintaan liittyy mielenkiintoinen ristiriita: sen jäsenet muodostivat tiiviin, ulkopuolisilta 
suljetun piirin, mutta samalla he avasivat ovia oman yhteiskuntaluokkansa ulkopuolelle 
toimimalla vähäosaisten keskuudessa hyväntekeväisyys- ja käännytystyössä. 1870-luvun 
lopulla Elin ja muut Radstockin herätyksen saaneet nuoret olivat mukana perustamassa 
Kurjien kappelia, joka oli uskovaisen piirin kokouspaikka Simonkatu 6 tiloissa, entisessä 
kapakkahuoneistossa. Tilaan mahtui noin sata ihmistä, ja kokouksia pidettiin joka ilta. 
Kurjien kappeli ei ollut tarkoitettu vain säätyläisnuorille, vaan uskovaiset jakoivat 
”kutsukortteja” kadulla ja satamassa kohtaamilleen kodittomille ja yhteiskunnasta 
syrjäytyneille.474 Kurjien Kappeliin vaelsivat alkoholistit, prostituoidut, asunnottomat, 
yksinäiset ja esimerkiksi entiset vangit kuulemaan pelastuksesta. Kiinnostus oli suurta ja 
paikkaa jouduttiin vaihtamaan, kunnes saatiin tila, johon mahtui peräti 450 henkeä.475 Pian 
aloitettiin myös yömajatoiminta.476 Yhteiskunnalliset epäkohdat ja yhteiskunnasta 
syrjäytyneiden kuten rikollisten, prostituoitujen ja muiden irtolaisten sekä 
kaupunkiköyhälistön asema, elämäntapa ja kurjuus avautuivat Elinille ja muille yhteisön 
jäsenille käytännön työn kautta. Langenneiden ohessa toinen tärkeä pelastamisen kohde 
olivat tämän ryhmän jälkikasvu, ”viattomat lapset”, joille piti opettaa Jumalan sanaa. 
Vuonna 1879 Elin aloitti sunnuntaisen pyhäkouluopetuksen Mia Sahlbergin johtamassa 
Sahlbergska skolanissa, jossa kokoontui keskiviikkoiltapäivisin myös uskovaisten 
ylioppilaitten ja nuorten sivistyneistöön kuuluvien naisten ryhmä, ”Mianium”. 

Heti Radstockin vierailun jälkeen 1879 ja vielä 1880-luvun alussa vapaakirkolliset piirit 
olivat ilmeisen tiiviit. Tähän viittaa myös Elinin tekemä lista, joka katkeaa vuoteen 1883. 
Tässä vaiheessa käännynnäisten kokouksissa kävi myös teologian ylioppilaita, erityisesti 
Oscarin kaltaisia aktiiviopiskelijoita, jotka olivat kiinnostuneita työskentelystä 
yhteiskunnan vähäosaisten parissa. Bourdieulaisittain voisi määritellä molempien 
ryhmien, teologien sisäpiirin ja Radstockin käännynnäisten, muodostaneen omat 
eksklusiiviset kenttänsä, jotka kuitenkin toimivat osin lomittain. 1880-luvun alussa 
Råbeghilla oli yhteys näihin molempiin kenttiin, ja mahdollisesti vapaakirkollisten 
toiminnan innoittamana ja sen vastapainoksi hän aktivoi myös oman, teologian 
ylioppilaista koostuvan sisäpiirinsä sosiaaliskristilliseen toimintaan. Molemmilla kentillä 
oli paljon yhteneviä arvoja ja samat toiminnan kohteet: langenneet, syrjäytyneet ja näiden 
lapset. 1880-luvun alkuvuosina nämä molemmat piirit toimivat yhdessä, osin jopa 

 
473 Ajatus susien ja lampaiden erottelusta voidaan nähdä käynnistyneen heti Radstockin saarnan jälkeen, jossa 
pyydettiin vain kääntyneiden tosiuskovaisten jäävän paikalle. Elin Lefnadsminnen,;samasta aiheesta mm. Juva Mikko 
1960, 66 
474 Kutsukortti köyhille, sokeille, kodittomille ja ihmisille joilla ei rahaa tai ystäviä Kutsukortti Kurjien Kappeliin 
Simonkatu 6, Helsingin Vieraskodin arkisto. 
475 kesäkuussa 1880 siirryttiin Uudenmaankadun ja Frederikinkadun risteyksessä sijaitsevaan taloon, jonne mahtui 
peräti 350 henkeä, kunnes siirryttiin vielä isompiin Yrjönkatu 12 tiloihin, jälleen vanhaan Kapakkaan, jonne mahtui 
peräti 450 henkeä. 
476 Yrjönkatu 12 toimi myös yömajana tarvitseville. Varsinaiset majoitus- ja yöpymiskodit olivat Iso-Roobertinkadulla 
ja toinen Frederikinkatu 30. 1893 toiminta muutti Pursimiehenkadulle, jossa se yhä toimii Helsingin vieraskoti ry:nä. 
Tontinostoasiakirja 1892; Salems Föreningen yhdistyksen perustamisanomus 1881; Helsingin Vieraskodin arkisto. 
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fyysisesti saman katon alla opettaen lapsia pahamaineisessa Antipoffin vuokratalossa, 
Kurjien Kappelissa, Sahlbergska Skolannissa ja vankilassa.477 Radstockin käännynnäisten 
ja myöhemmin vapaakirkollisten ehdoton raittiusihanne, individualistinen 
kääntymiskokemus ja sosiaalinen vapaaehtoistyö saavuttivat vastakaikua myös 
teologiylioppilaiden piirissä.478 Tämän heränneen sivistyneistön ajatuksien - niin 
allianssihenkisten kuin kirkkoa kritisoivienkin - vaikutuksia näkyy myös teologian 
ylioppilaiden mielipiteissä ja kirjoituksissa Kyyhkyisessä.479 Kun verrataan tätä 
sivistyneistöä usein maalta tulleisiin, suomenkielisiin ja talonpoikaistaustaisiin 
ensimmäisen polven jumaluusopin ylioppilasnuorukaisiin, voidaan nähdä suuria eroja. 
Heränneestä yläluokkaisesta sivistyneistöstä uuden polven papisto sai rinnalleen tärkeän 
liittolaisen. Radstockin käännynnäiset edustivat samaa yläluokkaista ”oikeaa 
sivistyneistöä” kuin pappeja sivistyksen puutteesta kritisoinut, uskonnosta vieraantunut 
sivistyneistön osakin. Yhteistyö tämän ”vanhan sivistyneistön” kanssa vahvisti 
sivistyneistön kentälle saapuneiden tulokkaiden, nimittäin ensimmäisen polven 
sivistyneistöön kuuluvien teologian ylioppilaiden, asemaa. 

Alussa Radstockin heränneiden toiminta oli eräänlaista kansalaisten vapaaehtoistoimintaa, 
eikä sen tarkoitus ollut niinkään haastaa kirkkoa kuin aktivoida seurakunnan jäseniä. 
Liikkeen nähtiinkin alussa toimivan nimenomaan kirkon hyväksi. Käännynnäiset toimivat 
pieninä puolijärjestäytyneinä ryppäinä tehokkaasti sellaisten sosiaalisten ongelmien 
parissa, joihin kirkko ei suurena ja jäykkänä organisaationa taipunut. 1880-luvun alussa 
heränneet toimivat tiiviisti kirkon yhteydessä, jopa kirkon tiloissa papin rinnalla.480  Tästä 
oli hyötyä molemmille: Radstockin käännynnäiset saivat toiminnalleen auktorisoidut 
puitteet ja kirkko puolestaan puhujia, jotka houkuttelivat paikalle väkeä, mahdollisesti 
myös kirkosta vieraantunutta sivistyneistöä. Eroa käännynnäisten toiminnan ja kirkon 
oman kaupunkilähetyksen varhaisvaiheiden välillä ennen jälkimmäisen varsinaista 
perustamiskokousta vuonna 1883 on vaikea tehdä. Molempien jäsenet toimivat samoissa 
tiloissa rinta rinnan, järjestivät yhteisiä kokouksia ja sekä kävivät vieretysten 
kuuntelemassa Råberghin saarnoja ja raamatunselitystunteja Diakonissalaitoksella.481 

 
477 Antipoffin talosta mm.  Hufvudstadsbladet no 84 10.04.1878 ; Morgonbladet no 27 03.02.1879; Suomalainen 
Wirallinen Lehti no 16 06.02.1879: Maininta teologiylioppilaiden  opettajatoimenkoulun alottamisesta Antipoffin 
talossa. Morgonbladet No 280 30.11.1878  ; Uusi Suometar no 272; Poliisikertomus Antipoffin talon väkivaltaisuuksista 
nro. 131 Helsingfors Dagblad 16.05.1878; Tapio 18.10.1873; Naapurit tekivät talossa vietetystä elämästä myös paljon 
valituksia 17.6.1882 No 138 Hufvudstadsbladet ; Puukkotappelusta ja krouvista Antipoffin talossa Hufvudstadsbladert; 
19.04.1881   Juopuneen pariskunnan tappelusta Antipoffin talossa, jossa miestä haavoitettiin pahasti hiilihangolla, Uusi 
Suometar no 88; Gulin 1984, 22.2.1878; elamaajaestetiikkaa.blogspot.com/2021/02/antipoffin-bastilji-helsingin.html . 
478 Juva 1960, 70-71; myös tietyt aatteet kuten esimerkiksi aikuiskaste otettiin puheeksi ja jopa puolustettiin  
teologiylioppilaiden viikkokokouksissa. Teologian ylioppilaiden viikkokokous 17.2.1881; Kyyhkyinen 14.10.1880 No 3; 
Kyyhkyinen 4.11.1880 No 6 
479 Kyyhkyinen 14.10.1880 no 3; Kyyhkyinen 10.2.1881 No.2 herännäisyydestä ja lahkolaisuudesta osin papiston 
syynä Kyyhkyinen 13.4.1882 No 8; 20.4.1882 No 9; 20.4.1882 No 9; teologian ylioppilaiden vuosikokous 9.2.1882; 
!3.4.1882; 20.4.1882; käynti Bethelikappelissa 29,3.1883 No 12; 19.4.1883 No 14. 
480 He saivat käyttöönsä seurakunnan  ja kirkon, jossa pappi esiintyi heidän rinnallaan. Heränneet pystyivät toimimalla 
näin  hyödyntämään kirkon etuja, saamaan  ”virallisen hyväksynnän” ja auktoriteettia. Juva 1960, 76; Murtorinne 1992, 
310. 
481 Samaan huomioon on päätynyt myös Pirjo Markkula, joka kritisoi Kansanahon näkemystä kaupunkilähetyksestä 
vapaakirkollisuuden ”vastaliikkeenä”. 245, 2002; Kansanaho 1960, 204; Gulin 1984, 159-162. 
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Tosiuskovaisuus toimi sekä ryhmiä yhdistävänä että niitä muista erottavana tekijänä. 
Molemmat ryhmät kokivat olevansa ”tosikristittyjä”, mikä viime kädessä määritti myös 
kenttään kuulumisen.  Piirin ulkopuolelle jäivät henkilöt, jotka eivät ryhmän sisäisiä 
kriteereitä täyttäneet.482 Molempien piirien tosiuskovaiset korostivat liberalistisessa 
hengessä jokaisen henkilökohtaista jumalsuhdetta, johon sisältyi jonkinasteinen 
kääntymiskokemus. Tosiuskovaisuuden määrittely oli molemmilla hyvin samankaltainen: 
vakaumuksellisuus, neuvojen hakeminen rukouksen avulla ja oikeanlaiset elämäntavat 
kuten siveys, ehdoton raittius ja kieltäytyminen maallisista huveista.483 Yhdistäviä piirteitä 
olivat myös oman elämän pyhittäminen Jumalan valtakunnan eteen työskentelylle, 
maallistuneitten seurakuntalaisten ja pappien kritisointi sekä tukeutuminen Raamattuun 
tärkeimpänä auktoriteettina.484 Molemmissa piireissä oli keskinäistä arvostelua ja ryhmän 
jäsenten ”vartiointia”, tosin teologian ylioppilaiden keskuudessa avoimemmin.485 
Käsitteenä tosiuskovaisuus muistuttaa hyveaateluuden käsitettä, jossa ”tosiaatelisten” 
ryhmään kuuluminen kumpusi ennen kaikkea ihanteellisten arvojen mukaan elämisestä, 
eivätkä nämä rajaseinämät aina noudattaneet aatelissäädyn rajoja.486 Vastaavasti 
tosiuskovaisuus ei katsonut uskontokunnan, koulutuksen tai sukupuolen rajoja. Elinin 
kirjeenvaihdosta voi päätellä, että hänen näkökulmastaan ”tosiuskovaisuutta” oli 1880–
luvulla mahdollista löytää sekä käännynnäisten että teologian ylioppilaiden kentästä.487 
Sitä vastoin vain teologian ylioppilaiden liberaalein siipi näki myös vapaakirkolliset 
”tosiuskovaisina”. Etenkin opillisissa kysymyksissä näkemykset teologian ylioppilaiden ja 
Radstockin käännynnäisten välillä saattoivat erota suurestikin.488  

 

1.2.2. Tiet eroavat 

Elinin ja Oscarin keskinäisen kirjeenvaihto avaa mikrohistoriallisen näkökulman siihen, 
miten ero kirkollisten piirien ja vapaakirkollisten välille pikkuhiljaa muotoutui.489 Juvan 
mukaan varsinainen erkaantuminen kirkon ja vapaakirkollisen liikkeen välillä 
konkretisoitui 1880-luvun puolivälissä. Tuolloin papisto alkoi vapaakirkollisten 
allianssitoiveista huolimatta ottaa etäisyyttä liikkeeseen, joka avoimesti kritisoi papistoa, 
kannatti maallikkosaarnaajia ja oli valmis sulkemaan piiristään ulos muut kuin 

 
482 mm. Juva 1960, 67; Teologian ylioppilaiden viikkokokous, pöytäkirjat 23.9.1880. 
483 Kyyhkyinen 1879-1884; Lefnadsminnen I häfte Elin Kjäldström; Juva Mikko 1960, 70-71; Teologian ylioppilaiden 
viikkokokous, pöytäkirjat 11.11.1880; 18.11.1880;; 25.11.1880; 27.1.1881; 10.2.188; 17.2.1881; 17.3.1881; . 17.3.1881; 
24.3.1881; 31.3.1881; 21.4.1881; 28.4.1881; Kyyhkyinen 18.11.1880 No 8. 
484 Sekä vapaakirkolliset piirit että myös uuden polven papiston edustajat ilmoittivat pitävänsä Raamattua 
auktoriteettinaan. Juva 1960., 128. 
485 .Jumaluusopin ylioppilaiden viikkokokouksen pöytäkirjat kevät ja syksy 1881. 
486 Tosiaateluutta saattoi täten löytyä myös ei-aatelisista. mm. Topeliuksen teksteissä. Aateliset esitettiin monesti 
epämiellyttävinä, mutta aateluuteen liitettävät arvot haluttiin osin säilyttää ja ne haluttiin irrottaa säätyryhmästä ja siirtää 
aineettomalle tasolle, yksilön ominaisuuksiksi, joita saattoi olla torpparista porvarismieheen. mm. Vuorinen 2010 331; 
Wirilander 1974, 400-401. 
487 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 28.6.1883. 
488 Kyyhkyinen 29.3.1883 No 12. 
489 Juva 1960, 76-78. 
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tosiuskovaiset.490 Elinin ja Oscarin kirjeenvaihdon perusteella kenttien erkaantuminen oli 
käynnistynyt jo varhemmin. Tammikuussa vuonna 1883 Elin kirjoittaa Oscarille, että osa 
teologiopiskelijoista ja tietyt papit ovat jääneet pois Kurjien kappelin kokouksista, koska 
heidän uskonnäkemyksensä eroavat vapaakirkollisten opeista.491  Samana vuonna Elin 
kirjoittaa, että osa käännynnäisistä on hajaantunut pienemmiksi piireiksi, jotka ovat 
alkaneet järjestää omia kokouksiaan. Näitä rukouspiirejä Elin kutsuu nimellä 
”Bönehuskristna”. Ilmeisesti näissä kokouksissa myös nautittiin ehtoollista läsnäolijoiden 
kesken. Vapaakirkollisten keskuudessaan järjestämä maallikoiden jakama oma ehtoollinen 
vain tosiuskovien kesken oli kritiikkiä kirkon ehtoolliskäytäntöjä vastaan. Ajatus siitä, että 
tosiuskovaiset jakaisivat ehtoollisen ei-uskovaisten seurakunnanjäsenten kanssa kirkossa, 
oli vapaakirkollisille vastenmielinen, he halusivat ehtoollishetken olevan pyhitetty vain 
niille, jotka olivat kääntyneitä eli ”tosiuskovaisia”. Ehtoolliskysymyksestä tulikin yksi 
vapaakirkollisia ja virallista kirkkoa erottavia kysymyksiä lapsikastekysymyksen 
ohessa.492 Elin myöntää vuonna 1883 kirjoittamassa kirjeessään Oscarille ajatelleensa 
jossain vaiheessa, että tosiuskovaiset, voisivat ilman kirkon läsnäoloa nauttia ehtoollista 
keskenään.493 Elin oli ollut seuraamassa erästä tällaista ”Bönehus”-kokousta 
ystävättärensä kanssa Rukoushuoneella.  

Elinin ja Oscarin kirjeenvaihdon perusteella nimenomaan kysymys 
”waldeströmiläisyydestä” jakoi tosiuskovaiset kirkon piiriin jääviksi ja siitä erkaantuviksi 
vuosien 1882-1883 aikana. Ruotsalainen lehtori Peter Paul Waldeström (1838-1917) 
vastusti kirkon virallista oppia syntien sovituksesta, jossa Jumala toimi vastaanottajana. 
Waldeströmin mukaan ihmiset itse olivat sovituksen kohteena,  Jumala oli alullepanija ja  
Kristus sovitti vain ihmisten nurjamielisyyden.494 Hänen näkemyksensä 
sovitusoppikiistassa sai osakseen kannatusta sekä teologian ylioppilaiden että 
vapaakirkollisten piirissä.495 Kyse ei Elinin ja Oscarin näkökulmasta ollut suoranaisesti 
vapaakirkollisten ja valtiokirkon konfliktista, vaan ”waldeströmiläisten” vihasta 
valtiokirkkoa kohtaan.496  Kirjeissään Elin ja Oscar leimasivat  kiivaasti erinäisiä 
henkilöitä niin teologian ylioppilaiden kuin ”vapaakirkollisten” keskuudessa termillä 
”waldeströmmare” eli waldeströmiläinen .497 Elinin ja Oscarin silmissä waldeströmiläinen 
ei ollut enää tosiuskovainen, vaan oikealta tieltä harhautunut, väärän profeetan matkaan 

 
490 Allianssikokous Tampereella 1886, paikalle saapui vain hieman yli 20 pappia. Juvan mukaan 1885 suomen papiston 
henkiseen johtoon nousi Gustav Johansson. Poissa allianssikokouksesta olivat paitsi lestadiolaiset, myös Johanssonin 
linjan papit Juva 1960, 126-127, 131; kts myös Nieminen 25, 1951. 
491 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 28.1.1883. 
492 Juva 1960. 73-75; Markkola 2002, 78. 
493 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmile 27.2.1883. 
494  Juva 1960, 64-65, 169. 
495 ;Wadeströmiläistä sovitusopppia käsiteltiin myös palstoilla tiedekuntakokouksissa 16.10.1879; Råbergh tuomitsee 
Waldeströmit opit epäraamatullisiksi. Teologian tiedekunnan oppilaskunnan kokous 16.10.1879; mm. Lekmannen 
lehden päätoimittaja F.W. Lönnbeck sanoutui siitä jyrkästi irti ja lehden palstoilla käytiinkin asiasta kiivasta kirjoittelua 
Juva 1960, 64-65. 
496 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 6.1.1883; Waldeströmiläisyyden vaikutuksesta myös Juva 77, 1960 
497 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 20.9.1886;  Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille 24.9.1886.Oscar Kjäldström 
Elin Kjäldströmile 5.10.1886. 
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lähtenyt.498 Waldeströmiläisyys näyttäytyi uhkana niin vapaakirkollisten piirille kuin 
tiiviille teologian ylioppilaiden sisäpiirillekin. Oscarin ja Elinin kirjeenvaihdosta päätellen 
vuonna 1883 Oscarin välit yhden lähimmän opiskelutoverinsa, Hjalmar Gustaf Braxénin, 
kanssa alkoivat säröillä juuri waldeströmiläisyyden myötä. Oscarin näkökulmasta Braxén 
asettui kannattamaan tätä ”väärää profeettaa”, ja lopulta Braxén jättikin teologisen 
tiedekunnan kokonaan.499 Tulkitsen kirjeenvaihtoon nojaten, että leimautuminen 
waldeströmiläiseksi merkitsi teologian ylioppilaiden sisäpiiristä poistumista. Oscarin 
mukaan Braxénin ohessa teologian ylioppilaiden ydinryhmään kuulunut Thavon oli 
ajautumassa sen piiriin.500 Oscar varoittelee kirjeissään myös Eliniä, sillä 
vapaakirkollisissa piireissä moni oli myötämielinen Waldeströmin ajatuksia kohtaan. 
Epäily waldeströmiläisyydestä oli pahin piikki, jolla Oscar Eliniä kihlausaikana viilsi. 
Tosin Oscar kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1886, kirjoitti vaimolleen ettei tämän pidä 
yhä luulla, että Oscar ajattelee Elinin uskovan kuin waldeströmmare ja lopettaa kirjeensä 
ettei hän koskaan ole luullut mitään sellaista vaimostaan.501 

Ilmeisesti vuoden 1883 aikana moni aktiivinen teologian ylioppilas ja Råberghin 
sisäpiiriläinen lähentyi vapaakirkollisten individualistisia ja liberaaleja aatteita sekä 
”waldeströmiläisyyttä”. Myös Oscar oli paitsi raittiusaatteensa tiimoilta, myös 
vapaakirkollishenkisten teologiystäviensä ja Kurjien Kappelin ystäväpiirin kautta 
lähentynyt vapaakirkollisia piirejä. Helmikuussa 1883 Råbergh oman kenttänsä 
portinvartijana kuulusteli Oscaria tarkistaakseen, ettei tämä ollut siirtymässä 
vapaakirkollisen kentän piiriin kuten muutama Oscarin läheinen opiskelutoveri oli tehnyt. 
Ilmeisesti myös morsiamen aktiivinen rooli käännynnäisten parissa oli huolettanut 
Råberghia.502 Varmistaakseen, että Oscar oli ”oikean vakaumuksen pappi”, antoi Råbergh 
tälle keskustelun päätteeksi luettavaksi teoksen ”Hvad prästen är”.503 Råberghin kanssa 
keskusteltuaan Oscar alkoi tehdä selkeää pesäeroa vapaakirkollisiin piireihin. Tämä oli 
haastavaa, sillä morsiamen ja osin myös Oscarin ystäväpiiri koostui pitkälti 
vapaakirkollisista. Oscarin välit vapaakirkollisiin ystäviin olivat tästedes etäiset mutta 
ystävälliset. Esimerkiksi suhde vanhaan lapsuudenystävään ja Elinin läheiseen ystävään, 
vapaakirkolliseen vaikuttajaan Edward Björkenheimiin, säilyi miesten mielipide-
eroavaisuuksista huolimatta.504  

Sattumaa tai ei, ”kuulustelu” ajoittuu Kaupunkilähetykseen liittyvien ensikokousten 
ajankohtaan. Mahdollisesti Råbergh halusi vetää alustavaa rajaa tulevan 

 
498 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 1.1.1883; 6.1.1883. 
499 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 6.1.1883; Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 28.1.1883. 
500 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 6.1.1883. 
501 Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille 14.9.1886. 
502 Oscarin mukaan yksi keskustelunaiheista oli ”min frikyrklighet”. Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 3.2.1883. 
503 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 3.2.1883. 
504 Edward Björkenheim oli myös Elinin ystävä vapaakirkollisilta ajoilta. Björkenheimin vieraillessa pääkaupungissa 
kaksi päivää kesäkuussa 1883 Elin ystävineen vietti nuo päivät hänen kanssaan suunnitellen ohjelmaa ja yhteisiä 
illanviettoja.   Elin viettänyt ystävineen Björkenheimin luona aikaa useaan otteeseen vuosien varrella. Elin von 
Rehausenin ja Oscar Kjäldströmin kirjeenvaihto 1882-1883. 
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kaupunkilähetyksen kenttään ja vapaakirkolliseen kenttään kuuluvien välillä. Jo 
vapaakirkollisen liikkeen käynnistymisen aikoihin 1880-luvun alussa Råbergh oli 
aloittanut teologian ylioppilaineen toiminnan Antipoffin talossa sekä vankiloissa.505 Oliko 
kyse liikkeen innoittamasta toiminnasta vai kilpailusta sitä vastaan? Antipoffin talossahan 
vaikutti samanaikaisesti ainakin yksi aktiivinen vapaakirkollinen nainen, Fanny Palmén. 
Oliko Råberghin tarkoituksena tuoda ”virallisempi” kirkko ja tulevat papit ”oikeine” 
Raamatuntulkintoineen myös köyhäin ja unohdettujen pariin niin, ettei kirkko menettäisi 
heitä ”maallikkosaarnaajille” tai altistaisi vain vapaakirkollisille tendensseille? Ainakin 
myöhemmin Råbergh halusi vankilassa vierailevien vapaakirkollisten toiminnan 
vankilasaarnaajan valvonnan alle.506 Kysymys on monimutkainen, sillä kuten jo aiemmin 
huomioin, vapaakirkolliset olivat periaatteessa 1880-luvun alussa aktiivisia 
seurakuntalaisia. Toiminnassa oli kuitenkin tuttuja aineksia aiempien herätysliikkeiden 
varhaisvaiheista, joten Råbergh on saattanut aistia liikkeen vielä kääntyvän kirkkoa 
vastaan tai olevan sille uhaksi. Råberghia lienee pelottanut, että Suomen vapaakirkollinen 
herätysliike liian liberalistisine aatteineen ja pitäessään vain Raamattua auktoriteettinaan 
saattaisi myös kääntyä voimakkaasti valtionkirkkoa ja sen opinkäsityksiä vastaan. Myös 
Ruotsin esimerkki saattoi pelottaa: siellä vapaakirkollinen liike, jolla oli läheiset suhteet 
Suomen liikehdintään, oli ajautunut kriisiin luterilaisen kirkon kanssa.507 Vastaavaa pelkoa 
oli nähtävissä Karl August Hildénin pappeinkokouksessa kevättalvella 1883 pitämässä 
alustuksessa, jossa hän esitti kaupunkilähetysyhdistyksen perustamista ja lisäksi varoitti 
että vapaakirkollisuuden välityksellä Suomeen voi levitä lahkolaisuutta Ruotsista.508 
Kaupunkilähetyksen perustaminen 7.5.1883 voidaan nähdä kirkon hankkeena 
auktorisoidun virallisen verkoston rakentamiseksi. Esikuvia yhdistyksen toiminnalle 
haettiin Ruotsista.509 Kaupunkilähetyksen jäsenistö koostui pitkälti uuden polven 
papistosta, ja alkuaikoina sen piirissä toimi myös vapaakirkollisesti ajattelevia, joskin osa 
heistä joutui myöhemmin luopumaan tehtävistään.510 Ketteränä toimijana 
Kaupunkilähetys haastoi osaltaan kirkkoa sisältäpäin uudistumaan ja toimimaan 
aktiivisemmin seurakunnan ja erityisesti sen köyhimpien ja langenneiden hyväksi. 
Myöhemmin kirkon ja vapaakirkollisuuden tehdessä selkeää erotusta toisistaan 
nimenomaan kaupunkilähetys jäi kirkon toiminnaksi, joka osin pyrki vastaamaan 
samoihin käytännön kristillisyyden haasteisiin kuin esimerkiksi valkonauhaliiton ja 
pelastusarmeijan kaltaiset vapaakirkolliset järjestöt. 

 
505 Teologian Ylioppilaiden kokouspöytäkirjat ja Kyyhkynen lehti 1880.; Antipoffin koulusta Gulin 1984, 174-176 
506 Antikainen 2004, 118-121. 
507 Juva 1960, 64-65. 
508 Jalovaara 2005, 47. 
509 Elin kuvailee vuoden 1883 Kaupunkilähetyksen perustamiskokouksia, joissa ollut läsnä Elin von Rehausen Oscar 
Kjäldströmille 28.1.1883 
510 Elin kuvailee vuoden 1883 Kaupunkilähetyksen perustamiskokouksia edeltävien kokousten  tapahtuneen  Råbergin 
ja Töttermanin luona , Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 28.1.1883; Tosin koska kaupunkilähetys oli kirkollinen 
eikä tunnustuksellisuudesta riippumaton, usea vapaakirkollinen jättäytyi sen ulkopuolelle. Emma Åhman ja Mia 
Sahlberg valittiin kaupunkilähetyksen johtokuntaan, mutta he vetäytyivät tehtävästä, koska osa läsnäolijoista ei 
hyväksynyt heidän vapaakirkollsien taustaansa. Jalovaara 2015, 49-51; Markkola 2002, 81;  
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Mikä oli Elinin suhde vapaakirkollisuuteen? Uskoontulonsa jälkeen ennen avioitumistaan 
vuosina 1879-1883 hän toimi aktiivijäsenenä joukossa sivistyneistöä, josta suuri osa oli 
myöhemmän ns. vapaakirkollisen liikkeen kantavia voimia. Hänen lähimmät ystävänsä 
koostuivat tästä tulevasta vapaakirkollisesta sisäpiiristä: Emma Åhman (myöh.Mäkinen)  
ja Antti Mäkinen, Henrik Wrede, Constantin Boije, Mia Sahlberg,  Louise af Forselles, 
Laguksen neidit, Edward Björkenheim, Georg ja Viktor Braxén , Viktor Jacobsson ja  
Sefa Forsman.511 Ystävyytensä merkiksi vapaakirkolliselle ystävälleen, langenneiden 
naisten kodin perustajalle Emma Åhmanille Elin lahjoitti hopeakellon 
syntymäpäivälahjaksi vuonna 1883.512 Lahja oli ilmeisen arvokas, sillä kirjeessään 
Oscarille Elin sanoo, ettei Emmalla ole koskaan ollut mitään sellaista.  Lahja kertoo 
naisten välisestä läheisestä ystävyydestä, johon viittaa myös se, että Elin oli mukana 
Emman aikuiskastetilaisuudessa 1.7.1883.513 Oscar antoi Elinin olla vapaakirkollisempi 
kuin hän itse, vaikka ilmaisikin huolensa Elinin ”frikyrkliga tendenser”514 johdosta. Hän 
kirjoitti, että joutuu itse tulevana pappina ajattelemaan enemmän valtionkirkon laillisia ja 
tärkeitä muotoja.515 Eräs virallista kirkkoa ja vapaakirkollisia jakava näkemysero oli 
kysymys kasteesta. Kun Elin kesäkuussa 1883 kirjoittaa osallistuvansa Emma Åbergin 
aikuiskastetilaisuuteen, hän vakuuttaa kirjeessä Oscarille, ettei usko tekevänsä väärin. Elin 
kirjoittaa olevansa mukana vain rukoilemassa Emmalle siunausta, vaikkei ajattelekaan 
kasteesta samoin kuin Emma. Elin kertoo Emman myös vakuuttaneen hänelle, ettei luovu 
valtionkirkosta ja muutu babtistiksi.516 Paikalle kastetilaisuuteen Emma oli halunnut 
Elinin lisäksi vain viisi henkilöä.517  Rivien välistä Oscar ymmärsi Elinin toivovan, että 
hänkin osallistuisi tilaisuuteen. Vastauskirjeessään Oscar pohti, voiko hän ylentää itsensä 
ja jättää osallistumatta. Tähän hän kirjoitti hakevansa vastausta rukoilemalla. Oscar jatkoi 
kirjettä seuraavana päivänä ilmoittaen, ettei voi osallistua tilaisuuteen, koska koki 
lapsikasteen ja kasteen kolminaisuuden tärkeäksi. Emmalle hän lähetti kuitenkin lämpimät 
terveiset.518 Ilmeisesti tilaisuus oli niin pienimuotoinen, että Oscar olisi kokenut siihen 
osallistumisen liian kantaaottavana eleenä valtiokirkon traditioita muokkaavien ja 
uudentavien vapaakirkollisten menojen puolesta. Osallistumista ei portinvartijan roolissa 
oleva Råbergh varmastikaan olisi hyväksynyt.  

 
511 Kuvaavaa on mm. hänen Juhannuksen viettonsa vuonna 1883, jota hän vietti iltaa tämän ja pienen sisäpiirin kanssa 
Paikalla olivat Elinin ja Anni von Rehausenin lisäksi kourallinen vapaakirkollisia mm. Edward Björkenheim.. Elinin 
kirjeenvaihto kertoo läheisistä väleistä tärkeiden vapaakirkollisten vaikuttajien kanssa: mm Juhannuksen jälkeen hän oli 
saattamassa Henrik Wredeä Siperiaan ja Wreden palattua Siperiasta he viettivät iltaa Wredeillä: Elin von Rehausen 
Oscar Kjäldströmille 16.6.1883 
512 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 27.2.1883. 
513 Annala, 2001, 31. 
514 ”Vapaakirkolliset tendenssit 
515 ”Vapaakirjkolliset tendenssit” Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 28.2.1883. 
516 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 28.6. 1883. 
517 Lars Öhman (kastaja), Henrik Wrede, insinööri Forsman, Nanny Lundgren, Sefa Forsmann (os. Stenfors) (Elinin ja 
Emman vapaakirkollinen ystävätär) ja Elin von Rehausen. 
518 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 29.6 ja 30.6.1883. 
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Vuonna 1883 heinäkuussa Elin ja Oscar muuttivat Englantiin. Hullissa, poissa Suomesta 
ja Råberghin vartioivien silmien alta, Elin ja Oscar muodostivat läheiset suhteet 
paikallisiin varakkaisiin vapaakirkollisiin toimijoihin.519 Kjäldströmeitä ja kyseisiä 
toimijoita yhdisti kiinnostus merimieslähetystyöhön, mikä teki heistä luontevan valinnan 
yhteistyökumppaneiksi.  Näkisin, että fyysinen etäisyys kotimaahan, sen kenttien 
taisteluun, portinvartioihin ja vahtikoiriin mahdollisti tämän lähentymisen ja 
vapaakirkollisen yhteistyön. Osa uudesta ystäväpiiristä kuului kveekareihin, Plymonth-
veljiin, osa presbyteereihin ja osa muihin vapaakirkollisiin järjestöihin.520 Näistä 
Plymonth-veljet olivat Elinille ennestään tuttu järjestö, sillä Lordi Radstock kuului tämän 
herätyksen piiriin.521 Mitä ilmeisemmin eri uskontokuntaan kuulumista tai 
vapaakirkollisuutta ei Hullissa toimiessa nähty ongelmana. Kjäldströmien vieraana olleen 
Alexandra Gripenbergin matkakertomuksessa kuvataan, miten samaan seurapiiriin 
kuulunut miss Glasgrow vastasi uskonkäsitysten eroavaisuutta ihmettelevälle 
Gripenbergille: Oh, it doesn’t matter, if you don’t think just as we, we don’t care for small 
things. We all belong to the same great family, you know.522 Merimiespapit määrittelivät 
itse Lontoon pohjoismaisessa merimiespappeinkokouksessa työnsä yhdeksi päämääräksi 
oppia ymmärtämään erilaisuutta, myös eroja uskontojen välillä ja toimimaan sitten 
suvaitsevaisemin myöhemmin kotimaassaan.523 

Englannissa Elin ja Oscar tutustuivat englantilaiseen lähetystyökenttään, joka oli 
pohjoismaalaista paljon edellä. He osallistuivat aktiivisesti paikallisen sisälähetyksen, 
raittius- ja siveyskysymysten, federaatioliikkeen, siveysliikkeen, Pelastusarmeijan, 
Temperance Movementin eli raittiusliikkeen,  YWCA:n, YMCA:n eli Nuorten Naisten ja 
Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten ja moraalittomuutta ja muun muassa 
lapsiprostituutiota vastustavan Vigilance National Societyn toimintaan. He kävivät 
luennoilla kuuntelemassa lähettien kertomuksia lähetystyöstä, Church Missionairs 
Societyssä kokouksissa, lukivat Christian-lehteä sekä kävivät Brittish and Foreign Bible 
Societyn kokouksissa. Nämä uudet toimintatavat ja näkemykset rikastuttivat myöhemmin 
myös suomalaista kaupunkilähetystoimintaa.524 He vierailivat suojakodeissa, 
lastenkodeissa525, Strangers Rest-majataloissa ja kävivät kveekareiden pitämissä työväen 
miehille ja naisille sunnatuissa raamattukouluissa. Elin tapasi myös Hudson Taylorin, 
Kiinan lähetystyön pioneerin. 526 

 
519 Lähipiiriin  kuuluneista Priestmanin , Glasgow (Plymonthin veljeskuntaa) Miss Meyer Miss Holtray , Mr ja Miss 
West Mr Boden.  Gripenberg Alexandra matkapäiväkirja 4.10 1887 Matkapäiväkirjoja 1881-1888 SKS; Kjäldström Elin 
Lefnadsminnen 1919 
520 Gripenperg Alexandra Matkapäiväkirjoja 1881-1888 SKS. 
521 Juva 1960, 67. 
522 Gripenberg Alexandra matkapäiväkirja 4.10 1887 Matkapäiväkirjoja 1881-1888 SKS. 
523 Merimiespappeinkokous Lontoossa 1883, merimiespapin tehtävistä, Merimiehen Ystäwä N.o 2. 
524  Kjäldströmit sekä Priestman perheineen perustivat Hulliin ”Strangers restin”. Herra Priestman ja muutama muu 
uskovainen ystävä työskenteli siellä tarjoten pientä purtavaa ja apuaan erilaisissa maahanmuuttajien ongelmissa. Ihmiset 
saattoivat keskustella pöydän ääressä synnistä ja tarpeistaan ja saivat tulkkausta eri skandinaavikielille. 
525 Merimiehen Ystäwä 1889 N.o 11. 
526 Gripenberg Alexandra matkapäiväkirja 4.10 1887, 4:1-45 SKS; Kjäldström Elin, Lefnadsminnen I Häfte 1919 
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Vuonna 1886 Kjäldströmien palatessa vuodeksi Suomeen oli tilanne Helsingissä 
muuttunut radikaalisti: vapaakirkolliset ja virallinen kirkko olivat etääntyneet kauas 
toisistaan.527 Bourdieulaisittain nähtynä ennen limittäiset kentät olivat nyt erkaantuneet 
ollen toisilleen jopa vastakkaisia. Tullessaan Suomeen Elin joutui puntaroimaan, miten 
suhtautua vapaakirkollisiin ystäviinsä kuten Mia Sahlbergiin ja Emma Åhmaniin (myöh. 
Mäkinen), jotka olivat aikansa tunnetuimpia vapaakirkollisia naisvaikuttajia.528 Toisin 
kuin aiemmin naimattomana, nyt merimiespapin rouvana Elin koki edustavansa myös 
miestään ja samalla virallista kirkkoa. Elin kuitenkin kannatti allianssitoimintaa ja 
käytännössä valitsi miehensä vastustuksesta huolimatta toiminnan vapaakirkollisissa 
yhteyksissä ja ystäviensä parissa, tosin matalammalla profiililla kuin ennen. Elin osallistui 
ilman Oscaria Emma Åhmanin ja Oscarin entisen opiskelutoverin Antti Mäkisen 
vihkiäisiin elokuussa 1886.529 Paikalla oli myös paljon vapaakirkollista ystäväpiiriä. 
Vuoden 1886 syyskuussa Elin osallistui vapaakirkollisista naisista koostuvaan 
ompeluseuraan, joka kokoontuu Emma Mäkisen luona. Kirjeessään hän kertoo ottaneensa 
siellä vastaan tehtävän ehtimättä kysyä puolisonsa mielipidettä.530 Vastauskirjeessään 
Oscar kirjoittaa, ettei Elinin pitäisi ottaa Emman kautta mitään vastuullisia tehtäviä 
hoitaakseen. Tilannetta pahensi se, että naisten ompeluseuran kokouksissa paikalla on 
usein myös joku vapaakirkollinen mies, esimerkiksi Antti  Mäkinen, pitämässä 
hartaustilaisuutta.531 Elin tiesi tekevänsä puolisonsa toiveiden vastaisesti jatkaessaan 
yhteydenpitoa vapaakirkollisten kanssa, mutta teki niin silti. Miehensä toiveiden vastaisen 
toiminnan jatkumisen mahdollisti fyysinen etäisyys; Oscar kiersi vuoden ajan 
puhujamatkoilla ympäri maata ja puolisot olivat yhteydessä toisiinsa ainoastaan kirjeitse. 
Monet asiat Elin ilmoitti puolisolleen vasta jälkikäteen. 

Elin on hyvä esimerkki rajanylittäjästä, henkilöstä, joka toimi samanaikaisesti useammalla 
kuin yhdellä kentällä. Tässä valinnassa pysyttäytyä vapakirkollisissa piireissä piili 
riskinsä, etenkin kun Oscarin työnantajan, Suomen Merimiesyhdistyksen, johdon parissa 
vapaakirkollisiin suhtauduttiin epäilevästi. Tätä silmällä pitäen Elin ylläpiti hyviä välejä 
vierailemalla Merimiesyhdistyksen johdon luona. Tasapainoilu eri instanssien ja osin 
mielipiteiltään toisiaan vastakkain olevien vaikutusvaltaisten ystävien parissa vaati 
puolisoilta tilannetajua. Elin kirjoittaakin miehelleen suhdeverkoston hoitamisen 
problematiikasta:  ”Gud hjelpe vara oss stackare vara visa som ormar och enfaldiga som 

 
527 Liberaalien piirien ja vapaakirkollisten lähentyminen 1886 mm. uskonvapaus- ja eriuskolaiskysymyksen tiimoilta, 
mutta erityisesti Wadeströmiläinen sovitusoppi-kiista -vaikkeivät kaikki heränneetkään sitä allekirjoittaneet-  olivat 
edesauttaneet kirkon ja vapaakirkollisten erkaantumista.Ruotsalainen lehtori Wadeström vastusti kirkon virallista oppia 
syntien sovituksesta, vaan hänen mukaansa Kristus sovitti vain ihmisten nurjamielisyyden. Juva 1960, 64-65, 169; 
Wadeströmiläistä sovitusopppia käsiteltiin myös palstoilla  tiedekuntakokouksissa 16.10.1879; mm. Lekmannen lehden 
päätoimittaja  F.W. Lönnbeck sanoutui siitä jyrkästi irti ja lehden palstoilla käytiinkin asiasta kiivasta kirjoittelua Juva 
(tästä lisää lehtien analyysiä…); Antikainen 2004, 91. 
528 Jalovaara 2015, 51. 
529 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 5.8.1886; häät olivat korostetun kaksikeliset Elin kjäldström Oscar 
Kjäldströmille 10.8.1886. 
530 Ompeluseurat , joihin Elin osallistui, kokoontuivat merimieslähetyksen ja lasten hyväksi.Elin Kjäldström Oscar 
Kjäldströmille 18.9.1886. 
531 Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille 24.9.1886. 



108 
 

dufvor.”532 Oscar ei ollut tekemisissä vapaakirkollisten kanssa kuin pakon edessä. 
Saarnamatkoillaan ympäri rannikkoa hän kuitenkin kohtasi monia vapaakirkollisia, 
esimerkiksi lapsuudenystävänsä Edward Björkenheimin. Oscar kertoo kirjeessään 
keskustelleensa tämän kanssa ystävällisessä hengessä, ja kertoo myös Björkenheimin 
antaneen positiivisen arvostelun hänen saarnastastaan. Vastauskirjeessään Oscar kirjoittaa 
vaimolleen olleensa  Björkenheimia kohtaan  ”stilla, foglig och kärleksfullt”533, mikä 
viittaa siihen, että ilmeisesti näin ei ollut aina tapahtunut. Oman suhteensa 
vapaakirkollisuuteen Oscar kertoi määritelleensä keskustelussaan Edward Björkenheimin 
kanssa seuraavasti: ”jag var så vänlig jag kunde. [Björkenheimille] Jag sade blatt att jag 
ej är frikyrklig men lågkyrklig. Han menade, att den är samma sak, men så tror ej Dyris. 
Dyris har en reformatorisk, ej en revolutionär uppfattning.”534  

Oscarin suhde allianssiaatteeseen oli vähintäänkin epäilevä. Oscar ei ilmeisesti työesteiden 
takia ollut läsnä Allianssikokouksessa 1886 Tampereella, mutta paikalla oli useita 
pappeja.535  Elin kysyi Oscarilta lupaa osallistua muutamaa kuukautta myöhemmin 
vietettäviin Allianssitalon vihkiäisiin. ”…om du tillåter att jag går dit; eller om det är in 
önskan, att jag ej skall gör det. –Så jag icke må handla mot din vilja”536 
Vastauskirjeessään Oscar korostaa, että Allianssitalolle meno olisi arveluttavaa, sillä sen 
aktiiviset toimijat olivat Oscarin mukaan waldeströmiläisiä.537 Oscar kuitenkin vastaa 
vaimonsa kysymykseen, että hänen puolestaan Elin on toki vapaa menemään 
Allianssitalon vihkiäisiin. Jumala oli kuitenkin ilmoittanut hänelle, että mikäli Elinin 
raskaus estää asian, on Elinin pysyttävä poissa. Käytännössä Oscarin vastaus on 
kielteinen: hän vetoaa sekä Jumalan tahtoon että Elinin fyysiseen tilaan, vaikka antaakin 
vaimolleen nimellisesti vapauden toimia asiassa parhaalla katsomallaan tavalla. Kirjeensä 
lopussa Oscar lisää, että mikäli Elin kuitenkin päättää osallistua, hänen tulee ottaa 
mukaansa joku ystävättäristään, oletettavasti siksi, että näyttäisi siltä, että Elin on mukana 
vain seuralaisena.538 Oscar toivoi Elinin pysyvän etäällä Allianssihankkeesta, jonka tietää 
ärsyttävän tiettyjä tahoja. Elinin läsnäolo Allianssitalon vihkiäisissä saattaisi herättää 
monia tulkintoja myös Oscarin suhteesta vapaakirkkoon.  

Huolimatta miehensä epäsuorasta vastustuksesta Elin meni Allianssitalon vihkiäisiin. 
Vapaakirkollisen ja valtiokirkon välistä juopaa kuvaa se, että paikalla ei ollut muita 

 
532  Jumala auttakoon meitä raukkoja olemaan viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyt.Elin Kjäldström Oscar 
Kjäldströmille5.5.1901. 
533  ”Rauhallinen, sovitteleva ja rakastava”Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmiille 14.9.1886. 
534  ”Olin niin ystävällinen kuin pystyin [B.lle] Janoin, etten ole vapaakirkollinen, vaan matalakirkollinen. Hänen 
mielestään se oli sama asia, mutta minä en usko niin. [Minulla] on reformaattinen ei vallankumouksellinen käsitys. 
Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille 5.9.1886. 
535 Paikalla oli ollut monia luterilaisen kirkon pappeja ja kutsukirjettä oli allekirjoittaneista yli puolet oli pappeja. Juva 
1960, 130-313. 
536 ”Jos sallit tai et toivo minun menevän sinne, teen kuten haluat, en halua tehdä toiveitasi vastaan.” .Elin Kjäldström 
Oscar Kjäldströmille 20.8. 1886; HUOM: Lähes identtisiä sanoja käytti Lönnbeck vuonna 1884 Juva 1960, 76. 
537 Waldeströmiläisiksi Elin ja Oscar lukevat mm. Karlbergin, Björkenheimin, Boijen, Lönnbäckin. Elin Kjäldström 
Oscar Kjäldströmille 9.10.1886. 
538 Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmile 25.8.1886. 
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pappeja kuin Elis Bergroth sekä professorit Colliander ja Hjelt.539 Elin kuvaili kirjeessään 
tapahtumaa innostuneesti Oscarille kehuen Edward Björkenheimin esitelmää ja D.A. 
Aimosen saarnaa. Elinin mukaan Oscar on turhaan epäillyt Aimosta 
waldeströmiläisyydestä, sillä mikään ei Elinin mukaan viitannut siihen suuntaan.540 Elin 
oli myös paikalla seuraavan päivän juhlallisuuksissa, ja kolmantena päivänä hän oli 
mukana keskustelukokouksessa (diskussionsmötet). Kokouksen jälkeen Elin sopi 
tapaamisen F.W. Lönnbäckin sekä Edward Björkenheimin kanssa.541 Koska Elin oli ollut 
mukana näin aktiivisesti, joutui hän kirjeessään rauhoittelemaan Oscaria:  ”Nu min 
Älskling, har du fått ett sådant förskräcklingt alliansbref du vär är helt ängslig… Hän 
kuitenkin jatkaa: ”det är annorlunda mot förr: mina ögon hafva blifvit öppnade; jag ser 
och fattar nu ögonblicken mycket som jag förr var allt för omogen att rätt fatta och 
bedöma.”542 Elin kertoo olleensa kokouksessa tutkien ja tarkkaillen itseään, tiedostavana, 
mutta saaden myös paljon hyvää sieluunsa. Hän kirjoittaa kirjeensä lopuksi, että erilaisten 
vapaakirkollisten ja kirkollisten toimijoiden tulisi näkemyseroistaan huolimatta pystyä 
myös yhteistoimintaan Jumalan valtakunnan hyväksi yhdessä, vallitsevaa epäuskoa 
vastaan.543 Saamastaan vastauskirjeestä Elin aisti miehensä negatiivisen suhtautumisen 
Allianssiyhdistykseen. Myös usea muu ennen allianssimyönteinen kirkon edustaja alkoi 
kyseisen kokouksen jälkeen vetäytyä allianssista ja vapaakirkollisuudesta erilleen.544 Elin, 
joka suhtautui allianssiaatteeseen myönteisesti, neuvoi kirjeessään Oscaria pysymään 
kuitenkin neutraalina ja puhumaan Allianssiyhdistyksestä vain vähän ja varoen. Elin 
muistuttaa, että Oscarin tuli olla joka suuntaan varovainen mielipiteissään.545  

Täysin selkeää irtiottoa vapaakirkollisista piireistä pariskunta ei missään vaiheessa tehnyt; 
esimerkiksi heidän lastensa kummeiksi valikoitui myös vapaakirkollisia toimijoita. 
Leikkisästi kuvaillen pariskunnan kanta noudattelee jatkossa kutakuinkin Tampereen 
Allianssikokouksessa muodostunutta kantaa: yksityisesti voidaan olla eri kirkkokuntien 
kanssa tekemisissä hyvässä hengessä, mutta virallinen yhteistyö ja työskentely 
näyttäytyvät kyseenalaisempana.546 Palattuaan Hulliin 1887 Elin ja Oscar liikkuivat siellä 
yhä paikallisissa vapaakirkollisessa piirissä, mikä olisi ollut huomattavasti vaikeampaa 
Helsingissä. Palattuaan lopullisesti Suomeen 1890-luvulla Elin ja Oscar lähentyivät jälleen 
vapaakirkollisia piirejä, mihin varmasti vaikutti vuonna 1889 tehty päätös 
vapaakirkollisten jäämisestä kirkon piiriin itsenäisenä herätysliikkeenä.547 Oscar kytki 

 
539 Elin Kjäldström Oscar kjäldströmille 6.9.1886. 
540 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 6.9.1886; Juvan mukaan Aimonen olikin irtautumassa allianssi- ja 
vapaakirkollisestaliikkeestä. Juva 1960, 138. 
541 Toisena päivänä puhujina olivat jossa puhuvat mm. A. Mäkinen, D.A. Aimonen, J.A. Karlberg ja H. Braxen sekä 
Amerikasta tullut pastori Malmström.Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 6.9.1886. 
542 Niin, rakkaani olet saanut kammottavan alliansikirjeen ja olet varmaan kauhuissasi...Nyt on kuitenkin toisin kuin 
ennen, silmäni ovat avautuneet ja näen, ymmärrän pystyn arvioimaan asioita paremmin” Elin Kjäldström Oscar 
kjäldströmille 6.9.1886. 
543 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 6.9.1886. 
544 Juva 1960, 138. 
545 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 14.9.1886; 18.9.1886:; 26.9.1886;16.10. 1886;  29.10.1886. 
546 Juva 1960, 132. 
547 Juva 1960, 179; Markkola 2002, 78. 
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sairaalapastorina toimintansa Emma Mäkisen langenneiden naisten kodin toimintaan, ja 
Elinin eri seurakuntiin perustamissa ompeluseuroissa oli mukana aina myös 
vapaakirkollisia naisia. Elin suhtautui positiivisesti myös Pelastusarmeijan työhön, johon 
hän oli tutustunut jo Hullin vuosinaan. Kotimaassa he kävivät kuuntelemassa Helmy Boije 
af Gennäsin esitelmää ja lukivat myös Pelastusarmeijan lehteä.548 Erityisesti Nuorten 
naisten kristillisessä yhdistyksessä eli KFUK:ssa549, jota Elin ja Oscar olivat perustamassa 
vuonna 1895, Elin pystyi toteuttamaan allianssiaatetta.  

Yhdistyksen perustajajäsenissä ja vuoden 1896 komiteoissa oli mukana paljon 
vapaakirkollisia naisia; usea nimi oli tuttu myös alkuaikojen ”Troendes Krents” -
listasta.550 Elinin ja Oscarin yhteyden KFUK:n voi tulkita monella tapaa. Antikaisen 
mukaan KFUK:n perustaminen voidaan nähdä yhtäältä kritiikkinä, jonka kärki kohdistui 
luterilaiseen kirkkoon ja sen suhtautumiseen naisia kohtaan, toisaalta vastareaktiona 
muille ”maallisemmille” naisyhdistyksille ja joillekin uskonnollisille järjestöille.551 Tähän 
viittaavat myös Alexandra Gripenbergin vuonna 1887 tekemät muistiinpanot hänen 
vieraillessaan vieraillessa Kjäldströmien luona Hullissa. Hänen mukaansa Elinillä oli 
joitain naisasialiikkeeseen liittyviä ennakkoluuloja, jotka Gripenbergin mukaan 
pohjautuivat Elinin uskonnolliseen herännäisyyteen.552 KFUK:n perustamishankkeessa oli 
Oscarin ohessa mukana myös muutamia miehiä, joita yhdisti kiinnostus naiskoulutukseen 
ja siveyskysymyksiin. Heistä Elis Bergrothia ja Oscaria yhdistivät lisäksi 
merimiespappeus ja Englannin paikallisista liikkeistä saadut kokemukset.  

 

1.2.3. Vapaakirkollisuus uhkana  

Elinin muistelmien mukaan pariskunta toimi Hullissa ja Porvoossa aktiivisesti 
allianssihengessä. Mikrohistoriallinen suurennuslasi paljastaa, ettei vapaakirkollisen 
toimijan ja kirkon palvelijan kohtaaminen aina sujunut hyvässä hengessä. Oscarin 
kirjeenvaihdosta löytyy vuodelta 1895 kirje pastori ”broder” Pekka Cederbergille, joka 
sittemmin erosi kirkosta ja oli perustamassa Nykarleby Mission Församlingenia. Oscarin 
kirje oli kirjoitettu vuosi ennen liikkeen virallista perustamista vaiheessa, jossa se oli vasta 
voimistumassa.553 Kyse oli Oscarin vanhasta seurakunnasta, ja mitä ilmeisemmin Oscarin 
ja Elinin entinen palvelustyttö, joka Oscarille lähettämässään kirjeissä kuvailee 

 
548 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 25.3.1912 
549 Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys -Kristiska Förening för Unga Kvinnor (NNKY-KFUK) yhteydessä koen 
luontevammaksi käyttää lyhennettä KFUK, jota Elin itsekin käytti tosin muodossa K.F.U.K. Yhdistys oli kaksikielinen, 
mutta se julkaisi esimerkiksi lehteä molemmilla kielillä joiden sisältö saattoi erota toisistaan.  Elinin yhdistyksen  
liittyvää toimintaa käsittelevä ajanjakso, liittyy yhdistyksen perustamisajankohtaan, jolloin se oli hyvin voimakkaasti 
ruotsinkielinen ja käyttämällä lyhennettä KFUK, korostan sitä. Vuonna 1906 KFUK ja NNKY erosivat kahdeksi eri 
yhdistykseksi.  
550 Komiteoiden kymmenestä rouvasta, joille oli pääasiassa jaettu vastuullisimmat tehtävät neljä kuului  1879-1883 
uskovien piiriin. Perustajajäsenistä kahdeksan kuului. 
551 Antikainen 2006, 11. 
552 Gripenberg Alexandra matkapäiväkirja 12.9.1887 SKS. 
553 Oscar Kjäldström Pekka Cederbergille 19.3.1895. 
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joutumistaan liikkeen pauloihin, oli yksi syy sille, miksi Oscar tarttui kynään.554 
Kirjeessään Cederbergille Oscar tuomitsee kyseisen vapaakirkollisen herätysliikkeen 
”hypnotismina” ja harhaoppina. Uusikaarlepyyssä liike kietoutui vahvasti yhden henkilön, 
Nils Fredrik Nyreenin, ympärille. Kirjeessään Oscar kuvailee Nyreeniä mieheksi, jolla on 
hypnoottinen katse ja voima.555  Kyse on siis Oscarin mukaan karismaattisesta liikkeestä, 
jonka johtajan opit ovat epäraamatullisia. Erityisen tuomittavaa oli, että Nyreen johti 
seuraajansa pois kirkosta, ei sen piiriin. Cederbergille Oscar kirjoittaa, että kun pappi 
sotkeutuu mukaan vapaakirkollisiin tendensseihin, on tavallisten seurakuntalaisten vaikea 
erottaa kirkon oppeja ja vapaakirkollisuutta toisistaan. Kirjeessään hän ehdottaa 
Cederbergille, että tämä hakisi virkavapaata papin virastaan siksi, kunnes on käynyt 
loppuun sisäisen kamppailunsa. Oscar myös varoittaa Cederbergiä siitä, että Nyreenin, 
samoin kuin Stenbäckin ja Waissmanin, opit ovat vapaakirkollisissakin piireissä ”illa 
tolerande”.556  

Porvoon vuosiin 1891-1914 liittyy edellisen kaltainen episodi, joka paljastaa Elininkin 
joutuneen tekemään selkeän eron vapaakirkolliseen suuntaukseen.  Hampurissa 
merimiespappina toiminut Martti Nyberg saapui apulaispapiksi Porvooseen vuonna 
1908.557  Hän majoittui asumaan Kjäldströmien kotiin. Nybergin isä, rovasti Henrik 
Nyberg, oli Oscarin tuttu, ja nuori pastori vaikutti ahkeralta ja innokkaalta. Elinin 
muistelmien mukaan Martti Nyberg koki jouluaattona 1908 kääntymiskokemuksen, jota 
Nyberg itse kutsui ”uudeksi kutsumukseksi”. Hän kertoi saaneensa tuolloin Jumalalta 
suorat ohjeet tulevalle toiminnalleen. Samoihin aikoihin pastori oli tutustunut rouva Fanny 
Blomqvistiin. Elin ei tulkinnut Nybergin muutosta Jumalan vaan pikemminkin rouva 
Fanny Blomqvistin aikaansaannoksena. Lisäksi Nybergillä oli mitä ilmeisemmin rouva 
Blomqvistiin myös epäsovelias suhde.558 Elin kirjoittaa miten Nyberg koki älkillisen 
ulkoisen ja sisäisen muutoksen ”han blev både till sin yttre och inre -menniskan plötsligen 
alldeles förändrat”.559 Kääntymiskokemuksensa seurauksena Nyberg luopui kaikesta 
muusta kristillisestä kirjallisuudesta ja tukeutui ainoastaan Raamattuun. Nyberg piti 13. 
tammikuuta 1909 Porvoon Tuomiokirkossa myrskyisän saarnan, joka käsitteli kirkollisia 
suhteita. Se oli alkanut: ”Tässä kirkossa ovat ihmiset vuosikausia kulkeneet kuten 
lampaat. Walhetta on heille puhuttu, ja walheta owat he kotiaan wieneet.; minäkin 
wiimeeksi puhuessani täällä wielä walehtelin; mutta nyt täytyy minun puhua totta, waikka 

 
554 Amanda Ahlnäs Oscar Kjäldströmille (ei päiväystä); Amanda Ahlnäs Elin Kjäldströmille 15.2.1896; Hanna Borås 
Elin Kjäldströmille 1.3.1896. 
555 Nyreenistä Juva 1960, 219. 
556 ”huonosti siedettyjä”Oscar Kjäldström Pekka Cederbergille 19.3.1895. 
557 Hän saapui Pastori Pakkalan tilalle, joka oli ollut  hyvin samanhenkinen kuin Oscar. Pakkalan toimintaan liittyi 
myös kritiikkiä hän mm. kieltäytyi antamasta ehtoollista kuolemansairaalle työläisen tytär Mattsonile Borgåbladet 
3.4.1909. 
558 Nyberg ryhtyi suhteeseen avioliitossa elävän naisen kanssa, jonka kanssa tosin myöhemmin avioitui.Fanny 
Blomqvist erosi puolisostaan Johan Fredrik Blomqvistista 1910; Kansallisbiografia 
https://kansallisbiografia.fi/papisto/henkilo/2045 ;  Kjäldström Elin Lefnadsminnen. 
559 Kjäldsyröm Elin Lefnadsminnen I häfte. 
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siitä seuraisi toimeni menettäminen.”560 Saarna jakoi kirkkokansan kahtia: toisissa se 
herätti katkeruutta, toiset taas ottivat sen hurmioituneesti vastaan. Muistelmissaan Elin 
kirjoittaa, että ilkeyksien vastapainona saarnassa puhuttiin hyvin kauniisti siitä, miten 
uskoontulon myötä kaikki muuttuu uudeksi: ”Se jag gör allting nytt. Den som är i Jesu 
Kristus han ären ny skapelse. Det gamla är förgånget, allting har blifvit nytt.” 561 Saarnan 
päätteeksi Nyberg alkoi itse edustaa omaa suuntaustaan, jota Porvoossa alettiin kutsua 
nimellä ”Nyberska riktningen”, Nybergin suuntaus.562 

Martti Nybergin sanat ja kääntymiskokemukset muistuttavat Elinin omaa 
kääntymiskokemusta Radstockin saarnan päätteeksi. Molempiin kuului vahva, 
karismaattinen, ei-kirkollinen saarnaaja, uudistunut, hurmioitunut olemus sekä entisen 
elämän hylkääminen ja oman yhteisön muodostaminen kääntyneistä. Nybergin kohdalla 
Elin kuitenkin mitätöi nämä kääntymiskokemukset harhana. Elin ja Oscar edustivat 
nimittäin nyt virallista kirkkoa, jolloin Nyberg sekä muut saarnaajat näyttäytyvät 
aatteineen uhkana. Lisäpontta toi se, että osa Nybergin kritiikistä kohdistui suoraan 
Kjäldströmeihin. Tämän lisäksi Martti irtautui konkreettisesti Kjäldströmien piiristä 
muuttamalla helmikuussa äkisti pois näiden luota. Samoin kuin aikoinaan Helsingissä 
Radstockin saarnatessa ja myöhemmin Uusikaarlepyyssä, suuri osa Nybergin liikkeen 
parissa toimivista henkilöistä oli naisia. Elinin ja hänen tyttärensä Sylvian 
kirjeenvaihdossa kuvaillaan, miten Martti suorastaan villitsi naisia, ja pienessä 
kaupungissa tiedettiin luonnollisesti heti, kuka siirtynyt Nybergin piiriin.563 Kyse ei ollut 
Elinin mukaan siitä, että itse asia olisi saanut yleisön puolelleen, vaan ”det är mest hans 
personlighet, som fängslar”, kirjoitti Elin Sylvialle.564 Osa suuntauksen pauloihin 
joutuneista naisista erosi Porvoon KFUK:sta.565 Ilmeisesti eroamisen taustalla oli se, että 
KFUK henkilöityi voimakkaasti Eliniin, joka ollut koko yhdistyksen perustajajäsen. On 
luultavaa, että ero KFUK:sta tapahtui naisten omasta aloitteesta, sillä Elinin ja Sylvian 
kirjeenvaihdossa korostui yhdistyksen allianssihenkinen ilmapiiri.566 Tämä noudatti 
Bourdieun kenttäteorian mallia, jossa oman kentän muotoutuessa kritisoidaan vanhan 
kentän pelaajia ja tehdään selvä irtiotto vanhasta kentästä. Kjäldströmit edustivat virallista 
kirkkoa ollen Nybergin suuntauksen vastapooli. Martti Nyberg jätti tehtävänsä Porvoon 
seurakunnan apupappina 14.4.1909. Lehdet kirjoittivat varsin värikkäästi tapahtuneesta; 
kääntymiskokemus, hurmiollinen saarna ja vapaakirkolliset aatteet vihityn papin suusta 
tuomittiin lehdistössä hermoheikkoudeksi ja Nybergiä seuranneet naiset leimattiin 

 
560 Pohjan Poika 27.1.1909. 
561 Kjäldström Elin Lefnadsminnen I Häfte. 
562 Kjäldström Elin Lefnadsminnen II Häfte. 
563 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 21.2.1909. 
564 ”Hänen persoonansa vangitsee”Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmile 21.2.1909. 
565 Nyberska Rriktningeniin oli tempautunut Elinin kirjeen mukaan ”Emma Backman, Anna Boije, Hanna Blomqvist, 
rouva Grönlund, Hällforskan, Fia Moster ja Lönnqvistiska hushållerskan” 
566 Elinin tytär Sylvia ei nähnyt mitään syytä, mikseivät Nyberska riktningeniin kuuluvat naiset olisivat  yhä voineet 
olla myös osa K.F.U.K:ta Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 19.2.1909; Porvoon K.F.U.K:ssa oli lukuisia jäseniä, 
joilla Elinin mukaan oli ”frikyrkliga tendenser” Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 21.2.1909. 
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hysteerikoiksi.567 Kansallisbiografian mukaan Nyberg erosi tehtävästään itse, mutta 
aikalaislehtien ja Elinin muistelmien perusteella hänelle annettu toimi papinapulaisena 
peruutettiin.568  Sopimaton suhde rouva Blomqvistiin, ei ollut virallisena syynä, mutta 
epäilemättä myös se vaikutti lopputulemaan. Martti Nyberg jatkoi erottamisensa 
jälkeenkin hetken toimiaan Porvoossa pitäen kokouksiaan rouva Blomqvistin kotona, 
mutta toiminta hiipui pikkuhiljaa. Martti jopa osallistui virallisen kirkon 
jumalanpalvelukseen seuraavan vuoden tammikuussa.  

Allianssihenkinen rinnakkaiselo siis toimi, kunhan se ei haastanut, vaarantanut tai 
kritisoinut virallista kirkkoa tai sen toimijoita, kuten Uudessakaarlepyyssä tai Porvoossa 
tapahtuneissa irtaantumisissa, joissa virallisen kirkon jäsen siirtyi pois virallisen kirkon 
kentältä uudelle karismaattisen henkilön ympärille perustetulle kentälle. Tällainen 
vapaakirkollinen tai herätyksellinen tendenssi tuomittiin virallisen kirkon piirissä herkästi 
lahkolaisuudeksi.  Näitä tapahtumia voisi luonnehtia kenttien välisiksi kamppailuiksi, 
joiden laannuttua toiminta tosin palautui pääosin entiselleen. Muistelmissaan 
myöhemmistä Porvoon vuosista Elin kirjoittaa kaupungissa kukoistaneen allianssihengen 
näkyneen myös seurakuntalaisten Oscarille ja Elinille järjestämissä läksiäisjuhlissa 1910: 
”Särskligt var det glädjande se, huru vid detta tillfälle frende(?) från de mest olika andliga 
läger, voro samlade, kyrkliga, evangelii församlingen, frikyrkliga, metodister och 
frälsningsarméns anhängare hade sammankommit, ett bevis hurusom en kyrktjenare kan 
”blifva allt för de alla”569 Huolimatta siitä, että Elin oli joutunut joissain tilanteissa 
ottamaan etäisyyttä vapaakirkollisuuteen, tulkitsen, että allianssihenkinen yhteistoiminta 
oli Elinin ihanteena koko ajan. 

Toisaalta Oscarin lisäksi myös Elin näyttää vuosien mittaan ottaneen etäisyyttä 
vapaakirkollisiin tendensseihin verrattuna 1880-luvun alussa vallinneeseen tilanteeseen. 
Elin kävi aktiivisesti kirjeenvaihtoa serkkunsa Herman Wadénin kanssa, joka toimi 
Tukholmassa pastorina.570 Vuonna 1903 he vertailivat kirjeissään Suomen ja Ruotsin 
kirkollisia oloja sekä vapaakirkollista liikettä. Ilmeisesti Elin oli tavannut Hermanin 
nuoruudessaan 1870-luvun lopussa Tukholmassa ”käännynnäisaikoinaan”, ja tuolloin 
heidän näkemyksensä olivat olleet hyvin samankaltaisia. Kirjeessään Herman kirjoittaa 
kannattavansa uskonnollista vapautta ”religiös frisamhet” ja teologisten muotojen 

 
567Pohjanpojassa Nybergin kirjoitettiin kärsivän hermoromahduksesta. Pohjan Poika 27.1.1909; Borgåbladetissa 
määriteltiin Nybergin seuraajanaiset hysteerisiksi ja Nyberg itse sairaaksi. Borgåblaet 3.4.1909. 
568 Syynä mm. se, ettei Nyberg ei suorittanut hänelle kuluvia tehtäviä, ja vastaisuudessakin kieltäytynyt ottamaan 
huomioon. Lisäksi hän ei ole  noudattanut kirkonmenoja, ei jakanut ehtoollista, ei lukenut synnintunnustusta tai isä 
meidän rukouksia eikä noudattanut kirkonmenoissa virallisia muotoja. Itseän hän piti synnittömänä. Tuommiokapituli 
luokitteli Nybergin sairaksi . Borgåbladet 3.4.1909; Työläinen 2.4.1909; Kansallisbiografian mukaan erosi tehtävästään. 
https://kansallisbiografia.fi/papisto/henkilo/2045  
569 ”Tämä kaikki osoitti meille, miten aktiivinen ja toimiva seurakunta meillä oli ollut, [saattajien] joukossa oli niin 
evankelisia, metodisteja, vapaakirkollisia ja pelastusarmeijan jäseniä. Onnistuessaan tehtävässään kirkon palvelija 
pystyy olemaan ”kaikkea kaikille.”Kjäldström Elin Lefnadsminnen. 
570 Henrik Vilhelm Fredrik Waden (1861-?) työskenteli St Katharinan seurakunnassa Tukholmassa kirkkoherrana. Hän 
oli ilmeisen vapaamielinen, hän kirjoittanut kirjeitä mm. Ellen Keyn kanssa. 1913 
https://sok.riksarkivet.se/person?Namn=Wad%C3%A9n&page=133&postid=Brev_386147&tab=post&FacettState=und
efined%3Ac%7C#tab 
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vapauttamista. Hän määrittelee olevansa eri linjoilla kuin Elin, joka näyttäytyy hänen 
silmissään konservatiivisena ja oikealle kallistuneena; itse hän kuvailee kuuluvansa 
vapaamieliseen puolueeseen ja siinäkin enemmän vasemmalle kuin oikealle.571 Kirjeiden 
valossa Elin oli siirtynyt vapaakirkolliselta kentältä kohti kirkollista. Pitkän aikavälin 
kattava lähitarkastelu Elinin ja Oscarin suhteeseen vapaakirkolliseen liikkeeseen ja sen 
toimijoihin osoittaa, että rajat eri kirkko- tai uskontokuntien välillä olivat veteen piirrettyjä 
viivoja, ja virallisen kirkon jäsenten suhtautuminen vapaakirkollisuuteen noudatti 
eräänlaista aaltoliikettä. Haluan mikrohistoriallisella esimerkkitapauksellani myös 
osoittaa, miten epäviralliset toimijat kuten Elin saattoivat pitää yhteyksiä 
vapaakirkollisuuteen yllä, vaikka puoliso virallisesti olisikin tehnyt pesäeron 
vapaakirkollisen kenttään. Tutkimani aineiston perusteella jako kirkollisten ja 
vapaakirkollisten välillä ei näyttäydy yhtä selkeänä kuin kirkkohistoriallisissa 
yleiskatsauksissa.572 

 

1.3. ELININ TOIMIJUUS USKONNOLLISESSA YHTEISÖSSÄ 

 

1.3.1. Uskoontulo ja muutos  

Elinin muistelmien mukaan uskon siemen oli kylvetty häneen jo lapsuudessa, 
hartaushetkissä isoäidin ja tätien luona Weikkolan kartanolla. Kaupunkikodissaan Elin 
muisteli olleensa yksinäinen lapsi, joka jäi vaille vanhempiensa rakkautta. Perheen koti 
sijaitsi Bulevardilla Vanhaa kirkkoa vastapäätä, ja Elin kertoo karanneensa usein 
kirkkopuistoon leikkimään.  Muistelmissaan hän kirjoittaa, miten keskiviikkoisin hiipi 
salaa ihmisjoukon mukana kirkkoon jumalanpalvelukseen: ”…i min ensamhet tilltalades 
jag af stillheten i den stora kyrkan och dess härliga altartafla. ”Jesus välsignar barnen; 
hvilken gjorde ett djupt intryck på mitt känsliga barnhjärta”573 Jumalanpalvelus kenties 
muistutti Weikkolan kesien kotihartauksista, ja vanhan kirkon Robert Wilhelm Ekmanin 
maalaaman alttaritaulun sanoma ”sallikaa lasten tulla minun tyköni” toi lohtua pieneen 
lapsensydämeen. Aineettoman perinnön omaksuminen alkaa jo lapsuudessa, kun lapsi 
kuuntelee vanhempien tarinoita ja noudattaa heidän tapaansa toimia.574 Elinin 
muistelmissa kartanoelämän illan hartaushetket ja isoäidin lapsille järjestämä pyhäkoulu 
kuvataan yksityiskohtaisesti; vielä 50 vuoden jälkeenkin hän osasi ulkoa joitain vanhan 
kirkkokirjan psalmin pätkiä, joita sisarukset lapsena lukivat isoäidin johdolla vuorotellen 

 
571 Waden Herman Elin Kjäldströmille 21.2. 1903. 
572 Samantyyppisen havainnon vastineena Kansanahon tekemään tiukkaan rajanvetoon eri uskontokuntien välillä tekee 
myös Markkola, jonka mukaa yhteinen intressi esim. moraalireformin tiimoilta yhdisti tekijöitä yli uskontorajojen. 
Markkola 2002, 46-47, 245-246; Kansanaho 1960, 204. 
573 ”minua puhutteli yksinäisyydesäni kirkosta henkivä rauhallisuus ja pyhyyden tunnelma sekä kirkossa oleva kaunis 
alttaritaulu, joka teki lapsensydämeeni suuren vaikutuksen ”Jeesus siunaa lapsia”. Kjäldström Elin Lefnadsminnen I 
1919 
574 Ulla-Maija Peltosen mukaan tarinan omaksuminen alkaa varhaislapsuudessa lasten kuunnellessa aikuisten 
kertomuksia. Peltonen 1996, 181. 
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vanhimmasta nuorimpaan. Vastaavista kokemuksesta kertovat myös J. von Koskullin ja 
Katri Bergholmin muistelmat.575 Antropologi Paul Connerton on eritellyt kolme erilaista 
sosiaalisen muistin muotoa: henkilökohtainen muisti, kognitiivinen muisti ja tapamuisti. 
Elinin muistelmien kuvaus viittaa näistä viimeisimpään. Se on sisäistetty osa muistia, jota 
tuotetaan ruumiillisissa käytännöissä ja tavoissa, eleissä ja asennoissa sekä taidoissa.576  
Myöhemmissä kirjeissään Elin kertoo laittavansa lastensa käsiä ristiin toivoen, että siitä ja 
rukoilemisesta syntyisi myös heidän ensimmäinen muistonsa.577 

 Muistelmissaan Elin kuvaa uskoontuloaan asteittain vahvistuvana prosessina, joka 
huipentui kääntymiskokemukseen.  Ensimmäinen askel oli Elinin veljen vakava 
sairastuminen ja kuolema vuonna 1887 ja syvälliset keskustelut veljeä hoitaneen sisar 
Emilien578 kanssa. Toinen kerta, jolloin tuonpuoleinen kävi Elinin mielessä, oli 
purjehdusretkellä noussut myrsky, joka pelästytti Elinin: ”Om jag nu omkommer, huru blir 
det då? slåg genom mitt själ”579 Kolmannen kerran hän koki ” kallelse”-kutsumuksen 
1879 lukiessaan Lordi Radstockin saapumisesta Suomeen. Elin päätti lähteä kuuntelemaan 
saarnaa, innostui ja kävi kuulemassa kaikki Radstockin saarnat.580 Lordi Radstock oli mitä 
ilmeisimmin hyvin karismaattinen saarnaaja ja vetosi erityisesti naisiin. Ajan lehdistössä 
saarnaajasta annettiin varsin ristiriitaisia kuvauksia: häntä verrattiin negatiivisessä 
hengessä näyttelijään, mutta toisaalta hänen karismaansa aiheuttamaa kääntymysaaltoa 
ihasteltiin.581 Vaikka Elinin koki kääntymiskokemuksensa hyvin henkilökohtaisena, siitä 
löytyy yhtäläisyyksiä esimerkiksi Louise af Forsellesin ja Hedvig Haartmanin 
kääntymyskokemuksiin.582 

Elinin uskoontuloa voidaan tarkastella antropologiasta tutun riittinäkökulman kautta. Siinä 
uskoontuloa seuraava muutosprosessi jaetaan kolmeen vaiheeseen: irtaantumiseen, 
liminaalisuuteen ja uudelleenliittymiseen.  Tullessaan uskoon Elin siirtyi kohti jotain 
uutta, tuntematonta. Muistelmissaan hän kuvaa tapahtumaa pitempään pohjustettuna 
tapahtumasarjana, joka kulminoituu voimakkaasti yhteen Radstockin saarnan jälkeiseen 
”herätyksen” hetkeen. Muistelmissaan Elin kirjoittaa: ”Huru mäktigt talade icke Guds 
helige Ande til mig i de stunden, där jag satt ensam för mig själf i den tysta, stilla kyrkan. 
Intet motstånd mer, ingen tvekan, ett enda rop ur djupet: ’Herre tag mig ja vill vara 

 
575 Bergholm 1944, 84; von Koskull J.1946 Heinrich Frese och hans döttrar Några viborgiska minnen Människor och 
minnen, 108 
576 Ruumiillisen tapamuistia tuotetaan erilaisten rituaalien avulla, näin ruumiiseen ikään kuin kaivertuu tietoa ja 
yhteiskunnallisia hierarkioita. Eriksen Thomas Hylland viittaa Connertoniin teoksessa Toista maata johdatus 
Antropologiaan Eriksen 2009, 125 
577 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 20.8.1886. 
578 Syster-sisar-nimitys Elinin. Todennäköisesti kyseessä on Emelie Rissanen , joka vihitty 1881 diakonissaksi. 
Paasikoski 42, 2017. 
579 Mikäli kuolen nyt, miten minun käy? ajatus lävisti sieluni 
580 Helsingfors Dagblad 23.9.1879; Helsingfors Dagblad 25.9.1879; Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919. 
581 Uusi Suometar no 11322.09.1879; Finlands Allmänna Tidning no 23814.10.1879; Åbo Underrättelser no 264 29.09 
1879; Sanomia Turusta no 27 19.02. 1883. 
582 Gulin 1946, 78-83. 
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din’.583 Herännäiskokemus oli yhtäältä hyvin henkilökohtainen korostaen yksilön omaa 
valintaa kääntyä ja ottaa uusi elämä vastaan. Toisaalta uskoontulon jälkeen omat valinnat 
puettiin ”Jumalan johdatukseksi”. Seuraavassa, liminaalisessa vaiheessa Elin pyrki 
tekemään eroa entiseen elämäänsä ja entiseen rooliinsa säätyläistön jäsenenä arvoineen, 
velvoitteineen ja haluineen. Muistelmissaan ja kirjeissään Elin kuvaa ristiriitaa vanhan 
elämänsä ja roolinsa huvittelevana säätyläisneitona sekä uuden kääntyneen roolinsa 
välillä. Hän koki yhtäältä velvoitteita perhettään kohtaan, toisaalta velvoitetta kieltäytyä 
näistä huveista uuden uskovaisen roolinsa mukaisesti. Tällöin hän oli ikään kuin kahden 
maailman välissä. Kotona ei virrenveisuusta eikä raamatuntutkimisesta pidetty lainkaan, ja 
läheiset vastustivat Elinin uskoontuloa voimakkaasti. Kesällä 1880 veli vei hänet 
Tukholmaan pyrkimyksenään erottaa Elin uskovaisista tovereistaan ja saada hänet 
irtaantumaan uskonnollisista ”haihatuksistaan”. Sattumoisin kaupungissa oleilivat samaan 
aikaan myös Emma Mäkinen ja Mia Sahlberg, ja naiset viettivät tuon ajan yhdessä 
osallistuen paikallisen kirkon jumalanpalveluksiin, tutustuen paikalliseen 
vapaakirkolliseen toimintaan ja raamattupiireihin.584  Muistelmissaan Elin kuvailee 
ristiriidan lopulta ratkenneen ”ylemmän johdatuksella.” Elin suostui vastahakoisesti 
lähtemään Vihdissä tanssiaisiin, mutta päivää ennen juhlia hän kuitenkin alkoi tuntea 
äkillistä särkyä jalassaan, ja lopulta kipu esti tanssiaisiinlähdön. Muistelmissaan Elin 
tulkitsee sairastumisen Jumalan tahtona. Välivaihetila-tulkintaa korostaa se, miten Elin 
joutui olemaan puoli vuotta aloillaan, liikkumatta, joutuen lopulta opettelemaan jopa 
uudestaan kävelemään. Puolen vuoden hiljaiselon jälkeen Elin oli yhä varmempi 
kutsumuksestaan, jonka hänen perheensäkin lopulta joutui hyväksymään.  Viimeisessä 
siirtymävaiheessa Elin liittyi jälleen yhteisöönsä, mutta ”uudestisyntyneenä” paitsi 
henkisesti, myös fyysisesti vanhan minän karistaneena, uudessa roolissaan. Samalla Elin 
hylkäsi osin entiset velvoitteensa perheen asettamaa säätyläisnaisen roolia kohtaan ja 
kokee velvollisuutensa suuntautuvan ennen kaikkea Jumalaa ja uskovaisten yhteisöä 
kohtaan. Tästä vaiheestaan hän käytti nimitystä ”uusi elämä”.  

Uskovaisen elämäntavan valinnan mahdollisti vuonna 1878 tapahtunut ”despootti-isän”, 
Christian Verner von Rehausenin, kuolema, joka vapautti Elinin liikkumaan toimimaan ja 
valitsemaan vapaammin. Isän kuoleman jälkeen veli toimi Elinin virallisena holhoojana, 
kunnes tämä täytti 25 vuotta, mutta ilmeisesti se oli perheessä enemmän muodollisuus. 
Uskoontulo oli myös itsenäistymiskokemus. Se oli jotain sellaista, jonka Elin koki yksin, 
se oli hänen oma polkunsa ja valintansa.585 Kääntymys oli myös kapinaa ennalta määrättyä 
elämäntapaa, valmiiksi asetettua aatemaailmaa ja vanhempien arvomaailmaa vastaan. Jo 

 
583”Miten voimakkaasti Jumalan Pyhä henki puhuikaan minulle istuessani yksin hiljaisessa kirkossa. Ei enää mitään 
vastalauseita, ei epäröintiä, vain syvä huuto sisimmästäni: ”Herra, Ota minut, olen sinun!”. 

584 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919 I Häfte. 
585 Uskovaisille ajatus valinnasta on toki väärä, uskoontulo oli kokemus, kääntyminen, valaistuminen. Kjäldström Elin 
Lefnadsminnen 1919; Ambjörnsson korostaa herätysliikkeiden yksilön valintaa. Ambjörnsson 1998, 247-248. 
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ennen uskoontuloa Elin olisi halunnut elää eri tavalla kuin vanhempansa586, ja 
uskoontulon myötä tämä erilainen elämä sai asunsa ja oikeutuksensa. Tutkimuksessani 
näen uskoontulon myös tietynlaisena kapinana. Se tarjosi väylän, jonka kautta hän saattoi 
hyväksytysti vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa asioihin aikana, jolloin naisen toimijuus oli 
rajattu.587 Uskonnon piirissä naiselle avautui puolijulkinen tila; se oli poikkeuksellinen 
kenttä myös siinä mielessä, että sen saralla nainen saattoi kilvoitella miehen rinnalla 
henkisissä pyrkimyksissä.588 

Ronny Ambjörnsson nostaa esiin sen, että herätysliikkeet näyttäytyivät yksilöllisen 
pelastusnäkemyksensä kautta patriarkaalisen yhteiskunnan haastajana tai ainakin sille osin 
vastakkaisena. Tämä ilmeni muun muassa sen korostamisena, ettei tuonpuoleisessa 
maailmassa säätyrajoja tunnettu, ja näyttäytyi esimerkiksi naisten voimakkaana osuutena 
liikkeen toiminnassa.589 Samantyylisiä ”uuden elämän” kokemuksia ja 
itsenäistymiskokemuksia kuvaillaan 1800-luvulla virkanaisiksi ryhtyneiden kohdalla, 
vaikka heidän kohdallaan työnteossa kyse ei ollut aina pelkästään valinnasta, vaan monesti 
myös olosuhteiden pakosta.590 Myöhemmin kirjeessään tyttärelleen Elin kuvailee 
”uudelleensyntymisensä” jälkeistä elämää ”jag hade börjat lefva ett riktigt verkligt 
medvetet lif”591. Verrattuna esimerkiksi rutiinityötä pankissa tai postissa tekeviin 
virkanaisiin nimenomaan uskonnollisen tai opetus- tai hoivatyön piirissä tapahtunut 
toiminta ja työ koettiin syvemmällä tasolla merkitykselliseksi.592  Tunne siitä, että teki 
jotain hyödyllistä, oli osa yhteiskuntaa ja pyrki parantamaan sitä, antoi elämälle 
tarkoituksen.593 Tässä mielessä Elinin sekä muiden säätyläistaustaisten naisten voi myös 
tulkita toteuttaneen eräänlaista hyveaateluuden ihannetta. 594 

Elin liittyi aktiiviseksi jäseneksi Radstockin käännynnäisten yhteisöön, joka tuki häntä 
muutosprosessissa ja tarjosi hänelle yhteisöllisyyttä sekä eräänlaisen sisar- ja 

 
586 Olen aiemmissa luvuossa käsitellyt vanhempien sopimusavioliittoa, kodin rakkaudetonta ilmapiiriä ja miten Elin 
vertaa sitä isoäidin rakkaudentäyteiseen kotiin. 
587 Irigarayn mukaan mystiikka –uskonto- vetosi tietystä syystä naisiin. Koska naisen subjektijuus oli patriarkaalisessa 
yhteiskunnassa kielletty tai torjuttu, he löysivät uskonnosta ja mystiikasta väylän tulla kuulluksi ja nähdyksi eri tavalla, 
sillä uskonnossa subjektijuus ja subjektin ja objektin välinen vastakohta katoavat. Moi 1990, 152-153; kts. Sulkunen 
1999; Zeon-Davis 1997; Helmi Lydia Hällfors Äidin muistelmia toim. Krohn 1924. 
588. Irigarayn mukaan mystinen diskurssi on ainoa tila länsimaisessa historiassa, jossa nainen saattoi ansioitua ja loistaa, 
puhua ja toimia julkisesti Lainaus Irigarayn tekstistä, Moi 1990, 152-153; kts. Leskelä-Kärki 2006, 233. 
589 Ambjörnsson 1988, 247-249; Myös Markkola viitta vapaakirkollisuuden yhteydessä, miten tiettyjä 
epäsovinnaisuuksia katsottiin läpi sormien. Markkola 2002, 247. 
590 Tosin joissain tapauksissa työnteko saatettiin nähdä myös luonteen kasvatuksen kannalta edullisena. Pohls 1994, 
145, 233, 238-239, 245; Ollila 1998, 70-77; Häggman 1994, 59-63; Sulkunen 1991; Näppi 2010, 30-36 
591 ”Aloin elää tiedostavaa elämää”Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 21.2.1909; lähes identtisillä sanoilla 
”syntynyt tietoiseen elämään ” Marie Musin-Puskin kuvaa omaa kääntymiskokemustaan monsieur Troissantin saarnan 
kuultuaan.Lehto 1985, 96; Merkityksellisen elämän korostaminen näkyy myös erilaisien yhdistysten 
toimintaperiaatteessa. Tämä nousee esiin mm. naisten ja uskonnollisen yhdistyksen ollessa kyseessä. Ambjörnsson 1988, 
92,93. 
592 Kutsumusta ja merkityksellisyyttä korosti myös naisen valitsema hoitotyö, mutta konttorityön valinneita naisia 
puolestaan kummasteltiin, sillä eihän pelkkä virkatyö itsessään antaisi elämälle tarkoitusta tai henkilö sen kautta 
toteuttaisi kutsumustaan. Näppi viittaa Hedvig Hartmannin kirjeeseen Hanna Wredelle 19.5.1889 ja Hana Wreden 
kirjeeseen Hedvig Hartmanille 28.10.1889, Näppi 2010, 39, 66; Annola 2011, 251-252. 
593 Leary 2007; Häggmann 1994, 198-199; Ollila 1998 34-45,62; Sulkunen 1987 41, 158-165. 
594 Wirilander 1974, 400-401. 
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veljesverkoston, joka osin korvasi jopa perheen. Tähän samoin ajattelevien ryhmään 
kuuluminen vaikutti hänen toimijuuteensa usealla eri tasolla ja säilyi läpi hänen 
elämänsä.595 Tämän yhteisön piiristä hän kohtasi myös teologiaa opiskelevan Oscar 
Kjäldströmin, josta muistelmia lainaten Jumalan johdatuksen kautta tuli Elinin 
aviomies.596  

Ajatus naisten tekemästä konkreettisesta työstä lähimmäisten hyväksi ja näiden 
käännyttämiseksi oli herätetty henkiin Radstockin kokouksissa597, joissa naisia oli moitittu 
siitä, etteivät he tee mitään kristillisyyden leviämisen eteen.598 Vapaakirkolliset naiset 
loivat tiloja, joissa kokoontua ja levittää kristillistä sanomaa. Elin toimi yksityisessä 
tyttökoulussa, Sahlberska Skolanissa opettajana, ja työnsä ulkopuolella hän piti vuodesta 
1879 samaisessa koulussa lapsille sunnuntaisin pyhäkoulua.599 Koululla kokoontui 
keskiviikkoisin myös ”Mianeum”, koulun johtajan ympärille muodostunut uskovaisten 
piiri. Toinen, erityisesti naisille suunnattu kääntyneiden kokoontumispaikka oli Mia 
Åhmanin 1880 perustama langenneiden naisten koti.600 Keskeinen kohtaamispaikka oli 
myös Kurjien kappeli Simonkadulla.  Kirkossakäynnin ohessa Elin halusi perehtyä 
Raamattuun ja kävi siksi iltapäivisin Kurjien Kappelissa raamatunlukutunnilla ja 
viikoittain myös Råbergin raamatunselitystunnilla Diakonissalaitoksella.601  

Vapaakirkollinen liike tarjosi naisille uusia laajempia vaikutuskanavia ja liikkumatilaa. 
Erityisesti nuoret naimattomat aatelisnaiset saivat kokea vapautta, joka olisi heiltä muuten 
ollut kielletty. He astuivat ulos kodin piiristä ja toimivat sen ulkopuolella Langenneiden 
naisten ja Antipoffin talossa pyhäkouluopettajina ja ompeluseurojen vetäjinä sekä olivat 
aktiivisesti mukana Kurjien Kappelin toiminnassa602. Sitä kautta he pääsivät näkemään sen 
yhteiskuntaluokan elämää, arkea ja todellisuutta, jolta heitä säätyläisympyröissä oli 
suojeltu. Osalle työskentely toimi silmien avaajana maailmaan, joka oli saattanut pysyä 
heiltä täysin salattuna.603 Työ langenneiden parissa tapahtui ylhäältä alaspäin: auttajana oli 
paitsi moraalisesti, myös yhteiskunnallisesti autettavaa ylemmällä tasolla oleva nainen. 
Sivistyneistöön kuuluva nainen pyrki ”nostamaan langenneet” paitsi heille tarjotun 
uskonnollisen pelastuksen kautta, myös omalla esimerkillään. Uskovaisen ja sivistyneistöä 
edustavan naisen taustan uskottiin suojelevan tätä epämoraaliselta tartunnalta. 
Sivistyneistön naisia pidettiin jo lähtökohtaisesti moraaliltaan miehiä ylempinä. Näin he 
olivat ”luonnostaan” vahvempia taistelemaan turmeltuneisuutta vastaan.604 Pelko siitä, että 

 
595 Tästä samoin ajattelevan ja tukevan ryhmän merkityksestä mm Hylland Eriksen Thomas Toista maata 2004,75 
596 Kjäldström Elin Lefnadsminnen I Häfte 1919. 
597 Kuvaus Radstockin saarnasta Hufvudstadsbladet 12.5.1874 epäilemättä aihepiiri myös myöhemmin samanlainen 
598 Markkola 2002, 77. 
599 Sahlbergska skolan Svenska privata läroverkan för flickor, Laurellska skolan 1870-1971, Matrikkeli HYK. 
600 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 191, I häfte; Markkolan mukaan Sahlbergin koulu oli ensimmäisiä 
vapaakirkollisten omia kokouspaikkoja Markola 2002, 80. 
601 Kjäldström Elin Lefnadsminne 1919, I häfte. 
602 Kurjien kappeli oli entiseen kapakkaan rakennettu tee-ja rukoushuone, joka otti vastaan kaikki laitapuolen kulkijat. 
Helsingin vieraskodin edeltäjä. Markkola 2002, 78; Jalovaara 2015, 49-54. 
603 ks. Arvid Järnefelt viittaa äitiinsä, joka ei 1870-80-luvulla tiennyt prostituutiosta mitään Järnefelt 1929, 302-303. 
604 Häggman 1994, 151; Kallio 1987, 240; Brunow-Ruola 2001, 128. 
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moraalittomuus tarttuisi, oli olemassa lähinnä vertaisille, uskonnollista arvomaailmaa ja 
siveellisyysnormeja tuntemattomille saman yhteiskuntaluokan jäsenille.605  

Radstockin käännynnäisnaisia yhdisti 1880-luvun alussa paitsi yhteiskunnallinen asema 
myös yhtenäinen aineeton perintö ja tapakulttuuri. Nuorten naisten ohessa joukossa oli 
myös vanhempia naisia ja joitain taustaltaan poikkeavia kuten Emma Åhman; näissä 
tapauksissa yhteinen usko liitti heidät toisiinsa iästä, siviilisäädystä tai asemasta 
riippumatta. Antikainen käyttää heistä nimitystä ”uskonsisaret”, joka vertautuu hyvin 
Riitta Konttisen naistaiteilijoista käyttämään ”maalarisiskot -nimitykseen. Molemmille 
yhteistä oli naisten keskinäinen tuki, kilvoittelu ja yhtenevä päämäärä: tulla hyväksi 
taiteilijaksi tai tosiuskovaiseksi.606 Taiteen tavoin myös usko toimi eräänlaisena 
yhdistävänä ja myös sukupuolirajoja tasoittavana tekijänä. Myös naista, esimerkiksi 
Matilda Wredeä, saatettiin ihailla uskonsa vuoksi ja hänet saatettiin arvioida miesten 
vertaiseksi toimijaksi.607 Toimiminen vapaakirkollisessa yhteisössä koetteli 
säätyläisnaisten toiminnalle asetettuja: he saattoivat avoimesti julistaa omaa uskoaan, 
tehdä sielunhoitotyötä ja etenkin vapaakirkollisen toiminnan ensi vaiheessa myös 
osallistua aktiivisesti keskusteluihin miesten rinnalla. Vapaakirkollisen liikehdinnän 
varhaisvaiheessa, kun muodolliset rakenteet vielä puuttuivat, naisten oli helpompi ottaa 
myös johtava rooli.608  Tasa-arvo tosin toteutui sekä taiteen että uskon kentillä usein vain 
periaatteellisella tasolla. Mikrohistoriallinen näkökulma paljastaa, miten miesten astuessa 
liikkeen johtoon naisten toimintakenttä kapeni.  

 

1.3.2. Papin rouvana 

Kihlauksen edetessä Elin Ja Oscar hahmottelevat yhteistä tulevaisuuttaan uuden 
avioliittoihanteen mukaiseksi: yhteiseksi, molempien työpanoksella toinen toisiaan 
täydentäväksi projektiksi.609 Elinin ”työnkuvaa” suunniteltiin huomattavasti laajemmaksi 
kuin perinteisesti taustalla, pappilan piirissä vaikuttavan papin rouvan roolia. 
Kirjeenvaihdosta päätellen Elin ja Oscar suunnittelivat työskentelevänsä rinnakkain 
yhteisten asioiden hyväksi.610 Naimattoman naisen ansiotyö ei Elinin kaltaisen 
yläluokkalaisen naisenkaan tapauksessa ollut mitenkään tavatonta 1880-luvulla; jossain 
määrin se oli jopa toivottavaa.611 Poikkeuksellista oli Elinin haave jatkaa työskentelyä 

 
605 Sivistynyt, hyveellinen, siveä ja uskova nainen saattoi työskennellä langenneiden parissa, sillä tämän saama 
aineeton perintö: kasvatus, koulutus, uskonnollinen tietämys ja sivistys suojeli sivistyneistön naisia lankeamiselta. 
Häggmann 1994, 151; Ollila 1998, 170-171-180; Kallio 1987, 240 Brunow-Ruola 2001, 128; Rousseau 1933, 757. 
606 Antikainen 2006, 17-18; Konttinen Riitta 1988, 18, 130-133, 168-192. 
607 Antikainen 2003. 
608 Markkola 2002, 24-27 Samaa huomioi myös Antikainen omassa tutkimuksessaan Antikanen 2005, 35. 
609 Toveriliitosta Räisänen 1995 121, 207; Vastaava yhteneinen työpari –tosin fennomanian piirissä olivat mm. Mandi 
Granfelt ja Helmi Krohn puolisoineen Sulkunen 1995; Vares 2005. 
610 Oscar Kjäldström Elin von Rehausen lle 6.8.1882. 
611  Suvun sisäinen ajatusmaailma siitä, että naimattomiksi jääneitä suvun jäseniä tulisi elättää, oli väistymässä. 
Pelkästään Elinin ikätovereista kaikki hänen viisi naisserkkuaan kouluttautuivat ammattiin ja työskentelivät.  Näppä 
2010, 3-5; Luoto 1998. 
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kodin ulkopuolella avioitumisen jälkeenkin, kuten hänen ystävänsä Emma Mäkinen, joka 
jatkoi työtään langenneiden naisten parissa myös naimisissa ollessaan. Ennen päätöstä 
lähteä merimiespapiksi Hulliin Oscar ja Elin suunnittelivat Elinin toimivan Mia 
Sahlbergin jalanjäljissä, oman uskovaisten piirin johtajana julkisessa 
hyväntekeväisyystyössä ja opetustyössä.612 Elinin äiti vastusti kovasti tämän tyyppistä 
avioituneen naisen julkista työskentelyä.613 Hänen mielestään Elinin tulisi noudattaa 
perinteisempää papin rouvan roolia ja vaikuttaa vain kodista käsin. Tämän lisäksi Elin 
ehdotti Oscarille, että heidän yhteisessä kodissaan alkaisi kokoontua oma rukouspiirinsä: 
”Högtidestundet med Mästare.” 614  

Avioliitto oli suuri käännekohta nuoren naisen elämässä. Eliniä jännitti avioitumisen 
ohessa muutto Englantiin, Hulliin, vieraaseen maahan, ja selviytyminen uudesta roolistaan 
papin rouvana. Papin rouvan tuli olla eräänlainen seurakunnan rouvien esikuva, ja 
toisaalta hän oli monen arvioivan silmän tarkasteltavana. Tietyllä tavalla muutto 
ulkomaille oli kuitenkin helpotus, sillä pioneerityössä merimiespapin rouvana hän sai 
rakentaa papin rouvan roolin ja muokata työkentän omannäköisekseen. Yhteisöstä, johon 
Elin Hullissa liittyi, puuttui suomalainen säätyläistö, lukuun ottamatta muutamia 
matkustelijoita. Seurakunta koostui pääasiassa merimiehistä, siirtolaisista ja 
palvelusväestä. Kotimaan merimiespappilähetys johtokuntineen oli ainoa ylempi taho, 
joka välimatkan päästä arvosteli merimiespappien toimia.  

Pappeinkokouksessa Lontoossa 23.-27.7.1883 oli käsitelty myös puolisoiden roolia 
merimiespappien työn apuna ja tukena. Yleisesti pidettiin toivottavana myös papin 
rouvien osallistumista merimieslähetykseen, osa kokouksen osallistujista suhtautui 
suvaitsevaisesti jopa sanan julistamiseen.615 Kokouksessa merimiespapin rouvan 
aktiivinen rooli korostuu verrattaessa heitä muissa tehtävissä toimivien pappien rouvien 
rooleihin, koska merimiespappipariskunta oli yhdessä vieraalla maalla ikään kuin 
työparina. Erityisesti lukusalin katsottiin toimivan hyvin papin puolison valtakuntana: 
”Jos nainen ottaisi lukusaliin tulewan merimiehen wastaan, puhuisi hänelle lemmen-
kielellä kodista, waimosta, lapsista ja heiän tunteistaan ja tarpeistaan…”616 Nähtiin 
tärkeäksi, että lukusali ja papin koti muodostuisivat ”merimiesten rakkaimmiksi 
olopaikoiksi, [siten] kapakat ja huonommat huwitukset unohtuisiwat..” Elinin rooli 
Hullissa muodostui väkisinkin hyvin aktiiviseksi, sijaitsivathan lukusali ja kirkkosali 
poikkeuksellisesti heidän omassa kodissaan. Kirjeenvaihdosta, päiväkirjasta ja 
muistelmista käy ilmi, että Elin vietti suuren osan päivästä lukusalissa. Elin työskenteli 
lasten saannin jälkeenkin ensisijaisesti merimieslähetyksen hyväksi; lasten- ja kodinhoito 

 
612 ”Mianium” e toimii esikuvana. Mia oli joukon ”hengetär” kokoonkutsuva voima ja innostaja. Oscar kirjoittaa 
Jumalan johdattaneen hänet ajattelemaan, että Elinista saattaisi tulla Mian seuraaja ”följaktig” Oscarilta Elinille 
20.1.1883 
613 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 16.4.1883. 
614  Oscar Kjäldströmiltä Elin von Rehausenille 6.8.1882; 16.4.1884: Elin von Rehausenilta  Oscar Kjäldströmille 
28.1.1883. 
615 Tätä mieltä olivat jopa jotkut kokouksen vanhemmatkin jäsenet. Merimiehen Ystäwä  1884 N.o 5. 
616 Merimiehen Ystäwä 1883 N.o 10, Merimiehen Ystäwä 1884 N:o 2,  Merimiehen Ystäwä N.o 6.  
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oli pitkälti palvelusväen vastuulla.617 Myöhemmin, kun koti eriytettiin rukoushuoneesta ja 
kappelista, Oscar esitteli618 johtokunnalle idean teeilloista, joissa merimiehille tarjottaisiin 
musisointia, virvokkeita ja kodinmaista yhdessäoloa kapakoiden vastapainoksi. Tämä oli 
myös vahvasti puolisovetoinen iltama. Koko Kjäldströmin perhe kytkeytyi 
merimiespappitoimintaan voimakkaasti. Joulujuhlissa olivat läsnä Oscarin puoliso ja 
lapset sekä palvelusväki. Elin kävi palvelustyttönsä kanssa myös ilman miestään Strangers 
Restissa tapaamassa siirtolaisia ja merimiehiä; tällöin mukana olivat myös pikkupojat 
puettuina sinivalkoisiin merimiesasuihin.619 Strangers Rest-tyyppiset merimieskodit 

nähtiin myös mahdollisina paikkoina, joissa nainen saattoi vaikuttaa merimiesten elämään 
luomalla niihin kristillisen kodin henkeä.620 Elin kävi myös laivoilla kutsumassa 
merimiehiä lukusaleihin.621 Oscarin poissaollessa Elin  piti rukous- ja  hartaushetkiä 
merimiehille sekä hoiti näiden käytännön asioita kirjeenvaihdosta rahaliikenteeseen.622  
Näin pitkälle menevää naisen toimintaa eivät kaikki katsoneet hyvällä; mm. Elis Bergroth 
piti sanaa julistavaa naista ”raamattua wastaan sotiwana”.  Elis Bergroth kertoi oman 
vaimonsa osallistumisesta laivojen jumalanpalveluksiin seuraavaa: ”…[hänet on] aina 
otettu hywin wastaan. Hänen tehtäwänsä on tehä laulu luonnikkaammaksi ja hellästi 
puhutella merimiehiä, kysellen heidän kodeistaan ja omaisistaan, mikä paljaita saarnoja 
paremmin hellyyttää ja warjelee merimiestä kiusauksista; hänen tehtäwänsä ei ole 
koskaan sanan julistaminen.” Bergroth tuntuu olleen piispa Johanssonin miehiä: naisen 
paikka ”heikompana astiana” oli pitäytyä perinteisessä naisen roolissa tarjoten 
merimiehille äidillistä lohtua. Bergrothin mukaan papin rouvan tuli varoa astumasta liian 
isoihin saappaisiin, jottei joutuisi kiusauksiin.  

Elin vaikuttaa erittäin määrätietoiselta naiselta miehensä takana. 1800-luvulla älykäs ja 
eteenpäinpyrkivä nainen ei voinut edetä omalla urallaan kuin tiettyyn pisteeseen asti, ja 
avioliitossa oleva säätyläisnainen oli kahlittu kodin ja tarkkaan rajatun yhteiskunnallisen 
toiminnan piiriin.623 Elin opiskeli aikansa elitistisimmässä ja korkeatasoisimmassa 
tyttökoulussa, Svenska Fruntimmerskolanissa, kaikki seitsemän luokkaa valmistuen 17-
vuotiaana, sillä hän oli aloittanut koulun ikätovereitaan aiemmin.624 Mitä ilmeisemmin 

 
617 Kjäldströ Elin Minnen ur ett barns lif Päiväkirja lasten lapsuusvuosilta päiväkirja alkaa 25.6. 1885. 
618 Aatus teeilloista oli todennäköisesti alun perin Eliniltä lähtöisin. 
619Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 20.8.1883, Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 13.11. 1883, Elin Kjäldström 
Oscar Kjäldströmille 15.11. 1883; Kjäldström Elin Minnen ur ett barns lif. 
620 Merimieskoti, johon johtokunta viittaa on arvoiltaan kristillinen paikka, merimies voi yöpyä ja viettää aikaansa; 
Strangers Rest on tyypillinen kristillisvetoinen vieraskoti. 
621 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 13.5.1885. 
622  Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 20.6.1884; Puolisoiden kirjeissä käsiteltiin myös merimiesten asioita, Elin 
kysyi Oscarilta neuvoa, mistä hän tavoittaisi etsityn henkilön sekä raportoi lainaamiaan ja tallettamiaan merimiesten 
rahoja. Elinin ja Oscarin keskinäinen kiejeenvaihto vuosina 1883-1891 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille.  
25.8.1884, 30.8.1884, 1.9 1884, 5.9.1884, 30.11.1884. 
623 Työskentelevä nainen esim. opettaja, sairaanhoitaja tai pankkikonttorissa työskentelevä nainen kohtasi aina 
lasikaton. Näppä 2010, 95 
624 Blomqvistin koulun elitistisyys viittaa ennenkaikkea tyttöjen tyttöjen  taustaan.,harvat vapaaoppilaat valittiin 
koulumenestyksen perusteella. Svenska fruntimmerskolanissa tehtiin korotettujen lukukausimaksujen kautta ja 
vähenevien vapaaoppilaspaikkojen kautta epäsuoria linjauksia sen suhteen, millaista oppilasainesta sinne haluttiin. 
Helsingfors Dagblad no 46 187217.02.1871;  Wilkama 1938,35  127, 135;, 164 Westermarck 1917, 34, 42. 
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Elin olisi ollut kiinnostunut myös jatko-opiskelusta, sillä muistelmissaan hän kirjoittaa 
kaihoisasti, miten paljon hyvää tapahtunut kun nykyään tytöt voivat edetä opinnoissaan 
yliopistoon saakka.625 Elinin kunnianhimo pääsi purkautumaan omien poikien ja puolison 
uran tukemisen kautta.626 Oscarin muistelmissa kerrotaan Råberghin ehdottaneen yllättäen 
merimiespapin tointa hänelle vuonna 1883627. Totuus voi olla toinen: Elin kävi 
sydänystävänsä, Hannes Snellmanin morsiamen Lydia Lundmarkin kanssa kuulemassa 
Elis Bergrohia merimieslähetyksen vuosijuhlassa jo vuoden 1882 kesäkuussa. Molemmat 
naiset innostuivat aiheesta, ja on mahdollista, että ajatus merimiespappeudesta istutettiin 
sekä tulevalle Lontoon merimiespapille Hannes Snellmannille että Hullin tulevalle 
merimiespappi Kjäldströmille nimenomaan morsiamien kautta jo paljon ennen Råberghin 
ehdotusta.  

Elin kävi erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja kuvaili niitä puolisolleen kirjeissään. 
Elis Bergrothin saarnoja selostetaan lähes sana sanalta kirjeessä, ja Elin kertoo, miten olisi 
toivonut myös Oscarin olleen kuulemassa, miten innostavasti merimieslähetystyöstä voi 
puhua. Pienen sisältöön liittyvän moitteen Elin ilmaisee: Bergroth olisi voinut puhua 
vähän enemmän Jeesuksesta.628 Kirjeissään Elin arvosteli kuulemiaan saarnoja varsin 
kovasanaisestikin niin saarnatyylin kuin sisällönkin perusteella. Elinin kirjeitä lukiessa 
käykin ilmi, että oli myös naisilla voimakkaita omia näkemyksiä, tavoitteita ja 
mielipiteitä. Elin koki, että naisen tuli mielipiteineen vaieta seurakunnassa,629 mutta hän 
kirjoitti näkemyksistään Oscarille ja koetti siten vaikuttaa asioihin miehen kautta. Oltuaan 
kuuntelemassa pastori Hildénin saarnaa Elin raportoi kirjeessään miehelleen saarnan 
sisällön, arvioi, missä kohtaa mentiin asian vierestä ja nosti esille jokaisen saarnan  
asiavirheen ja Jumalan sanan väärintulkinnan.630 Elin ei toki itse uskaltanut mainita näistä 
Hildenille, mutta kirjeessään Oscarille hän kertoo toivoneensa, että Braxén tai joku muu 
teologi olisi ollut paikalla niitä korjaamassa.631 Vastauskirjeessään Oscar mainitsee, että 
Braxén ei olisi siihen kyennyt, sillä tämä on liian ”waldeströmiläinen”.632  Elinin vaitioloa 
ei toisaalta ole ihmeteltävää, Nya Pressen -lehdessä oli kuvaus eräästä pastori Hildéniin 
liittyvästä tapahtumasta, jossa nainen oli keskeyttänyt pastori Hildénin puheenvuoron, 
jolloin tämä oli vaientanut naisen sanomalla: ”Kvinnan tige i församlingen - Nainen 
vaietkoon seurakunnassa.”633 Vaikka vapaakirkollisissa piireissä naisille annettiin 
enemmän liikkumatilaa kuin perinteisen kirkon piirissä, oli heidän kuitenkin vaiettava 

 
625 Kjäldström elin Lefnadsminnen 1919; Hän viittasi mitä ilmeisemmin yliopisto-opintoihin, sillä hän ei jatkanut 18 
vuotiaana opintoja Frutimmerskolanin opettajalinjalle. Todennäköisesti suiksi, ettei hänen aikomuksensa ollut toimia 
opettajan uralle, johon koulutus tähtäsi.  Westermarck 1917, 50, 54-62. 
626 kts. Lahtinen Anu 47, 2007; Lagerstam 2007, 180-181. 
627 Oscar Kjäldström muistelmia merimiespappivuosilta Merimiehen Ystävää/ Kyyhkyistä varten, luonnos. 
628 Elin von Rehausen Oscar Kjälströmille 15.6.1882; Elin Kjäldström Ocar Kjäldströmille 10.1.1896. 
629 Alexandra Gripenberg kirjoittaa väittelystä, jossa hän oli toisella ja Elin toisella puolen liittyen siihen, tuleeko 
naisen vaieta seurakunnassa. Gripenberg Alexandra matkapäiväkirja 27.9.1887 SKS. 
630 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 26.1.1883. 
631 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 26.1.1883. 
632 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 28.1.1883. 
633 Nya Pressen no 96 08.04.1884. 
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kristillisistä periaatekysymyksistä. Heillä ei ollut virallista teologian koulutusta - vaikka 
eipä ollut kaikilla vapaakirkon miehilläkään - eikä heidän naisina sopinut asettautua 
miehiä vastaan.  

Saarnojen ohessa Elin kommentoi kirjeissään miehelleen myös kaupunkilähetyksen työtä, 
vapaakirkollisen liikkeen ja kirkollispoliittisia tapahtumia sekä kirkon johtohahmojen 
puheita, kirjoituksia tai piispainkokousten lausuntoja hämmästelen esimerkiksi Råbergin 
konservatiivisuutta  Elin toimi eräänlaisena miehensä esilukijana käyden läpi kaikki 
käsiinsä saamansa kirjat ja lehdet, joista alleviivasi tärkeitä kohtia, leikkasi juttuja ja 
suositteli tiettyjä kirjoja tai artikkeleita puolisolleen luettavaksi, jotta tämä voisi käyttää 
niitä hyödykseen saarnoissaan, opetustyössään ja puhujamatkoillaan.634 Lukemansa 
artikkelit hän arvosteli sekä arvioi ne miehelleen valmiiksi.635  Hän kirjoittaa miehelleen 
väliin tympääntyneenä lähettäneensä tälle jo kolme Finlandia ja yhden Uuden 
Suomettaren ja toivovansa Oscarin lukevan niistä edes ne  kohdat, jotka Elin oli 
merkannut.636 Tapa kommentoida saarnoja ja lehtijuttuja puolisolle jatkui koko avioliiton 
ajan, myös Elinin sairastuttua.637 

Eräs esimerkki Elinin vahvasta roolista taustavaikuttajana on vuodelta 1886, jolloin 
pariskunta asui Suomessa Oscarin tehdessä puhujamatkoja ympäri maan 
merimieslähetyksen puolesta. Oscarin ollessa muualla Elin hoiti suhdeverkostoja.638 Elin 
ei epäröinyt kääntyä suoraan arvovaltaistenkaan pappiherrojen tai merimieslähetyksen 
johtokunnan jäsenien puoleen asioita hoidellessaan. Elin teki lastensa kanssa tiuhaan 
vierailuja entisen kapteenin ja myöhemmin merimieskoulun opettajan ja johtokunnan 
jäsenen Pontanin luo Pontan Gårdiin ja kirjoitti erään vierailunsa päätteeksi miehelleen 
vuonna 1886: ”Pontan ja Brenner päättävät nyt kaiken johtokunnassa”639 

 
634 Lehtileikkeisiin liittyviä kirjeitä Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 1.1.1883; 11.5.1885; 15.5.1885;  neuvoo 
lukemaan Svenska Missionaktidningenistä jutun Nielsenistä ääneen lukusalissa 1.1.1886; Pyytää Oscaria leikkaamaan 
Å.U. (Åbo Underrättelse) piispa Johanssonin artikkelin talteen 13.1.1889;  Pyytää miestään huomioimaan artikkelin San 
Fransiscosta ja miten  sinne tarvitaan merimiespappia 3.2.1889; Pyytää miestään lukemaan edes ne kohdat lehdistä (3 
Finlandia ja yksi Uusi Suometar), jotka hän on merkinnyt 5.5. 1889; Elin ehdottaa että Y. M.C.A:n lehteä aletaan 
lähettää Orioniin (laiva) 1.10.1889; 2.10.1889; Lainasi Diakonissalaitokselta diakonia- aiheesta kirjoja miehelleen 
10.9.1891; (?).9.1891; Pyytää Oscaria hankkimaan Elinille Åbo Tidningenin vastakirjoituksen Bergrothin  kirjoittaman 
”Vapaakirkosta/ Om Frikyrkan”  9.3.1898; 20.3.1909; 4.7.1897; 24.6.1909. 
635 Elin Kjäldström Oscar Kjälströmille mm. 2.12.1888;  13.1.1889; 14.1.1889. 
636 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 5.5.1889. 
637 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille; 26.9.1886; Vapaakirkollisuudesta, pappeinkokouksen sisällöstä ja 
piispanvirantäytöstä esim. 26.1.1883; 27.1.1883; 28.1.1883; 16.2.1883; 25.2.1883; 25.6.1883; 28.6.1883; 29.6.1883; 
16.6.1895; 17.8.1896;  Tyytyväinen siihen, että Johansson on  arkkipiispa 8.3.1899; Gummerruksen mahdollisuuksista 
virkaan 21.6.1899; Toiveista tulevan pappeinkokouksen suhteen 20.6.1899; Vielä hyvin sairaanakin, Keuruun 
parantolassa Elin kommentoi lehtien kirjoittelua kirkollisista aiheista, mutta ei enää politiikasta mm. piispan vihkiäisistä 
ja  Hufvudstadbladetin kirjoituksia papiston korkeista palkoista 19.10.1920;  8.6.1921 saarnoista mm.24.4.1882; 
22.5.1882; 24.5.1882; 15.6.1882; 24.6.1882; 6.7.1882; 26.1.1883; 2.4.1883; 10.8.1886; Elis Bergrothin saarna 
kuvailtuna lähes sanasta sanaan 10.1.1896; Elin Tarkkasen kanssa kuuntelemassa Dufvaa Lähetystalolla, saarnan 
kuvailua 5.5.1901Oscar Kjäldströmiltä Elin Kjäldströmille 5.9.1886; Elin Kjäldströmiltä Oscar  Kjäldströmille 6.9.1886; 
24.7.1904; 24.6.1904. 
638 Elin vaikutti Oscarin uraan paljon kapteeni Pontanin kautta, joka oli merimiesyhdistyksen johtokunnan jäsen ja sen 
puheenjohtaja vuodesta 1877 (erosi v. 1888, tosin jatkoi toimintaa sen jälkeenkin)..Oscar seisoi vaimonsa toiminnan 
takana pyytäen tätä myös välittämään johtokunnalle Oscarin näkemyksiä ja toiveita Elin Kjäldström Oscar 
Kjäldströmille 9.10.1886; 18.9.1886; Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille 30.8.1886. 
639 Elin Kjälström Oscar Kjäldströmille 14.9.1886. 
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Merimieslähetystä tutkinut Toivo Valtari mainitsee Pontanin merimiesseuran hallituksen 
huomattavimpana jäsenenä, joten Elin vaikutti suoraan ”huipulta”.640 Hyvistä suhteista 
kertoo, että Elin otettiin sekä Pontanin, Forsellin että Herman ja Aline (os von 
Rosenkampff) Råberghin luona lämpimästi vastaan. Elin neuvotteli Råberghin ja Pontanin 
kanssa ennen johtokunnan kokouksia, selvitti millaisia mahdollisuuksia Oscarin olisi 
saada tulevissa kokouksissa läpi pariskunnan toiveita ja neuvoi sitten kirjeitse, mitä 
Oscarin tulee vaatia/pyytää johtokunnalta.641 Käytännössä monet Oscarin toiveet olivat 
Eliniltä lähtöisin; ne vaan kierrätettiin Oscarin kautta. Esimerkiksi vuonna 1886 Elin 
kirjasi kirjeeseensä miehelle vaatimukset  siitä, millainen uuden asunnon tulisi olla, 
Oscarin vapaapäivistä, jumalanpalveluksien määristä, matkustamisen järjestelyistä, 
yöpymisistä eri kaupungeissa ja työn rationalisoinnista.642 Elin seurasi tarkkaan 
merimieslähetyksen kulissien takaista toimintaa kommentoiden kirjeissään kärkkäästi 
miehelleen yhdistyksen sisäistä valtataistelua, rahankäyttöä, eri henkilöille avautuneita 
virkoja ja palkkausta sekä kyseenalaisti johdon tekemiä valintoja.643 Elin ei voinut 
kyseisiä mielipiteitä esittää itse julkisesti, mutta hänen miehensä saattoi tuoda ne julki 
tietyin varauksin. Kun yhdistyksen sisällä kihisi, Elin selosti kirjeissään miehelleen 
vierailuillaan kuulemiaan juoruja merimiesyhdistyksen sisäisistä väleistä ja siitä, ”kuka on 
kenenkin leirissä”.644 Haistellessaan ilmapiiriä Elin neuvoi miehelleen, ketkä 
johtokunnasta olivat samoilla linjoilla Oscarin ja Elinin kanssa.645 Toisinaan Elin teki 
ratkaisuja miehensä työn suhteen myös ohi tämän oman tahdon.646 Syksyllä 1886 Elin jätti 
lähettämättä Oscarin loma-anomuskirjeen eteenpäin merimieslähetyksen johtoportaaseen 
Pontanille. Oscarin puhujamatka oli pitänyt puolisot 12 viikkoa erossa toisistaan, ja Oscar 
pyysi kirjoittamassaan anomuskirjeessä perhesyihin vedoten lomaa kesken tiuhan 
kiertueen. Elin, joka itsekin tunsi samoin, ei kuitenkaan halunnut miehensä anovan 
vapaata vaan perusteli Oscarin työn jatkamisen olevan Jumalan tahto. Puolison tuli tukea 
miehensä työtä, ei jarruttaa sitä; Elin kirjoittaa, että pahat kielet lauloivat Snellmanin 

 
640 Valtari  1925, 372-375; kts myös Kansanaho 1982, 85  
641 Elin vaikutti Oscarin uraan paljon kapteeni Pontanin kautta, joka oli merimiesyhdistyksen johtokunnan jäsen ja sen 
puheenjohtaja vuodesta 1877 (erosi v. 1888, tosin jatkoi toimintaa sen jälkeenkin). Oscar seisoi vaimonsa toiminnan 
takana pyytäen tätä myös välittämään johtokunnalle Oscarin näkemyksiä ja toiveita Elin Kjäldström Oscar 
Kjäldströmille 9.10.1886; 18.9.1886; Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille 30.8.1886. 
642 Oscar Kjäldströmiltä  Elin Kjäldströmille14.9.1886; Elin Kjäldström Oscar Kjäldsrömille 31.8.1886. 
643  Merimieslähetystä kommentoivat kirjeet käsittelivät mm. Snellmanien eroon johtaneita seikkoja, Hullin 
merimieskirkon asemaa verrattuna Gridsnbyyn, Oscarin mahdollisuutta ottaa vastaan New Yorkin merimiespapin toimi, 
Elis Bergrothin Auvisen viransijaisuuden, sihteerin viran ja palkkauksen kommentointi. Elin mm. ihmettelee 
päällekkäisiä virkoja ja niiden mahdollistamaa kaksinkertaista tuloa mm. Bergrothin, Björklundin et. Al suhteen Elin 
Kjäldström Oscar Kjäldströmille 31.8.1886; 12.9.1886; 16.10.1886; 18.9.1886; 29.10.1886; 23.3.1887; 1.10.1887; 
16.6.1895; 9.8.1895 Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille5.10.1886. 
644 Kirjeissä Pontanin ja Bergrothin läheisistä suhteista ja arvostelua Bergrothin valinnasta matka-asiamieheksi muiden 
virkojen ohessa. Kuvailua johtokunnan väleistä. Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 14.9.1886; 18.9.1886:; 
26.9.1886;16.10. 1886;  29.10.1886. 
645 Elinin mukaan merimieslähetyksen hallituksessa Colliander, Råberg ja Hjelt Elin ja Oscarin hengenheimolaisia. Elin 
Kjäldström Oscar Kjäldströmille 16.10.1886. 
646 Kirjeet liittyen Oscarin työtaakkaan ja loma-anomukseen Elin Kjäldströmiltä Oscar Kjäldströmille 9.8.1886; 
15.8.1886; 31.8.1886; Oscar Kjäldströmilta Elin Kjäldströmille 6.10 1886; Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 
29.10.1886. 
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matkojen jääneen liian lyhyiksi vaimon vaatimuksesta.647 Elin ei tahtonut leimautua 
naiseksi, joka on miehensä tärkeän tehtävän tiellä.648 Lisäksi taustalla oli Elinin pelko 
merimieslähetyksen johdon suututtamisesta.649 Elin kuulosteli tarkkaan, mitä Oscarista ja 
puhujakiertueesta puhuttiin. Kun Oscarin saarnoja oli moitittu liian lyhyiksi, Elin kirjoitti 
miehelleen tivaten syytä.650 Lisäksi hän muistutti miestään useaan otteeseen vastaamaan 
tärkeisiin kirjeisiin, jottei kukaan loukkaantuisi. Kirjeissään hän informoi miestään, 
ohjeisti, muistutti ja neuvoi tyyliin ”ole yhteydessä Pontaniin, muista kiittää Lundqvistin 
perhettä…”651  Lisäksi hän neuvoi miestään kirjoittamaan Merimiehen Ystävä-lehteen 
työstä realistisesti ”Bergrothin tyyliin”.652  Näin aktiivinen pappispuoliso oli vielä 1880-
luvulla harvinainen. Sinänsä aktiivinen ”verhojen takana vaikuttava nainen ei ollut mikään 
uusi ilmiö: kulissien takainen työ oli tuttua aatelisnaisille.653 Elin hoiti lukuisia käytännön 
asioita sekä Hullissa että Helsingissä: hän järjesti asunnonvaihdon, neuvotteli 
vuokranantajien kanssa ja vertaili tarjouksia, kun useimmiten vastaavat tehtävät olivat 
miesten harteilla. Käytännön tasolla Elin myös organisoi ja järjesti kaikki matkat, muutot 
ja perheen sisäiset sekä kirkolliset juhlat, kestitykset kuten piispan vierailut sekä 
seurakuntaelämän eri tapahtumat 654. 

Monissa tutkimuksissa näkyy, miten mikrohistoriallisen näkökulman kautta avautuvat 
verkostot tuovat esiin kauempaa tarkasteltuna näkymättömissä pysyttelevät rakenteet.655 
Elin sekä hänen sisarensa kirjoittivat jo nuoruudesta alkaen ylös erilaisia 
ystäväverkostojaan. Päiväkirjoihin ja erilaisille muistilapuille tallentuivat ystävyyssuhteet 
Vihdin vuosilta, kylpylämatkalla tavatut henkilöt, Hullin seurapiiriverkosto ja 
herännäisyhteisö Kurjien Kappelin tiimoilta. Näitä verkostoja ei merkitty ylös turhaan, 
vaan niitä myös käytettiin aktiivisesti. Verkostojen hoito oli Elinin vastuulla; hän piti 
kirjeenvaihdon sekä lukuisten vierailujen kautta yllä sukuverkostojen ohessa myös laajaa 
ystävyys- ja tuttavuusverkostoa. Kirjeet verkostoon kuuluvien naisten kanssa pitivät Elinin 
ajan tasalla kotimaan sisälähetystyön, kirkon piirin sekä vapaakirkollisen rintaman 
tapahtumista myös Elinin asuessa ulkomailla tai vieraalla paikkakunnalla.656 Anne Ollila 
muistuttaa, että verkostoituminen ja verkostojen rakentaminen tuo esille yksilön aktiivisen 
roolin historian toimijana. Kirjeiden ja muistelmien kautta avautuvat verkostojen muilta 
osin näkymättömät kytkökset ja myös verkostojen eri painotukset. Verkostot elivät ja 
muokkaantuivat jatkuvasti. Ne olivat osa yksilön selviytymis- ja toimintastrategiaa. Elin 

 
647 Elin Oscar Kirjeenvaihto 1887. 
648 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 9.10.1886. 
649 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 9.10.1886. 
650 Elin Kjäldström oscar kjäldströmille 23.8.1886; Oscar Kjäldström elin Kjäldströmille 25.8.1886. 
651 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 8.1.1884. 
652 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 23.5.1884. 
653 Vainio-Korhonen Ilmakunnas 2020, 257; Lagerstam 180, 2007; Lahtinen 2007, 44-49 
654 Elin suunitteli kirkkoon ”teemajumalapalveluksen” Itsenäisyyspäivän kunniaksi Elin Kjäldström Oscar 
Kjäldströmille 24.11.1919. 
655 ks. Gluschoff 2008; Hirvonen 2003; Savolainen 1994; Lahtinen 2007; Häggman 1994; Pohls 1994; Näppä. 2010. 
656 mm. kirjeenvaihto sisaren Anni von Rehausenin, Emma Mäkisen, Sally Silfverbergin, Lydia Lucanderin, Pontanin, 
Dahlbergien,  Dikta Lille, Lilli Söderström etc. Kanssa. 
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etsi ja löysi miehelleen myös papin viranhoidon ohessa tehtäviä, lisätienestejä tarjoavia 
töitä kuten merimieslähetyksen sihteerin paikan, sekä järjesteli KFUK:n piriin kuuluneen 
ystävänsä Ottilia Stenbäckin kautta Oscarille opettajan toimen.657 Hullia lukuun ottamatta 
hän oli kannustanut Oscaria hakemaan kulloinkin avoinna oleviin virkoihin 
kommentoiden kirjeissään  myös Oscarin mahdollisuuksia saada virka kuten kirjeessään 
7.2. 1898 jossa hän sanoo Jungaan hakemisen olevan turhaa, sillä sinne on liikaa hakijoita, 
ja neuvoo Oscaria hakemaan mielummin Karjaalle tai Finnströmiin.658 Luettuaan vuoden 
1889 Finlandin numeroon 22 kirjoitetun artikkelin Merimieslähetyksen tarpeesta San 
Franciscossa Elin kirjoittaa miehelleen epäsuoran toiveen lähteä  sinne lähetystyöhön. 659 

Itse pastoraatin vaihto, mikä Oscarilla tapahtui viidesti, oli hermoja vievä prosessi. Oscar 
haki aina samanaikaisesti useaan paikkaan, ja kilpailu niistä oli kovaa. Repertuaaria 
kavensi se, että Oscar saattoi hakea käytännössä ainoastaan ruotsinkielisiin tai vahvasti 
kaksikielisiin seurakuntiin, sillä Elin ei osannut kunnolla suomea. Kirjeenvaihdosta 
päätellen päätökset työn vaihtamisen, hyväksymisen ja paikkakunnanvaihdoksen suhteen 
tehtiin yhdessä. 660 Oscarin hakiessa tointa Elin käytti hyväkseen sukuverkostoaan661, 
tyttökoulun ajoilta peräisin olevaa ystäväverkostoaan, vapaakirkollisten piiriä sekä 
suhteitaan toisiin papinrouviin ja heidän puolisoihinsa. Verkostot toimivat myös 
puskaradiona, niiden kautta saattoi kuulopuheitten perusteella arvioida, oliko hakijalla 
mitään mahdollisuuksia saada virkaa. Esimerkiksi Inkoon kirkkoherraksi hakua varten 
Elin käytti lisäksi myös taloudellisia houkuttimia äänien varmistamiseksi mm. 
lupailemalla pappilan maita vuokralle varakkaan maanviljelijän pojalle.662 Ennen perheen 
muuttoa uudelle paikkakunnalle Elinin tehtävänä oli valmistella maaperää luomalla 
suhteita paikkakunnan merkkihenkilöihin. Elinin verkostot suosituskirjeineen auttoivat 
luomaan uusia tuttavuussuhteita ja tutustumaan oikeisiin ja vaikutusvaltaisiin henkilöihin 

 
657 Tosin Oscar mainitsi myös itse haluavansa Bergrothilta vapautuvan sihteerin toimen Oscar Kjäldström elin 
Kjäldströmille 7.7.1897; 9.7.1899. 
658 mm. Elin kirjoitti miehelleen kuulleensa sisareltaan, että Råbergh oli kaavaillut Oscaria tai Snellmaneita 
Bordeauxiin 2.5.1886 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille; Elin arvioi miehelleen tämän ja muiden ehdokkaiden 
mahdollisuuksia päästä eri virkoihin ja näiden saamia ääniä esim. Inkoon, Karttulan, Mustasaaren, Impilahden et al 
suhteen; Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 4.7.1896; 9.8.1896; 7.7.1897; 20.7.1897; Oscar hakenut Padasjoelle 
”Täällä puhutaan, että sinun tulisi hakea Kortesjärvelle” 25.10.1897;”Tee mitä haluat Jungan kanssa, mutta ne on 
hukkaanheitettyä rahaa (matka), koska sinne on niin paljon hakijoita. Mielummin  Karjaa tai Finnström 7.2.1898; 
”Gubben Strandberg on kuollut Karjaalla, sinun tulisi hakea sinne…”16.2.1898 ; ”Kuullut, että Karjaa poissuljettu, 
Gustavia neuvottu hakemaan Enoon. Emil ehdotti, että sinä hakisit Halikkoon, mikäli Porvoosta ei kuulu mitään 
5.3.1898, Kommentointia papinvirantäyttöön mm. Tuusulan, Saarijärven ym. suhteen 8.3.1899; 21.6. 1899; Ihmettelee, 
ettei useampi hakenut Hankoon Elin Kjäldströ Oscar Kjäldströmille  9.7.1899; Oscarin jättämän Porvoon 
malaisseurakunnan papin toimen hakijoista (seuraajista) Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 29.11.1913. 
659 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 3.2.1889. 
660 Vaimolla oli sanansa sanottavana asuntojen ja pappiloiden sijainnin suhteen: Kruunupyyn maalaispappilan 
kokemuksen jälkeen maalaispappilat olivat Elinin silmissä ei-toivottuja, samoin Itä-Suomen alue Hullin asunnoissa 
huoneiden lukumäärä, sijainti ja oma piha olivat toivelistalla. Oscar kertoo ottaneensa asunnon valinnassa kaikki Elinin 
toiveet huomioon, kuvailee asunnot, joita käynyt katsomassa, piirtää pohjaratkaisuja (Oscar Hullissa, Elin suomessa) 
Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille 13.5.1887; 3.3.1887 Elin ei halunnut Suomessa maalaispappiloihin eikä Itä-
Suomeen. Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 29.5.1887; 7.6.1887; 9.8.1896; 17.8.1896; Kirjeessään Oscar esittää eri 
vaihtoehtoja työn jatkamisen suhteen ja pyytää Eliniltä kommentteja siihen. 27.9.1996. 
661 Esimerkiksi Englannissa samaan aikaan opiskeleva Elinin sukulainen opasti heitä Hullissa alkuaikoina järjestäen 
heille valmiiksi myös kodin. Kjäldström Elin, Lefnadsminnen. 
662  Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 9.12.1913; 7.2.1919. 
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paikkakunnalta. Elin oli taitava verkostoituja: hän solmi suhteet Hullin vapaakirkollisten 
yläluokkaisten perheiden kanssa, joiden piireihin muukalaisen oli normaalisti vaikea 
päästä.663 Hullissa luodut verkostot muodostuivat myöhempää toimintaa varten todella 
tärkeiksi; niiden kautta Elin tutustui moneen sisä- ja ulkolähetyksen vaikuttajaan ja 
toimialaan ja keräsi paljon tiedollista pääomaa. Poismuutto seurakunnista merkitsi aina 
osittaista verkostojen hiipumista: vanhoja verkostoja pidettiin yllä, mutta ensisijaisesti 
keskityttiin uusien luomiseen. Verkostoja tarkastellessa näkyy, miten ne aktivoituvat ja 
hiipuvat. Esimerkiksi luterilaisen kirkon irtiotto vapaakirkollisesta liikkeestä 1880-luvun 
puolivälissä vaikutti siihen, ettei Elin voinut enää yhtä avoimesti käyttää vapaakirkollista 
verkostoaan hyödyksi, saatikka toimia sillä kentällä. Verkostoja käytettiin kuitenkin 
vaivihkaa.  

Merimiespapeilla perheineen oli keskenään läheiset suhteet, ja merimiespappien tiet 
risteytyivät myös myöhemmissä työ- ja elämänvaiheissa. Hannes ja Lydia Snellmann 
olivat Kjäldströmien läheisiä ystäviä jo ennen matkaan lähtöä ja sittemmin toistensa lasten 
kummeja.664 Kjäldströmeitä merimiespastorina sijaistanut toiminut Emil Panelius toimi 
myöhemmin vankilapastorina samaan aikaan kun Oscar Kjäldström toimi Helsingin 
kaupungin sairaalapastorina, ja he toimivat vuoroin toistensa sijaisina. Panelius siirtyi 
sittemmin Porvooseen Kjäldströmien seuraajaksi kappalaisen toimeen. San Fransiscossa 
merimiespappiparina toimineista Matti ja Sigrid Maria (os. von Phaler) Tarkkasista 
muodostui Kjäldströmin läheisiä perhetuttuja ja myöhemmin (Helsingin vuosina 1895-
1901) muutamaksi vuodeksi jopa naapureita. Myöhemmin Kjäldströmien tyttären Sylvian 
lähtiessä lähetyssaarnaajaksi Kiinaan oli Matti Tarkkanen Suomen lähetysseuran 
johtajana, ja Oscar Kjäldström ja Matti Tarkkanen kävivät vilkasta kirjeenvaihtoa 
keskenään. Tarkkanen oli paitsi Oscarin opiskelutoveri, hän oli myös kuulunut Radstockin 
käännynnäisiin. Merkittävimmät verkostot Elinillä ja Oscarilla oli kirkon sisäpiiristä: he 
olivat Tarkkasten ohella myös Herman Råberghin, ja Otto Collianderin ja hänen 
puolisonsa perheystäviä.  Ystävyys Colliandereihin lujittui Helsingin vuosina 1895-1901, 
jolloin Tarkkaset ja Collianderit asuivat Kjäldströmien naapureina; edelliset Fredrikinkatu 
14:ssä ja jälkimmäiset Leppäsuolla Villa Allkärrissä. Verkoston merkittävyydestä kertonee 
se, että sekä Råberghista että Collianderista tuli myöhemmin piispoja ja Tarkkasesta 
Suomen Lähetysseuran johtaja.665 Elin ja Oscar vahvistivat ystävyyssuhteitaan lahjoin. 
Lahjanvaihto oli sosiaalisten siteiden muodostamista, ja lahjalla viestittiin kuulumista 

 
663 Ramsay III, 1966, 220. 
664  Kummiluettelo, Kjäldström Elin Minnen ur ett Barn lif-päiväkirja 6.2.1886. 
665 Råberg tuki Oscaria jo opiskeluaikana 1880-luvulla ja erityisesti erityisestri merimiespappivuosina 1880-90-luvuilla, 
säilyen  ystävänä kuolemaansa saakka. Colliandereihin Kjäldströmit tutustuivat muuttaessaan heidän naapureikseen 
Helsinkiin 1890-luvulla. Collianderin perheestä muodostui läheisiä perheystäviä, Oscar mm. tuki Collianderia hänen 
joutuessaan sairaalaan istuen tämän vuoteen vieressä. Suhde Tarkkasen perheeseen alkoi samoihin aikoihin 
Colliandereiden kanssa heidän kaikkien asuessa Villa Allkärrissä. Suhde Tarkkasiin alkoi jo 1900-luvun alussa, mutta 
tiivistyi 1910-luvulla Kjäldströmien tyttären Sylvian lähdettyä lähetystyöntekijäksi Kiinaan. Råbergista Porvoon 
hiipåpakunnan piispa 1892, Collianderista piispa Kuopion hiippakunnan piispa 1897, Matti Tarkkasesta 1914 Suomen 
Lähetysseuran johtaja. 
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samaan piiriin.666 Lahjojen kautta pyrittiin pitämään yllä myös ammatillisesti tärkeitä 
verkostoja.  Ystäväperheelleen667 Colliandereille Kjäldströmit lahjoittivat vuonna 1887 
taulun, josta Oscar innostuneesti kertoo kirjeessään Colliandereiden sanoneen sen olleen 
juuri heidän makuunsa.668 On mahdollista, että Kjäldströmien toiveissa on ollut, että 
Collianderit vaikuttaisivat esimerkiksi Oscarin uran etenemiseen. Collianderista tuli 
nimittäin samana vuonna Kuopion hiippakunnan piispa. Muuttaessaan Porvooseen 
Kjäldströmeillä oli suuri apu Elinin vanhasta luokkatoverista Lilli (os. Winter) 
Söderströmistä, jonka puolisosta Werneristä tuli Elinin ja Oscarin läheinen ystävä. 
Söderströmien avulla he pääsivät heti paikkakunnan ”piireihin” ja yhteisöön sisälle. 
Porvoossa asuvat Hanna Frosterus-Segerstråhle ja tämän puoliso, jotka kuuluivat 
puolestaan Elinin Radstockin ajoilta periytyvään verkostoon. Herman Råberghista tuli 
Porvoon piispa, ja hän vaikutti siellä vuosina 1892-1920, jolloin myös Kjäldströmit 
työskentelivät Porvoossa.  

Verkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen, jota edellä olen kuvannut, on hiljaista ja 
näkymätöntä toimintaa, joka on avautunut tarkan lähiluvun avulla.669 Vastaavaa verkoston 
ja yläluokkaisen habituksen hyödyntämistä näkyy monen muun aatelisnaisen muun 
muassa Matilda Wreden, Alexandra Gripenbergin, Hedvig von Haarmanin Elina af 
Hällströmin ja Adelaide Ehnroothin tavassa solmia arvovaltaisia suhteita ja käyttää 
verkostoja hyväkseen.670  

 

1.3.3. Papin rouvan julkinen työ 

Elinin näkyvään toimintaan papinrouvana kuului myös edustamista miehensä tukijana ja 
tämän työn täydentäjänä. Kaikissa seurakunnissa, joissa Elin toimi papinrouvana, hän oli 
perustamassa pyhäkouluja, nuorisotoimintaa ja ompeluseuroja sisä- ja ulkolähetyksen 
hyväksi. Ompeluseurojen merkitystä on hyvä korostaa koko laajemman sisä- ja 
ulkolähetystyön toiminnan taustalla: niiden avulla paitsi kerättiin rahaa myös luotiin 
verkostoja. Kaiken tämän ohella Elin majoitti pappilaan kaikki seurakunnassa vierailevat 
puhujat ja tuttavat tuttavantuttavat, kestitsi seurakuntalaisia sekä tarpeen tullen perusti 
sairastupia ja myös hoiti sairastuneita seurakuntalaisia, kuten Pohjanmaalla riehuneiden 
epidemioiden aikana. Puolisonsa poissa ollessa hän hoiti myös sielunhoidollisia 
tehtäviä.671  

 
666 Charpy 212-213, 2015. 
667 Läheisistä väleistä kertoo Collianderin pyyntö, että Oscar olisi hänen tukenaan leikkauksessa. Oscar Kjäldström Elin 
Kjäldströmille ?. 5.1887. 
668 Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille  (ei päivämäärää).5.1887. 
669 Avioliitto tarkoitti yhteistä työtä naiselle ja miehelle, naisen työ olikin lastenhoidon ja taloustyön ohessa usein 
näkymätöntä. Naisen näkymättömästä työstä esiteollisessa yhteiskunnassa, maataloudessa. mm. Sogner 1991, 31. 

670 Antikainen 2003, 51; Kotioja 21, 26-27, 2018; Tuulio 1958; Tuulio; Gundersen 96,2009; Gulin 1951. 
671 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919. 
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Antikaisen mukaan naisten rooli luterilaisen kirkon piirissä ei ollut aktiivinen, vaan heille 
lankesi pikemminkin sanankuulijan tai tilaisuuksien järjestäjän rooli. Seurakunnasta 
riippuen Elinin tehtävät kuitenkin vaihtelivat paljon. Vanhoillisella Pohjanmaalla Elinin 
rooli oli huomattavasti kapeampi kuin Hullissa, jossa Oscar ja Elin loivat 
pioneerihengessä uudenlaista pappisperheen työnkuvaa. Helsingin vuodet 1895-1901, 
jolloin Oscar toimi sairaalapappina, olivatkin Hullin ohessa toinen ajanjakso, jona Elin 
toimi avioitumisensa jälkeen todella aktiivisessa yhteiskunnallisessa roolissa.  Elin saattoi 
toimia yhteiskunnallisesti varsin aktiivisesti soraäänistä välittämättä, sillä Oscarilla ei 
tuolloin ollut varsinaista omaa pastoraattia hoidettavanaan eikä Elinillä siten ollut 
virallista pappisrouvan roolia.  

Papin rouvan tehtävänä oli toki vaikuttaa yhteiskunnallisesti, mutta niin, että se kytkeytyi 
selkeästi miehen työhön. Helsingissä Elin astui Nuorten Naisten Kristillistä yhdistystä eli 
KFUK:ta672 perustaessaan askeleen tämän vaikutusalueen ulkopuolelle, ja muistelmista 
käy ilmi, että hän sai osakseen myös paheksuntaa, koska ei toteuttanut perheelleen 
omistautuvan äidin ihannetta, mikä taas oli porvari- sekä pappisperheen ensisijainen rooli 
äidille ja vaimolle.673 Yhdistystoimintaan suhtauduttiin tuolloin monesti kielteisesti, ja sen 
nähtiin haittaavan perhe-elämää.674 Toisaalta Elin saattoi perustella KFUK:n toiminnan 
olevan eräänlaista papin rouvan seurakuntatyötä ilman seurakuntaa.  

Marjo-Riitta Antikaisen tutkimuksessa mainitaan Alli Tryggin olleen ensimmäinen 
suomalainen nainen, joka oli kosketuksessa Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistykseen 
(NNKY-KFUK) vuonna 1888, jolloin hän oli käynyt tutustumassa Ruotsin Kristiliga 
Förening av Unga Kvinnor (KFUK) liikkeen toimintaan Tukholmassa.675 
Lähdeaineistostani käy ilmi, että  Kjäldströmit olivat tutustuneet Englannissa jo vuosien 
1883-1891 aikana paikallisen yhdistyksen Young Women’s Christian Assosiation 
(YWCA) aatteeseen ja toimintaan676 sekä Federaatioliikkeen käynnistämään 
siveysreformiin677. Hullissa he olivat myös tutustuneet naisten turvakoteihin sekä 
organisaatioihin, jotka toimivat siveysaatteen parissa sekä osallistuivat Englannissa 
Vigilance Society/ Association kokouksiin678, joissa puitiin muun muassa 
lapsiprostituoitujen asiaa. 679  Kipinä aatteelle oli siis mahdollisesti sytytetty jo muutama 
vuosi ennen Tryggin matkaa, vuonna 1886-87, jolloin Elin oli käynyt vuoden mittaisella 
vierailulla kotimaassa; on todennäköistä, että hän tuolloin kertoi kokemuksistaan 

 
672 Ruotsin Kristiliga Förening av Unga Kvinnor 
673 Kjäldström Elin  Lefnadsminnen 
674 Juva 1960, 230 
675 Antikainen 2006, 28, 31 
676 Myös Elis Bergroth oli Lontoossa ollessaan tutustunut liikkeeseen. Antikainen mainitsee Abraham Amirchanjantzin 
puheen Allianssitalolla. Antikainen 2006, 20 
677 Englannissa alkanut federaatioliike 1875 oli tuttu myös Elinille ja Oscarille. Nieminen 1951, 118 
678 Järjestö perustettu 1885, Gripenberg Alexandra matkapäiväkirja 1.10.1887 
679  Alexandra Gripenbergin kirjoittamia kirjeitä vuonna 1887  Marie Steniukselle Julia Gripenbergille ja Maria 
Furuhjelmille SKS 305 4:1-45, Toini Topeliukselle SKS 305 7:1-61; Alexandra Gripenbergin matkapäiväkirja v. 1881-
1887 SKS ;  Tuulio Tyyni 1959,  105-108 
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Englannissa myös vapaakirkollisille ystävilleen.680 Yhteys Tryggiin oli olemassa myös 
Alexandra Gripenbergin kautta, joka asui Elinin ja Oscarin luona Hullissa vuonna 1877. 
Tuntuma kansainvälisestä esikuvasta varmisti joka tapauksessa Elinille ja Oscarille vahvat 
roolit perustetussa järjestössä. Elin oli Suomen KFUK:n perustajajäsen ja sen hallituksen 
jäsen vuosina 1896-1908 oli toimikunnassa muokkaamassa yhdistyksen sääntöjä ja toimi 
käsityökomiteassa.681  

Oscar toimi puheenjohtajana KFUK:n ensimmäisessä ja toisessa perustavassa 
kokouksessa.682 Miksi mies toimi puheenjohtajana, vaikka kyse oli naisten yhdistyksestä? 
Tämä ei ollut mitenkään poikkeavaa: alempien luokkien, kypsymättömien opiskelijoiden 
tai naisten kokouksiin tarvittiin mukaan ylempi auktoriteetti. Esimerkiksi teologian 
ylioppilaiden kokouksissa oli läsnä Råbergh tai Johansson, jotka sanoivat aina viimeisen 
sanan keskusteluissa. Työläisnaisille suunnatussa ompeluseurassa oli puolestaan Elin 
papinrouvana ”auktoriteettina.” Papit Kjäldström sekä Olsoni ja Bergroth kävivät usein 
yhdistysten illoissa läsnäolijoina sekä puhujina.683 Miesten mukana olo KFUK: n ja 
yleisemmin myös muiden naisliikkeiden toiminnassa toivat yhdistysten toiminnalle 
arvovaltaa ja uskottavuutta, ja virallista kirkkoa edustavan papin läsnäolo 
naisyhdistyksessä antoi toiminnalle eräänlaisen ”siunauksen”.684 Miesten ottaminen 
mukaan toimintaan oli strategia, jonka avulla vailla virallista vaikutusvaltaa jääneet naiset 
saattoivat edistää itselleen tärkeitä asioita  käyttämällä miehiä äänitorvinaan.685 On toki 
myös mahdollista, että miesten toivottiin kokeneempina järjestötoimijoina paitsi antavan 
esimerkin, myös ohjailevan ja valvovan ensimmäisten kokousten kulkua.686 Virallisesti 
Oscarin rooli oli keskusyhdistyksen sääntöjen mukaan toimia hallituksen ”miehisenä 
neuvonantajana yhdessä tuomari Vuorisen kanssa”.687  

Yhdistyksen toiminta oli tiivistä: hallitus kokoontui keskimäärin kahdesti kuussa, komiteat 
tarpeen mukaan. Kaikille jäsenille avoin kokous pidettiin kerran kuussa, ja lisäksi 
kokouksia pidettiin kuun joka toisena sunnuntaina ruotsinkielisille jäsenille, joka toisena 
suomenkielisille jäsenille.688 Perustajajäsenissä oli 59 naista, joista 36 oli naimattomia. 
Antikainen huomauttaa, että naimattomien naisten suuremmasta määrästä huolimatta 
rouvat saivat yhdistyksen perustamisajankohtana vastuulliset tehtävät. Mahdollisesti 
rouvien puolisoiden asema saattoi vaikuttaa rouvien valintaan.689 Perustajajäsenissä 

 
680 Vuodet 1886-1887; Markkola 2002, 39 
681 Käytän KFUK-lyhennettä, jota Elin itsekin käytti ja se myös viittaa liikkeen silloiseen vahvaan ruotsinkieliseen 
toimintaan. 
682 Markkola 2002, 38-41; Antikainen 2006, 13-14. 
683 Antikainen 2006, 58. 
684 Maijainen 1973, 128-131, 134-135, 139-141; Markkola 2002, 188. 
685 Porvarillisten ja kristillisten naisliikkeiden ohessa myös työläisnaiset käyttivät samaa taktiikkaa Rajainen 1973, 30, 
182-183; Markkola 2002 188-189. 
686 On mahdollista, että miesjäsenten mukanaolo alussa oli myös esimerkillinen, he kokeneempina yhdistysihmisinä 
taisivat oikean protokollan. Saattaa toki olla, että kyseessä oli myös eräänlainen valvonta. Jälkimmäisestä ks. 
Ambjörnsson 1988, 174-177; Antikainen 2006, 25, 36. 
687 Antikainen 2006, 35. 
688 Aftonposten no 71A 27.03.1889. 
689 Antila 2006, 25. 
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ruotsinkielisiä oli 38, joista osa Elinin tapaan ei osannut riittävän hyvin suomea.690 
Yhdistyksen johdossa tosin oli naimaton nainen, fennomaani, Ottilia Stenbäck, joka oli 
tärkeä ystävä Elinille tuona aikana, kuten myös yhdistyksessä toiminut Louise af 
Forselles.691 KFUK:n kokouksissa, juhlissa ja lehden palstoilla saatettiin puhua Jumalasta 
ja edistää kristillisyyttä nimenomaan naisnäkökulmasta. KFUK:n tärkeitä teemoja 
olivatkin sisälähetyksen ja naisten koulutuksen sekä naisille suunnatun tiedonjaon ohessa 
siveyskysymykset.692 KFUK:n puitteissa saatettiin puhua aiheista, joista miesten kanssa 
vaiettiin, kuten prostituutio tai yöjuoksukysymys. KFUK:n tarkoituksena oli aktivoida 
sivistyneistön naisia kristillisen toiminnan pariin, kuten Radstock jo 1870-luvun lopussa 
kannusti. Toinen missio oli opettaa työväestön naisille ”oikeaa kristillistä elämäntapaa” 
kasvattaen työväenluokan naisia kohti kristillisen vaimon, äidin, tyttären ja palvelijattaren 
ihannetta.693  Sivistystyön voi nähdä olleen osin myös ennalta ehkäisevää toimintaa 
vastaavasti kuin Antipoffin koulukin. KFUK:n ja monen muun naisyhdistyksen 
taustaideologiana oli muuttaa yhteiskunta sivistyneistön perheidyllin kaltaiseksi, jossa 
jokaisella sen jäsenellä on oma tietty roolinsa, jonka esikuva löytyi luterilaisesta 
perhetaulusta. Työväestölle tarjotuilla ideologioilla ydinperheestä, tosikristillisyydestä, 
raittiudesta ja siveydestä oli sekä fennomaaninen että kristillinen tausta. Verrattuna 
snellmanilaiseen ajatteluun, jossa oikeanlaisella siveellisellä kodilla oli kansalaisuuden 
rakentumisessa ensiarvoisen suuri merkitys, pappien ja KFUK:n näkemys korosti 
nimenomaan oikean kristillisyyden omaksumista vielä kotiakin tärkeämpänä.694  

Bourdieulaisittain kenttä oli periaatteessa avoin kaikille, mutta sen sisäpiiri, jolle valta 
keskittyi, oli suljettu. Yhdistyksen jäsenyyttä haettiin, ja puolen vuoden ”koeajan” jälkeen 
hallitus päätti, hyväksytäänkö hakija varsinaiseksi jäseneksi. Jäseniksi yhdistykseen 
pääsivät vain ne, joilla oikeanlainen kristillinen vakaumus.695 Yhdistyksessä pyrittiin 
”sisaruuteen”, mutta todellisuudessa naisten vaikutusmahdollisuuksiin vaikuttivat sääty, 
siviilisääty ja uskonnollinen vakaumus sekä kieli.696 Langenneisiin naisiin liittyvissä 
kysymyksissä yhdistys veti tiukan rajan. Elin oli perustajajäsenenä ehdottanut, että 
yhdistys ottaisi jäsenikseen myös pelastuksen kokeneita kääntyneitä langenneita kuten 
Hullin YWCA:ssa, mutta yhdistys ei ollut tästä yksimielinen.697  

 
690 Antila, taulukko 2006, 23. 
691 Ottilia Stenbävk kirjoittaa Sylvian olevan hänelle rakas, koska Sylvia on Elinin tytär. Ottilia Stenbäck Elin 
Kjäldströmille 18.6.1905; 13.7.1905, Kjäldström-von Rehausen arkisto; Josef mainitsee kirjeessään, miten usein äiti 
huusi puhelimen soidessa ”Är der Louise?”. Kirjeen mukaan Elin ja Louise olivat läheisiä ystäviä. Josef Kjäldström 
Oscar Kjäldströmile 23.12.1943 
692 Antikainen 2006, 16-17. 
693 Elinin esitelmä KFUK:n tilaisuudessa, Kjäldström Elin, Yksityisarkisto: vastaavaa mm. Marttayhdistys ks. Ollila 
1993, 25; Annola 2011, 71. 
694 Kodin merkityksestä koulutusta ja yhteiskuntaakin tärkeämpänä tekijänä siveellisen kansalaisen rakentumisessa. ks. 
Häggman 1994, 180-181; Evolutionismista Ollila 1993, 50-51. 
695 Markkola 2002, 37-43; Antikainen. 
696 Antikainen 2006, 22. 
697 Markkola 2002, 40. 
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KFUK:ssa kuten monessa muussakin sivistyneistön johtamassa yhdistyksessä mukaan 
kasvatustyöhön tuli saada niin sanottu ”pelastettu työväki” itse eli eräänlainen 
työväenluokan eliitti. Tälle eliitille ei kuitenkaan haluttu antaa liikaa valtaa, mikä käy 
hyvin ilmi mm. KFUK:n ryhmäjaottelussa, jossa mukaan otettiin työväestön naisia, sen 
”omaa intelligentsijaa”, mutta asioista päättämään haluttiin vain sivistyneistön naisia.698   
Jäsenet oli yhdistyksen sääntöjen mukaan jaettu aktiivisiin ja passiivisiin.  Tämä malli oli 
kopioitu ruotsalaisilta ja englantilaisilta esikuvilta.699 Tämä jako, jota 
perustamiskokouksessa puheenjohtajana toiminut Oscar ja osa vapaakirkollisista puolsi, 
muistuttaa vapaakirkollisten ja teologian ylioppilaiden kenttien sisäpiiriin jakoa. Samalla 
tapaa kuin edellisissä, tärkein kriteeri, jolla KFUK:n sisäpiiriin pääsi, oli tosiuskovaisuus. 
KFUK.n piirissä vain tosiuskovaisiksi mielletyt jäsenet saivat kokouksissa äänivallan ja 
samalla vallan määrittää, keitä luettaisiin tosiuskovaisten piiriin.700  

Perustaessaan KFUK:ta Elin oli eräänlainen edelläkävijä. Hannu Mustakallion mukaan 
aktiiviset papinrouvat alkoivat vaikuttaa paikallistasolla vasta 1900-luvun puolella.701 
Elinillä oli vahva tarve saada myös oma äänensä ja näkemyksensä esille ja KFUK tarjosi 
siihen kanavan. Elin esitelmöi useissa tilaisuuksissa, mikä kertoo siitä, että hänellä oli 
vahva halu vaikuttaa- olkoonkin, että hän aloitti esitelmänsä tapansa mukaan painaen 
itseään alaspäin. Eräänkin esityksen hän aloitti ihmetellen, kuinka hän voi asiasta 
esitelmöidä ”den mest olämpliga af alla en är jag vet mig mindre än någon kunnat fylla 
min uppgift såsom en kristen i hemmet”.702 

 

1.4. HABITUKSEN MUUTOS UUDEN ROOLIN MYÖTÄ 

1.4.1. Peritty habitus ja sukupiirteet 

Tarkastelen seuraavaksi valokuvien, muistelmien, päiväkirjojen ja kirjeiden avulla Elinin 
ulkoista habitusta säätyläisneitona, hänen kääntymiskokemuksensa jälkeistä ulkonaista 
muutosta sekä Oscarin habituksen rakentumista ”köyhien pastorina”.703  

Siinä missä Oscarin luokkanousun takana oli hänen koulutuksen kautta saamansa sivistys, 
joka osin erotti ja loitonsi häntä taustastaan, Elinin tilanne oli päinvastainen. 
Avioiduttuaan Oscarin kanssa hän ”putosi” miehensä säätyyn. Säilyttääkseen statuksensa 
hän pyrki korostamaan omaa aatelista sukutaustaansa. Kuten olen johdantoluvussa 
huomauttanut, on yksiselitteisen rajan vetäminen aineellisen ja aineettoman välille on 
vaikeaa. Aineettomalla perinnöllä on myös ruumiillinen ulottuvuus. Säätyläisten, etenkin 

 
698 Antikainen 2006, 17-21, 34-35, 78-81; Markkola 2002,  297; Ollila huomioi, miten sivistyneistön naiset olisivat 
halunneet äänioikeuden koskevan vain heitä. Ollila 1993, 43. 
699 Antikainen 2006, 31. 
700 Markkola 2002, 40-42; Antikainen 2006, 18-20. 
701 Mustakallio 359-360, 1983. 
702 Kjäldström Elin En Kristen i hemmet, Esitelmä. 
703 1800-luvulla valokuviin laitettiin ”parasta päälle” ja esiinnyttiin muodollisten konventioiden mukaan. Vastaavasti 
kuin muotokuvissa, joissa taiteilija saattoi käyttää vapauksiaan, ei valokuviinkaan ole luottamista.  
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aatelisten mutta myös muun sivistyneistön ja nousevan porvariston muistelmissa sekä 
aikalaisromaaneissa mainitaan usein sukupiirteet. Tutkittaessa perhettä tai sukua on 
sukupiirteen käsitteeseen hyvä ottaa kantaa Anne Ollilan, Vesa Vareksen, Maarit Leskelä-
Kärjen, Marja Vuorisen, Charlotta Wolffin, Kai Häggmanin, Ulla Ijäksen, Kirsi Vainio-
Korhosen tapaan, sillä mitä ilmeisemmin sukupiirteillä oli suuri merkitys sivistyneistön 
jäsenille 1800-luvun ja vielä 1900-luvun alunkin Suomessa.704 Krohnin sukua tutkinut 
Leskelä-Kärki korostaa ”krohnilaisen rotuperinnön” merkitystä suvun jäsenien oman 
identiteetin rakentamisprosessissa.705 Sukupiirteet saattoivat olla konkreettisia, 
fysiologisia tai aineettomia, ja ne saattoivat liittyä luonteeseen tai henkisiin tai taidollisiin 
ominaisuuksiin. Sukupiirteiden uskottiin siirtyvän aineettomana perintönä, ja näiden 
ominaisuuksien nähtiin paljolti määräävän ihmisen elämän suuntaa. 706  Sukupiirteet 
periytyivät jokaiselle suvun jäsenelle toisin kuin aatelisarvo, joka siirtyi vain miehen 
mukana eteenpäin. Tämä oli aineeton perintö, joka yhdisti suvun jäsenet toisiinsa ja 
vahvisti ja ylläpiti sukuyhteyttä. Saduissa ja romaaneissa aateliston verenperintö 
manifestoi itsensä riippumatta siitä, oliko sen kantaja tietoinen alkuperästään.  Fyysiset tai 
henkiset sukupiirteet saattoivat esiintyä myös aviottomissa lapsissa. Perhekronikoissa ja 
tarinoissa juuri sukupiirteet, kuten kauneus, luontainen jalous tai poikkeuksellinen 
lahjakkuus paljastivat aatelisen alkuperän.707  

Aateliston muotokuvagalleriat olivat perinteisesti vallan ja statuksen merkkejä, mutta ne 
olivat myös sukuidentiteetin ja -yhteyden ylläpitäjiä. Elinin muistelmien mukaan hänen 
lapsuudenkodissaan ei ollut varsinaista taidetta, ainoastaan suvun jäseniä esittäviä 
muotokuvia. Suvun muotokuvat ymmärrettiin taideteoksia enemmän merkeiksi ja 
muistoiksi suvun jäsenistä.  Muotokuvien tehtävä oli paitsi muistuttaa henkilöstä ja 
sukuyhteydestä, myös stimuloida mielikuvitusta. Illastettaessa edesmenneiden 
sukupolvien muotokuvien valvovan katseen alla tietoisuus omasta taustasta ja 
identiteetistä muodostui itsestäänselvyydeksi.  Suullinen muistitieto siirsi sukutietoutta ja 
suvun arvostusta eteenpäin. Aateliston kuvaa aikalaisromaanien kautta tutkinut Marja 
Vuorinen kirjoittaa, miten muotokuvista luettiin henkilöiden luonteenpiirteitä ja kuinka 

 
704 Sukupiirteistä muissa tutkimuksissa mm. Vares Vesa 2005 mainitsee Krohnin sukuun liitettyjä sukupiirteitä 34-35 , 
Häggman Kaimainitsee sukupiirteitä Waseniusten kohdalla 38-39; Vainio-Korhonen mainitsee sukupiirteen Sophie 
Creutzin aika Aateliselämöää 1700-luvun Suomessa. 23,2008: Anne Ollila mainitsee sukupiirteet Hällströmien 
yhteydessä 90, 2000; Vuorinen Marja 2010, 91; Ijäs Ulla 2020, 359; Wolf 2020, 253 
705 Leskelä-Kärki 2006, 328-331 
706 Kaj Häggman viittaa kauppias-porvarisukua käsittelevässä tutkimuksessaan Waseniuksen perheen yhteydessä 
käsitteisiin ”Waseniska lynnet” ja Collanska blodet”. Näiden uskottiin olevan Waseniuksen suvussa periytyviä 
luonteenpiirteitä, jotka yhä edesauttoivat suvun jäsentä eteenpäin elämässä Häggman mainitsee näihin viitatun usein 
perheenjäsenten kirjeissä, joten käsitys sukuperimästä ja sukupiirteistä eli mitä ilmeisemmin voimakkaasti myös 
porvariston piirissä. Häggman 1993, 38-39; Vuorinen 2001, 93-95 
707 Vuorinen 92-93, 2010; kts.Gripenbergien perhekronikka, jossa kartanonherra nai piian. Piian älyä ihmeteltiin ja 
kronikassa epäiltiinkin hänen todellista taustaansa. Isa Gripenberg, aatelisnaisen tarina Seppälä 1995,  91; Järnefeltin 
romaanissa Helena isoisän syrjähypyt paljastuivat nimenomaan sukupiirteiden kautta. Vuorinen 2010, 168, 231-234, 
317;  ,Aleksis Kiven lahjakkuutta pyrittiin selittämään sillä, että hän olisi Carl Henrik Adlercreutzin avioton lapsi, väite, 
joka kuitenkin DNA-tutkimuksissa osoittautui virheelliseksi .https://yle.fi/uutiset/3-10768853; Kajanti Caius artikkeli 
Jaana-lehdessä 12/1973; Puokka; Jaakko Uusi Maailma -lehti 24-26/1975; Rahikainen Esko http://www.aleksiskivi-
kansalliskirjailija.fi/artikkelit/aatellissukua/ ; Vuorisen tulkinnan mukaan Kivi itsekin ounasteli aatelista taustaansa 
romaaneissaan. Vuorinen 2001, 39 
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esi-isien katseet sekä velvoittivat että tuomitsivat.  Ne myös antoivat henkilölle tuntuman, 
että tämä oli osa jatkumoa.708 Muotokuvista etsittiin sukupiirteitä ja yhdennäköisyyttä, ja 
ne konkretisoivat suvun edesmenneet jäsenet osaksi suvun suurta kertomusta. Aatelistolla 
suvun muotokuvien merkitys konkretisoitui eräänlaisena sukupuuna, joka myös legitimoi 
suvun jäsenten asemaa parhaimmillaan suvun ensimmäiseen, aatelisarvon saaneeseen 
henkilöön.  Kun Rehausenin suvussa muotokuva siirtyi toiselle omistajalle, siitä tehtiin 
kopio, joka ei välttämättä laadullisesti täyttänyt esikuvansa tasoa, mutta sen merkitys 
olikin nimenomaan kuvana suvun jäsenestä.  Von Rehausen suvussa Emanuel Thelningin 
maalaamasta Adolf Gotthard von Rehausenin miniatyyrikuvasta on tehty peräti kaksi 
varsin keskitasoista kopiota. Vaikka kopiot palvelivat lähtökohtaisesti samaa funktiota, ne 
olivat silti vain kaikuja alkuperäisestä. Kopiossa ei ole samaa originaalin auraa kuin 
alkuperäisessä. (LIITE 18) 

Kenties liian vähälle huomiolle on jäänyt se, miten maalauksissa kuvatut edesmenneet 
henkilöt saattoivat herättää voimakkaita tunteita katsojissaan. Ariesin kirjasta ”Images of 
Man and Death” sekä tutkimistani muistelmateoksista välittyy se, miten esimerkiksi 
muotokuvamaalauksia käytettiin myös eräänlaisina muistamisen tai surutyön välineinä.709 
Muotokuvat ja valokuvat toimivat myös perheyhteyden vahvistajina paitsi 
maantieteellisen välimatkan, jopa ajan ja iäisyyden tuollepuolen.710 Suvun poismenneistä 
jäsenistä tai ulkomaille muuttaneista saatettiin tehdä valokuvasuurennoksia, jotka laitettiin 
esille.711  Usein muotokuva saattoi olla myös ainoa kuva kyseisestä henkilöstä. Näin juuri 
se edusti henkilöä, riippumatta siitä oliko se näköinen vai ei. Muotokuvaan ikuistettuna 
vaikkapa tyranni-isä Werner von Rehausenin päättäväinen ilme tai Aurora von Rehausen 
nuorena morsiamena elämänsä kukoistuksessa herättävät katsojassa paitsi muistoja myös 
tunteiden kirjon vielä vuosien päästä. (LIITE 14 JA LIITE 15) Myöhemmin 
valokuvauksen yleistyessä muotokuvista otettiin valokuvat, jotka jaettiin kaikille von 
Rehausen suvun jäsenille. Ne kehystytettiin ja asetettiin kunniapaikoille kodeissa. 
Muotokuvista teetetyistä valokuvista koottiin seinille sukugallerioita.712 Muotokuvien 
merkitys oli suuri suvun arvojen, historian ja muistitiedon siirtämisprosessissa. 
Muotokuva sisältää moninaisia merkityksiä: se kuvaa paitsi kohdettaan, myös riippuen 
kuvaustavasta henkilön statusta, arvoja ja viiteryhmää. Muotokuvat ja valokuvat olivat 
myös välineitä, joiden kautta tultiin osaksi sukua. Kahden suvun liittyessä toisiinsa suvun 
jäsenten kuvia vaihdetaan ja lisätään albumeihin.  

 
708 Koskull muistelee, miten päivällisellä usein sivuttiin jonkun pöydän yllä tuijottavan muotokuvan henkilön 
tarinaa.Koskull 1946; Vuorinen 2011 
709  Lagerstam Liisa 184, 2007; kuolleista perheenjäsenistä postuumisti maalatuista kuvista. Siden 91, 1996 Aries 1985, 
243;  Rein 1918,  147; Ranum  2001, 139; .; Lagerstram kertoo, miten kuolleesta vaimosta maalattiin muotokuva ja 
miten kuollut lapsi ikuistettin muotokuvaan Lagerstam 2007 184, 199, 262, 2007; Finnbergin sukumuotokuvassa verhon 
takaa katselivat edesmenneet suvun jäsenet Kaltio, 2005. 
710Tutta Palin korostaa valokuvien vahvistaneen perheen sisäistä yhteenkuuluvuutta. Palin 1992, 357-360. 
Männistö-Funk , 268; Charpy 2015, 210. 
711 Aiheesta mm. Männistö Funk 2010, 260-261. 
712Tutta Palin korostaa valokuvien  vahvistaneen perheen sisäistä yhteenkuuluvuutta. Palin 1992, 357-360 
Männistö-Funk 2000, 268; Charpy Manuel 210, 2015 
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Kuvaava piirre Elinin isän ja äidin suvuissa oli se, miten molempien sukujen tietyt jäsenet 
niittivät kunniaa menestystä, mutta Elinin vanhempien edustamat haarat olivat ikään kuin 
hieman jääneet sivuun siltä raiteelta. Elinin vanhempien sukuhaara oli kaukana siitä 
sädekehästä, joka lepäsi Ruotsin von Rehausenien tai hovioikeuden presidentti Carl 
Fredrik Richterin yllä. Koska Elinin perheen jäsenet kuitenkin kuuluivat samaan sukuun, 
he kokivat, että tuo sädekehä heitti valoaan myös heidän ylleen. Sukututkimuksen ja 
muiden sukuideologisten korostusten kautta he voimistivat tätä sukuyhteyttä ja 
identiteettiä eliitin jäsenenä. Aateliskasvatukseen liittyi tietoisella ja varmasti myös 
tiedostamattomalla tasolla omaa sukua ja sen merkitystä korostava juonne. Suvulla 
ylpeiltiin, mutta Vuorinen huomauttaa hieman sarkastisesti, että oman taustan 
mitätöiminen se vasta hienoa olikin. Kuten Arvid Järnefelt, joka muistaa Vanhempiensa 
romaanin alussa mainita sukunsa esi-isien aseman ja maineteot, mutta samassa lauseessa 
paradoksaalisesti väittää niiden olleen itselleen merkityksettömiä. 713 

Visiittikorttia kuvatessa sekä totutut konventiot että valokuvaustilanteeseen vaikuttavat 
tekniset seikat vaikuttivat itse kuvan lopputulokseen. Kyse oli harkitusta ja suunnitellusta 
tilanteesta, eikä kuvan lopputulos koskaan ollut sattuma tai vahinko. Valokuvissa 
poseeraaminen noudatteli vakiintuneita tapoja, mutta siihen sisältyi myös oman itsen 
näyttämistä tietyllä, halutulla tavalla. Tarkastelenkin valokuvaa eräänlaisena ”toisena 
peilinä”714, johon omaa minuutta heijastettiin. Varhaisin tunnistettu kuva Elinistä on hänen 
rippikuvansa, jossa hän on noin 14-15 vuotias. (LIITE 19) Ulkonäkö on osa habitusta; 
olemus on yksi viestintä- ja merkkiväline. Wirilanderin klassikkotutkimuksesta käy ilmi, 
miten eri säätyihin liitetyt ominaispiirteet olivat omiaan vahvistamaan vanhan sääty-
yhteiskunnan rakenteita, jossa aateliston uskottiin omaavan erilaisen olemuksen ja heidän 
suonissaan virtaavan verenkin olevan sinisempää. 715   Pertti Haapalan mukaan rahvaan ja 
säätyläisen erottaneet vuosisataiset perinteet ja uskomukset olivat omiaan luomaan 
käsityksen jopa eri ”ihmisrodusta”. 716  Juuri rodullisista piirteistä mainitaan myös 
lukuisissa elämänkerroissa ja romaaneissa.717  Jalojen ja aristokraattisten piirteiden 
uskottiin olevan  konkreettisia merkkejä aateluudesta ja ylemmyydestä. Nuoren Elinin 

 
713 Järnefelt 1928,  9-12; Vuorinen 2001, 75, 82; Myös Elin kirjoittaa muistelmiensa alkuun suvusta, mutta samalla 
väittää, että sukua tutkinut sisarensa tuntee suvun tarinan häntä tarkemmin.; Samaan olen törmännyt haastatellessani 
aatelissuvun jäseniä se yhtäältä mitätöitiin, mutta toisaalta sitä myös korostettiin.  
714 Ks. Charpy 2015, 210. 
715 Wirilander 1974 66-70. 
716 Nämä eri säätyihin liitetyt ominaispiirteet olivat omiaan vahvistamaan vanhan sääty-yhteiskunnan rakenteita. 
Ulkoiseen olemukseen liittyvät piirteet sääty-yhteiskunnan murennuttuakin olivat osaltaan vaikuttamassa 
yhteiskunnallisiin rajoihin: ”rahvaanluonnollisia ominaisuuksia oli…mm kalpeat ja värittömät (paitsi viinasta punakat) 
kasvot, karkeat, suorat hiukset, lihava, veltto ja kömpelö ja ruma ruumiinrakenne, mutta myös sävyisyys , nöyryys ja 
tottelevaisuus.” Haapala 1986; kts. myös ulkonäöstä ja kasvonpiirteistä ruumiillisina merkkeinä Pietikäinen 2013,  88-
90, 2013. 
717 Rotu saatettiin ymmärtää heimollisesti: karjalainen, hämäläinen tai kielellisesti suomenruotsalainen suomalainen tai 
suomalainen-ulkomaalainen. Esimerkiksi Artur Siegberg mainitsee olevansa ”sekarotua” ja löytää verenperimästään niin 
edellämainittuja heimollisia, kielellisiä ja ulkosuomalaisiakin sekoituksia. Siegberg 1938, 11-12; Miettinen 186-187, 
2019; Wirilander 1974, 62, 88, 398-399; Vuorinen 2001 164-171. 
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ulkonäkö muistutti paljon tyypillistä humoraaliopin määrittelemää aatelisen olemusta.718  
Elin oli ryhdikäs, suurisilmäinen, hänellä oli paksut huulet ja tummat hieman laineikkaat 
hiukset. Hänen olemuksensa oli solakka ja ryhdikäs. Marja Vuorinen huomioi, miten 
aikalaisromaaneissa tietynlainen aatelinen ulkonäkö on eräänlainen klisee, joka toistui 
romaanien aatelikuvauksissa muodostuen samalla tunnistettaviksi aatelisiksi piirteiksi. 719 

Elin kuvailee muistelmissaan sukuaan yhteisin piirtein, sukuominaisuuksien kautta, ja haki 
näitä piirteitä myös itsestään ja jälkeläisistään. Elin mainitsee von Rehauseneista ja 
Richtereistä puhuessaan sukupiirteet useasti. Richterit ja von Rehausenit avioituvat 
kolmessa polvessa keskenään, joten oli luontevaa puhua ”sukujen yhteisistä 
sukupiirteistä”. Muistelmissaan tätejään kuvatessaan hän ensin kertoo tätien luonteen 
välisistä eroista, mutta kuvatessaan heidän yhtäläisyyksiään hän muotoilee ne 
sukupiirteitten alle.  Elinin muistelmista ja kirjeenvaihdosta käy ilmi hänen kokeneen 
suvussa kulkeneiden piirteiden olevan osa hänen habitustaan. Niitä hän etsi ja toivoi 
löytävänsä seuraavistakin polvista. Elin myös jakoi sukunsa naiset kahteen ryhmään sen 
perusteella, muistuttivatko he ulkonäöltään ”kauniita Richtereitä” vai eivät.720 Ylempään 
yhteiskuntaluokkaan kuuluva nainen oli hyvin tietoinen omasta ruumiistaan: kauneus ja 
viehätysvoima olivat tärkeää pääomaa. Kauniin ulkomuodon ajateltiin heijastelevan myös 
sisäistä kauneutta. Richtereille ja von Rehauseneille tyypillisiä fyysisiä sukupiirteitä kuten 
pieniä käsiä haettiin suvun muotokuvista ja myöhemmin valokuvauksen yleistyttyä 
valokuvista. Sirot kädet olivatkin Marja Vuorisen mukaan hyvin tyypillinen aatelistoon 
liitetty ruumiinpiirre. 721  Suvussa sirokätisyyden todisteena on pidetty J.E. Lindhin 
maalaamaa Aurora von Rehausenin muotokuvaa, jossa on kuvattuna kauniit pienet kädet. 
Muotokuvaa maalatessaan Lindh käytti kuitenkin usein mallinukkea maalaten ainoastaan 
kasvot paikan päällä mallista. Kun vertaa Lindhin maalauksia toisiinsa, naisten kädet 
muistuttavat usein hyvin paljon toisiaan. Hän saattoi maalata ne ulkomuistista tai jonkin 
esikuvamaalauksen mukaan. Lindh maalasi muotokuviinsa käytännössä lähes koko oman 
aikansa eliitin. Näin ”aatelinen tyyppipiirre” kertautui useassa muotokuvassa muodostuen 
koko ryhmän ominaispiirteeksi.722 (LIITE 14) 

Von Rehausen- ja Richter- sukuja yhdistivät ulkonäkö, luonteenpiirteet ja ajatus 
”ulkomaalaisuudesta”.723 Tämä viimeisenä mainittu piirre yhdistyi usein aatelissukuihin, 
romaaneissa tosin lähinnä negatiivisessa mielessä, vaikka moni porvarisukukin oli myös 

 
718 Humoraaliopin määritelemä aatelinen ulkonäkö oli sukupuolesta riippumatta samankaltainen: kookkaita, 
ryhdikkäitä, sorea, jäntevä ruumiinrakenne, suora nenä, tumma kihartuva tukka, kalpea iho. Wirilander 1974; Vuorinen 
2010, 114-116 
719 Vuorinen 2001, 164-171 
720 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 24.8.1896 
721 Vuorinen 2001 164-171 
722 Kaltio 1997 
723 Tässä viittaan sukutarinaan, jonka mukaan suku ylpeili, ettei sillä ole ”suomalaista verta” suonissaan, se viittasi 
paitsi rahvaaseen,myös suomalaisiin aatelissukuihin. Rehausenien puolisot olivatkin olleet mm.Kuurinmaan Gräwiuksia, 
Balttian ruotsalaistaaatelissukua Almstedt, Ranskaan viittaavaa de la Motte-sukua ja saksasta Suomeen saapuneita 
Richtereitä 
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alkuperältään ulkomaalainen.724  Elinin muistelmissa ymmärrän ulkomaalaisuuden 
viittaavan paitsi sukujen saksalaiseen alkuperään, myös kosmopoliittisuuteen ja 
ruotsinkielisyyteen. Mahdollisesti von Rehausenin ulkomailla työskennelleet 
diplomaattijäsenet toimivat esikuvina. Elinin Pehr-veli muutti Buenos Airesiin ja avioitui 
ranskalaisen naisen kanssa, Robert-veli lähti merille, Elin ja Oscar lähtivät 
merimiespapeiksi Hulliin, heidän poikansa Martin opiskeli Oxfordissa ja Berliinissä, ja 
heidän tyttärensä Sylvia muutti ensin Kiinaan ja sieltä Yhdysvaltoihin.  

Tulkitsen tosiaateluuden käsitettä kahdella tapaa. Tosiaateluus tai hyveaateluus olivat 
käsitteitä, joiden avulla syntyperäisen aateluuden arvoa pyrittiin horjuttamaan. 
Tosiaateluudella viitattiin tällöin yksilön omiin mieskohtaisiin ansioihin ja jaloihin, 
syntyperästä riippumattomiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka arvotettiin 
yksinomaan syntyperään nojaava aateluutta korkeammalle725  Henkilö saattoi omata 
”tosiaateluutta”, ”hengen aristokraattisuutta” tai ”hyveaateluutta” syntyperästään 
huolimatta. Tämän tulkinnan ottivat omakseen jo 1600-luvulla vasta-aateloidut suvut ja 
myöhemmin samaa ideologiaa käytti self made man -ihannetta korostava porvaristo. Tosin 
romaaneissa luotiin myös ihannetta, jossa henkilö oli sekä syntyperältään että 
ominaisuuksiltaan ”tosiaatelinen” omaten hyveitä kuten jaloutta, rohkeutta, ritarillisuutta 
ja kunniantuntoa. Näkisin, että sukupiirteet voidaan nähdä eräänlaisena tosiaateluus-
teeman vastaparina. Sukupiirteiden yhteydessä korostettiin aateliston jaloja 
luonteenpiirteitä, mutta ne nähtiin perittyinä. Suvulle aikoinaan myönnetty etuoikeus 
kuten aatelisarvo koettiin pitkälti suvun esi-isän tekojen ohella hänen silloisten 
luonteenpiirteidensä aikaansaamaksi. Sukupiirteet sisältävät ajatuksen siitä, että osa 
aikoinaan uroteoistaan aatelisarvolla palkitun rohkean esi-isän luonteenpiirteistä ja 
ominaisuuksista oli siirtynyt aineettomana sukuperintönä myös jälkipolvien perinnöksi. 726    
Vuorinen huomauttaa, että myös aateluuden alkuperä oli merkittävässä asemassa: oliko se 
ansaittu kunnian kentillä, rauhanajan virkatehtävistä vai makuukammarin puolella.727 
Osaltaan tämä ajattelu auttoi myös aatelistoa perustelemaan asemansa etuoikeutettuna 
ryhmänä; mikäli aatelisarvo oli ansaittu kunniakkaasti, oli heillä mielestään aineettomana 
perintönä esi-isien muita jalompia ominaisuuksia.  Mitä vanhempi ja mitä kyllästetympi 
suku oli maineikkailla aatelisnimillä, sitä jalompina jälkipolvet itseään pitivät.728 
Aateliston identiteetti rakentuikin voimakkaasti juuri menneisyyden ja suvun varaan. 
Tosin Charlotta Wolff huomauttaa, että samanlaista omien kykyjensä avulla tyhjästä 

 
724 Vuorinen 2001, 123, 262 
725 Tosiaateluudesta mm. Topelius;  Wirilander 1974. 402 Hakanen, Haikari Koskinen 2020, 149;, Vuorinen 2001, 231-
235. 
726 Vuorinen 2010, 90-91; Miettinen  2019 138; Robert Ehrnström pohtii kirjoituksessaan ”En släkts stamfar”, millaisia 
ominaisuuksia suvun kantaisällä tulisi olla. Kirjoituksen lopussa hän ”todistaa” perimän kautta miten kiinnostus 
luonnontieteisiin ”periytyy” sukupolvelta toiselle Ehnström 1946 50, 75 84-85; von Koskull 1946, 75; kts. myös 
Wirilander 69-70., 1974; Heidi Kurvinen viittaa tutkimuksissaan Anni Voipion muistelmiin, joissa Anni Voipio kuvailee 
uskonsa naisten kyvykkyydestä siirtyneen ”perinnöllisenä rasituksena” edellisiltä sukupolvilta hänelle Kurvinen 2014, 
136, 2014;  Kolbe 2014, 168; Vainio-Korhonen 22-23, 2008. 
727 Vuorinen 2001, 72. 
728 Ainakin romaaneissa aatelisto itse uskoi omaavansa paremman verenperinnön Vuorinen 2001,43, 94. 
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noussutta myyttisen esi-isän erityislaatuisuutta korostettiin myös vanhojen 
kauppiassukujen yhteydessä.729  Erityisesti tämä nousi esiin silloin, kun suvun tähti oli jo 
sammumassa.730 

Von Rehausenit olivat saavuttaneet aatelisarvonsa 30-vuotisen sodan aikana suoritetuista 
palveluksista.   Elin kuvailee omia sukupiirteitään seuraavin adjektiivein: äkkipikainen ja 
vahva luonne, peräänantamattomuus ja itsepintaisuus. Kahden jälkimmäisen kohdalla hän 
kirjoittaa sukupiirteiden periytyneen suvun jäsenille jälkeläisille vuosisatojen ajan.731 Elin 
tunnusti olevansa myös itse sukunsa kaltainen, eikä siis perinteistä kilttiä ja sävyisää 
naiskuvaa vastaava. Huomionarvoista on, että nämä piirteet muistuttivat niin sanottua 
koleerista tyyppiä, joka yhdistettiin perinteisesti aatelistoon. 732 Sukupiirteet koettiin Elinin 
suvussa voimaannuttavina ja esimerkillisinä. Von Rehausenien suvussa uskottiin, että 
suvun tietyt luonteenpiirteet olivat perinnöllisiä ja loput aineettoman perinnön 
siirtoprosessin kautta omaksuttavissa. Suvun sisällä uskottiin, että juuri esi-isiltä perityillä 
henkisillä ominaisuuksilla suvun jäsenet olivat päässeet yli vaikeuksien. Sukutarinoissa 
esiintuodun ritarillisen rohkeuden, jota esi-isät osoittivat taistelukentillä, nähtiin jatkuneen 
Elinin ja Oscarin nuoressa Johannes-pojassa, joka vuonna 1910 oman henkensä uhalla 
pelasti hukkuvan räätälinpojan Porvoonjoesta. Urotyön taustalla varmasti osin vaikutti 
esimerkin voima ja toisten puolesta uhrautumisen eetos. Vastaavaan viittaa myös Wolff, 
joka kirjoittaa, miten yksilöt saivat perintönä käsityksiä hyveistä, velvollisuuksista ja 
suvusta.733 Johannes sai palkkiokseen tsaari Nikolai II Vladimirin ritarikunnan hopeisen 
hengenpelastusmitalin, jonka kautta tarinaa puolestaan välitettiin seuraaviin polviin. 734    

 

1.4.2. Rooli, status performanssi  

Käsitteiden rooli ja status merkitykset ovat moninaisia ja käsitykset siitä, millä tavoin 
yhteiskunta vaikuttaa niiden muodostumiseen vaihtelevat eri tutkimussuuntausten välillä.  
.735   Thomas Hylland Eriksenin mukaan statuksen ja roolin käsitteiden voidaan 
antropologian alalla tulkita joko tarkoittavan samaa, tai sitten roolilla voidaan viitata 
statuksen aktiiviseen puoleen eli  käyttäytymiseen, jolle status asettaa tietyt rajat. 
”Jokaisella voi olla useita statuksia, kuten sedän, hammaslääkärin, naapurin, asiakkaan tai 
ystävän status. Sosiaalinen persoona koostuu näiden statusten kokonaisuudesta ja on 

 
729 Wolf 2020, 250-254. 
730 Wolf 2020, 254-255 
731 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919 
732 Wirilander 1974, 39 
733 Wolf 2020, 251. 
734 Uusmaalainen 3.6.1910; no 62; Suomalainen Kansa 27.6.1910 No 143; M.J.Kaltio Kansallisbiografiassa; 
https://kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/henkilo/663 
735 Roolin voidaan nähdä tulevan puhtaasti yhteiskunnasta, jolloin henkilö ei voi sitä itse paljon muokata, kun taas 
vuorovaikutuksellisen lähestymistavan teoriassa henkilön oma osuus roolin muotoutumisessa painottuu. 
Mikrovuorovaikutuksellisessa lähestymistavassa tarkastelun lähtökohtana on yksilö, jonka lähtökohdista rooli 
muokkautuu. Eriksen 2004 75-85; antropologinen näkökulma kts, Plamper 2015, 104-106. 



139 
 

niiden määrittämä.”736  Eriksen erottaa toisistaan saadut ja hankitut statukset. Sosiaalisen 
persoonan, johon Eriksen viittaa, ymmärrän vastaavan Bourdieun habitus-käsitettä. 
Omassa tutkimuksessani tulkitsen, että samalla henkilöllä voi olla useita eri rooleja, 
identiteettejä ja statuksia enkä erottele niitä minkään selkeän teorian mukaisesti. Roolia 
omaksuttaessa on tunnettava säännöt koskien sitä, kuinka roolia esitetään ja miten siihen 
liittyvät rooliodotukset täytetään. Roolilla en kuitenkaan tarkoita tietoista roolin 
esittämistä, vaan tarkastelen pikemminkin roolin tiedostamatonta sisäistämistä ja siihen 
kasvamista. Ymmärrän roolin olevan ikään kuin jo valmiiksi olemassa, mutta toisaalta 
yksilö muokkaa sitä haluamaansa suuntaan. Rooli voidaan siis ymmärtää myös 
performanssina. Puhuttaessa performanssista, on huomioitava, että on olemassa kaksi 
erilaista performanssia: performanssi, jossa rooli on sisäistetty737 ja performanssia, jossa 
henkilö matkii, ”bluffaa”, esiintyen jonain, jota ei todellisuudessa ole738. Roolien 
moninaisuus aiheuttaa väistämättä konflikteja, ja mitä enemmän eri rooleja ihmisellä on, 
sen todennäköisemmin konflikteja muodostuu.739 Rooliodotuksia asettavat paitsi henkilö 
itse ja hänen lähipiirinsä, myös yhteiskunta. Muistelmissaan ja kirjeissään Elin peilaa ja 
määrittelee jatkuvasti itseään äitinä, vaimona tai papinrouvana tarkastellen myös 
”ulkoapäin” omaa roolisuoritustaan ikään kuin ”toisena”, siis siten kuin kuvittelee 
ympäristön näkevän hänen roolisuorituksensa.   

Tarkastelen Eliniä aatelisnaisen roolissa ja Elinin muutosta uskovaiseksi naiseksi 
performanssiteorian kautta; miten uskovainen nainen tehdään ulkoisesti muokkaamalla ja 
toistuvien riittien kuten rukoilun avulla. Noudatan saman tyyppistä metodia kuin Pirjo 
Markkola ja Johanna Annola tarkastellessaan uskovaisia naisia Judith Butlerin 
performanssi- ja mimesisteorian avulla.740 Butlerin ajatus sukupuolesta olemisen sijaan 
tekemisenä741,  eräänlaisena performanssina,742 pätee mielestäni myös tapaan, jolla 
tuotettiin ”papin rouva”, ”sivistyneistön jäsen” tai ”pappi”.  

Performatiivisuus, sukupuolten ja säätyluokkien tuottaminen ja rakentaminen, näkyy 
Ruotsin matkalla vuonna 1878 Elinistä otetuissa kuvissa, jossa hänen esiintyy tyypillisenä 
aatelisneitona.743 (LIITE 20) Pukeutuminen oli merkkikieltä, joka avautui laajemmalle 
kansanryhmälle, mutta sisälsi myös nyansseja, jotka olivat tulkittavissa vain oman ryhmän 

 
736 Eriksen 2004, 75. 
737 Butler 1990 1-34, 139-149.  
738 Bourdieu Distinction 1984, 253; Vastaavasti naista voidaan tarkastella todellisena naisena ja nainen-presentaationa, 
Lempiäinen 2000, 30. 
739 eri roolieista mm. Possing 2014, 68-69; Harmainen, Pollari 2014, 266. 
740 Mutta toisin kuin Butler, jonka performanssiteoria kyseenalaistaa ajatuksen sukupuolesta, en kyseenalaista Elinin 
kääntymystä. Markkola 2002, 15-16; Annola 2011, 11. 
741Judith Butlerin mukaan sukupuoli ei ole sosiaalinen konstruktio, vaan sitä tuotetaan kulttuurissa elein, ulkonäön 
koodien ja merkkikielen avulla. Butler 1990 1-34, 139-149; Ollila 2010, 106; Pulkkinen 2000, 43, 51; Bell 1999; kts 
myös Tiina Männistö-Funkin näkemyksestä sukupuolen, luokan ja aseman  performoinnista katukuvassa Männistö-Funk 
2019, 82, 91; Annola 2011, 11 
742 Viittaan Butlerin tapaan tarkastella sukupuolisuutta genealogisena ilmiönä, jolle ei ole johdettavissa yhtä selkeää 
alkuperäistä muotoa, vaan se on muokkautunut muotoutunut aikojen kuluessa. Butlerin ajattelun mukaan tämän 
tekemisen ja esittämisen takana ei ole ns. oikeaa sukupuolena olemista, vaan sukupuoli on  (vain) tekemistä. Butler 
1990, 111-112; Bell 1999, 135; Pulkkinen 2000, 48.  
743 Kuva on ajoitettavissa yhteiseen Ruotsin matkaan sisaren kanssa. Rehausen Anni Dagbok 25.9.1878. 
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kesken. Se on ollut keskeinen sosiaalisen kontrollin ja vallankäytön väline, jonka kautta 
ihmisten status- ja sukupuolierojen on ollut tarkoitus näkyä ja antaa yksilölle tietty 
sosiaalinen identiteetti.744 Pukeutumisesta pystyi lukemaan yhteiskuntaluokan ja aseman, 
ja ulkoasun kautta lähetettiin myös epäsuoria viestejä.745 Rehausenin sisarusten mekkojen 
on moninkertaiset rimpsut ja volangit, päällystetyt napit, pitsikaulukset sekä ylösnostetut 
hiukset viestivät, että he olivat paitsi varakkaita, myös sopivassa naimaiässä. (LIITE 21) 
Viuhka ja päivänvarjo tietyissä asennoissa toimivat varsinaisen tehtävänsä ohessa myös 
keimailun ja viestinnän välikappaleina; viuhkan asennosta saattoi päätellä, oliko nainen 
kiinnostunut vai ei. Ruumiin ja vaatteen suhde oli monimutkainen. Vaate ei vain peittänyt, 
vaan myös korosti ruumista. Säätyläisnaisen pukeutumisessa ruumiin tuli ennen kaikkea 
mukautua vaatteeseen eikä päinvastoin. Hyvä ryhti ja hillitty olemus johtui osin korsetista, 
joka paitsi kavensi vyötärön, myös esti hengittämästä syvään, työnsi rintakehän eteen, 
olkapäät taakse ja piti selän suorana.746 Raskas turnyyri haittasi istumista sekä kävelyä ja 
vapaasti liikkumista.  Puvun ohessa asusteet kuten hansikkaat suojasivat säätyläisnaisen 
hipiää säilyttäen sen vaaleana; toisin kuin rahvaannaisen kädet, joissa näkyivät työn 
jäljet.747  

Bourdieu painottaa, että rajat eri ryhmien tai luokkien välillä ovat yhtäältä näkymättömiä, 
mutta toisaalta henkilöt ovat niistä tietoisia jollain alitajuisella tasolla. Paitsi valokuvien 
myös aikalaismuistelujen perusteella Elinin olemukseen oli ”kirjoitettu” hänen 
yhteiskuntaluokkansa ja siihen liittyvä itsetietoisuus ja itsevarmuus.748 Miniän kuvauksen 
mukaan  Elin oli ”ylväs, aristokraattinen ja aatelinen niin käytökseltään kuin sielultaan” 
sekä  ”Todellinen hieno nainen koko olemukseltaan”749 Von Rehauseneiden entinen 
naapuri  Artur Siegberg kirjoittaa muistelmissaan ”von Rehausenin neideistä”, Elinistä ja 
tämän siskosta Annista, seuraavasti: ”Asukkaista en muista muuta kuin kaksi komeaa 
neitoa, jotka meistä koulupojista näyttivät ylimyksiltä.”750 Bourdieun mukaan henkilön 
suhde omaan ruumiiseensa, tapa, jolla henkilö itsensä kantaa, on eräs voimakkaimpia 
sosiaalisia merkkejä.751 Ylväs olemus voidaan nähdä myös eräänlaisena aineettomana 
perintönä. Elin oli kasvatettu maailmassa, jossa aateluus vielä merkitsi kuulumista 
ylempään yhteiskuntaluokkaan. Yläluokkaisuus kiteytyy Laura Kolben mukaan ennen 

 
744 Turunen Niiranen 2019, 16; Charpy 2015 211-213; Broberg 1996,  15 Hammar 1995, 34-35. 
745Gunnar Broberg artikkelissaan Klädd och okädd –en gammal historia huomioi, miten Fröken-Julie romaanin 
sosiaalisessa nousussa vaatteilla on oma vahva roolinsa. Broberg Gunnar 1996, 20-21; Artukka 2021, 139. 
746 Kati Mikkola huomauttaa, miten vaatteet muokkaavat myös tapaa liikkua. Korsetti pakotti istumaan suorassa eikä se 
päällä voinut liikkua yhtä vapaasti kuin ilman. Mikkola 2019, 154; Hammar 1996, 125. 
747 Eija Stark huomioi väitöskirjassaan, miten rikkauteen ja köyhyyteen liittyvät rajat kytkeytyvät myös ulkoisiin 
seikkoihin: pukeutumiseen, käyttäytymiseen ja ulkonäköön. Stark 2011, 150; Häggmann 1994, 188-189. 
748 Olemuksesta, itsetietoisuudesta  ja itsen kantamisesta ks. Leary 2007, 330. 
749 Barnen ha ju bibehållit ett utomordenligt vackert mine av sin förtjusande farmor Elli, visserligen voro de för unga 
att tillfullo värdesätta alla hennes vacra och ädla karakterskaper, men jag genom att tala ofta om henne, levandegjord 
hennes bild för dem. Jag isynnerhet var under frihetskriget på så många olika sätt i till fälle att beundra hennes 
storartade självbehärskningsförmåga, hennes hjältemodiga egenskap att förglömma sig själv. Hon tyckes mig som en av 
de ädlaste karaktärer jag kommit i beröring med.” Edita Kjäldström Lars Oscar Kjäldströmille 23.10.1949; Ulla 
Janssonin haastattelu 2004; Päiväämätön, identifioimaton lehtileike suvun arkistosta, jossa kuvaillaan Oscaria ja Eliniä. 
750 Siegberg, 1938, 121. 
751 Bourdieu Distinction 1984, 252. 
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kaikkea aineettoman perinnön ja habituksen varaan: ”Yläluokkaisuutta on tilan ottaminen, 
itsevarmuus ja siihen liittyvät sosiaaliset taidot”752 Tietynlainen olemus, puhetapa ja ilme 
kuuluivat aatelisnaisen rooliin; Elin oli harjaantunut esiintymiseen säätyläisenä jo lapsesta 
alkaen kotikasvatuksen myötä, se oli ruumiillistunut hänen olemukseensa.  Bourdieun 
mukaan ylemmillä luokilla ruumiillisuuteen yhdistyvät myös moraaliset ja esteettiset 
arvot.753 Hyvät tavat, ulkoinen olemus, miellyttävä ulkomuoto, kasvatus ja hyvä syntyperä 
olivat pääomaa, joka vaikutti muun muassa virkanaisten työnsaantiin 1800-luvulla yhtä 
lailla kuin työkokemus tai hyvä käsiala.754 Käytöksen, maun ja puhetavan kautta paljastui 
henkilön sivistystausta ja aineeton perintö.  August Ramsayn muistelmien ”Paroni” 
paljastui huijariksi laittaessaan veitsen syödessään suuhunsa.755  Tapakulttuurin hallinnan 
kautta säädyn rajoista pidettiin kiinni. Tavat olivat osa aineetonta perintöä, joka 
omaksuttiin kasvatuksen kautta, mutta niitä oli myös mahdollista opetella. 

Bourdieu huomauttaa, miten esimerkiksi tapa puhutella toista asettaa sekä puhuteltavan 
että puhujan ”paikalleen”.756 Oman taustansa vuoksi Elin uskalsi lähestyä 
merkkihenkilöitä vertaisinaan solmien verkostoja mm. arvovaltaisten kirkonmiesten sekä 
Englannissa merimieslähetystyöstä kiinnostuneen yläluokan kanssa. Elinin aatelistaustasta 
oli hyötyä etenkin luokkatietoisessa Englannissa, missä parempiin piireihin olisi ollut 
vaikea päästä talonpoikaistaustaisena papin rouvana.757 Ennakkoluulot jo pelkästään ei-
englantilaisia kohtaan olivat näissä piireissä suuret.758 Yläluokalla oli kansainvälinen, 
yhtenevä tapakulttuuri, jonka monimutkaiset, ääneen lausumattomat vierailuja, teekutsuja 
ja keskusteluja koskevat säännöt Elin oli omaksunut jo kotikasvatuksessaan. 
Yläluokkaisuudessa oli kuitenkin vaaransa. Vuorinen huomauttaa, tutkimuksessaan, että 
koppavia aatelisia ivattiin lehdistössä ja ”liian hieno” olemus yhdistettiin 
turhamaisuuteen.759 Ihanteelliseen ylvääseen habitukseen ei kuitenkaan kuulunut ylpeys, 
koppavuus tai ylenkatse.760  
 
Eleet on usein tutkimuksissa esitetty toissijaisina, ja niihin on ollut monessa mielessä 
vaikeaa päästä käsiksi – miten ”ruumiillistaa” tai todentaa ne761 konventioiden, ajan, 
paikan ja kulttuurin muutosten takaa. Menneisyyteen sijoittuvien eleiden ymmärrys vaatii 
kulttuurisen- ja historiallisen kontekstin sekä käytös- ja tapakulttuurin ymmärrystä.762 

 
752 Kolbe 2014, 251; itseluottamuksen ja ruumiin suhteesta. Bourdieu 1984 206-207. 
753 Arvot Bourdieu määrittelee myös viimekädessä ruumiillisiksi: Ylemmillä luokilla ruumiillisuuteen yhdistyvät myös 
moraaliset ja esteettiset arvot. Bourdieu 1984, 206-207. 
754 Annola 2011, 80-81; Näppä 2010, 17, 19. 
755 Ramsay II 1966, 269. 
756 Bourdieu 1984, 473. 
757 Ramsay III, 1966, 220. 
758 Gripenberg Alexandra matkapäiväkirja 16.10.1887; Gripengerg Alexandra kotiväelle 4-8.10. 1887 SKS Tuulio 
Tyyni 1959 
759 Vuorinen 2011 
760 Ylpeydestä Leary 2007, 332 
761 mm. Knuuttila ja Timonen 1999, 221; Sihvola 1999 II, 15 
762 tunteet ja tunteellisuus ymmärrettiin eri tavalla 1700-luvulla kuin 1800-luvulla. Sama tunneilmaus oli 1700-luvulla 
merkki inhimillisyydestä, kun se taas 1800-luvulla tulkittiin heikkoudeksi. Johannisson Karin Nostalgia 2001, 157, ; 
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Tähän kytkeytyy olennaisesti myös ruumiillisuus ja kehonkieli, sanaton viestintä, joka 
saattoi paljastaa ei-toivottuja ominaisuuksia ja tunteita.763 Usein kehonkieli eleet, asennot 
ja ilmeet saattoivat ilmaista asioita jopa ristiin puheen kanssa. Kehonkielen tavoittaminen 
asettaa haasteen tutkijalle: se on yleensä jäänyt kirjaamatta. Valokuvien, kuvataiteen, 
kirjallisuuden sekä kirjeiden lähiluvun kautta tätä tunteiden ruumiillistumista voidaan 
kuitenkin tehdä näkyväksi. Kehonkielellä tuotiin myös ilmi omaa asemaa, vihaa, 
nöyryytystä, halveksuntaa, alistumista tai pelkoa. Ranskalaista talonpoikaiskulttuuria 
tutkineen Martine Segalen mukaan kyseisessä kulttuurissa juuri eleet ovat usein 
tärkeämpiä kuin puhe.764 Monessa romaanissa kuvaillaan, miten pienillä eleillä tehdään 
selväksi toisen asema ja paikka – jopa nolataan toinen, vaikka näennäisesti puheen ja 
tervehdyksen tasolla käytöksestä ei löydy moitteen sanaa.765 1800-luvun seurapiirejä 
kuvaavassa romaanissaan Viattomuuden aika- Edith Wharton kuvailee yläluokan 
sanatonta merkkikieltä: ”Todellisuudessa he kaikki elivät eräänlaisessa salamerkkien 
maailmassa, missä sitä, mikä todella merkitsi jotain, ei koskaan lausuttu julki eikä tehty, ei 
edes ajateltu, vaan sitä edusti jonkinlainen sarja mielivaltaisesti valittuja merkkejä.”  766 
Tiettyjen eleiden, käyttäytymiskoodien ja tapojen kautta saatettiin luoda eroa paitsi 
luokkien välille, myös niiden sisälle. 

Lapsilla taito peittää tunteensa oli usein vajavainen: eräässä Kjäldströmien perhettä 
kuvaavassa valokuvassa lasten ilmeet ovat happamia; heistä näkyi, ettei kuvattavana 
oleminen kiinnostanut. (LIITE 22) Kirjeissään tyttärilleen Elin korostaa naisen 
erityisroolia: hieno nainen käyttäytyi aina korrektisti, ei näyttänyt tunteitaan eikä tuonut 
itseään liiaksi esille. Elin evästää eräässä kirjeessä tytärtään Sylviaa, joka lähetettiin 
antamaan esimerkkiä ystäväperheen ”pojkflikalle”, käyttäytymään seuraavanlaisesti: 
Sylvian ei tulisi älä ole äänessä koko ajan itse ja muistaa kuunnella muita, puhua  
rauhallisesti ja selkeästi, olla kiltti ja ymmärtäväinen ystävä sekä aina ajattella ja harkita, 
mitä teet.767 Pieni ruumiillisuuden merkki löytyy kirjeen lopusta, jossa Elin puuttuu 
tyttärensä heiluvaan jalkaan. Naisen olemus ja ruumis oli saatava kuriin, ja sen tuli olla 
hillitty ja hallittu ja edustaa oman luokan naisen ihannetta. Myöhemmin kirjeissään 
äidilleen Sylvia pahoittelee sitä, miten hänen ”gungande fot” sekä muu vääränlainen 
käytöksensä oli äidilleen aiheuttanut mielipahaa. Tällainen yksittäinen ruumiillisuuden 
ilmaisu, poikkeama siitä, miten tytön tulisi istua, on pieni merkki siitä ruumiillisuudesta, 
joka yrityksistä huolimatta jäi kahlitsematta. William Reddyn emotiv-teorian mukaan 
tunne, jota ei ilmaista suoraan vaan välillisesti (emotiv), aiheuttaa aina tuskaa768, joka 

 
kirjeiden erilaisista tunnekonventioista mm. Planck, 2014 115; Taidehistorioitsija Aby Warburg on tutkinut maalausten 
ja patsaiden kehonkieltä, miten niiden kautta on pyritty ilmaisemaan tunnetta. Nämä vakiintuneet asennot ja konventiot 
vaikuttivat myös valokuvien asentoihin. Varmasti osin tiedostamatta kopioituna. Plamper 47, 2015 
763 Kehonkielestä ja ruumiillisista viesteistä Plamper 2015, 31 
764 Ollilan huomioita Martine Segalen tutkimuksesta Love and Power in the Peasant Family Ollila 2010, 38-42. 
765 Proust Marcel Kadonnutta aikaa etsimässä 1908-1922; Wharton 1920; Galsworthy 1906-1921; Bronte 1847.  
766 Whatrton 1994 (1920), 45. 
767 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 1.8.1902; kts. Johannisson 1994, 56. 
768 emotional failure/ emotional suffering. 
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ilmenee ruumiissa. Reddy laajentaa emotiv-käsitteen koskemaan myös henkilön 
ruumiillisia viestejä, sitä, miten tunne välittyy ruumiin kautta. Ymmärrän sen 
ruumiillistuvina kulttuurisina harkittuina tai tiedostamattomina merkkeinä ja eleinä –
vaikkapa punastumisena tai svengaavana jalkana, joiden kautta tunne purkautui hillityn 
ulkokuoren alta ulos.769  

 

1.4.3. Elinin muutos 

Kirjassaan Uskonnon ja sukupuolen risteyksiä Terhi Utriainen vertaa Bourdieun 
habituskäsitettä Irigarayn teoriaan, jonka mukaan naisen ruumiin muoto on kuviteltavissa, 
opittavissa ja omaksuttavissa uudenlaiseksi uuden uskonnollisuuden –uuden jumalan– 
myötä.770 Elinin muistelmien mukaan muutos näkyi hänessä heti myös ulkoisesti: kun Elin 
tapasi serkkunsa saarnan jälkeen kadulla, tämä sanoi Elinin kasvojen ilmeen muuttuneen 
säteilevän onnelliseksi. Uskonnollisen kokemus yhdistettiin usein voimakkaan aistilliseen 
ja ruumiilliseen kokemukseen, joista taiteessa esimerkkinä vaikkapa Berninin jumalallista 
kohtaamista kuvaava Pyhän Teresian hurmio. Uskoontulo oli Elinillä kokonaisvaltainen 
muutosprosessi, joka vaikutti häneen henkisellä ja ruumiillisella tasolla. Hänen arvonsa, 
intressinsä ja jossain määrin myös hänen minäkuvansa muuttuivat voimakkaasti 
uskoontulon jälkeen, hetkenä, jona hän itse kuvailee ”uuden elämän” alkaneen.  Elinin 
uskoontulo oli paitsi subjektiivinen kokemus. myös eräänlainen ulkoisesti havaittava 
performanssi, jossa ulkonäkö oli yksi tärkeä erottautumisen väline. Nykyään voitaisiin 
puhua imagon luomisesta, mutta termi ei täysin vastaa sitä, mitä ajan takaa: kyse oli 
pinnan ohella syvällisemmästä muutoksesta. Elin allekirjoitti ajatuksen, jonka mukaan 
uskontoa tuli elää niin, että muutkin sen havaitsivat.771  

Kuvassa, jonka Oscar on nimennyt ”Madonna portretiksi”, (LIITE 23) Elinin vaatteet ovat 
koruttomammat, pitsikaulukset ja rusetit vaihtuneet yksinkertaisempaan asuun, ja risti on 
jälleen nostettu kaulalle esiin.772 Hiuksensa Elin on asetellut kuvassa ylös 
palmikkonutturalle, ilme on vakava ja rauhallinen. Uskoon tultuaan Elin alkoi 
säätyläisneidin sijaan rakentaa uskovaisen naisen habitusta. Hän alkoi pukeutua 
eräänlaiseen ”uskovaisten uniformuun”, joka oli kaukaista sukua heränneiden 
koruttomalle vaatetukselle. Ero näkyy selvästi Elinistä 1870- ja 1880-luvulla otetuissa 
valokuvissa. Vastaavia ulkonäköön kohdistuvia muutoksia löytyy virkanaisten, 
diakonissojen ja äänioikeusnaisten piiristä, jotka tietoisesti loivat ”naispuolisen julkisen 

 
769 Boddic analysoi Reddyn emotiv-teorian kautta tulkittuna mikäli tunnetta ei ilmaista suoraan, vaan välillisesti 
(emotiv), se aiheuttaa aina tuskaa (emotional failure/ emotional suffering), joka ilmenee ruumiissa. Boddic 2017,  67-70;  
Tunteen näkyväksi tulemisesta,  ”pulppuamisesta yli” on kirjoittanut Barbara H. Rosenwein, jonka mukaan verbaalisten 
tai ei-verbaalisten merkien kautta tunne tulee näkyviin Rosenweinista mm. Plamper 2015, 67; Koivisto 2011,361. 
770 Utriainen 2002, 66. 
771 Tämä myös KFUK.n ideologiaa, jonka perustajajäsen Elin oli. Markkola 2002, 50. 
772 Oscar, jolla ilmeisesti oli ollut hallussaan kuva Elinistä ennen uskoontuloa, oli kuullut huonetoveriltaan, Elinin 
serkulta, että Elinistä oli otettu tuoreempi kuva, ”jossa hän muistuttaa Madonnaa”. Hän pyytää Eliniä lähettämään tämän, 
uskonnollista morsianta paremman ilmentävän, kuvan itselleen. Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 20.4.1882. 
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persoonan”.773 Kyse ei ollut vain Elinin performanssista, vaan laajemmasta ilmiöstä: myös 
muut varhaiset Radstockin heränneet sivistyneistön piiriin kuuluneet naiset alkoivat 
pukeutua saman kaavan mukaan tummiin asuihin, joista karsivat pois turhat koristeet. 
Tässä heidän käytökseen löydän yhteneväisyyttä Luce Irigarayn ja Judith Butlerin 
käsityksille mimesiksestä. 774 Se oli strategia, jolla luotiin uskova nainen, ja jota 
toistettaessa ihanteet uskovaisesta naisesta tulivat ilmi. Radstockin käännynnäisten 
ryhmässä uskovaisen naisen roolia sekä tuotettiin että kopioitiin. Vaate toimi ruumiin 
merkityksellistäjänä775, mutta tietty pukeutuminen ja koristeiden karsiminen oli myös 
merkki uskovaisten ryhmään kuulumisesta ja ryhmäidentiteetin luomisesta. Siten toimi 
tapana erottautua maallisista säätyläisnaisista. Halutessaan sen voi nähdä myös protestina 
muun sivistyneistön maallisia arvoja kohtaan.776 Radstockin käännynnäisten naisten 
pukeutuminen erosi huomattavasti 1880-luvun säätyläisnaisten muotiasuista.  
Aineistostani ei käy ilmi, kuka vaatetuksen viime kädessä määritteli. Radstockin 
käännynnäiset kuitenkin valvoivat ja kontrolloivat toinen toistensa vaatetusta ja olemusta; 
liika koreilu ja hiuksien kihartaminen aiheutti paheksuntaa.777 Andrew Morrall on 
kiinnittänyt huomiota niin sanottuun reformoituun, puritaaniseen habitukseen. Kyseisellä 
nimityksellä hän viittaa tapaan, jossa uskonpuhdistuksessa riisuttiin kaikki koristeet 
kirkoista, sama ilmeni uskoon tulleen henkilön olemuksessa. Taustalla vaikuttivat 
ajatukset siitä, että koristeet niin teologisessa kuin ulkoisessakin kontekstissa oli karsittava 
ja keskityttävä vain siihen, mikä oli sopivaa ja todellista.778 Yksinkertaisen vaatteen 
tulkittiin olevan merkki puhtaasta sielusta.779 Vaatimattomassa pukeutumisessa on viitteitä 
myös nunnien, herännäisten, körttien ja pietistien ulkoasuun780. Sekä muistelmissa että 
romaaneissa kuvaillaan heränneiden olemuksen muuttumista sekä sisäisesti että ulkoisesti 
uudestisyntyneeksi: Aukusti Oravainen kuvailee heränneen papinrouvan pukeutumista 
seuraavasti: ”muodinmukaiset koreat hiuskammat, sormukset ja korvarenkaat saivat 
mennä menojaan, samoin kaikenlaiset kaulukset ja muut koristukset.”  Korut oli joko 
poltettu tai niitä säilytettiin säilytetty lippaassa muistutuksena maallisesta turhuudesta ja 
henkilön koko olemus oli kuin kirkastunut, ilme vakava ja lempeä.781 Ylemmän 
yhteiskuntaluokan uskoon tulleiden naisten asujen vaatimattomuus viittasi tosin 
enemmänkin koristeiden karsimiseen kuin itse vaatteen hintaan tai materiaalin laatuun, 

 
773 Florin 2014, 33; Ollila 1997, 125; Ollila 1998, 63; Näppä i 2010; Annola 2011, 168-169. 
774 Tähän toimii myös Butlerin ajatus mimesiksestä kopiointina. Bell  1999, 139, 142. 
775 Pukeutuminen merkillisti ruumiin; se loi luokkaeroja, eroja aseman, sukupuolen ja iän suhteen. Turunen 2019, 280. 
776 kts. Turunen, Niiranen 39 2019 Uotila 2019,118-110, 2019; Mikkola i 2019149, 156-159, 169; Arjava 2010, 207. 
777 Juva 1960, 70 ; naisten kontrolloivasta roolista myös Ambjörnsson 1988, 194; Vaatimaton koreilematon ulkomuoto 
oli myös virkanaisten ihanteena Näppi 2010, 50; Ollila 1998 75-76; Markkola 2002, 282-283. 
778 Protestanttisessa maussa oli kyse myös puritaanisesta habituksesta. Morrall 2011, 60-64. 
779 Lönnqvist 2008, 79.  
780 Pietistien ulkonäöstä Lönnroth Helsingfors Morgonblad 10.7.1835; J.L.Runeberg Helsingfors Morgonblad 
22.12.1837; Mikkola Kati 2019,159; Arjava 2010, 108-110, 188; Heränniden ulkoasusta Murtorinne 1992, 113;  Aatteen 
vaatteiden kautta ilmitoi Pyhä Birgitan tytär Katarina, jota  moititaan siitä, että hän pukeutui liian vaatimattomasti, 
nunnien tapaan vaikkei ollut nunna; nunnien vaatimattomasta pukeutumisesta Lamberg 2002, 54-55; Myös pietismiin 
kääntyneet säätyläisnaiset pukeutuivat yksinkertaisemmin Kuva Ebba Katarina Wilhelmina Arppesta körttiläisasussa 
vuonna 1840, Museovirasto. Wirilander 1974, 197. 
781 Oravainen 1934, 89; Kati Launiksen huomioita Bremerin romaanista Hemmet Launis 2005, 190. 
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jolloin vaatetuksesta oli yhä luettavissa yhteiskunnallinen asema.782 Uskoon tultuakaan 
naisellisuutta ei saanut kadottaa783, mutta uskovaisen naisen naisellisuuden tuli olla pyhää 
ja epäseksuaalista aivan kuten se, miten Oscar nimesi Elinin kuvan ”Madonnaportretiksi” 
osoittaa. Markkola kirjoittaa, että pelastuneiden naisten tuli luopua maallisesta 
kauneudesta myös oman pelastuksensa tähden: kauneuden latistaminen oli merkki 
nöyryydestä Jumalan edessä. Kääntymiskokemuksen läpikäyneet halusivat tulla 
arvioiduksi uskonnollisuutensa, eivät ulkonäkönsä kautta. Mauton itsensä koristelu 
tulkittiin merkiksi kevytkenkäisyydestä.784 Päiväkirjassaan Oscar kirjoittaa arvostelevaan 
sävyyn naisesta, jolla oli punatut posket ja kiharretut hiukset.785 Kauneus oli lahja 
Jumalalta, mutta siinä oli myös vaaransa, sillä se saattoi johtaa paitsi miehen 
lankeemukseen, myös naisten perisynneistä vakavimpaan: 
turhamaisuuteen.786Äärimmäisenä esimerkkinä Hufvusstadtsbladetissa kerrottiin 
palvelustytöstä, joka halusi pukeutua yhtä upeasti kuin rouva, ja kirjoituksen mukaan juuri  
palvelustytön turhamaisuus ajoi hänet lopulta prostituutioon.787 Asettautuminen esille, 
astuminen julkiseen maailmaan, vaikutti siihen, ettei nainen ulkomuodollaan saanut 
herättää liikaa huomiota ja viedä huomiota itse asialta. Uskovaisten naisten ohessa 
vaatimattomuutta ja koreilemattomuutta korostettiin myös virkanaisten ja naisopettajien 
pukeutumisessa: ”tukkansa he vetivät niin kireälle kuin suinkin ja välttivät kaikkia 
naisellisia koristeita kuin ruttoa.”788   

Anna Niiranen toteaa Roy Porteria mukaillen ”Pukeutuessaan ihmiset sovittavat ylleen 
vaatteen ohella myös erilaisia moraalikoodistoja ja arvojärjestelmiä.”.789 Tarkastelemalla 
ulkoista muutosta ruumiissa voidaan paljastaa yhteisön sisäisiä näkymättömiä 
kulttuurisidonnaisuuksia, ääneen lausumattomia ihanteita, erilaisia kurin muotoja ja 
hierarkioita.790 Pukeutuminen voidaan nähdä myös ruumiillistuneena käytäntönä, jossa 
vaate merkityksellistää ruumiin luoden kulttuurisia ja luokkaeroja, sekä eroja aseman, 
sukupuolen ja iän suhteen.791 Identiteetti, tunnistettavuus ja jopa minuus voidaan luoda 
osin vaatetuksen kautta.792 Elinin tapaan muutkin uskovaiset naiset kuten Hedvig von 

 
782 Valta ja luokkajako näkyi vaatteiden materiaaleissa. Roivainen 2019, 377; Uotila 2019, 117; Turunen 2019, 280; 
1880-luvulla muodossa olivat irtohiukset- ja kiharat kampauksenen yhdistettynä. Kaikki tällainen turhuus karsittiin. 
Kampauksista 1800-luvun lopulla Söderlind 1996, 39; Vastaavasti englannissa kveekarien parissa uskoa harjoittavan 
tunnisti harmaasta asusta. Vaatteiden materiaali erotti kuitenin Piian ja emännän. Alexandra Gripenberg kotiväelle 17.9. 
1887 Hullista SKS 305 4:1-45; Vuorinen 2002, 171-174. 
783  Markkola 2002, 327. 
784 Vaatteista erotti myös siveellisen naisen siveettömästä. Lönnqvist Bo, 2008, 178; Oittinen 1990; 56, 65; Häkkinen 
1995, 31; Rahikainen 2001, 140; Mikkola 2019, 164-165; Hannan Uusi puku Mot Hemmet-Kotia kohti 01.03.1901 no 2; 
ks. myös Pukeutumisen muuttuvat merkitykset Turunen, Niiranen 2019, 11, 18. 
785 LOK päiväkirja 1904, 23.2.1905. 
786Markkola 2002, 344-345; Mikkola 2019, 157;; Oittinen 1990; 56, 65,. 
787  Hufvusstadtbladet Torg och hamnberättelse 19.11. 1890. 
788 Ollila 1997, 125; Ollila 1998, 63. 
789 Niiranen 2019, 207. 
790 Niiranen 2019, 207; Vaatteisiin yhdistyi voimakkaasti myös puhtauden ja saastuneisuuden käsitykset samoin kuin 
niissä näkyi  kastijärjestelmä. Bayly 1986, 289, 291. 
791 Vaate ruumiin  merkityksellistäjänä ks.Turunen 2019, 280. 
792 Annola viittaus Goffmaniin; Annola 2011, 169; Goffman 1997, 12-39. 
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Haarman, Alma Forsblom ja Matilda Wrede  kuvauttivat itsensä uudessa asussaan.793 
Pisimmälle pukeutumisessa menivät  pelastusarmeijaan liittyneet säätyläisnaiset 
univormuissaan sekä Matilda Wrede, joka teetätti itselleen oman reformipukua ja 
Pelastusarmeijan univormua myötäilevän asun, johon lisäsi ”Armo ja rauha”-soljen.794,  
Antikaisen mukaan kyse ei olut koristeesta, vaan eräänlaisesta Wreden luomasta 
virkamerkistä. Työn kannalta vaatimaton pukeutuminen oli järkevää, koska liian 
yläluokkainen pukeutuminen olisi mahdollisesti pelästyttänyt ”pelastettavat. Esimerkiksi 
Wrede luopui Redeemed-korusta, jonka vangit virheellisesti tulkitsivat aatelistoon 
viittaavaksi sukukoruksi.795 Vastaavia tunnistettavia ”univormuja” oli myös diakonissoilla 
ja sairaanhoitajilla, ja lähettinaisetkin pyrittiin pukemaan omaan pukuunsa.796 Tämä 
muutos naisten ulkoasussa otettiin perheissä vastaan usein ristiriitaisin mielin ja 
esimerkiksi Hedvig von Haartmanin pukeutuminen Pelastusarmeijan asuun nähtiin kotona 
”teatterina”797 Tämä näkemys myös osaltaan korostaa asun ja performanssin yhteyttä.  

Asu oli ulkoinen merkki siitä, että uusi elämäntapa oli vastaanotettu ja vanha hylätty. 
Uuteen univormuun pukeutuminen merkitsi aiemmasta identiteetistä luopumista; 
esimerkiksi Elinin tytär Sylvia ei saanut diakonissaksi opiskellessaan enää käyttää 
ylioppilaslakkiaan. Sylvia koki tämän uhraukseksi, mutta kirjoitti kirjeessään, ettei saisi 
nurkuen luopua siitä.798 Elin kirjoitti huolestuneena Sylvialle, ettei tämä luopuisi lakistaan 
liian varhain, jos henkisesti ei vielä ole siihen valmis. ”Sisaren tulisi olla ilolla sisar ja 
kantaa asu ilolla.”799 Puvulla viestittiin arvoa, uskoa ja ryhmään kuulumista.800 Sylvialle 
diakonissan asu edusti myös kutsumusta. Puku toi aatteen ilmi, ja se koettiin 
voimaannuttavana. Sylvia käytti pukuaan aina kun mahdollista ja esiintyi se päällään 
esimerkiksi. perhekuvissa. Työstä luovuttuaan hän piilotti kuvan itsestään sisaren asussa, 
sillä hänestä tuntui tuskalliselta katsoa sitä.801 (LIITE1) (LIITE 44) Arlie Hochschieldin 
mukaan papin asun tai univormun pukeminen ylle muuttaa ihmistä myös emotionaalisesti; 
puvun kantaja toimii sen asettaman roolin mukaisesti.802 Helmi Gulin kirjoittaa Matilda 
Wreden kuvailleen, miten pelastusarmeijan univormuun pukeutunut Hedvig von Hartman 

 
793 Kuvat Matilda Wrede, valokuvaamo Nyblin 1895  Museovirasto; Hedvig von Haartman, Matilda Wrede ja Alma 
Forsblom Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo; Hedvig von Haarman, Alma Forsblom ja Matilda Wrede 
Museovirasto, Finna. 
794 Antikainen 2004, 29-30, 79; Vaatteesta merkkinä ja ”suojana” Markkola 2002, 196 282. 
795 Antikainen 2004, 102. 
796 Diakonissa ja koesisar oli keskenään tunnistettavissa eri päähineestä ja asusta. Paaskoski 2017, 46. 
797 Gulin 1951, 50, 138. 
798 Sylvia Kjäldström Elsie Kjäldströmille 19.5.1909. 
799 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 1.5.1909. 
800 ks. Huuhka, 2019, 180; Nevala 2019, 242. 
801 Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille; huom. vrt. Lotta-puvusta luopumiseen, joka koettiin myös haikeana, 
symboloihan se kuulumista ryhmään ja sisaryhteisöön, jossa toimiminen oli saattanut merkitä elämän käännekohtaa ja 
jonka suojissa oli luotu omaa identiteettiä ja joka ylle puettuna oli koettu kuuluvan johonkin suurempaan 
kokonaisuuteen. Nevala 2019, 264-267. 
802 Plamperin lainaa Arlie Hochscieldin tulkintaa Ervin Goffmanin sosiaalisista rooleista ja uniformuista.  Hohschield 
painottaa tämän pätevän erityisesti emotionaalista työtä tekeviin. Emotionaaliseksi työklsi hän lukee opettajan, hoitajat, 
lasten- ja vanhusten kanssa työskentelevät. Samaan kategoriaan sopii myös papit.2015, 122. 
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sai itselleen asusta voimaa. Se saattoi myös tuoda suojaa ja herättää kunnioitusta.803 
Toisaalta asu oli turvan ohessa tunnistettavuutensa puolesta myös uhka; päälle saatettiin 
heittää kiviä ja mutaa.804  

Elinin roolina oli toimia esikuvana, eräänlaisena mallihenkilönä, -vaimona ja -äitinä 
seurakuntalaisille. Elinin säätyläistausta oli yhtäältä taakka, sillä se loi kunnioituksen 
aiheuttamaa välimatkaa osaan ”vähäisimmistä” seurakuntalaisista, mutta toisaalta 
seurakuntalaisten silmissä hänet oli taustansa puolesta helpompi nähdä esikuvallisena. 
Ryhtyessään papin rouvaksi Elin loi osittain pukeutumisen kautta julkisen minän, joka oli 
vielä uskovaista naistakin askeettisempi, mutta myös arvovaltaisempi. Papin rouvan tuli 
pukeutua laadukkaasti, mutta huomiota herättämättömästi.805 Tämä julkinen minä rakentui 
roolista, jonka henkilö omaksui, ja se täydentyi myös vaattein ja hiuslaittein, jotka olivat 
korostetun vaatimattomia. Papin rouvan ohjenuorana olivat itsehillintä, arvokkuus ja 
kontrolli.806 Arvokkuus välittyy noin 40-vuotiaan Elinin valokuvasta. (LIITE 24) Kuvassa 
ilmenee hyvin muotokuvamaalauksesta tuttu decorum-käsite, jossa kuvattava tulee esittää 
hänen arvonsa mukaisella tavalla.807 Elinin asu on tumma, mutta selkeästi säätyläisnaisen 
asu, hiukset yksinkertaisesti päätä myöten, olemus ryhdikäs ja itsetietoinen. Kaulaa 
koristaa jopa pieni vaalea hopeakoru, joka tuo mieleen papin liperit. Valokuva Elinistä 
henkii luoksepääsemättömyyttä, ja siinä on nähtävissä myös aatelistaustaisen naisen 
statusta. Myös Elinin tiukka ilme osoittaa arvokkuutta; Wirilanderin mukaan ”ilmettäkin 
saattoi hallita” ja se tuli sovittaa ammatin ja virka-aseman mukaiseksi.808 Elin asu tuo 
yksinkertaisessa tyylikkyydessään esiin hänen sosiaalisen asemansa lisäksi hänen 
identiteettinsä uskovaisena naisena ja papin rouvana. Tämä muistuttaa jonkin verran niitä 
vaateita, joita asetettiin köyhäintalojen johtajattarien pukeutumiselle: aseman tuli näkyä 
habituksessa, olemuksen tuli olla kunnioitusta herättävä ja esimiesroolin tuli ilmetä myös 
pukeutumisessa.809 

Vaatimaton pukeutuminen saattoi 1880-luvun alussa olla Elinille valinta. Myöhemmin 
papin rouvana tilanne oli toinen perheen ollessa vähissä varoissa. Kun oli valittava, kenen 
uuteen takkiin ”tuhlataan” rahat, oli vastauksena luonnollisesti Oscar, jolle ostettiin uusi 
hieno takki. Elin taas kulki äitinsä vanhoissa muodin mukaiseksi muunnetuissa vaatteissa. 
Elinin käytetyt vaatteet oli kuitenkin tehty hienoista materiaaleista, villakankaasta ja 
silkistä, ja jo se erotti vanhanaikaisestikin pukeutuneen papinrouvan omaan 

 
803 Sairaanhoitajan ja Lotan asuun pukeutunutta kunnioitettiin eikä välttämättä esimerkiksi lähennelty,  vaan puku 
kertoi tehtävästä, jota nainen teki. Nevala 2019, 269; diakonissan puvun antamasta turvasta  Paaskoski 2017, 112. 
804 Gulin 1951, 83-87; Eklundh 2017. 
805 Wirilander 1974, 49. 
806 Elin kommentoi negatiiviseen sävyyn ”hysteerisiä naisia” liittyen erääseen lehtijuttuun onnettomuuden kuvauksesta, 
ihannoi korrektia käytöstä myös kriisitilanteissa 16.6.1910. 
807 Vuorikoski 1981, 90. 
808 Wirilander 1974, 54. 
809 Helsingiuksen ohjeita Vaivaishoidon käsikirjassa 1899, 89; Annola 2111, 168. 
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säätyluokkaansa kuuluvaksi.810 Tapa muokata ja muuntaa vaatteita sekä käyttää niitä 
esimerkiksi lapselta toiselle oli yleinen myös ylemmän säätyluokan sisällä. 
Kirjeenvaihdon perusteella poikkeuksen Elinin käytettyjen vaatteiden kirjoon tekee 
Hullissa varakkaan ystäväperheen vaimon lahjoittama uusi kesäpäällystakki. Se oli tilattu 
perheen omalta ompelijalta, mutta takki oli rouvalle liian pieni. Elin pohti pitkään, voisiko 
ottaa lahjan vastaan; liian muodinmukainen vaate ei papin rouvalle ei välttämättä ollut 
sopivaa.811 Toisaalta tavatessaan omaa sukuaan Elin pukeutui aina parhaimpiinsa. 
Liiallinen vaatimattomuus Rehauseneiden piirissä olisi kenties tulkittu väärin –
köyhyydeksi.  Saman tapaan Elinin Sylviä-tyttären saapuessa Kiinasta kotiin Sylvian 
vanhanaikaista ja vaatimatonta asuaan kauhisteltiin suvun piirissä, nukkavieru asu ei ollut 
sovelias. 

Viimeinen kuva Elinistä on otettu monen sairausperiodin jälkeen vuonna 1926.812 (LIITE 
25) Kuvassa Elin on lähes tunnistamaton. Asu on kankaasta päätellen todennäköisesti 
sama ruutuleninki, jota hän oli käyttänyt valokuvassa lastensa kanssa 30 vuotta aiemmin, 
tosin uudelleen modifioituna.  Hiuksia peittää myssy, jonka tarkoitus lienee ollut peittää 
leikkauksista jääneet jäljet ja hiustenlähtö. Kuvasta näkyy, miten Elin on kokenut 
eräänlaisen ”roolinmenetyksen”813: masennus ja parantoloissa ja sairaalassa vietetyt ajan 
jäljet näkyvät hänen habituksessaan. Goffmanin tulkinnan mukaan parantolassa olevalta 
henkilöltä riistetään itsemääräämisoikeus, tietyssä mielessä jopa vaatteisiin ja esineisiin 
liittyvä minuus sellaisena kuin hän on sen ulkopuolisessa maailmassa tottunut mieltämään, 
ja hän on enää vain potilas.814 Vaikka Elin oli päässyt hoitolaitoksista pois, kuvassa näkyy, 
miten hän on menettänyt ulkomuotonsa, ryhtinsä ja olemuksensa arvokkuuden ja 
muuttunut anteeksipyytävän oloiseksi hahmoksi. Kuvan naisesta säätyasema tai rooli 
rovastinnana on enää vaikeasti, jos lainkaan luettavissa. Erityisen hyvin ero näkyy, kun 
vertaa Eliniä hänen kuvan oikeassa laidassa istuvaan puolisoonsa, jonka olemuksessa on 
yhä vanhentumisestaan huolimatta valtaa ja arvokkuutta.  

 

 
810 kts. Envall-Koskimies 2017, 85; Espoon kaupunginmuseossa olevassa kokoelmassa on vapaaherratar Elvira 
Standerskjöldin vaatteita, jotka on paikattu niin moneen kertaan, että ne hädintuskin pysyvät päällä. Vaatteet ovat 
muistoja ”loiston ajoilta”, jolloin perhe oli varakas. Paikattuinakin ne olivat yhä säätyläisten vaatteita. EKM, kokoelma, 
esineinventaarioluettelo, konservaattorin huomioita.; on hyvä huomioida, etteivät maalausten tai valokuvien vaatteet 
edes aina säätyläisten etenkään iäkkäämpien kantajien yllä kerro muodista. Brita Hammarin analyysi Per Krafftin ”fru 
Ahlgrenin” muotokuvasta, jossa iäkkäämpi raatimiehen vaimo kantaa yllään vaatteita, jotka olivat muodikkaita hänen 
nuoruudessaa. B.H:n mukaan tapa oli tyypillinen iäkkäämpien naisten ollessa kyseessä, jotka ”jämähtivät” oman 
nuoruuteensa tyyliin. Hammar 1996, 134; Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 18.9.1886. 
811 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 2.6.1889. 
812 Aika kirjoitettu kuvan taakse, samoin kuvassa esiintyien henkilöiden nimet.. Sylvia Kjäldströmin perhealbumi.  
813 Bo Lönnqvist viittaa sosiologi Erving Goffmanin ”Minuuden riistäjät: tutkielma totaalisista laitoksista”-teokseen, 
jossa laitostunut ihminen menettää laiotostuessaan oman laitoksen ulkopuolisen roolinsa. Lönnqvist Bo 2008, 40-41,; 
Tämän ”roolinmenetyksen” seurauksia on luettavissa Elinin habituksesta laitoksista kotiutumisen jälkeenkin niistä 
muutamista kuvista päätellen, joita hänestä on otettu. 
814 Annola viittaa Erving Goffmanin tulkintaan, miten esineisiin ja vaatteisiin investoitui myös minuus ja joutuessaan 
jättämään omat vaatteensa se tarkoitti myös minuudesta luopumista. Annola 2011, 168-169. 
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1.4.4. Miltä oikean papin tuli näyttää? 

Sääty-yhteiskunnan rappusilla nousu ei ollut helppoa. 1700-luvulla ensimmäisen polven 
papistolla monet konkreettiset asiat; varallisuus, kielikysymys, olematon suhdeverkosto ja 
näkymättömät lasikatot estivät kentällä etenemisen. Taustalla vaikutti mahdollisesti se, 
että säädyltään ylemmän oli vaikea hyväksyä itseään alemman auktoriteettia.815 Tämä päti 
tosin myös talonpoikiin, joiden ei ollut aina helppoa kunnioittaa samasta säädystä lähtöisin 
olevaa henkilöä.816 Suolahti painottaa, että talonpoikaistaustaiselle papille  pelkkä 
”kunnollisuus” ei riittänyt arvostettuun asemaan nousemiseen, mikäli hän ei hallinnut 
säätyläistön elintapoihin ja olemukseen liittyvää tapakoodistoa.817 Vaikka papilla oli oma 
tunnistettava asunsa virantoimituksessa ja liperit kaulassa usein virantoimituksen 
ulkopuolellakin, oli muillakin vaatteilla väliä. Varakkaan säätyläispapin erotti asun 
laadukkaasta kuosista ja hyvästä leikkauksesta. Wirilander kirjoittaa, miten 
”rahvaankodista tullutta” pappia pilkattiin 1800-luvun alussa hänen riittämättömän 
vaatepartensa vuoksi.818 Papin oli tärkeää samastua muuhun säätyläistöön ja 
säädynmukaisesta pukeutumisesta ja elämäntavasta tuli pitää kiinni. Ajateltiin, että pappi, 
joka teki konkreettista ruumiillista työtä, esimerkiksi maanviljelijän työtä, laski 
ammattinsa statusta.819 Suolahden mukaan pappidynastioiden aikaan talonpoikaistaustasta 
ponnistanut, mutta köyhyytensä vuoksi maanviljelijän tasolle vajonnutta apupappia ei 
nähty enää säätynsä relevanttina edustajana, ja tuolloin pohdittiin, kuuluisiko hänet lukea 
pappisvihkimyksestä huolimatta elämäntavallisen ja osin tiedollisen statuksensa kautta 
maalaiseen talonpoikaisluokkaan kuuluvaksi. Kuvaavaa on, että nämä pappisuvut 
pikkuhiljaa muutaman sukupolven jälkeen usein ”palasivatkin” lähtösäätyynsä.820   

Pappien taustan talonpoikaistuessa 1880-luvulla säätyläispapin habitukseen alettiin 
kuitenkin suhtautua ristiriitaisin tuntein. Herännäisyyden yhteydessä Wirilander käyttää 
termiä ”tosipappeus” kuvatessaan herätyksen kokeneen papin eroa niin sanottuun sääty- ja 
virkapappiin.821 Aukusti Oravaisen mukaan ”nuoret lahjakkaat papit, ajan papiston kukka 
ja kaunistus eivät pyrkineet suuriin virkoihin, sillä se nähtiin maallistumisena, vaan he 
halusivat palvella kirkkoaan apulaispappeina, kappalaisina ja pitäjänapulaisina, sillä 
seurakunnan tärkeä virka merkitsi monen mielissä uskonnollisen vaikutuksen 
hiipumista…”822 Kyse oli konkreettisista papin toiminnan suunnan-, intressin ja 

 
815 Lagerstam 2007, 73. 
816 Kekkonen 2002, 189. 
817 Suolahti 1919, 192; sama näkyy myös talonpoikaistaustasta nousseesta taiteilijasta kuten Pekka Halosesta, jolta 
puuttui aineeton pääoma, seurapiirien tukiverkosto. Vuonna 1899 hän itse oli todennut, että hänen oli vaikea saada 
oakseen arvostusta, koska nimestä puuttui ”kaunis sointu”. Miettinen 2019, 216. 
818 Wirilander 1974, 47-48. 
819 Uskomus oli, että ruumiillista työtä tekevä pappi ”laskeutui” seurakuntalaistensa tasolle, jolloin seurakuntalaiset 
eivät enää voineet tätä kunnioittaa. Wirilander 1974, 58, 140; kts myös säädystä putoamisen ja rahvaaseen vajoamisesta 
Bergholm Axel Sukukirja Suomen aatelittomista suvuista 1901; aiheesta Miettinen 2019, 168-169. 
820 Suolahden tutkimuksen mukaan 1700-luvulla talonpoikaisluokasta papiksi ponnistellut, mutta köyhyytensä puolesta 
Suolahti 1919, 182, 192, 283; Wirilander 1974, 140; Rein 1981, 4; ”Väärin” puetusta papista Wacklin (1844) 2005, 324-
325 
821 Wirilander 1974, 402. 
822 Oravainen 1943, 87-88. 
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arvomuutoksista. Luotaessa uuden polven papistolle uutta ihannetta, ”köyhien pastoria”, 
on hyvä myös tarkastella syitä sen taustalla. Ensinnä koska uuden polven papisto haki 
ensisijaisesti kannatusta työläis- ja talonpoikaispiireistä, olivat maanläheisyys ja ”köyhien 
pastorina” toimiminen vain etuja. Työväestön parissa toimivilla talonpoikais- tai 
käsityöläistaustaisella papilla oli erityispääomanaan823 paitsi suomen kieli, myös oma 
tausta: he pystyivät kohtaamaan kansanmiehen, työläisen tai langenneen luontevasti. 
Taustansa vuoksi uuden polven pappi ymmärsi kansaa eri tavalla kuin pappiloissa tai 
kartanoissa kasvaneet.  Vaatteilla, taustalla ja omaisuudella koreilu ei sopinut uuden 
polven papiston ihanteeseen. Talonpoikaispappi oli todellinen kansan mies.824 Toisaalta 
tässä yhteydessä kannattaa huomioida myös Bourdieun kyyninen universaalille 
kuuliaisen825 ideologian ajatus.  Bourdieun teoriaa voi soveltaa myös ensimmäisen polven 
ylioppilaisiin, joiden tausta oli maalainen, talonpoikainen. ”Köyhien pastorina” 
toimiminen oli papeille paitsi oman aineettoman perinnön kautta tuttu, monesti myös 
ainoa vaihtoehto, sillä heille tarjoutui lähinnä pienipalkkaisia, huonompia virkoja. Heidän 
etunsa oli siis luoda helposti saavutettavissa oleva ihanne, sellainen, jossa papin ei 
pidäkään tavoitella korkeita virkoja, vaan toimia kansan parissa ”köyhien pastorina” 
uhraten oman elämänsä toisten auttamiselle. Samoin habitukseltaan kansanomaisen 
pastorin ihanne oli heidän aineettomalla perinnöllään helpommin saavutettavissa kuin 
pappisdynastioiden aikainen salongeissa viihtyvä säätyläispapin ihanne. Hienostelua 
karttavan uuden polven papiston ohjenuorana voidaan nähdä Raamatun ohje ”Vaikeampi 
kuin kamelin päästä sisään neulansilmästä, on rikkaan päästä taivasten valtakuntaan”. 
Kihlausaikanaan 1880-luvulla Elin kirjoittaa Oscarille, että hänen höyrylaivassa 
tapaamansa vastavihitty pappi ei näyttänyt lainkaan ”prästlig” papilliselta.826 Tällä Elin ei 
viittaa yksinomaan kyseisen ”maallistuneen papin” henkisiin ominaisuuksiin, vaan myös 
miehen liian koreaan habitukseen, hienosteleviin vaatteisiin, kepeään käytökseen ja 
puheisiin. Elinillä oli selkeä kuva mielessään, millainen oikean papin tulisi olla: 
olemukseltaan pikemminkin vaatimaton kuin pöyhkeilevä.  

Väärin pukeutuminen ja säätyrajoja rikkova käyttäytyminen saattoi olla harkittua ja 
sisältää toiveen oman luokkarajan ylittämisestä yhteisön silmissä. Pukeutumista 
tarkkailtiin ja vaatteisiin oli helppo puuttua: 1800-luvun lehdistössä porvaristoa moitittiin 
tuhlailusta, keikaroinnista ja vaatekoreilusta, työväestöä taas huonosta mausta ja 

 
823 Bourdieu viittaa erityispääomalla pääomaan, joka on validi, arvokas suhteessa kyseisellä kentällä, mutta ei 
välttämättä siirrettävissä toiselle kentälle. Esimerkkinä huippumuotisuunnittelija, joka koettaa pärjätä ns. 
korkeakulttuurin taidekentällä. Bourdieu 1985,  106. 
824 Salolainen 1934, 82. 
825 Bourdieun mukaan ideologia on erityisetujen yleistämistä; ideologi väittää yleispäteväksi ja pyyteettömäksi sitä, 
mikä on hänen etujensa mukaista. Tällä hän viittaa siihen, että pakottavasta tilanteesta luodaan ihanne, jota 
noudattamalla henkilö nostaa omaa arvoaan. Todellisuudessa ideologian ja ihanteen taustalla kyse onkin pakosta. 
Bourdieu 1998, 145. 
826 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 21.6.1883. 
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säätyrajoja rikkovasta pukeutumisesta.827 Rajoja rikkoviin suhtauduttiin negatiivisesti sekä 
niiden keskuudessa, joihin ”väärinpukeutuja” pyrki liittymään että niiden keskuudessa, 
joista tämä oli lähtöisin.828 Performanssiteoriaa mukaillen väärin pukeutuminen koettiin 
uhkana, sillä samalla teko rikkoi kirjoittamattomia säätyrajoja.  Tällainen väärin 
pukeutuvan henkilön koettiin heikentävän paitsi sen ryhmän uskottavuutta, josta oli 
lähtöisin, myös sen ryhmän, johon pyrki liittymään. 

Muotokuvamaalauksessa eri säädyt identifioitiin asun ja attribuuttien mukaan. Kuningas 
korosti mahtiaan vaatteiden ja asennon kautta, kun taas pappien muotokuvien tuli olla 
vaatimattomampia, mutta liiallisuuksiinkaan ei saanut mennä.829 Jälkimmäiseen liittyvänä 
hauskana esimerkkinä ”väärinpukeutumiselle” on Tutta Palinin väitöskirjassaan esille 
tuoma Eero Järnefeltin vuonna 1888 maalaama rovasti Brofeldtin – Juhani Ahon isän - 
muotokuva. (LIITE 26) Se herätti aikoinaan kiivasta keskustelua. Kuvasta puuttuu 
pappien muotokuviin perinteisesti liitetyt arvokkuuden ja hartauden elementit, eikä 
asukaan viittaa papin ammattiin.  Koettiin, että maalauksen pappi oli esitetty asultaan ja 
olemukseltaan liian ”talonpoikaisena”, vailla papin arvovaltaa. Todellisuudessa Brofeldt 
oli herännyt pappi ja ”kansanmies”, ja intiimissä muotokuvassa hänet kuvattu juuri 
sellaisena kuin hänen perheensä hänet kotioloissa oli tottunut näkemäänkin.830 Koska kyse 
oli kuitenkin papin muotokuvasta, sen odotettiin edustavan samalla myös pyhyyttä ja 
kirkollisuutta sekä toimivan esimerkkinä. Riisuttuna kaikesta papillisesta vaatetuksesta ja 
arvovallasta Järnefeltin pappi edustikin pikemminkin kansan pappia, ”köyhien pastoria”.  
Kirjallisen vastineen isänsä muotokuvasta tutulle rennolle ja piippua polttelevalle papille 
voi löytää Juhani Ahon romaanista Rautatie.831 

Seuraavassa kuvassa Oscar, tuolloin vielä nuori juristinalku on kuvattu käsi 
napoleonmaisesti rinnuksilla. (LIITE 27) Ilme on päättäväinen ja itsetietoinen, hivenen 
uhmakaskin. Hiukset on suittu keikarimaisesti taakse. Juhani Aho kuvailee vuonna 1889 
ilmestyneessä pienoisromaanissa ”Helsinkiin”, miten ylioppilaiden edustamien 
yhteiskuntaluokkien keskinäinen ranki oli luettavissa myös puheesta ja olemuksen 
itsevarmuudesta.832 Se, kuka ottaa ruumiinkielellä tilan itsevarmana maailmanmiehenä 
haltuunsa, on yksi luokkia erottava tekijä. Opiskeluaikana otetussa kuvassa Oscarin vaate 

 
827 Myös olemus saattoi olla säätyaseman näkökulmasta  ”vääränlainen”:  itsetietoisuutta, ylväyttä ja arvokkuutta löytyi 
myös muissa yhteiskuntaluokissa ja  sananlaskut kuten ”ylpeys käy lankeemuksen edellä” tai ”rumat ne vaatteilla 
koreilee” varoittivat henkilöitä ylittämästä omaan ryhmään kuuluvia olemuksellisia tai pukeutumisen rajoja. 
Oittinen Riitta arki ja murros,  Säädytöntä pukeutumista 1990, 65; Säätyläistön pukeutumisesta Kolbe 2014, 168; ks 
myös Wirilander 1974, 45-54. 
828 Henkilöitä saatettiin kutsua ”räätälin tekemäksi herraksi” tai tehtaantyttöjen liian hienoja hattuja kohtaan osoitettiin 
paheksuntaa ja protestointia kylän naisten keskuudessa Mikkola2019, 153-155; ks. silinterihattuiset rahvaanmiehet 
Wirilander 1974, 89; Storgårds 2009, 55-57 
829 kts. teemasta  ruumiin ja ruumiin peittävän vaatteen suhteesta. Broberg 1996, 15-17. 
830 Palin 2004, 169-172. 
831 Aho Juhani Rautatie 1884, 7, 16-22. 
832 Aho Juhani Helsinkiin 1889, 19, 22,24,29, 34-35,40-41, 56,59; Arvostelu Juhani Ahon Helsinkiin romaanista O. 
Relander Valvoja 1890:2 ; pelkät vaatteet eivät tehneet ”herraa” mm. kts. myös Wirilander, 1974, 45, 62; Uotila 2019, 
119; Mikkola 2019, 147, 154-155; kirjeissä käsitellään ja kummastellaan myös tapaamien henkilöiden vaatetusta. 
Tavalliset koulupojatkin tunnistivat erikoisen tai ”vääränlaisen” pukeutumisen. kts. Kianto 1928. 157. 
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on siisti mutta ei kalleinta materiaalia.  Luokkatietoisuus muodostuu juuri ulospäin 
näkyvistä eroista; talonpoikaistaustaisen ylioppilaan verkakankaisesta takista ja siitä, 
miten samasta materiaalista valmistettu puku erotti kantajansa eri yhteiskuntaluokkaan 
riippuen siitä, oliko puku kyläräätälin vai vaatturin tekemä.833   

Muutos Oscarin habituksessa näkyy selvästi valokuvassa, joka on otettu vuonna 1886, 
Oscarin merimiespappivuosina.834 (LIITE 28) Asu on yksinkertainen papinasu 
pantakauluksen kera, Oscar on kasvattanut parran, ja ilme on rauhallisempi ja levollisempi 
kuin edellisessä kuvassa. Asento on hieman lysähtänyt, ja Oscar vaikuttaa helposti 
lähestyttävältä. Teologian ylioppilaiden Kyyhkynen-lehden mukaan uudestisyntymisen 
tuli näkyä paitsi ihmisen teoissa ja käytöksessä, myös tämän olemuksessa.835 Lähes 
kaikissa Oscarista otetuissa kuvissa hän käyttää pantakaulusta ja on tunnistettavissa 
papiksi. Epäilemättä papin identiteetti oli niin voimakas, että edes vapaa-ajalla hän ei 
tohtinut luopua tunnuksista. Olihan pappi aina pappi.  

Kotiojan väitöskirjassa esitetään ajatus, että sosiaalinen pääoma syntyy ja toimii yhden 
yhteiskuntaluokan sisällä eikä siirry yksilön mukana tämän tekemän luokkaretken 
myötä.836 Olen osin eri mieltä: omasta taustasta saattoi olla myös hyötyä siirryttäessä 
uudelle kentälle. Oscarilla oli aineetonta pääomaa, jota hän saattoi hyödyntää 
rakentaessaan sekä perinteisen säätyläispapin että kansanläheisen uuden polven papin 
habitusta. Yhtäältä hän oli Turun yläluokkaisinta lyseota käynyt pastori, joka oli 
avioliitossa aatelistaustaisen ruotsinkielisen naisen kanssa. Toisaalta hän oli 
käsityöläistaustaisen laivasuunnittelijan poika, ensimmäisen polven ylioppilas, joka oli 
asunut sataman lähellä ja tunsi merimiesten elämäntapaa. Näistä rakennuspalikoista Oscar 
loi itselleen uskottavan habituksen ennen kaikkea köyhien pastorina korostamalla 
lapsuutensa elämänpiiriä satama-alueella, ylläpitämällä vaatimatonta, helposti 
lähestyttävää habitusta ja korostamalla fyysistä voimaansa.  Näin Oscar tiesi saavansa 
arvostusta uuden polven ensisijaisen kiinnostuksen kohteen, työväen keskuudessa.  

Uuden polven papin pukeutuminen ja habitus olivat eräänlaista tasapainoilua 
säädynmukaisen mutta samalla vaatimattoman habituksen välillä; jollain tapaa kansaa 
ylempänä mutta kuitenkin yhtenä heistä. Papin ei tullut näyttää liian varakkaalta, mutta ei 
myöskään liian tavalliselta.837 Juhani Aho kuvaileekin osuvasti papin olevan ”kansallinen 

 
833 Aho Juhani Helsinkiin 1889, 19, 22,24,29, 34-35,40-41, 56,59; Arvostelu Juhani Ahon Helsinkiin romaanista O. 
Relander Valvoja 1890:2; ks.  Wirilander 1974,  45; Uotila Merja Kun talonpojat ryhtyivät kuluttamaan 2019,  119; 
pelkät vaatteet eivät tehneet ”herraa” ks.Mikkola 2019, 147, 154-155; kirjeissä käsitellään ja kummastellaan myös 
tapaamien henkilöiden vaatetusta. Tavalliset koulupojatkin tunnistivat erikoisen tai ”vääränlaisen” pukeutumisen. kts. 
Kianto 1928,  157. 
834 Vuonna 1886 kotimaan saarnakiertueen aikana kirjoittamassaan kirjeessä vaimolleen hän kertoo ottaneensa viisi 
kuvaa itsestään Uudessa Kaupungissa ja niiden maksaneen 10 penniä. Kuva on todennäköisesti   yksi niistä.Oscar 
Kjäldström Elin von Rehausenille 14.9.1886. 
835 Kyyhkyinen 9.2.1882 No. 1. 
836 Kotioja 2018, 26. 
837 Pappien asuista mm. Broberg 1996, 15;  A.S.T (nimikirjainten takaa ei löydy tietoa) analyysi tuntemattoman 
taiteilijan maalauksesta Johannes Terseuksesta J.Klopperin maalauksesta Olof Rudbeckista Klädd och oklädd 1996,  82-
83. 
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säätyluokka herra ja talonpojan välillä”. Tunnistamalla oman paikkansa kentällä henkilö 
tuli samalla vahvistaneeksi vallitsevaa sosiaalista järjestystä.838  Vaikka Oscarin rooli 
köyhien pastorina edellytti vaatimattomuutta, tuo vaatimattomuus ei saanut kuitenkaan 
näkyä joka yhteydessä. Kansan parissa liikkuessa huonompi takki oli sovelias valinta, 
yhteiskunnan ylempää luokkaa tavatessaan papin tuli taas näyttää säätyasemansa 
mukaiselta. Tämän tiedostaneena papin rouva Elin opasti kirjeissään, miten Oscarin tuli 
pukeutua omaan yhteiskuntaluokkaansa kuuluvia tavatessaan, jottei tämä olisi näyttänyt 
liian nukkavierulta. Eräänkin kirjeensä Elin aloittaa toiveella, ettei Oscar laittaisi 
huonompaa takkia ylleen tavatessaan tärkeitä henkilöitä.839 Kirje paljastaa myös 
pariskunnan erilaiset taustat: Elin omasi puolisoaan paremman tajun eri tilanteiden, 
henkilöiden ja habituksen välisistä suhteista. Bourdieun mukaan miehen pukeutumiseen 
vaikuttaa paitsi miehen oma, myös vaimon koulutuksellinen ja kulttuurinen pääoma ja 
erotus niiden välillä.840  

Suhtautuminen papin työntekoon muuttui uuden polven papiston keskuudessa 1800-luvun 
lopulla. Ajatustavan muutoksessa oli kyse osin voimakkaasta papiston taustassa 
tapahtuneesta muutoksesta: yhä useamman 1800-luvun lopulla valmistuneen uuden polven 
papin tausta oli talonpoikainen. Maatalon työt olivat tuttuja, eikä kuokkaan tarttumiseen ei 
ollut suurta kynnystä. Elinin muistelmissa vaatimattomuus, köyhyys ja raataminen 
näkyvät erityisesti maalaispappilan vuosina Kruunupyyssä. Myös nimitys Oscarista 
”köyhien pastorina” on näiltä vuosilta. Nimitys viittasi paitsi Oscarin pääasialliseen 
kiinnostuksen kohteeseen, myös Oscarin ja Elinin silloiseen habitukseen. Heidän 
vaatimaton pappilansa, jossa myös isäntäväki joutui ainakin jollain tavoin osallistumaan 
maatilan arjen pyörittämiseen, muistutti elämäntavaltaan tavallista maalaistaloa. 

Oscarin omista henkilökohtaisista kirjoituksista löytyy yhtäläisyyttä köyhyyspuheen 
tematiikkaan, jossa raatajuuden eetos ja fyysisen työn herooisuus korostuu.841 
Aineettoman perinnön näkökulmasta fyysisyyden korostaminen viittaa nimenomaan 
haluun paitsi määrittää omaa työnkuvaa uudella tapaa, myös haluun olla ”köyhien 
pastori”, joka ymmärtää myös seurakuntalaistensa raskaan työn arvon ja merkityksen. 
Viktoriaanisella ajalla Englannissa syntyi ”Muscular Christianity” -liike, joka piti vallalla 
olevaa Jeesus-kuvaa liian ”naismaisena.” Sen sijaan liike halusi luoda kristityn, joka olisi 
pikemminkin reipas ulkoilmaihminen. Janet Openheimin mukaan tässä miesihanteessa 
sulautui yhteen moraalinen miehekkyys ja roteva fyysisyys.842 Uuden polven pastorin 
työnkuvassa yhdistettiin henkinen ja fyysinen työ saumattomaksi kokonaisuudeksi. Petri 
Merenlahti kirjoittaa artikkelissaan ”Jeesus, maskuliinisuus ja queer, miestutkimuksen 
näkökulmia Raamattuun”: ”Maskuliinisuus ei ole vain annettua, vaan myös saavutettua ja 

 
838 Bourdieu 1984, 466, 471. 
839 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 17.7.1899. 
840 Bourdieu 1984, 108-109. 
841 Stark 2011, 240; Merimiehen Ystävä 1883-1891; Kjäldström Oscar Päiväkirjat. 
842 Tuohela lainaa Oppenheimia  Oppenheim Janet 145-148 1991 Tuohela 2007, 91. 
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tuotettua kuten feminiinisyyskin: se on vastaamista yhteisössä vallitseviin odotuksin 
esiintymällä niiden mukaisesti. Sitä ylläpidetään, vahvistetaan ja kyseenalaistetaan 
ajattelun, puheen ja toiminnan kautta.”843 Kansanaho kirjoittaa Oscarin 
merimiespappivuosista Hullista: ”Varsinaiset kertomukset syntyivät vasta sitten kun 
rohkea ja väkivahva Kjäldström kävi hakemassa kapakoista suomalaisia merimiehiä. 
Takin kauluksesta kiinni pitäen hän kuljetti heitä kirkkoon. Laivojen päällystö ja miehistö 
muistelevat perästä päin näitä tapauksia huvittuneina ja antoivat niistä papille 
tunnustusta. Juuri niin piti papin toimia.”844 Oscarin oma tausta satamassa varttuneena 
laivanrakentajan poikana nousee väistämättä esiin: pappina hän ei arkaillut käyttää 
tarvittaessa myös fyysistä voimaa. Oscarista Merimiehen Ystävään kirjoitetut kertomukset 
tuovat esiin ristiriidan perinteisesti papin työhön liitetyn henkisen työnkuvan ja 
merimiespapin fyysisen työnkuvan kesken.845 Jeesus väkivallan vastustajana ei välttämättä 
olisi vedonnut Oscarin satamassa kohtaamiin merimiehiin, vaan samaistumiskohteena 
toimi enemmänkin temppelissä kauppiaiden pöydät kaatanut Jeesus. Juuri fyysisyydellään 
Oscar varmasti herätti kunnioitusta merimiesten ja työväestön keskuudessa.846   

Miten fyysistä voimaa käyttävä pappi ylipäätään sijoittui silloiseen säätyläistön tai 
sivistyneistön miesihanteeseen, jossa ihannoitiin itsehillintää? Kertomukset fyysisesti 
väkivahvasta pastori-Oscarista, edustavat poikkeavaa säätyläismieskuvaa. Koettiinko 
Oscarin toiminta rahvaanomaisena? Näen Oscarin habituksen monella tapaa ristiriitaisena; 
tämä vahva miehistä voimaa ja raakaa työtä uhoava miehinen mies asettui toisaalta myös 
voimakkaasti heikompien puolelle; auttoi merimiehiä ylös katuojasta sekä konkreettisesti 
että kuvainnollisesti, ja ”pelasti” prostituoituja sairaalan syfilisosastolta Emma Mäkisen 
Langenneiden naisten kotiin. Hän asettui avoimesti prostituoitujen puolelle miehiä 
suojelevaa järjestelmää vastaan. Ute Frevertin mukaan 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 
alussa empatia ja myötätunto yhdistettiin vahvasti naisellisiin ominaisuuksiin.847 Naisten 
asioita ajava, hoivaava, kuunteleva ja heikomman puolelle asettuva mies ei vastannut 
perinteistä mieskuvaa, vaan mahdollisesti nämä piirteet tulkittiin Oscarissa 
feminiinisyytenä. Oscar oli myös perustamassa KFUK:ta eli Nuorten Naisten Kristillistä 
Yhdistystä ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana. Naisjärjestöihin suhtauduttiin 
hieman pilkallisesti, joten epäilemättä tässäkin roolissa Oscarin miehisyyden rajoja 
koeteltiin. Tarkastellessa teemoja, jotka toistuvat Elinin ja Oscarin kirjeissä, vaikuttaa 
siltä, että habitus, jota tavoiteltiin, pohjautui yhtäältä empatiaan, nöyryyteen ja 
vaatimattomuuteen, mutta Oscarin tapauksessa myös fyysisyyteen ja vahvoihin otteisiin, 
mikäli oli tarvis. 

 
843 Merenlahti Petri Jeesus, maskuliinisyys ja queer, Miestutkimuksen näkökulmia Raamattuun. 2015, 141. 
844 Kansanaho 1982, 73; Merimiehen Ystävä 15.11.1893. 
845 Kjäldström Oscar Muistelukirjoitus Merimieslähetystä varten n. 1950-luvulta; Valtari 1925, 73. 
846 Starkin tutkimuksen mukaan köyhien kesuudessa ”herrojen työtä” ei arvostettu, vaan heidän ajateltiin hyötyvän 
toisten työnteon kustannuksella.Stark 2011, 217-218, 250-260; 306. 
847 ks aiheesta Frevert 2012, 149-150. 
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Myöhemmin, vanhempana rovastina Inkoossa, Oscarin habitus oli erilainen: hän oli saanut 
seurakuntalaisten keskuudessa lempinimen ”Vita Tvättbjörn”.848 Vanha ”valkoinen 
pesukarhu” ei kuitenkaan ollut lempeä nallekarhu, vaan seurakuntalaisten silmissä hieman 
pelottavan oloinen, ankara ja hyvin vaativa pastori.849 Hän on valokuvissa aina huoliteltu 
ja hänen olemuksestaan heijastuu arvokkuus ja tiukkuus. Oscar eli kuten opetti – 
kurinalaista, siveellisesti puhdasta elämää.  Samaa itsekuria hän odotti myös 
seurakuntalaisiltaan.  Arvokkuudestaan huolimatta Oscar halusi päästä lähelle 
seurakuntalaisiaan. Kuvassa näkyy kylätietä apostolinkyydillä kulkeva pappi, jolle saattoi 
halutessaan tarjota kyydin, kävellä yhtä matkaa ja vaihtaa muutaman sanasen. Kyse oli 
osittain myös imagosta: Oscar haluisi luoda itsestään kuvan vaatimattomana, kansan 
parissa liikkuvana pappina vastakohtana pappisdynastioiden pappiloiden komeilla 
vaunuilla kulkeviin ”saavuttamattomiin” kirkkoherroihin. (LIITE 29) 

Habituksen tavoittaminen on vaikeaa. Kuten tässä luvussa olen osoittanut, on henkilöillä 
useita rooleja, statuksia ja habituksia, jotka ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Niitä 
tuotetaan tietoisesti tiedostamatta, niihin kasvamalla. Habituksia tulkitaan myös 
kontekstista riippuen. Haastattelujen perusteella lapsenlapset muistavat Oscarin 
kunnioitusta herättävänä, ankarana ja pelottavana isoisänä, jolle oli mahdoton sanoa ei. He 
tuskin olisivat tunnistaneet sitä keikaroivaa juristinalkua, joka katsoo haastavasti 
nuoruuden kuvasta. Vastaavasti erään haastattelun maininta vanhasta Elinistä vetäytyvänä, 
hauraana ja lempeänä miehensä vastakohtana ei lainkaan vastaa sitä kuvaa tarmokkaasta, 
energisestä ja ohjaksia käsissään pitelevästä yhdistysnaisesta, jollainen hän oli 1890-
luvulla.850 Lähtökohtanani on tässä luvussa ollut tarkastella tutkimiani henkilöitä eri 
rooleissa, joista yksikään ei kuvaa häntä puhtaasti ”omana itsenään”.  Jokaisessa 
roolissaan ihminen saattaa tuoda itsestään esiin jonkin sellaisen puolen, joka toisessa 
roolissa jää varjoon. Jokainen omaksuttu rooli tuo esille henkilön persoonaa, ja tutkimalla 
niitä jokaista saa muodostettua kokonaiskuvan siitä monimutkaisesta roolien kavalkadista, 
joita ihminen elämässään toteuttaa. Osa rooleista painottuu eri tavoin eri aikana ja eri 
elämänvaiheissa.  Näin onkin mielekästä puhua Elinistä isoäitinä, ”papinrouvana”, 
vaimona, äitinä, sisarena, tyttärenä, ystävättärenä ja ”päiväkirjojen, kirjeitten tai 
muistelmien Elininä”. Erving Goffmanin mukaan sosiaalinen kenttä on eräänlainen 
näyttämö, jossa henkilöt esittävät eri rooleja. Tätä ajatusta mukaillen Arlie Hochschield 
kuitenkin painottaa, että  tunnetyötä tekevä ihminen kuten pappi tai lähetystyöntekijä, 
pukee ylleen sosiaalisen naamion, joka ei ole vain pintapuolinen (surface acting) vaan 
syvempi (deep acting).851 Vastaavaa monien identiteettien roolileikkiä kuvailee myös Marl 
R. Leary käsitteellä self-expansion, joka viittaa siihen, miten  henkilö mukauttaa itseään, 

 
848 Människor jag mött En gammal Själsörjare talar alljämt, lehtileike, päiväämätön, tuntematon lehti. (Juttu kertoo 
Oscarista) Kjäldström von Rehausen kotiarkisto. 
849 Minnesbilder av Prosten Kjäldström Krook Dorrit Inkoon seurakuntalehti 1/2017. 
850 ”Människor jag mött” muistelussa Eliniä kuvailtiin [miehensä vastakohdaksi] lempeäksi ja lauhkeaksi ”Det fanns i 
prostgården en motvikt mot det stränga allvaret hos det vitskäggige prosten. Det var hans maka, den blida tant Elli (född 
von Rehausen) Päiväämätön, identifioimaton lehtileike suvun arkistosta. 
851 Plamperin lainaus Arlie Hochschildistä sekä Ervin Goffmanista Plamper 2015, 119-122. 
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jopa identiteettiään, saavuttaakseen tiettyjä päämääriä.852 Leary kirjoittaa: “human thought 
and action are affected by motives to maintain or promote certain kind of self-images.”853 
Tätä ajatusta mukaillen olen tarkastellut Elinin ja Oscarin henkistä muutosprosessia, joka 
näkyi myös ulospäin. Kyse ei ollut vain pinnasta, vaan syvemmästä muutoksesta, joka 
ilmeni habituksessa kokonaisvaltaisesti: olemuksessa, tavassa puhutella, käyttäytyä, 
pukeutua ja kohdata toiset.  

 

Tässä luvussa olen osoittanut, miten uuden polven papisto erosi aiemmista 
pappisdynastioista. Uudenlaista pappisihannetta luodessaan he muokkasivat sitä omaan 
aineettomaan perintöönsä sopivaksi ja valitsivat työlleen kohderyhmän, joka heitä katsoi 
ylöspäin.  Mikrohistoriallisen näkökulman kautta esitän, miten erkaantuminen 
vapaakirkollisten ja virallisen kirkon välillä tapahtui. Tarkastelemalla verkostoja käy ilmi, 
miten Elinin kaltaisten rajanylittäjien avulla yhteistoimintaa kuitenkin jatkettiin 
kulisseissa. Elinin ja Oscarin uskoontulon myötä esitän, miten uskonnollisuus ei ollut vain 
sisäinen tapahtuma, vaan uskonnollisuus tehtiin monin tavoin näkyväksi myös ulospäin 
henkilön olemuksessa, esimerkiksi käytöksen ja eleiden kautta ja se aineellistui 
esimerkiksi vaatetuksessa.  

 

2. TAUSTA, KOTI, PERHE 

 

Samaan tapaan kuin porvaristo aatteineen ja ihanteineen 1800-luvun kuluessa syrjäytti aateliston 
hallitsevana yhteiskuntaluokkana, oli myös uuden polven papisto 1880-luvulla vahvasti luomassa 
omaa ihannettaan, jolla se pyrki haastamaan porvarillista perhe- ja avioliittoihannetta. Tässä 
luvussa tarkastelen, miten uuden polven papisto loi omaa ihannettaan kodin, avioliiton ja perheen 
piirissä. Mikrohistoriallisen näkökulman kautta tarkennan tätä ihannetta ja lähden hakemaan eroja 
sivistyneistön sisällä aatelisen, porvarillisen ja kristillisen avioliittoihanteen välillä. Tarkastelen 
sitä, miten pappisperhe pyrki toteuttamaan arvojaan ja ihanteitaan sekä siirtämään niitä eteenpäin. 

 

2.1. AVIOLIITTO, KOTI, PERHE 

2.1.1. Puolison valinta 

16.4.1882 Oscar Kjäldström käveli jännittyneenä Fredrikinkatua pitkin. Hän oli juuri 
jättänyt Rehausenien postilaatikkoon pienen kirjeen, jonka kuoreen oli kirjoitettu ”Fröken 

 
852 Leary 2007, 326. 
853 Vapaasti suomennettuna: tekojen taustalla on halu tuottaa, tuoda esiin  tai säilyttää tietynlainen kuva itsestä. Leary 
2007, 328. 
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E. Rehausen854”. Kuoressa oli kirje, jossa hän pyysi Elin von Rehausenia puolisokseen. 
Oscar oli alun perin suunnitellut kosivansa kasvotusten, muttei ollut kuitenkaan 
uskaltanut. Ennen kirjeen kirjoittamista Oscar oli ”valmistellut maaperää” Elinin sisarelta 
Anni von Rehausenilta ja saanut tämän siunauksen. Kosinta lienee tullut Elinille 
jonkinasteisena yllätyksenä, ainakin hän mainitsee niin muistelmissa ja 
vastauskirjeessä.855 Tosin soveliaisuussääntöjen mukaan kunniallisen naisen ei sopinut 
paljastaa tunteitaan ennen kuin mies oli tunnustanut omansa.856 Omaa kieltään paitsi 
miehen ja naisen erilaisista rooleista ja kenties myös erilaisten taustojen merkityksestä 
kihlautuessa kertoo perheeltä haettavan hyväksyntä: Oscar kirjoitti ilmoitusluontoisesti  
äidilleen kihlauksesta  sen solmimisen jälkeen, Elin puolestaan pyysi sille perheensä 
hyväksyntää jo ennen kihlauksen solmimista. Myöntävässä vastauskirjeessään Elin kertoo 
jännittäneensä ja pelänneensä perheensä – lähinnä vanhimman veljensä ja äitinsä - 
reaktioita ja mielipidettä kihlautumiseen.857  Elinin tapauksessa ankaran isän kuolema 
poisti avioliiton tieltä suurimman mahdollisen esteen. On hyvin todennäköistä, ettei Elinin 
vanhoillinen isä olisi hyväksynyt tyttärensä kihlausta alempitaustaisen, opinnoissaan 
keskeneräisen teologinalun kanssa.  

Reunahuomautuksena mainittakoon, että sääty- tai luokkarajoja ylitettiin myös 
seuraavassa polvessa. Elinin ja Oscarin tyttären avioituminen torpparitaustaisen miehen 
kanssa vuonna 1915 herätti puolestaan vanhemmissa suurta vastustusta, niin kansan ja 
työväen ystäviä kuin he olivatkin. Suhteellisesti tarkasteltuna ero papin tyttären, 
ylioppilaan ja diakonissaksi ja lähetystyöntekijäksi opiskelleen Sylvia Kjäldströmin ja 
Yhdysvalloissa vain kansa- ja lähetyskoulua käyneen Niilo Korhosen välillä vuonna 1915 
vaikutti vanhemmista suuremmalta kuin ero Elinin ja Oscarin taustoissa oli 1880-luvulla 
ollut.  

Elinin avioituminen ”alaspäin” ei ollut von Rehausenin suvussa mitään uutta. 
Tarkasteltaessa von Rehausen sukua solmittujen avioliittojen näkökulmasta näyttää suvun 
tähti olleen laskusuuntainen 1800-luvun alusta alkaen, sillä jo kahdessa aiemmassa 
sukupolvessa oli avioiduttu ei-aatelisen kanssa, tosin molemmilla kerroilla kyse oli von 
Rehausen -sukuun kuuluvasta miehestä, joka avioitui aatelittoman naisen kanssa. 
Tarkasteltaessa koko von Rehausen sukuhaaraa 1600-luvulta 1900-luvulle suvun 
ensisijainen strategia näyttää olleen pyrkimys suvun jatkumiseen mieslinjassa: kaikki 

 
854  Kuoressa ei postimerkkiä, ainoastaan teksti Fröken E. Rehausen Fredriksgatan No. 39. 
855 Muistelmissaan hän esittää itsensä lapsellisen viattomana, kirjeessä paljastuu Elinin ymmärtäneen sydämenasioita 
huomattavasti paremmin.  Muistelmissaan hän väittää. että ei ymmärtänyt Oscarin rakastuneen häneen, kuitenkin 
kirjeessään heti kihlauksen jälkeen hän kertoo salanneensa tunteensa ja pahoittelee, ettei voinut osoittaa tunteitaan 
avoimesti Oscarille Bjernån pappilassa ollessaan. Kirje kadonnut, mutta Oscar mainitsee tästä omassa kirjeessään. 
Kjäldström Elin Lefnadminnen 1919 I vihko;  Oscarin kirje Elinille 20.4.1882. 
856 Niin kirjoittamattomat säännöt kuin romaanitkin vahvistivat tätä kosittavan naisen odottavaa, passiivista 
roolia.Launis 2005, 74 
857 Kjäldström Elin lefnadsminnen 1919; Elin von Rehausen Elin Oscar Kjäldströmille 16.4.1882. 
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vanhimmat pojat avioituivat.858 Suomessa vaikuttaneessa von Rehausenin suvussa 
nuorempien sisarusten naimattomaksi jääminen 1700-1800-luvulla oli pikemminkin 
sääntö kuin poikkeus´.859 Tuolloin yli puolet suvun täysi-ikäisistä naisista ja miehistä jäi 
naimattomiksi.860 Aatelistossa avioitumatta jättäytyminen  ei tosin ollut mitenkään 
poikkeuksellista: syitä oli useita aina varallisuuden puutteesta siihen ettei sopivaa puolisoa 
löytynyt.861 Jallinojan mukaan naimattomaksi jääminen oli keino ylläpitää suvun 
arvostusta: joissain tapauksissa pysyttiin mieluummin avioitumatta kuin naitiin 
alaspäin.862 Elin oli omassa sukupolvessaan ainoa von Rehausen -suvun nainen, joka 
avioitui. Yksikään Elinin viidestä naispuolisesta serkusta ei avioitunut, ei myöskään hänen 
Anni sisarensa. Suomen von Rehausen suvun 1800-luvulla syntyneiden naisten suuri 
naimattomuusprosentti (88%)863 viittaakin siihen, ettei naisten avioituminen ”alaspäin” 
ollut välttämättä helppo valinta. Tähän viittaavat myös Planckin tutkimukset ruotsalaisista 
aatelisnaisista 1800-luvulla.864 Verrattaessa Ruotsin vapaaherralliseen haaraan, jossa 
kaikki von Rehauseneiden tyttäret avioituivat ylhäisaatelin kanssa, ero on ilmeinen.865 

Von Rehausenit solmivat kolmasti avioliiton porvarillisen Richter-suvun jäsenten kanssa. 
Elinin isä Werner von Rehausen avioitui serkkunsa Aurora Richterin, Elinin äidin, kanssa 
1800-luvun alussa. Myös Elinille oli suunniteltu puolisoksi äidin puolelta Rehausen sukua 
edustavaa, papiksi opiskelevaa serkkua, ja sattumoisin myös Oscarin läheistä ystävää 
Gustav Törnvallia.866 Elin ei kuitenkaan halunnut noudattaa tätä suvun sisäistä 
suunnitelmaa, vaan välirikon uhallakin piti päänsä ja kihlautui Oscar Kjäldströmin kanssa. 
Jallinojan perhettä, statusta ja dynastioita käsittelevän tutkimuksen mukaan suvun sisäiset 
avioliitot olivat merkki suvun ”heydaysta”, kukoistuskaudesta.867 Elinin vanhempien 
avioliitossa 1840-luvulla näkisin niiden kukoistuskauden sijaan olleen pikemminkin keino 
säilyttää varallisuutta suvun sisällä ja vahvistaa suvun verkostoja. Yhtäältä von 
Rehausenien nimi ja Richterien silloinen varallisuus ja merkittävä asema yhteiskunnassa 
näyttelivät avioitumisessa merkittävää roolia. Ero näkyy selvästi tultaessa 1890-luvulle 

 
858 Kahta nuorena äkillisesti kuollutta poikkeusta lukuun ottamatta.Näistä toinen kuoli sodassa 33 vuotiaana ja toinen 
lavantautiin. Elgentierna ; Ilmakunnaksen mukaan tyypillistä oli vanhimman aatelispojan avioituminen Ilmakunnas 
2021, 148 27 vuotiaana. Koska he kuolivat suhteellisen nuorina, oli mahdollista, että mikäli he olisivat eläneet 
pidempään, olisivat hekin avioituneet. Rehausen suku  1600-luvulta 1900-luvulle, Carpelan 1958, 867-868. 
8591700-luvulta  1800-luvun lopulle syntyneitä 18 vuotta täyttäneitä naisia oli 25 ja miehiä oli 29 kpl. Tuona aikana 
naisista naimattomaksi jäi 16 kpl. (64%) ja miehistä 18 kpl. (62%)  Naimattomaksi jääneiden miesten suureen määrään  
vaikuttivat mm. se, että he olivat sotilaita ja kuolivat taisteluissa.  
860 Toisaalta ajallinen vaihtelu näkyi niin, että naimattomia miehiä oli enemmän 1700-luvulla syntyneissä (M8-N3) ja 
naimattomia naisia puolestaan enemmän 1800-luvulla syntyneissä (N13-M10).; ks Dahlberg 2021, 248-252 
861 Planck viittaa Elmrothin tutkimukseen, joissa 30% aateliston miehistä jätti avioitumatta ja Carlssonin tutkimukseen, 
jonka mukaan naisista avioitumatta jätti 25%-35% vuosien 1700-1859 aikana eikä luku ainakaan laskenut sen jälkeen. 
(Elmroth 1981, 49;  Carlsson 1977,32,); Planck 50, 2014; Vainio-Korhonen, Ilmakunnas 2020, 258 
862 Jallinoja 2017, 223 
863 Lasken 1800-luvulla syntyneet naiset täysi-ikäiseksi ehtineet  kaikenkaikkiaan 18 naista, joista ainoastaan kaksi 
avioitui. Carpelan 1958 
864 Planck 2014, 50 
865 Ruotsin vapaaherralliseen sukuun kuuluneista Rehauseneista ei kukaan jäänyt naimattomaksi. Carpelan 1958 
866 Kuka Törnwallin serkuista oli kyseessä,  ei nimeltä mainita , mutta Oscarin ja Elinin kirjeenvaihdosta päätellen 
kyseessä on Gustav. 
867 Jallinoja  2017, 209. 
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Elinin serkun Viktor von Rehausenin (1864-1921) avioituessa vuonna 1897 serkkunsa  
Hilma Louise Richterin (1871-1942) kanssa. Avioliittoa sittemmin köyhtyneeseen 
Richter-sukuun ei enää katsottu hyvällä, eikä puolisoa sopivana, vaikka Elinin mukaan 
Hilma Louise olikin nuori ja kaunis. Elin kirjoittaa kirjeessä tätinsä kuvailleen Louisea 
”hon var bara en fattig flicka”.868  Tämä liitto ei tuonut von Rehausen sukuun varallisuutta 
eikä sitä olisi tuonut Elinin ja hänen serkkunsa Gustavin suunniteltu avioliitto, mutta 
niiden tarkoitus olikin pitää yllä suvun aineetonta perintöä ja sukuyhteyttä. Jallinoja viittaa 
tutkimuksessaan serkusliitoista myös sukulaisyhteyden korostamiseen; voidaan jopa 
ajatella, että veren haluttiin säilyvän mahdollisimman ”puhtaana”.869  

Kjäldströmien avioliitot oli sukupolvesta toiseen solmittu samaan säätyyn tai 
yhteiskuntaluokkaan kuuluvan henkilön kanssa.870 1880-luvulla yhteiskunnallisen nousun 
myötä Oscar sekä Oscarin sisar Edith Kjäldström avioituivat aatelissukuihin, 
jälkimmäinen varakkaan de Pont -suvun päämiehen kanssa.871 Richterien porvarisuvulle 
avioituminen aatelissuvun jäsenen kanssa 1800-luvun alussa oli selkeä osoitus suvun 
yhteiskunnallisesta noususta, mutta Oscarin ja Edithin avioitumisen aikaan 1880-luvulla 
avioitumisella aatelissukuun ei ollut enää samaa merkitysarvoa, vaan vanhat säätyrajat 
ylittävä avioliitto oli ennen kaikkea merkki yhteiskunnassa tapahtuneesta muutoksesta. 
Vai oliko?  

 

2.1.2. Kaksi maailmaa kohtaavat 

Tulevien puolisoiden erilaiset lähtökohdat ja aineeton perintö konkretisoituvat Elinin ja 
Oscarin isien lapsuuskodeissa. Oscarin ja Elinin vanhemmat tulivat täysin erilaisista 
taustoista, mutta heidän lapsensa seisoivat ainakin näennäisesti samalla viivalla. 
Aikalaismuistelijat ja tutkijat kuten Häggman, Glutchkoff ja Miettinen mainitsevat, että 
koko 1800-luvun ajan annettiin suuri arvo henkilön kuulumiselle aateliseen tai muuten 
merkittävään sukuun.872 Vaikka aatelin erioikeuksia 1800-luvun kuluessa karsittiinkin, se 
ei tarkoittanut välttämättä sitä, että siihen liitetyt aineettomat merkitykset olisivat 

 
868 Elin Kjäldström Oscar Kjäödströmille 7.8.1896 
869 Jallinoja 2017, 42; Serkusliittojern ja sisäsiittoisuuden  tematiikkaa Juhani Aho ironisoi eläinlastussaan rotukoira 
Hektor II:sta, joka hienoine sukupuineen ja kasvatuksineen  toimii aatelismiehen ja –rodun allegoriana.  Lastussa juuri 
sisäsiittoisuus oli eräs keino periyttää kaikkein parhaimpia sukupiirteitä seuraavalle polvelle. Aho, Eläinlastut Hektor II. 
870 Kjäldströmin sukupuu vuoteen 1674 saakka, Inga Kjäldströmin tekemä; Lars Oscar Kjäldströmin tekemä; Katja 
Weiland-Särmälän kooste 2010. 
871 Claes Alfred Nicolai de Pont omisti Kosken ja Saaren kartanot.  Nimen etuliitteestä huolimatta suku ei lukeudu 
Suomen tai Ruotsin ritarihuoneiden aatelissukuihin. Sukukartano oli kuitenkin varakas ja elämäntyyli Kosken kartanossa 
muistutti säätyläistön elämäntapaa. 
872 Väitöstutkimuksessa Waseniuksen kauppiassuvun elämästä, käy ilmi, että läpi 1800-luvun  syntymisellä aatelis- tai 
muuten merkittävään sukuun annettiin suuri itseisarvo, Häggmann 1994, 96-97, 99; Glutskoff 32, 38; . Lahtinen; Planck 
141-142, 2014;  Jalmari Finne oli todennut, että moni sivistöneistöön kuuluva häpesi talonpoikaisjuuriaan. Kuvaava on 
esimerkki vuodelta 1916 Jean Miettinen 2019, 145, 197-201. 
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vähentyneet.873 Elinin ja Oscarin välillä ero oli selvä: Elinin suku oli huomattavasti 
kansainvälisempi, oppineempi ja varakkaampi kuin Oscarin, ja Elin oli matkustellut 
ulkomailla tulevaa miestään enemmän. Sukujen välinen kuilu korostui niin aineettomassa 
kuin aineellisessakin. Seurapiirit ja ympäristö, joissa Elinin ja Oscar olivat kasvaneet, 
poikkesivat suuresti toisistaan. Konkreettisimmin erot näkyivät perheiden kodeissa ja 
niiden esineissä: Oscarin perheen vaatimaton, yhden palvelijan koti Turun Chrichtonin 
telakan lähellä koti sai vastaansa Elinin perheen mahonkisten- ja ruusupuusta 
valmistettujen huonekalujen ja suvun muotokuvien sekä sukukalleuksien koristaman 
hienostokodin. Mikrotasolla, arjessa, taustoista kumpuava ero näkyi myös Elinin ja 
Oscarin väleissä. Kirjeessään Elinille Oscar kertoo tiedostavansa tekevänsä hyvät 
naimakaupat, eikä tarkoita tällä pelkästään henkistä yhteenkuuluvuutta. Esimerkkinä hän 
mainitsee yhteisen tutun, Kalle Jauhiaisen, joka on ollut neljä vuotta salakihloissa 
vapaaherrattaren kanssa. Oscar kirjoittaa, että kukapa ymmärtäisi Kallea paremmin kuin 
hän, joka myös ”flög högre än vingarne bära”874. 

Perhetaustasta johtuvien erojen merkitystä ei pidä vähätellä. Erilaiset taustat loivat 
jännitteitä avioparien välille, mikä käy ilmi myös Sulkusen ja Vareksen tutkimuksissa.875 
Myös aikalaisromaaneissa säätyrajoja ylittäviä avioliittoja esiintyi, mutta ei ilman 
konflikteja.876  Avioituessa ei naitu vain puolisoa, vaan tultiin osaksi sukua. Heti 
kihlautumisen jälkeen perheistä tuli kihlapareille nimellisesti yhteisiä; sisaruksista ”syster 
och broder” ja äitejä kutsuttiin kirjeissä ”Vår älskade Moder”. Jotteivat äidit menisi 
sekaisin, kutsui Elin omaa äitiään elitistisesti ”Vår Ma tai Maman” ja Oscar omaansa 
”Knaapin Mammaksi”. Todellisuus yhteisestä perheestä oli kuitenkin toinen kuin ihanne. 
Kihlauduttuaan Elin kirjoitti Oscarin äidille kirjeen, jossa pyysi tämän ottavan Elinin 
tyttärekseen.877 Kirjeen merkitystä korostaa, että Elin kirjoitti siitä luonnoksen, jonka 
säilytti muistona itsellään. Anoppi ei koskaan vastannut vastakihlautuneen Elinin 
korulausein kirjoittamaan kirjeeseen,878 oletettavasti sen vuoksi, ettei olisi kyennyt 
kirjoittamaan oikeanlaista vastauskirjettä. 1500-luvun kirjeitä tutkineet Ulla Koskinen ja 
Anu Lahtinen muistuttavat, että kouliintunut lukija tunnisti heti amatöörin, ja pahimmassa 

 
873 Snellman 2014, 65, 66, 157-18; Snellman viittaa Arno Mayerin The Persistence of The Old Regime 1980-teokseen, 
jonka mukaan aatelin johtava asema kesti ensimmäiseen maailmansotaan saakka. Snellman kyseenalaistaa väitteen, 
muttei sitä täysin torjukaan, vaan viittaa porvarillis-aatelisen eliitin valtaan. Snellman 2020, 332. 
874 ”Lensi korkeammalle kuin siivet kantavat” Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 20.1.1883. 
875 Mandi Granfelt tuli itse sivistyneistöön nousseesta keskiluokkaisesta suvusta ja hänen puolisonsa oli akateemista 
aatelissukua. Sulkunen Irma 23, 1995; Helmi Krohnilla puolestaan puoliso oli taustaltaan pappilassa kasvattipoikana 
kasvanut Emil Setälän talonpoikaistaustainen isä oli kuollut pojan ollessa pieni ja Emilin äiti oli avioitunut uudestaan 
rengin kanssa. Emil Setälä oli annettu kasvatettavaksi tätinsä luokse pappilaan. ja Helmi os. Krohn kuului vanhaan 
kulttuurisukuun.Vares 2005, 121-122; ks. myös Kolbe , Järvinen 2019, 141; Jalmari Finne oli todennut, että moni 
sivistöneistöön kuuluva häpesi talonpoikaisjuuriaan. Miettinen Tiina 145, 197-201 2019; Epäsäätyisen avioliiton 
onnettomuudesta Lehto 1985, 177; Planck 2014, 50, 2014; Wirilander 1974, 90; Miettinen 2015, 67; Ijäs 2020, 364;. 
Nyberg 1953, 97 ;  Ramsay 1966, 194-195. 
876 Vuorinen 2001, 241-243. 
877Elin von  Rehausen Erika Wilhelmina Kjäldströmille luonnos 23.4.1882; ”Tyttäreksi”, ”äidiksi” ja ”pojjaksi” kutsumisen käytännöistä 
Eiranen 2021, 220. 
878 Oscar kirjeessään loukkaantunut kun Elin oli kutsunut hänen äitiään ”ditt Mor” [eikä esim vår älskade Moder], 
Oscar sanoo, että vaikkei äiti olekaan kirjoittanut takaisin Elinille, on hän antanut siunauksensa liitolle. Oscar 
Kjäldströmiltä Elin von Rehausenille 30.6.1882. 
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tapauksessa kömpelö tervehdys loukkasi vastaanottajaa.879 Sama päti vielä 1800-luvulla: 
kirjeiden kirjoittaminen oli oma taiteenlajinsa, johon säätyläisnaisia myös kasvatettiin.880 
Hiuksenhienot erot, joista mainitsin, näkyivät näissä pienissä yksityiskohdissa, 
kielenkäytössä ja tapakulttuurissa.881 Vaikka Oscarin ja Elinin perheet puhuivat molemmat 
äidinkielenään ruotsia, säätyero paljastui kuitenkin kirjeiden kielessä: Oscarin äidin, Erika 
Wilhelmina Kjäldströmin, kirjeiden ruotsi muistutti enemmän palvelusväen käyttämää 
kieltä kirjoitusvirheineen,882  Elinin äidin Aurora von Rehausenin ruotsi puolestaan 
”högsvenskaa”. Vastaava ero näkyi myös isien kohdalla: Elinin isä Werner von Rehausen 
oli ollut SKS:n jäsen, ja hänellä oli laaja kirjasto. Oscarin isä ei ollut omien sanojensa 
mukaan ”mikään kirjeenkirjoittaja”, mutta hänen ruotsinsa oli kieliopillisesti 
virheetöntä.883  

Huolimatta poikansa sukupolvelle avautuneista ovista vaikuttaa Oscarin äiti, maalaistalon 
tytär, kokeneen säätyerot vielä voimakkaasti. Oscarin äiti Erika tunsi varmastikin olevansa 
valovuosien päässä Elinin Ruotsin Ulriksdalin linnassa lapsuutensa viettäneestä äidistä 
Aurora von Rehausenista ja perheen kotikaupungissa Turussa vaikuttaneesta kaikkien 
tuntemasta Richter-suvusta.884 Oscar viittaa tähän säätyjen väliseen kuiluun kirjeessään, 
jossa kertoo morsiamelleen äitinsä arastelevan Elinin sukua ”..hon kommer ock till början 
vara rädd för det der ”VON”.885 Elinin muistelmista ja säilyneestä kirjeenvaihdosta 
päätellen Elinin ja Oscarin äidit eivät olleet keskenään missään tekemisissä. Myös Elinin 
ja hänen tulevan anoppinsa välit olivat etäiset. On mahdollista, että Elinin aatelistaustasta 
johtuen Oscarin äidin oli vaikea ottaa perinteistä anopin roolia, jolle miniä olisi alisteinen. 
Todennäköisesti Oscarin äiti ei osallistunut Elinin ja Oscarin häihin ja vieraili Elinin ja 
Oscarin luona ensi kertaa vasta vuonna 1887. Lahjan antaminen ja vastaanottaminen voi 
paljastaa paljon henkilöiden välisistä suhteista. Kihlausajan kirjeenvaihdossa Elin kuvailee 
yksityiskohtaisen tarkasti tulevan avioparin saamia häälahjoja.886 Häälahjoista nousevat 

 
879 Lahtinen, Koskinen 2011, 88. 
880Planck 2014, 70; ks. Keravuori 2011, 163-194; Vainio-Korhonen 2011,141-163,; Vehkalahti 2011, 220-242 
Koskinen, Lahtinen 2011, 89. 
881 Kuvaava esimerkki on Ronny Ambjörnssonin Den skötsamme arbetaren- teoksen kuvaus työläisluokkaan kuuluvista 
isovanhemmista, joista kirjoittaja osasi jo lapsuudessa erottaa toisen isän puolen suvun jäsenten olevan ”ett pinnhåll 
högre på den sociala scalan än mormor och morfar”. Tämä vaikutelma vahvistui myös isänäidin kuningatarmaisesta 
olemuksesta Ambjörnsson 1988, 13; Vehkalahti 2011, 230-231. 
882 Erika Wilhelmina Kjäldström Oscar Kjäldströmille 7.4.1882; Myös rippikirjoista käy ilmi, että sisälukutaidossa oli 
korjaamisen ja täydentämisen varaa eikä hän ollut käynyt ehtoollisella. 
https://digihakemisto.appspot.com/edit?kuid=29402241&kuva 
883 Huom. tosin aina aatelinen tausta ei taannut kieliopillisesti hyvää kielenkäyttöä, naisten koulutus Aurora von 
Rehausenin nuoruudessa oli varsin vaillinnaista. Tästä lisää mm. Häggmann 2007; Parlnd-von Essen Jessica 2007; 
Wilkama 1938;  Aurora, kirjoittamat, tallentamat ja kopioimat runot von Rehausen arkisto, yksityinen; Lars Petter 
Kjäldström Hulda Nyströmille 4.4.1879; Lars Petter Kjäldström Oscar Kjäldströmille 6.2.1880; ibid  28.9.1880; Erika 
Wilhelmina Kjäldström Oscar Kjäldströmille 7.4.1882; 5.4.1892; 3.3.1892; 18.6.1906; Aurora von Rehausen Elin 
Kjäldströmille 27.6.1886; 22.8.1889; Aurora von Rehausen Oscar Kjäldströmille kaksi päiväämätöntä kirjettä n. 1880-
1890-l. 

884 Robert Richter, Aurora von Rehausenin isä oli leskikuningattaren henkivartiokaartin päällikkö ja asui perheineen 
Ulriksdalissa. Aurora Richter ja Christian Adolf Werner avioituivat ko. Linnassa 27.6.1844. 
885 ”Hän tulee alussa arastelevaan VON-sanaa”Oscar Kjälström Elin von Rehausenille 20.4.1882. 
886 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 16.6.1883; Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 28.6.1883. 
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erityisinä esiin äitien antamat lahjat ja niiden piilomerkitykset. Elinin äiti Aurora lahjoitti 
pariskunnalle naisten kirjoituspöydän. Häälahjaksi se on hieman erikoinen, sillä se on 
osoitettu vain Elinille. Lahjan voi nähdä viestinä tyttärelle, jonka kirjoittamis- ja 
lukemisharrastusta äiti halusi jatkuvan avioitumisen jälkeenkin. Vastaavista esinesiin 
kytkeytyvistä piilomerkityksistä kirjoittavat Ann Smart Martin ja Flora Dennis.887 
Kiintoisa on myös Oscarin äidin Erikan antama häälahja, pöytäliina.888 Kirjeessään 
morsiamelleen Oscar pelkää sen olevan liian vaatimaton Elinin makuun.889 Vaatimaton 
lahja saattoi olla konkreettinen merkki miniän ja anopin huonoista suhteista.890 
”Vääränlainen” häälahja ei johtunut Oscarin äidin varattomuudesta, vaan pikemminkin 
Elinin ja Oscarin taustojen eroista. Maalaistalosta käsityöläisen vaimoksi kohonneen 
Oscarin äiti ei ymmärtänyt, millaisia odotuksia lahjalle aateliston sukupiirissä asetettiin. 
Luokkanousun tehnyt Oscarin puolestaan ymmärsi äidin antaman lahjan olevan 
”vääränlainen”, jopa ilman että Elin viesteissään näin ilmaisi. Elin vastasi Oscarille, ettei 
lainkaan ajattele lahjan olleen liian vähäinen vaan käytännöllinen, vaan juuri sellainen, 
jota he tarvitsevat, ja kirjoittaa laittavansa sen esille parhaimmalle paikalle.891 Kirje ei 
tarkemmin kuvaile itse lahjaa, eikä sitä kerro siitä tarkemmin muistelmissaankaan. Lahja 
on mitä ilmeisemmin haluttu ”unohtaa”. 

Elinin, aatelisnaisen, sulhasena Oscar siirtyi vielä toisenlaisiin, ylemmän 
yhteiskuntaluokan piireihin, jossa hänen tuli presentoida itsensä tietyllä tavalla ja 
noudattaa tiettyjä käyttäytymiskoodeja, joita ei lyseossa, yliopistolla tai kotona oltu 
opetettu.  Learyn mukaan sama ”self expansion” -prosessi  pätee koulutuksen ohessa myös 
partnerin valintaan: uusi kumppani erilaisista ympyröistä saattaa houkutella henkilöä 
tuomaan identiteetistään esiin uusia piirteitä ja potentiaalia.892 Tässäkin Oscar oli 
eräänlainen väliinputoaja:  hän ei enää kuulunut samaan yhteiskuntaluokkaa kuin 
kouluttamattomat vanhempansa, mutta taustastaan johtuen ei myöskään täysin sitä 
seurapiiriä, josta Elin tuli. Tutkimusaineistostani käy ilmi, miten Oscar viimeistään 
avioliiton solmittuaan siirtyi voimakkaasti Elinin sukupiirin jäseneksi. Rajan ylittäneellä ei 
ollut enää paluuta; Oscarin äiti ja käsityöläistausta jäivät rajan toiselle puolen. Vastaavista 
omasta säädystä vieraantumisista kirjoitettiin useissa romaaneissa.893 Kjäldströmien 
tulevassa perhe-elämässä välit Oscarin sukuun jäivät osin etäisiksi Elinin suvun 

 
887 Martin Ann Smart 157-159, 2015; Dennis Flora 151-154, 2015. 
888 Oscar Elinille 28.6.1883. 
889 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 28.6.1883. 
890 Tähän viittaa kihlausajan kirjeet, joissa viitataan Oscarin äidin ”till början kommer att vara rädd för det der VON” 
Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 20.4.1882 Oscarin äiti ei vastaa Elinin kirjeisiin mikä käy ilmi Oscarin ja Elinin 
kirjeenvaihdosta Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 30.6.1882; Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 6.7.1882. 
891 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 30.6.1883. 
892 Leary 2007 326. 
893 Päivi Lappalainen on tarkastelut romaanien tarinaa omasta säädystä vieraantumisen näkökulmasta (mm.Päivärinta 
Pietari ”Halla-aamu”, ”Keron Heikki” ”Tahdon voima” ja ”Ruoti-Ukko” Arvid Järnefeltin Isänmaa, K.A. Tavaststjerna 
”Barndomsvänner” ja ”Kvinnoregemente” Stenius John ”Erik Autio”) Lappalainen 236-242, 2000; ks Aho Juhani 
”Helsinkiin”-romaani. 
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näytellessä huomattavasti merkittävämpää osaa.894  Todennäköinen syy tähän oli se, että 
sukuyhteys von Rehausenien suvussa oli erittäin voimakas. Yhteyttä Rehausenin sukuun 
korosti myös se, että Elin ja Oscar olivat avioliiton alussa taloudellisesti riippuvaisempia 
Elinin kuin Oscarin suvusta. Lisäksi myös Elinin äiti ja sisar tulivat uskoon 1880-luvulla, 
joten he jakoivat Elinin ja Oscarin arvomaailman. Evoluutioteorian mukaan 
ylisukupolvisissa suhteissa nimenomaan tyttärien äitien merkitys on korostunut, joten 
Elinin äidin roolin korostuminen etenkin lasten saannin jälkeen oli luontevaa.895 Naisten 
harteilla oli vahvasti myös aineettoman perinnön siirtämisprosessi, ja on mahdollista, että 
myös tätä silmälläpitäen Elin näki lapsensa saavan mieluummin vaikutteita omalta 
sisareltaan ja äidiltään.896 Vasta Elinin kuoltua Oscar lähentyi uudelleen omaa sukuaan ja 
ryhtyi myös tutkimaan sitä.897   

Entä Elin? Elinin avioituessa Oscarin kanssa vuonna 1883 von Rehausenin suku oli 
nähnyt jo parhaat päivänsä. Uuden nousevat ryhmät olivat syrjäyttäneet vanhan eliitin 
myös paikallisesti. Konkreettisesti se näkyi, kun sukukartano myytiin talonpoikaiseen 
sukuun 1870-luvun lopulla.898 Isän kuoleman jälkeen perheellä ei ollut enää varaa 
samanlaiseen elintasoon kuin aiemmin. Elinillä oli kuitenkin yhä hallussaan aineetonta 
perintöä, verkostoja ja kulttuurista pääomaa. Avioitumalla alaspäin Oscar Kjäldströmin 
kanssa Elin tuli osaksi miehensä luokkaa tai säätyä. Vaikka Elin siirtyi siihen säätyyn, jota 
hänen miehensä koulutuksensa kautta tuolloin edusti eli pappisluokkaan eikä Oscarin 
syntymäsäätyyn käsityöläisiin, hän ”putosi” omasta yhteiskunnallisesta asemastaan 
alaspäin. Kirjeissään ja muistelmissaan hän korosti miehensä hyveitä ja yhteistä 
uskonnollista maailmankuvaa tärkeämpänä yhdistävänä tekijänä kuin yhteistä 
syntymäsäätyä.899 Oman aineettoman perinnön merkityksestä kertoo kuitenkin se, miten 
Elinin korosti jatkuvasti oman taustansa ja sukunsa merkitystä: hän halusi profiloitua yhä 
aateliseksi von Rehauseniksi Oscarin käsityöläissuvun sijaan. Elinin kirjoittamat 
muistelmat olivat paitsi pyrkimys kirjoittaa oman suvun historiaa myös yritys uusintaa ja 
ylläpitää sen jatkumoa lapsille ja lapsenlapsille. Eliittiin kuuluminen oli Elinin tapauksessa 
pitkälti aineetonta ja siksi itse ylläpidettävissä.900 Muistelmiensa alkulehdillä, 
neljänkymmenen avioliittovuoden jälkeenkin, hän kirjoitti nimensä ”Elin Kjäldström född 
von Rehausen.” ja muistelmat alkoivat luvulla, jossa kuvataan omaa sukutaustaa901  

 
894 Kuvaavaa on, ettei Oscarin äiti muistanut häntä 50 v päivänä LOK päiväkirjat 17.4. 1907; tosin lapsenlapset olivat  
isän sukuun yhteydessä. 
895 Danielbacka Tanskanen 2021, 295-302, 307. 
896 Aineettoman perinnön siirtämisprosessi ja naisten merkitys siinä Gluschoff 2008, 23 
897 Useat Oscarin tekemät sukututkimukset Kjäldström-suvusta. Sukututkimus kiinnosti myös ei-aatelisia ja 1800-l 
lopulta alkaen Miettinen 2019, 113, 130. 
898 Uusi Suometar 18.9.1879; Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919 
899 Rob Boddic nostaa esiin vastaavan huomion on tehneet Stephen Jaegerin ja Nicole Eustancen: Mikäli nainen 
avioituu alaspäin, hän menettää statuksensa, mutta korostamalla puolisona hyveitä hän perustelee päätöksensä 
järkevyyttä ja säilyttää kunniansa. Boddice 2018, 90-91. 
900 aiheesta Wolf 2020, 255. 
901 ”Elin Kjäldström syntyään von Rehausen” Merete Mazzarella kiinnitti huomiota vastaavaan: merkitykselliseksi 
koettu oman syntyperän ”tengströmiläisyyden” korostaminen näkyi myös Merete Mazzarellan tutkimuksessa Frederika 
Runebergista, joka aloitti myös omat muistelmansa samoin kuin Elin: Frederika Runeberg född Tengström. Mazzarella 
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Sukusolidaarisuus ja ydinperhe eivät välttämättä olleet toisiaan poissulkevia aatteita. 
Perhe-elämää pohjoismaissa tutkinut   David Gaunt, kritisoi eristyneen ydinperheen 
käsitettä huomioiden, ettei ydinperhe välttämättä elänyt suvustaan eristyksissä.902 Suku 
tarjosi erilaisia hyötyaspekteja mutta merkityksellisessä asemassa oli myös tunnepuolen 
side, sukutunne.  Muistelmissaan Elin kuvasi von Rehausen-suvun piirissä vallitsevaa 
sukurakkautta, sukukeskeisyyttä ja suvun jäsenten muodostamaa sisäänpäin kääntynyttä 
sukupiiriä.  Koska Elin ei ollut enää von Rehausen eikä Oscar enää opiskelujensa jälkeen 
kokenut samaa yhteyttä omaan käsityöläis-porvaristotaustaansa, oli luontevaa luoda ”ei 
kenenkään maalle” oma yhteinen pappisperheen identiteetti. Elin ja Oscar perustivat 
uuden polven pappisperheen, jonka arvomaailma, ihanteet ja tavoitteet rakentuivat pitkälti 
kristillisten ihanteiden pohjalta, mutta siinä oli myös kaikuja erityisesti Elinin suvun 
aineettomasta perinnöstä, ”vonrehausenilaisuudesta”. Varmasti osin vanhempien 
läheisestä sukulaisuudesta johtuen Elin määrittää sukunsa bilateraalisesti molempien 
vanhempiensa kautta, vaikka isän puolen sukulaisista muodostuikin hänelle merkittävämpi 
verkosto äidin puolen sukulaisten asuessa Ruotsissa. Vaikka Elin muodosti oman 
ydinperheensä, hän ei missään vaiheessa elänyt suvustaan eristyksissä eikä suvun merkitys 
mitenkään olennaisesti vähentynyt. Tätä oman taustansa ja kristillisen maailmankuvan 
aineetonta perintöä Elin pyrki lapsilleen siirtämään.  

 

2.1.3. Pappisperheen avioliittoihanne: usko ennen rakkautta 

Porvarillista perheideologiaa ja avioliittoihannetta Waseniuksen perheen kautta tutkinut 
Kai Häggman sulki väitöskirjassaan sen sisään myös papistonkin. Avioliittoihanteita avio-
oppaiden kautta tutkinut Arja-Liisa Räisänen ei tutkimuksessaan suoranaisesti määrittele, 
keitä hänen tutkimansa avioliitto-oppaiden ihanteet koskivat tai ketkä niitä toteuttivat, 
mutta määrittelee oppaiden ainakin 1800-luvulla pääosin kuluneen sivistyneistön 
käsissä.903 Sivistyneistö ei kuitenkaan ollut yksi yhtenäinen ryhmä, ja erilaisia 
avioliittoihanteita toteutettiin sivistyneistön sisällä eri tavoin. Tutkimustehtävässäni 
hakemani uuden polven pappiperheen ihanne ei suoranaisesti sovi yhteenkään Räisäsen tai 
Häggmanin määrittelemistä kategorioista, jotka sulkevat sisäänsä sivistyneistön 
laajempina kokonaisuuksina erottelematta sivistyneistön sisäisiä eroavaisuuksia. Häggman 
osoittaa väitöskirjassaan, miten vuosisadan loppua kohti tultaessa porvariston ja uusien 

 
2007.; Aatelissuvuissa ollut tosin pitkään käytäntö, jossa naisen oma suvun nimi tai patronyymi säilyi tämän 
avioiduttuakin Lahtinen 2020, 43; Ilmakunnas, Vainio-Korhonen 2020, 234. 
902 Gaunt 1991, 44-45; Familjeliv i Norden teoksessa Gaunt painottaa sosiaalisten- ja luokkaerojen huomioimista 
sukulaissuhteiden tutkimuksessa. Gaunt 1998; perheestä ja suvusta Häggmann 1994; Gluschoff 2008; Pulma 1991. 

903 Arja-Liisa Räisänen jakaa tutkimuksessaan diskurssianalyysia avukseen käyttäen 1860-1920-luvun avioliitto-ja 
perheoppaiden avioliittomallit teologiseen ja luonnontieteelliseen diskurssiin. Lähtökohtaisesti diskurssit edustavat 
vastakkaisia ideologioita, mutta luonnontieteestä haettiin joissain tapauksissa oikeutusta myös teologiseen 
argumentointiin ja päinvastoin, kuten luonnontieteellisen diskurssin puolelle luokitellussa medicoteologisessa 
diskurssissa. Teologisen diskurssin vapaamielisimmässä äärilaidassa, yhdenvertaisuuden teologiassa on myös näkyvissä 
liberaaleja ja sosialistisen ideologian kanssa osin yhteneviä aatteita kuten yhteiskunnallisen tasa-arvon ihanne. Räisänen 
1995, 207-208. 
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ihanteiden nousun myötä aateliston erilaisiin taloudellisiin strategioihin, verkostoihin ja 
vallantavoitteluun perustuvat avioliitot koettiin nousevan porvariston piirissä moraalisesti 
väärinä ja vanhanaikaisina. Häggmanin mukaan nousevan porvaristo ja keskiluokka 
nostivat ihanteekseen rakkauteen pohjautuvan avioliiton.904 Samaa taloudellisia syitä ja 
säätytietoisuutta karsastavaa ja keskinäistä rakkautta korostavaa ihannetta korostetaan 
myös aikalaisromaaneissa. Aatelistosta muodostettua viholliskuvaa tutkinut Vuorinen ja 
sekä porvarillista avioliittoihannetta tutkinut Häggman korostavat molemmat, miten 
aateliston elämäntavan kritisoinnin taustalla oli porvariston kaksoisstrategia purkaa 
säätyläistön sisäiset rajat.905 Ihanne ja todellisuus olivat kuitenkin kaksi eri asiaa. 
Porvariston rakkautta painottava avioliittoihanne ei suinkaan perustunut porvariston 
perinteisiin syihin solmia avioliitto, vaan porvarillisia, samoin kuin aatelisia, avioliittoja 
oli solmittu ja solmittiin edelleen erilaisia hyötynäkökulmia ja taloudellisia perusteita 
unohtamatta.906 Eikä porvarillinen rakkausliitto 1800-luvun loppupuolella ollut sokea 
säätyrajoille sekään: liitto solmittiin vain yhteiskunnallisesti toisilleen soveliaitten 
kumppaneiden kesken, rajat vain piirtyivät eri kohtiin kuin 1800-luvun alussa.907   
Tarkasteltaessa aatelista von Rehausen ja porvarillista Richter -sukuja liittojen solmimisen 
syyt ja strategiat vaikuttavat pikemminkin kautta aikain olleet olleet yhteneväisiäkuin. 
Vaikka ihanteet koskien sitä, miksi avioliitto piti solmia, muuttuivat vuosien mittaan, 
käytännössä muutosta ei välttämättä tapahtunut: samat seikat vaikuttivat yhä avioliittojen 
taustalla, niitä vaan ei enää sanottu ääneen. 908  

Elinin ja Oscarin kihlausajan kirjeiden kautta välittyvässä avioliitoihanteessa avioliiton 
tärkein perusta ei ollut suvun tahto tai taloudelliset intressit, kuten vanhassa sääty-
yhteiskunnassa oli ollut tapana, mutta eivät myöskään porvarillisen avioliiton ehdot.909 
Solmiessaan avioliiton Elin ja Oscar perustivat pappisperheen tarkoituksenaan luoda 
uudenlainen uskonnolliselle arvoperustalle rakennettu perhemalli vastaavalla tavalla kuin 
fennomaanit, jotka perustivat perheensä kansallisuusaatteen arvojen pohjalle. 
Sivistyneistön porvarillinen perheideaali sai rinnalleen kilpailijan. Ero romanttista 
rakkautta korostavaan porvarillisen rakkauden ideaaliin näkyy jo Elinin kirjeessä, jossa 
hän vastaa myöntävästi kosintaan; hän ei mainitse siinä rakkautta lainkaan. Elin korostaa 
kirjeissään Jumalan johdattaneen heidät yhteen, ja äidin ja perheen myötämielisyydenkin 

 
904 Verrattaessa Häggmanin määrittelemää porvarillisen rakkauden ihannetta, se vastaa osin Räisäsen määrittelemää 
kristillisen rakkausavioliiton määreitä. Räisänen 1995, 207-208; Häggmann 194, 153-156, 160-161. 
905 Vuorinen 2001, 84-91; Kaksoistrategiasta ks. myös Bourdieu 1995.49 Häggman 1994, 197, 224. 
906 Vanha säätyläistö, etenkin aatelisto oli noudattanut avioliittostrategiaa, jossa taloudelliset seikat ohjasivat valintaa, 
täytyy huomioida, että myös valtaporvaristo noudatti samaa strategiaa 1700-1800-luvun puolella. Tässä mielessä onkin 
kenties selkeämpää puhua uudesta nousevasta sivistyneistöstä, jossa suuri osa oli porvaristotaustaista, otti ihanteekseen 
uuden mallin, jossa rakkauden ja järjen ohjaamina valittiin ”sopivien joukosta se oikea”. Häggmann 1994; Parland von 
Essen 2010, 73-75; Planck 2014,144; Vainio-Korhonen , Lahtinen 2015,149; Glutschoff 2008; Wolf  2020; Richter-
sukuselvitys osoittaa myös, miten avioliittoja solmittiin porvariston sisällä poliittisista ja taloudellisista syistä. Richter 
sukuselvitys Carpelan 1914. 
907 Verrattaessa Häggmanin määrittelemää porvarillisen rakkauden ihannetta, se vastaa osin Räisäsen määrittelemää 
kristillisen rakkausavioliiton määreitä. Räisänen 1995, 207-208; Häggmann 194, 153-156, 160-161. 
908 Ilmaisu lainattu Häggmanilta Häggmann 1994. 
909 Porvarillisista kihlauskirjeistä mm. Häggmann 1994; Elomaa 1997; Topeliuksen kirjeitä toim. Nyberg 1948; Myös 
työläisparin avioliiton solmimisen perustana tuli olla  yhteinen poliittinen vakaumus. Raijanen 1973, 111. 
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hän näkee Jumalan johdatuksena. Kihlaparin kirjeissä korostetaan Jumalan olevan osa 
parin liittoa: ”Gud som tredje person i bundet”. Vastaavaa termiä ”Jumala kolmantena 
liitossa” käytti myös Helmi Krohn pohtiessaan 1800-luvun lopulla avioliittoa.910 
Teologian ylioppilaiden lehdessä Kyyhkyisessä oleva kirjoitus vuonna 1882 avioliitosta 
vastaa täydellisesti Oscarin ja Elinin keskinäisessä kirjeenvaihdossaan liitolleen asettamia 
ihanteita, osin jopa sanasta sanaan. Onkin hyvin todennäköistä, että kirjoitus on peräisin 
tuolloin lehden toimittajana vaikuttaneen Oscarin kynästä.911 Kirjoittajan mukaan 
avioliittoa ei tule porvarillisen avioliiton tavoin solmia vain keskinäisestä rakkaudesta, 
vaan yhteisen Jumalaan kohdistuvan korkeamman rakkauden yhdistäminä. Käytännössä 
tämä tarkoitti sitä, että molempien puolisoiden tuli olla aktiivisesti uskossa. Avioparin 
tulee toki tuntea toisiaan kohtaan keskinäistä rakkautta, mutta sen ei tulisi ylittää rakkautta 
Jumalaa kohtaan. Myös KFUK:n äänenkannattajan Mot Hemmet –lehden opettavaisten 
tarinoiden mukaan avioliiton tärkein solmimisperuste oli yhtenevä uskonnollinen 
maailmankatsomus, eikä avioliittoa tullut solmia ilman sitä, vaikka vaakakupissa 
painaisivat yhteiskunnallinen yhteensopivuus, kunnollinen ja hyvä maine, vanhempien 
tahto tai edes keskinäinen suuri rakkaus.912  Samaan viittaa Elinin sisar Anni, joka 
mainitsee kirjeessään Oscarille olevansa onnellinen, kun Elin saanut miehen, joka jakaa 
hänen hengellisen maailmankatsomuksensa.913 Ihanne ei ollut yksin Elinin ja Oscarin, 
vaan se kosketti laajemmin  uskovaisia pariskuntia; esimerkiksi Ollilan ja Sulkusen 
tutkimuksissa korostetaan puolisojen yhteisen uskonnollisen vakaumuksen merkitystä 
parinvalintaa tehtäessä.914  

Väitöskirjassaan Kärlekens språk Ädel kärlek och äktenskap 1750-1900 Brita Planck 
kiinnittää huomionsa Jumalan läsnäoloon institutionaalisena ja itsestäänselvänä myös 
aatelisparien rakkauskäsityksessä 1700-luvulla. Planckin mukaan romanttisen rakkauden 
nousu kytkeytyy sekularisaatioprosessiin. Vielä 1700-luvulla aateliston kirjeenvaihdossa 
Jumala oli viime kädessä ”se oikea”915 ja pyhin osa parin rakkautta. 1800-luvun aikana 
myös rakkaus sekularisoitui; Jumala rakkauskirjeissä hiipui taustalle individualismin 
noustessa ja Jumalan tilalle ”sinä oikeana” vaihtui tuleva puoliso. Planck painottaa 
kuitenkin, ettei Jumala suinkaan kadonnut, vaan se privatisoitui ollen yhä tärkeässä 
roolissa ihmisten elämässä. Planckin mukaan rakkaus paradoksaalisesti 

 
910 Samantyyppisiä sanankäänteitä kuten  ”Jumala kolmanneksi tähän liittoon”,  Jumalan rakkaus maallista rakkautta 
ylempänä jne käyttää myös Helmi Krohn solmiessaan avioliittoa E.N.Setälän kanssa Vares 101-103, 2005. 
911Kyyhkyinen 16.2.1882 no 2; Oscar oli Kyyhkyisen toimittaja vuonna 1881-1882. 
912 Taustoitan uskovaisen sivistyneistön ihannetta myös  lehden naisille asettamien arvojen, neuvojen ja ohjeiden kautta 
olkoonkin, että järjestö perustettiin vasta 1890-luvulla Lehdessä käsiteltyä ihannetta on ollut määrittelemässä 
nimenomaan Elinin sukupolven naiset ja Elin oli itse perustamassa ko. yhdistystä miehensä kanssa, vaikuttaen 
yhdistyksen ja lehden linjauksiin toimiessaan hallituksessa vuosina 1895-1908; Mot Hemmet-Kotia kohti No 4-5 1901; 
Mot Hemmet-Kotia kohti 01.02.1903 no 2; 1.6.1903 no 6;  1.07.1903 no 7-8. 
913 Anni von Rehausen Oscar Kjäldströmille 23.4.1882. 
914 Sama ihanne näkyy myös kristillistä rakkausavioliittoa kuvaavissa oppaissa.  Sulkunen 1995,30, 1995 
915 Planck viittaa Malin Lennartsonin (Lennartson Malin 1999) havaintoon, jonka mukaan  ”se oikea” myytin 
pohjautuvan –ei suinkaan 1600-luvun talonpoikaismentaliteettiin- vaan ajatukseen, että yksi oikea oli Jumala Planck 
2014. 
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sekularisoituessaan myös itsessään sakralisoitui.916  Tätä käsitystä vasten tarkasteltuna 
Elinin ja Oscarin rakkauskäsitys asettuu osin porvarillisen romanttisen rakkauden 
tendenssiä vastaan: heillä Jumala on yhä keskiössä, maallisen rakkauden yläpuolella. 
Tästä näkökulmasta käsin Elinin ja Oscarin rakkausmalli ei suinkaan ole uusi, vaan 
nimenomaan perinteinen, jossa Jumala on yhä korkeimman rakkauden arvoinen. Vaikka 
Elinillä ja Oscarilla  rakkaus Jumalaa kohtaan on tärkein avioliiton solmimisperuste, 
korostaa Oscar myöhemmissä kirjoituksissaan puolison valinnassa myös rakkauden 
merkitystä: ”silloin he todella voivat tulla onnellisiksi avioliitossaan, kun saavat vapaasti 
antaa sydämensä sille, jota todella rakastavat…”917 Oscarin ja Elinin kirjeissä rakkaus 
Jumalaan oli paitsi yhdistävä tekijä, myös kiinteä ja erottamaton osa keskinäistä 
rakkautta.918 Myöhemmin pappina Oscar kirjoittaa päiväkirjaansa että avioituminen ilman 
rakkautta on vaarallista.919  

 

2.2. AINEELLINEN KOTI 

2.2.1. Aineellisen elämän ehdot 

Perustaessaan perhettä ei sen enempää Elinillä kuin Oscarillakaan ei ollut suurtakaan 
aineellista pääomaa. Pariskunnan avioituessa vuonna 1883 oletusarvona oli, että puoliso 
huolehtisi Elinin toimeentulosta. Molempien isät olivat kuolleet muutamia vuosia 
aiemmin. Perheen pään kuolema muutti yleensä huomattavasti perheen elinolosuhteita ja 
vaikutti mahdollisesti myös sen yhdessä pysymiseen.920 Oscarin isä Lars Petter Kjäldström 
oli ollut menestynyt laivansuunnittelija.921 Hänen työnsä perustui kuitenkin 
henkilökohtaiseen taitoon ja osaamiseen eikä esimerkiksi maaomaisuuteen tai 
laivanvarustukseen liittyviin liiketoimiin, mikä tarkoitti sitä, että tuloja ei kuoleman 
jälkeen ollut. Lars Petter kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen kesken Oscarin opiskelujen, ja 
Oscar joutui rahoittamaan opiskelujaan toimimalla kotiopettajana.922 Perheen asunto oli 
ollut isän työsuhteeseen kuuluva, ja perheen oli lähdettävä sieltä isän kuoleman jälkeen. 
Ilmeisesti perheellä oli kuitenkin jotain omaisuutta, sillä Oscarin äiti asui Koskessa 
Knaapin talossa, jonka hän myi vuonna 1889.923 Elinin isä oli ollut hyvää palkkaa nauttiva 
virkamies. Hän oli ostanut 1860-luvulla Bulevardilta arvoasunnon, joka myytiin muutama 

 
916 Planck tukeutuu väitteessään tutkija Karen Lystraan, joka on  osoittanut uskonnon ja maailmankuvan vaikuttaneen 
romanttisen rakkauden läpimurtoon. Planck, 2014. 
917 Kjäldström Oscar, nimimeerkillä Prest ”Turmiollinen tapa kansamme keskuudessa” 1894/ 1899. 
918 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 29.6.1882; 6.7.1882; Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 16.4.1882 
919 ”det är farlig att utan kärlek ingå i äktenskapet”LOK päiväkirja 25.10. 1907. 
920 Häggman 1994  84-85; Miettinen 111, 2015; Vainio-Korhonen, Ilmakunnas 2020, 267. 
921 Engström Arne Åbo sjöfarts historia Segelsjöfarten 1827-1856 Åbo Tryckeri och tidnings Aktiebolag  1930. 
922 Oscar Kjäldstrlm Hulda Nylundille (?) 21.5.1880; Ilmeisesti Oscarin äiti Erika Kjäldström auttoi lisäksi 
taloudellisesti poikiaan. Kirjeessä veljelleen Oscar kirjoittaa hänen ja toisen veljen saaneen taloudellista tukea äidiltään 
opintoihin. Oscar Kjäldström Gideon Kjäldströmille 13.10.1885. 
923 Knaapin tila kauppakirja, luonnos, jossa Erika Wilhelmina myy Knaapin pojalleen Gideonille. Ilmeisesti 1885 
Kjäldström von Rehausen  luonnos, yksityisarkisto.;   Knaapi, ½ manttaalia. Omistaja ”Landhushållaren Gideon 
Kjäldström, Åbo”; Knaapi myytiin edelleen 1889; Virallisesti kaupat on vahvistettu kuitenkin vasta lähes 10 v:n kuluttua 
30.9.1898 Loimaan tuomiokunnan ilmoitusasiain pöytäkirjat vuosilta 1888-1889,  1503-1508; 1885 henkikirja.  
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vuosi ennen isän kuolemaa.924 Lisäksi suvulla oli Weikkolan kartano Vihdissä.925 Perintö 
oli perinteisesti ollut aateliston aineellisen pääoman pääasiallinen resurssi.926 Isän 
kuolinpesä jaettiin kuitenkin usean sisaren kesken, ja sukukartanon myynnistä saatu tuotto 
tämän lisäksi usean serkuksen kesken. Isän kuolinpesän varallisuuden turvin naimaton 
Anni-tytär saattoi jäädä kotiin äidin kanssa. Tilanne oli toinen Elinin naispuolisilla 
serkuilla, jotka joutuivat upseeri-isänsä kuoltua hankkimaan itselleen ammatin ja 
työskentelemään elantonsa eteen. Vaikka Elin isän kuoleman jälkeen Elin toimi 
opettajana, kyse ei ollut taloudellisesta pakosta, vaan pikemminkin omasta 
henkilökohtaisesta tarpeesta ja halusta työskennellä. Suvun tarvitessa Elinin palveluksia 
hän saattoi jättää työnsä ja lähteä Weikkolan kartanoon auttamaan isoäitiään ja tätejään. 
Kihlauksen jälkeen Elin ei palannut töihin, vaan jäi kotiin ompelemaan kapioitaan. Pelkkä 
aatelissukuun kuuluminen ei kuitenkaan merkinnyt Elinin tapauksessa suuria 
rahavarantoja: pienestä perinnöstä huolimatta Elinillä oli käytettävissä pääasiassa vain 
toinen kivijalka, johon aateliston elämäntapa nojautui: koulutuksen, kasvatuksen, 
erilaisten verkostojen ja omaksutun elämäntavan aineeton perintö.  

Bourdieun mukaan nimenomaan aineettoman perinnön kautta muodostui niin sanottuja 
pyyteettömiä habituksia.  Bourdieu viittaa aateluus velvoittaa -periaatteeseen, jonka 
mukaan lukemattomien, usein sanattomien arkielämän opetusten, vihjausten, moitteiden, 
hiljaisuuksien ja välttelyiden kautta henkilö on omaksunut tietyn periaatteen ja tavan 
toimia. Von Rehausenin suvun, kuten monen muunkin aatelissuvun, maailmankuvaan 
kuului heikommista huolehtimiseen velvoittava ”noblesse oblige” -ajattelutapa. Suvun 
jäsenten velvoite tukea omiaan oli voimakas. Tätä resurssia voi myös tarkastella 
aineettomana taloudellisena pääomana; resurssina ja potentiaalina, joka tarpeen tullen oli 
muutettavissa aineelliseksi, rahalliseksi pääomaksi. Bourdieu määrittelee sosiaalisen 
pääoman sosiaalisten suhteitten aktuaalisten ja potentiaalisten resurssien summaksi. Nämä 
resurssit muodostavat verkostoja, joita voi käyttää tai säilyttää ”takataskussa”.927 
Taloudellisen avunannon velvoite ymmärrettiin Kjäldström-von Rehausen –sukupiirissä 
pätevän laajemmalti kuin pelkän ydinperheen sisällä. Halutessaan tässä voi nähdä 
muistumia aateliston sukukeskeisestä ajattelusta. Toisaalta myös Oscarin isä, 
käsityöläistaustainen Lars Petter Kjäldström, avusti omia ja vaimonsa sukulaisia 
taloudellisesti.928 Isän kuoltua Oscar joutui  ilmoittamaan sukulaisilleen, ettei kykene 
avustamaan heitä entiseen isänsä tapaa.929 Sukulaista ei kuitenkaan voinut jättää 
ahdinkoon, joten Oscar ilmoitti lähettävänsä toiselle tädilleen 20 markkaa – summan, joka 

 
924 Ramsay muistelmissaan mainitsee tuohon aikaan nimenomaan virkamiesten muuttaneen Bulevardille. Ramsay 
1966, 152 Myöhäisemmissä muistelmissa kuvataan, miten Bulevardi muuttui 1800-luvun loppua kohden entistä 
enemmän ”akateemisten asuinalueeksi” viitaten lähinnä yliopistoväkeen Pipping 1946, 217. 
925 Huutokaupassa.Wihti, Weikkola 17p. elokuuta 1879.Uusi Suometar 18.9.1879. 
926 Ilmakunnas 2011, 20. 
927 Bourdieu 1985, 67-70; Bourdieu 1995,125-129 148-149 
928 Nylund-kirjeenvaihto, Kjäldström yksityisarkisto 
929 Kjäldström Oscar Hulda (Nylund?):lle 21.5.1880 



169 
 

hänelle opiskelijana oli varsin suuri.930 Myöhemmin rovastina Oscar avusti jälleen äitinsä 
sukupiiriä sekä taloudellisesti että konkreettisin toimin.931 Tutkimassani Kjäldströmin ja 
von Rehausenin sukupiirissä velvoite auttaa oli sillä, joka suvun sisällä tuli parhaiten 
toimeen. Näin esimerkiksi sukupiiristä riippuen Oscar saattoi olla yhtä aikaa sekä auttajan 
että autettavan roolissa. Velvollisuus koski paitsi oman suvun jäseniä, jotka otettiin 
kartanolle kesäksi koulutettaviksi, myös laajemmin naimakauppojen tai kummiuden kautta 
laajennetun sukupiirin jäseniä, jotka esimerkiksi varattomuuden vuoksi tarvitsivat tukea ja 
apua. Lisäksi ”aateluus velvoittaa” -periaate käsitti myös laajemmin vähempiosaisten 
auttamisen. Kartanon naimattomat tädit ja isoäiti olivat harrastaneet myös säätyläisnaisten 
hyväntekeväisyystyötä. Sukuarkiston kirjeen mukaan Elinin isä oli kutsuttu mukaan 
vankeinhoitoyhdistyksen jäseneksi. Tämä aineeton perintö jatkui Elinillä jo hänen 
nuoruudessaan pyhäkoulutyössä, työssä langenneiden naisten hyväksi ja Kurjien 
Kappelissa sekä myöhemmin papin rouvan työssä. Tähän kytkeytyy myös ajatus 
tosiaateluudesta, jossa hyveet ja aatelinen syntyperä yhdistyivät.  

Aineellinen pääoma oli ensimmäisen polven ylioppilaiden tapaan niukalla myös Oscarilla, 
ja hän oli velkaantunut opiskelunsa aikana. Ensimmäisen polven ylioppilaiden tilannetta 
vaikeutti usein se, että opiskeluaikana jouduttiin monesti ottamaan velkaa, samoin sen 
jälkeen. Velanotto ei tosin ollut ylioppilaspiireissä mitenkään epätavallista ylempien 
luokkienkaan keskuudessa. Heillä oli kuitenkin takuumiehet velan kuittaamiseksi oman 
sukuverkoston sisällä, kun taas ensimmäisen polven ylioppilailta sellaiset yleensä 
puuttuivat. Velkaantunut Oscar pystyi hyödyntämään tulevan avioliittonsa kautta von 
Rehausenin suvun tukiverkostoa ja lainasi jo kihlausaikana Elinin äidiltä, Aurora von 
Rehausenilta, rahaa velkojensa kuittaamiseksi.932 Kyse on kohtuullisen suuresta 
summasta, 2000 markasta, joka vastasi tuolloin merimiespapin puolen vuoden palkkaa. 
Avioliitto saatettiin aloittaa yhä velkaisena, mutta velka oli nyt suvun sisäinen. Tilikirjat 
paljastavat kuitenkin, että Oscarilla oli ilmeisesti myös muuta velkaa, tai sitten hän ei 
Auroralta saamillaan rahoilla maksanut velkojaan pois heti, vaan käytti niitä muuhun.933 
Myöhemmin sukuun jouduttiin turvautumaan uudemmankin kerran; muutettaessa Hullista 
Kruunupyyhyn, jolloin Oscarin äiti vuorostaan lainasi perheelle rahaa.934 Elin ja Oscar – 
vaikka elivätkin niukasti papin palkalla - eivät siis tiukan paikan tullen olisi jääneet täysin 

 
930 Kjäldström Oscar Katharina Kjäldströmille 16.11.1881 
931 mm. järjestelee perheen asioita, järjestää rouvan hoitokotiin, auttaa vaihtamaan hoitokotia jne. Tallella on useita 
kirjeitä, joissa epäsuorasti pyydetään rahaa ja kerrotaan omasta huonosta rahatilanteesta mm. Hanna Nyström Oscar 
Kjäldströmille 14.6.1887;  Lovisa Renlund Oscar Kjäldströmille (ei päiväystä); Albin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 
5.12.1905; Therese Kjäldström Oscar Kjäldströmille 2.9.1936 
932 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 1.8.1882. 
933 Oscar lainannut 500mk Johan August Ramsaylta 21. 4.1880, maksettu vuonna 1888; Oscar lainannut 300fmk 
arkkitehti Sebastian Gripenbergiltä, Helsingissä 7.3. 1887. Lainasta maksettu 100 mk 18.11.1889 (yksityisarkisto, 
irralliset lainalaput) 
934 Kokonaisvelka 400 markkaa. Erika Wilhelmina Kjäldström Oscar Kjäldströmille 5.4.1892  Oscar Kjäldström Erika 
Kjäldströmille 17.1.1893; Oscar lainannut äidiltään Erika Kjäldströmiltä rahaa vuosien 1901-11 aikana, velka yhteensä 
7000 markkaa Oscar Kjäldström Erika Kjäldströmille 1.5.1911 (Kopie bok).Mistä leskiäiti sai niin paljon rahaa? 
Mahdollisesti hän vuorostaan lainasi rahat tyttäreltään Edith Sagulinilta.  
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vaille taloudellista tukea. Toisin kuin monella ensimmäisen polven ylioppilaalla, Oscarilla 
ja Elinillä oli olemassa laaja turvaverkko. 

Tarkasteltaessa hyväosaisuutta mikrotasolla Kjäldströmin ja von Rehausen -suvun kautta 
yllättävän moni aineellinen tai aineeton tukimekanismi saa kasvot isoäideistä.935 
Vanhempien lisäksi Elinin veljiltä olisi ollut mahdollista saada lainaa, samoin Oscarin 
sisarelta Edith de Pontilta, joka avioitui ensin de Pont ja leskeksi jäätyään Sagulin -
sukuihin, jotka olivat molemmat erittäin varakkaita. Avioliittonsa kautta Edithillä oli 
kolmen kartanon, Kosken, Sarjan ja Långsjön, joko osittainen tai täysi omistus. On 
mahdollista, että Edith lainasi rahaa äidilleen, joka puolestaan lainasi rahaa eteenpäin. Tätä 
voi tarkastella eräänlaisena suvun varallisuuden luomana hyväosaisuuden turvaverkkona, 
joka tarpeen tullen otti putoavan vastaan. Sama käytäntö oli ollut aatelisten keskuudessa 
satoja vuosia.936  Tutkimuksessani käy ilmi, ettei suku ole yksinomaan vertikaalinen, vaan 
myös horisontaalinen ilmiö: sedät, tädit, serkut, isosedät ja sukuun naidut muuttuivat 
osaksi sukua ja tukivat sekä kannustivat jäseniään tarpeen vaatiessa.937 Tätä järjestelmää 
vahvistettiin erilaisin kummiverkostoin, ja lasten nimeäminen suvun nimillä, vaikkapa 
isoäidin tai kummitädin kaimaksi, liitti heidät aineettomin sitein osaksi tätä kokonaisuutta.  

Bourdieun mukaan perhe on maailma, jossa taloudellisten todellisuuksien tavanomaiset 
lait eivät päde: sen ihanteena on vastikkeeton vaihto ja laskennan hengestä 
kieltäytyminen.938 Taustalla vaikutti ajatus paitsi yhteisestä intressistä, joka saattoi 
perustua tunnesiteeseen tai vaikka suvun maineen ylläpitämiseen, myös velvollisuuden 
tunto.939 Suvun jäsenen tukemisessa voi  nähdä myös aineelliseen ja aineettomaan 
vaihdantaan perustuvan ”give and take” -ajattelumallin, jossa antamalla jotain perheen tai 
suvun yhteisen edun eteen hyötyy pitkällä aikavälillä itsekin. Robert C. Ellicksonin 
mukaan perheen tai suvun sisäisessä lahjataloudessa pidettiin ainakin mentaalista 
kirjanpitoa siitä, kuka oli antanut ja saanut mitäkin, jotta prosessi olisi vastavuoroisesti 
tyydyttävää.940 Toisaalta vastalahja saattoi olla myös aineeton, tai se saatettiin kuitata 
mahdollisesti vasta vuosien päästä. Vastavuoroisuus ei ollut aina kahdenvälistä. Se saattoi 
liittyä yhteiseen autettavaan sukulaiseen, ja se saatettiin maksaa takaisin kolmannelle 
osapuolelle. Esimerkiksi nuorena naimattomana naisena Elin jätti palkkatyönsä ja lähti 
auttamaan isotätejään Weikkolan kartanoon. Voidaan ajatella, että tämä teko velvoitti 
Elinin veljiä tukemaan Elinin jälkikasvua tulevaisuudessa. Vastaavasti Aurora-äidin hoito 
jäi Anni-sisaren vastuulle, mikä todennäköisesti jätti kiitollisuudenvelkaa muille 

 
935 Kyseessä on pitkä jatkumo, johon tukee myös mm. Taina Saarenpään tutkimukset Saarenpää 2021, 32; 
Danielsbacka, Tanskanen 2021, 292302-303. 
936 Lagerstam 2007, 52-53; Gluschkoff 2008. 
937 Kuvaavaa on, että Josef lainasi kummisedältään Pehr von Rehausenilta ja Viktor von Rehausenilta , jonka luona 
viettänyt useita kesiä,  vanhempien tietämättäkin rahaa.; Toisin kuin Eiranen, näen sukupiirin ulottuvan vielä serkkuja 
kauemmaksi. Sukupiirin määrittelystä Eiranen 2021, 216. 
938 Bourdieu 1998, 118-119. 
939 Anu Lahtinen tarkastelee miten 1500-luvun aatelisperheiden sisäiset tunnesiteet näyttäytyivät taloudellisten 
kytkösten, perintöjen ja perintöriitojen kautta. Lahtinen 2021, 79, 81; Kotioja 2018, 34-35. 
940 Ellicksen 102-103. 
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sisaruksille, jotka todennäköisesti tukivat Annia taloudellisesti niin, ettei hänen tarvinnut 
äidin kuoltuakaan mennä töihin. Oma tutkimukseni von Rehausen-Kjäldström -suvusta 
kuitenkin osoittaa myös niin sanotusti pyyteettömiä lahjoja antoivat myös isovanhemmat 
tai kummisetä. Kaikkia lainattuja rahasummia ei välttämättä edes odotettu maksettavan 
takaisin. Lahjanannossa oli kyse myös suvun sisäisen läheisen suhteen ja luottamuksen 
osoituksesta.941 Toisaalta lahja saattoi olla myös vallankäytön väline, joka toi esiin suvun 
sisäisiä konflikteja. Kjäldströmien perheessä vanhempien taloudellinen avunanto ei ollut 
itsestään selvää, vaan sisälsi ehdon noudattaa vanhempien tahtoa, kuten myöhemmissä 
luvuissa käy ilmi Elinin ja Oscarin pojan Martinin uravalinnan suhteen. Robert C. 
Ellickson viittaa sanattomiin sopimuksiin ja sääntöihin, joita perheen sisällä odotettiin 
noudatettavan, esimerkiksi siihen, miten perheenjäsenen odotettiin toimivan 
tulevaisuudessa.942 Kun Elinin ja Oscarin kihlaus julkistettiin virallisesti toukokuun alussa 
1882 Perniön kirkkoherran Gustav Törnwallin (vanhempi) 943 toiveiden vastaisesti, hän 
katkaisi välinsä Eliniin. Kihlautuminen sukulaismiehen toiveiden vastaisesti merkitsi 
Elinin perheessä yhden tärkeän turvaverkon katkeamista. Kihlaus vaikutti myös Oscarin 
tulevaisuuden suunnitelmiin. Gustav Törnwall vanhempi oli nimittäin pedannut poikansa 
ystävälle Oscarille pappilastaan Perniön apupapin virkaa, mikä kariutui kihlaukseen.944 
Vasta vuonna 1886 Gustaf Törnwall leppyi ja ilmoitti, ettei enää vastusta, mikäli Oscar 
hakee virkaa Perniöstä.945 Ellickson puhuu eräänlaisesta lahjataloudesta, jossa annettuun 
lahjaan, esimerkiksi koulutukseen käytettävään rahaan, sisältyi ehto kouluttautua tiettyyn 
ammattiin. Mikäli tätä ehtoa Kjäldströmin suvussa ei noudatettu, myös rahahanat 
suljettiin.  

Sukuarkistossa on myös suuri määrä lasten kirjoittamia kirjeitä vanhemmilleen ja 
sukulaisilleen. Kirjeenvaihto oli tapa kasvattaa ja koulia lapsia. Kirjeenvaihdon kautta 
pidettiin yllä sekä ydinperheen sisäistä yhteyttä että laajempaa sukuyhteyttä, mutta myös 
opetettiin oikeanlaista säädylle sopivaa puhuttelutapaa ja kielenkäyttöä sekä vahvistettiin 
tiettyjä normeja ja rooleja ja luotiin ja välitettiin identiteettiä. Elin puuttuu lasten kirjeiden 
sisältöön ja oikeakielisyyteen korjaten ja ohjeistaen heitä omissa vastauskirjeissään. 
Kirjeenvaihtoa tarkastelleet tutkijat ovat esittäneet, että kyseessä on pitkä perinne, jonka 
kautta aateliston lapset ovat oppineet sosiaalisia käytänteitä.946 Elinin ja Oscarin 
perheeseen syntyi kuusi lasta Josef (1885), Martin (1887), Sylvia (1889), Johannes (1890), 
Elsie (1892) ja Ruth (1894). Sukuverkostoa käytettiin taloudellisen pääoman 

 
941 kts. Ellicksen. 2008, 107. 
942 Ellicksen 2008, 102-103. 
943 Huom. isä ja poika molemmat nimeltään Gustav Törnvall. 
944 Törnwall ei antanut Oscarin enää valmistella hänelle saarnoja entiseen tapaan, vaan siirsi velvollisuuden pojalleen 
Emilille.Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 2.6.1882. 
945.Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 9.8.1886; 15.8.1886; Gustav Törnwallin kirje Oscar Kjäldströmille, jossa hän 
kertoo seurakuntalaistensa toivovan Oscarin hakevan kappalaisen paikkaa L.G.W. Törnwall Oscar Kjäldströmillle 
6.8.1886. 

946 Sarasti-Wilenius Raija Kirjeen rooli lapsuudesta aikuisuuteen Kirjeet ja Historiantutkimus 114-134, 2011; Vainio-
Korhonen Kirsi Sisaruksia ja sukulaisia Kirjeet ja Historiantutkimus; Keravuori 2011,188;2011, 141-145; Lahtinen, 
Koskinen 2011, 84-85. 
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hyödyntämisessä hyväksi myös seuraavassa sukupolvessa. Samansuuntaisia havaintoja 
laajamittaisesta sukuverkostoon tukeutumisesta ovat tehneet tutkimuksissaan muun 
muassa Gluschoff, Vainio-Korhonen ja Ilmakunnas.947 Suvun jäsenten rahallinen 
tukeminen jatkui useassa polvessa. Suvun apu saattoi olla myös muuta kuin rahallista; 
esimerkiksi omien henkilökohtaisten suhteitten käyttämistä toisen hyväksi, suvun nuoren 
jäsenen majoittamista opiskelun ajaksi tai oman osaamisen, ammattitaidon ja hiljaisen 
tiedon siirtämistä sukupolvelta toiselle.  

Oscarin ja yleisemminkin pappien palkkojen arvioiminen ja vertailu on haastavaa, sillä 
palkkaus riippui paitsi papin työtehtävistä, myös seurakunnan sijainnista ja sen 
varallisuudesta, eikä papin asema kappalaisena tai kirkkoherrana välttämättä korreloinut 
suoraan palkkaan.948 Tutkin papin palkkausta A.J. Hornbergin vuonna 1873 kirjoittaman 
ja vuonna 1882 muutetun ja oikaistun Suomen evankelisluterilaisen papiston matrikkelin 
perusteella. Sen mukaan suuri osa papin palkasta koostuu luontaistuotteista, joista osan 
maksoi seurakunta ja osa tuli pappilan omilta pelloilta varsinaisen palkan ohella. Osan 
palkkaa muodostivat lisäksi erilaiset seurakuntalaisten pappilaan tekemät työsuoritteet tai 
palvelukset.949 Puhdasta tuloa eli rahaa ei välttämättä saatu lainkaan, vaan kaikki palkka 
maksettiin luontaistuotteina, tai puhdas tulo saattoi olla esimerkiksi vain muutama 
kymmenen markkaa.950 Tämä kosketti luonnollisesti enemmän apupappeja ja kappalaisia, 
mutta oli myös kirkkoherroja, jotka eivät saaneet mitään säännöllistä rahatuloa.951 Raha oli 
papeille tervetulleempaa kuin luontaistuotteet, joita oman käytön ohessa jouduttiin 
realisoimaan rahaksi. Luontaispalkan säilyttäminen oli hankalaa: markkinapäivää 
odotellessa saattoi kulua pitkä aika, eivätkä tuotteista välttämättä saatu odotettua 
summaa.952 Papin palkan suuruus vaihtelikin riippuen katovuosista, seurakunnan 
varallisuudesta tai muuttoliikkeestä.953 Luontaispalkan taustalla oli ajatus, että 
ihanteellinen pappila olisi pitkälti omavarainen.954  

 
947 Vainio-Korhonen 2012, 158-160; Ilmakunnas 2012, 359-365, 2011; Gluschoff 2008, 25-27,116, 141, 152-153, 170, 
339 
948 Varhaisemmasta palkkauksesta kts. Suolahti 1912; Suolahti 1919; 1800-luvun pappien huonosta taloudellisesta 
tilanteesta Björklund 1939, 146; Pastoraatti- ja palkkauseroista ”Palkkauserot ilmenivät räikeimmin samassa 
seurakunnassa toimineiden pappien, kirkkoherran sekä toisaalta kappalaisten ja apulaisten välillä” lisäksi kirkkoherrat 
eri paikkakunnilla olivat hyvin erilaisessa asemassa, erot jopa viisinkertaiset. Murtorinne 1992, 33-38; Heikkilä 2009, 
20-21. 
949 Riippuen siitä, missäpäin pappila sijaitsi, luontaiskorvaukset saattoivat vaihdella suurestikin: ne voitiin maksaa esim 
voissa, oravannahoissa, viljassa tai kalassa. Mitään keskimääräistä määrää ei myöskään oltu määritelty, vaan se oli 
pappilakohtainen. Tiedot Suomen evankelis-Luterilaisen paiston matrikkeli A.J. Hornbergin v. 1873 kirjottaman 
matrikkelin mukaan, muutokset ja oikaisut v. 1882 mukaan, Wennervirta 1885. 
950 Matrikkelissa ”puhtaan tulon ” ilmoittelukin hieman vaihteli, jotkut olivat ilmoittaneet puhtaaksi tuloksi myös 
viljatynnyrit, kuten Vahdo kappalaisen palkassa virkatalon puhas tulo arvioitiin 12 tynnyriksi ja 25 kapaksi viljaa 26, 
Suomen evankelis-Luterilaisen paiston Matrikkeli 1885. 
951 Matrikkelissa mainitaan lisäksi erikseen rahasumma, jonka pappi saa ”puhtaana rahana käteen” keskimäärin se 
vaihteli kirkkoherralla 100 mk-300 mk välillä, joissain tapauksissa enemmänkin, suurimmissa virkataloissa puhtaan 
tulon osuus saattoi olla jopa 4000 mk Suomen evankelis-Luterilaisen paiston Matrikkeli 1885. 
952.Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 19.12.1909; Heikkilä 2009, 42. 
953 Utsjoen kirkkoherran tulojen tulisi seurakunnalta olla noin 800-900 mk, mutta tulot olivat vuonna 1885 vähentyneet 
niin, että kirkkoherra saa seurakunnaltaan ainoastaan 100mk. Suomen evankelis-Luterilaisen paiston Matrikkeli 1885. 
954 Heikkilä 2009, 42. 
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1800-luvun lopulla papisto jakautui kahteen luokkaan: huonosti palkattuun alempaan 
papistoon ja hyväpalkkaisiin kirkkoherroihin, rovasteihin, tuomiorovasteihin ja piispoihin. 
Alemman papiston palkka oli riittämätön, etenkin kun huomioi, että papilla oli usein 
elätettävänään suuri perhe. Kun tähän lisää vielä pyrkimyksen ylläpitää edes jossain 
määrin säädynmukaista elintasoa, elettiin pappisperheissä usein jatkuvasti taloudellisessa 
kurimuksessa. Oscar toimi hyvin erilaisissa pappistehtävissä: ensin merimiespappina 
Hullissa vuosina 1883-1891, sen jälkeen Uudessakaarlepyyssä maalaispappilassa vuosina 
1891-1896, sitten sairaalapastorina Helsingissä vuosina 1896-1899, Porvoossa 
kappalaisena vuosina 1899-1914, ja kirkkoherrana Inkoossa vuodesta 1914 Oscarin 
eläköitymiseen saakka eli vuoteen 1950, jolloin hän oli 94-vuotias. Pelkkää rahapalkkaa 
Oscar sai toimiessaan merimiespappina ja sairaalapastorina. Muissa tehtävissä hänen 
palkkansa oli ainakin osin kytkeytynyt luontaiskorvauksiin. Vasta Inkooseen 
kirkkoherraksi saapuessaan 1914 Oscarin palkka kohosi. Tuolloin Oscar oli jo yli 60-
vuotias; Inkoon rovastiksi hän tuli nimitetyksi vasta 1919.  

Oscar lähti tehtäväänsä merimiespapiksi suoraan pappisvihkimyksensä jälkeen vuonna 
1883. Palkka oli vain 4500 markkaa vuodessa. Sen lisäksi Merimiesseura kustansi 
merimiespapin ja hänen perheensä matkan sekä myönsi 1000 markkaa korotonta lainaa 
kodin perustamista varten.955 Ilmeisesti pienen palkan syy oli se, että tehtävään valitun 
nuoren papin oletettiin viettävän merimiespappina vain jonkin aikaa ennen kuin perhe 
kasvaa suuremmaksi. Palkkaa tosin nostettiin jonkin verran myöhemmin956, mutta yksi 
suuri syy Elinin ja Oscarin paluuseen kotimaahan oli kasvanut perhe ja palkan 
riittämättömyys paikallisiin asumis- ja elämiskuluihin.957 Oscarin velkakirjeistä ilmenee, 
että papin perhe eli lähes jatkuvassa rahapulassa. Maalaispappiloissa Kruunupyyssä, 
Porvoossa ja Inkoossa kukkaroa kiristi nimenomaan se, että osa palkasta maksettiin 
luontaistuotteina.958 Lähteistäni ei myöskään löydy kuin muutama maininta siitä, että 
luontaistuotteita olisi myyty torilla. Todennäköisesti ruuan suhteen ylijäämää ei paljoa 
jäänyt. Vuodet Uudessakaarlepyyssä maalaiskappalaisena muodostuivatkin taloudellisesti 
tiukoiksi. Tästä viisastuneena Oscar vuokrasi Inkoon pappilan pellot ulkopuoliselle ja sai 
niistä säännöllistä vuokratuloa. 959 

Tilanne ei juurikaan helpottunut, vaikka seuraavassa pestissään Helsingin 
sairaalapastorina Oscar sai jälleen rahapalkkaa. Sairaalapastorin palkka oli 5000 mk 
vuodessa.  Vuonna 1898 Oscar kirjoitti ”Keisarille Suuriruhtinaalle” kirjeen, jossa anoi 
vuosipalkkaansa 1500 markan korotusta. Perusteluissaan hän kertoi, ettei nykyinen palkka 
riittänyt perheen menoihin ja asumiskustannuksiin. Sairaalapastorilla ei ollut omaa 

 
955 Merimiehen Ystävä 1882 N.O 6. 
956 Kjälströmin palkka oli alussa 180 puntaa, se korotettiin myöhemmin 210 puntaan.  
957 Kjäldström Elin Lefnadsminnen; Elinkustannukset ja asuminen olivat Englannissa kalliimpaa kuin kotimaassa. 
Merimiespappien huonosta taloudellisesta tilanteesta kertoo mm. se, että vapaaehtoiset ompelivat Herman Snellmanille 
uudet vaatteet. Myös papeille –ilmeisen kovaan tarpeeseen- annettiin jouluna lahjoja: villasukkia, papinkauluksia ym. 
Oscar Kjäldströmiltä Elin Kjäldströmille 30.5.1884. 
958 Porvoon Kappalaisen saatavat vuodelta 1.5.1911-1.5.1912 (Kopie bok). 
959 Vuokraluonnostelma: joko vuokralainen maksaa vuodessa 3000mk tai sen voi suorittaa luonnossa Kopie bok 1914 
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nimettyä pappilaa, vaan hän asui normaaliasunnossa vuokralla omakustanteisesti.960 Hän 
mainitsee hakeneensa lisätuloja muun  muassa opettamalla uskontoa Suomalaisen 
Tyttökoulun neljännelle luokalle lukuvuonna 1894-1895.961 Sairaalan ulkopuoliseen 
seurakuntatyöhön Oscar kirjoittaa jääneen liian vähän aikaa, joten sairaalan ulkopuoliset 
tulot esim. vihkimiskorvaukset ovat jääneet osin sen tähden pieniksi; kahden vuoden ajalta 
niitä on kertynyt ainoastaan 176 mk 25 penniä.962 Todennäköisesti myös yleisissä 
sairaaloissa hoidettavan seurakunnan varallisuus oli sen verran heikko, ettei Oscar 
välittänyt pyytää heiltä eri toimituksiin kuuluvia korvauksia. Vastauksena anomukseen 
Oscarin palkka nousi 1.1.1898 alkaen pyydettyyn 6500 mk vuodessa963 Oscarin siirryttyä 
Porvooseen maalaisseurakunnan kappalaiseksi hän sai palkkansa jälleen luontaistuotteina. 
Oscarin talouskirjanpitoa tarkastellessa käy selväksi, että osa pappilan saatavista jäi aina 
saamatta.964 Kyse ei ollut välttämättä seurakuntalaisen vähävaraisuudesta. Oscarin 
velkakirjasta nimittäin käy ilmi, että suurimmat rästit oli paikallisen kartanon 
omistajalla.965 Verrattuna Helsinkiin Porvoossa taloudellinen tilanne kuitenkin hieman 
helpotti, mutta lasten kasvaessa riittämättömästä palkasta kertoo se, että Porvoossa 
kappalaisena toimiessaan 1909 Oscar otti lisätöinä notaarintyötä, josta maksettiin 
rahapalkkaa. Tähän työhön pätevöittivät hänen aiemmat juridiikan opintonsa. Myös Elin 
osallistui tuolloin työpanoksellaan perheen talouden parantamiseen; hän antoi 
englannintunteja Porvoossa ystävilleen rouva Gyllenbergille ja tohtorinna Pajulalle. 
Lasten saamat stipendit tai lahjarahat otettiin tarpeen tullen perheen yhteiseen käyttöön.966 
Oscar teki papin työnsä ohessa paljon ylimääräistä työtä, josta ei ole jäänyt tietoa, 
maksettiinko siitä. Tällaisia ovat esimerkiksi Porvoossa Söderströmin kirjapainolla pidetyt 
hartaushetket. Muutamassa kirjeessään Elin erikseen pyytää miestään ottamaan maksua 
tekemistään ylimääräisistä töistä.967 Perheen taloudellinen tilanne kohentui hieman Inkoon 
vuosina lasten aikuistuttua ja kirkkoherran viran parantuneen palkan myötä. Toisaalta 
Inkoon vuosina perheen pojan Josefin  mittava velkaantuminen968, tämän ja Elinin pitkät 
oleskelut kalliissa yksityisparantoloissa969 sekä Martin-pojan lesken Gerda Kjäldströmin ja 
lastenlasten taloudellinen tukeminen verottivat rankasti perheen taloutta vuonna 1910-20 
luvuilla.970 Tilannetta helpotti tosin se, että 1910-luvun jälkipuoliskolla ja 1920-luvulla 

 
960 Joidenkin kaupungissa työskentelevien mm. varuskunta, vankila tms. pappien palkkaan kuului erillinen 
”hyyryraha”, joillain oli myös osoitettu asunto, johon saattoi muuttaa tai laittaa asunto vuokralle ja saada sen 
rahat.Matrikkeli 1885. 
961 LOK työtodistus 1894-95, allekirjoittajana Ottilia Stenbäck. 
962 Anomus palkankorotuksesta –ilman päiväystä, oma kopio?- oletettavasti vuodelta 1897 
963 Vastaus palkankorotusanomukseen vuonna 1898. 
964 Porvoon Kappalaisen saatavat vuodelta 1.5.1911-1.5.1912 (Kopie bok). 
965 Saatavia yhteensä yht.181,60, joista Boije af Gennäs velkaa 111, 78 mk. Porvoon maalaiskunnan kappalaisen 
saatavat vuodelta 1.5.1911-1.5.1912 (Kopiebok), 
966 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 19.7.1904. 
967 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 5.5. 1901. 
968 Kopiebok 1911-13 ; Kopiebok 1915-17 lainakirjat, muistiinpanot, talletetut kuitit ja velkakirjat.  
969 Oscar Kjäldström Elli Heikinheimolle 25.10.1920. Parantolamaksut: Maksuerä 666mk Koko maksu 2450, LOK 
laskuja 
970 Oscar uusinut 7000 mk lainan äidiltään 11.6.1911; Oscar 1000 mk velkansa. LOK Kopiebok 1911 
Tuomiokapitulin säätiöstä/ Domkapitetes fonden, otettu 1905, Inkoo 7.1.1915. 
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myös perheen aikuistuneet pojat osallistuivat edellä mainittuihin kuluihin taloutensa 
sallimissa rajoissa.971 Palkka ei ollut Kjäldströmin perheessä yksityisasia: Oscar ja Elin 
sopivat jo kihlausaikanaan puhuvansa avoimesti rahatilanteesta toisilleen.972 Oscarin 
palkan tiesi myös Elinin lähisuku. Myöhemmin lasten aikuistuttua myös heidän palkkansa 
kerrottiin avoimesti toisille perheen jäsenille. 

Kuriositeettina pappien palkkauksesta kerrottakoon vielä pieni episodi Oscarin viimeisiltä 
vuosilta, jolloin hän oli hoitanut papin tehtäviä yli 60 vuotta. Oscar on säilyttänyt 
kirkkohallituksen 22.6.1947 päiväämän kirjeen, jossa on kielteinen vastaus hänen 
palkankorotuspyyntöönsä. Oscar on tässä vaiheessa 90-vuotias rovasti, ja hän oli anonut 
ikälisää, jota hänen työvuosien perusteella kuuluisikin saada. Hänelle oli kuitenkin 
maksettu maksimivuodet, koska ei ole oletettu kirkkoherran tehtäviä hoidettavan enää 
tietyn iän jälkeen. Oscarin työvuosien, yhä jatkuvan työn ja iän puolesta ikälisää olisi 
pitäisi kertyä lisää, mutta kirjeen mukaan ilman lakimuutosta sen maksaminen oli 
mahdotonta. Kuollessaan 97-vuotiaana vuonna 1955 hän oli Suomen vanhin pappi 
takanaan 67 vuoden elämäntyö. 

 

2.2.2. Pappilat: ääripäästä toiseen  

Tarkasteltaessa pappisperheen elämäntavan aineellisia ehtoja kytkeytyvät palkkaus ja 
pappilat voimakkaasti yhteen. Oscar ja Elin työskentelivät viidessä eri paikassa ja 
monessa hyvin eri tyylisissä pappilassa, joissa myös heidän elämäntapansa vaihteli 
suuresti. Perheen sisäisessä aikakäsityksessä ajat eri pappiloissa toimivat ikään kuin 
paikkoina ”eri elämille”.973 Toisin kuin yleensä pappisperheillä, Elinin ja Oscarin kaikki 
kodit eivät olleet perinteisiä pappiloita, vaan osa niistä oli aivan tavallisia asuntoja. 
Kjäldströmien eri pappiloita koskeva tarkasteluni osoittaa, että erot perinteisten 
pappiloiden välille eivät niinkään muodostuneet asuntojen koosta vaan pikemminkin 
elämäntavasta; oliko kyseessä kaupunkikoti, maalaispappila vai jotain siltä väliltä? 
Urbaaneimmat asuinpaikat olivat kodit Helsingissä ja Hullissa. Näissä asunnoissa ei ollut 
pihaa lainkaan tai vain pieni piha, jossa ei viljelty mitään. Pappilat Porvoossa ja Inkoossa 
puolestaan sijoittuivat kirkonkylän ja kaupungin laitamille, ja niissä oli puutarha, jonka 
antimia saatettiin käyttää myös ruokatalouden hyväksi. Nimestään huolimatta Porvoon 
maalaisseurakunnan kappalaisen talo ei ollut varsinainen virkatalo eikä siihen matrikkelin 
mukaan kuulunut omia maita. Inkoossa pappilaan kuului viljelymaita, jotka Oscar tosin oli 

 
971 1810-luvulla sekä Martin että Johannes Kjäldström osallistuivat veljensä velkojen takaisinmaksuun sekä avustivat 
rahallisesti  tämän parantolavierailuja, pääosa kustannuksista lankesi kuitenkin perheen isän Oscar Kjäldströmin 
harteille. Johannes Kjäldströmin, Martin Kjäldströmin ja Oscar kjäldströmin kirjeenvaihto 1916-1925; LOK Tilikirjat;  
LOK Kopiebok I-II 
972 Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 13.6.1882; Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 23.6.1882; Oscar 
Kjäldström Elin von Rehausenille 6.7.1882. 
973 Jalagin 2014, 128-129. 
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antanut vuokralle osin rahaa, osin viljaa vastaan.974 Maalaismaisin Oscarin virka-
asunnoista oli kappalaisentalo Uudessakaarlepyyssä. Siellä perheellä oli viljeltävänä omaa 
peltoa, niitty ja metsää. Torppia oli yksi, ja se teki pappilalle 30 päivätyötä pappilan 
ruuassa. Lisäksi oli hevosia, lehmiä ja lampaita.975  Puhdasta tuloa Oscar sai 400 mk ja 
osan palkasta muodostui  luontaistuotteista. 976 

Elinin ja Oscarin elämäntapa ja resurssit vaihtelivat huomattavasti riippuen siitä, missä 
Oscar työskenteli. Heidän pappisperheen elämäntapansa oli pappilasta riippuen välillä 
ulkoisilta puitteiltaan lähempänä talonpoikaista tai jopa työväen elämisen tasoa, välillä 
taas porvarillisen prameaa. Ylellisin asunto oli Hullissa hienostoalueella sijainnut 
kymmenhuoneinen kaupunkikoti. Todennäköisimmin kyseinen asunto muistutti ulkoisilta 
puitteiltaan eniten aateliston kotia, ja siten elämisen tasoa, johon Elin oli lapsuuden 
perheessään tottunut. Asunto oli kuitenkin lopulta liian kallis, joten he muuttivat vielä 
kahdesti tilaviin mutta vähemmän hulppeisiin asuntoihin hyvämaineisiin Withamin ja 
Holbournen kaupunginosiin.(LIITE 30) 

Muutto Suomeen Hullin vuosien jälkeen merkitsi täydellistä elämäntavan muutosta. Oscar 
ja Elin muuttivat suuresta kaupungista maaseudulle pieneen yhteisöön, ja heidän elämisen 
tasonsa romahti täysin. Perhe asettui pieneen Uudessakaarlepyyssä sijaitsevaan Lill-
Ollaksen kappalaisentaloon vuoisiksi 1891-1896. Englannissa he olivat asuneet 
kaupunkiasunnossa, jossa oli juokseva vesi ja sähkö. Kappalaisentalo sijoittui joen äärelle 
kolme kilometriä kaupungin keskustasta eikä siinä olut mitään mukavuuksia. Vaatimaton 
ja nukkavieru pappilarakennus itsessään ei vastannut Elinin käsitystä ihanteellisesta 
pappilasta, vaikka kokonsa puolesta vastasikin keskivertoa kappalaisen asuntoa.977 
Pappilassa oli neljä pientä huonetta ja keittiö, halli ja kaksi vinttihuonetta, joista toinen 
toimi lasten makuukammarina ja toista he pitivät tyhjillään matkustavaisten varalta. Lill-
Ollaksen kappalaisen talo olikin kaikista Kjäldströmien asuttamista pappiloista pienin. 
Kappalaisentalossa asuessaan Kjäldströmit olivat maanviljelijäpappeja, joskin siellä 
raskaimmista töistä vastasivat rengit ja piiat sekä torppari.”978. Maalaispappilassa oli 
ruokittavana päivittäin peräti 16 henkeä, minkä lisäksi talon tuli tarjota säädynmukaista 
apetta paikkakunnalla vieraileville ja pappilassa yöpyville matkustavaisille. Lähdettyään 
Uudestakaarlepyystä Elin ei halunnut muuttaa enää maalaispappilaan.979 Muistelmiinsa 
hän kirjoitti, ettei ollut sydämeltään maanviljelijä. (LIITE 31) 

Ero Hullin ja Helsingin kaupunkikotien välillä oli myös suuri. Hullissa Kjäldströmeillä oli 
kolmikerroksinen kymmenen huoneen asunto hienostoalueella, Helsingissä vaatimattomia 

 
974 Kopiebok LOK 1900-1914 
975 Eläinten määrä vuonna 1885 4 hevosta, 12 lehmää ja 30 lammasta. Suomen evankelis-luterilaisen piston Matrikkeli 
1885, 174 
976 kuten 110 triä [tynnyriä] viljaa, 25 leiv.[leiviskää] voita, 300 juustoa, pikkutuloja maalta ja kaupungista yhteensä 
600m [mk] sekä 300 päivätyötuntia) Matrikkeli 1885, 175. 
977 Knapas 2009, 49-52, 65-68. 
978 Matrikkeli 1885. 
979 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 10.6.1896 
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pikkukoteja: Yrjönkatu 5:ssä, Fredrikinkatu 14:ssä ja Kasarminkatu 1:ssä. Viimeinen koti 
Villa Allkärrissä, sijoittui silloisen kaupungin laitamille, Leppäsuolle. Koti Fredrikinkatu 
14:ssä sijoittui pahamaineiselle ja rauhattomalle seudulle, lähelle Antipoffin taloa ja 
Langenneiden naisten kotia. Yrjönkadun asunto sijoittui paremmalle alueelle, mutta sen 
viereisessä talossa toimi London-niminen bordelli.980 Muutto Uudestakaarlepyystä 
Helsinkiin ei tarkoittanut parannusta elintasoon, pikemminkin päinvastoin. (LIITE 32) 

Erot elämäntavassa liittyvät myös siihen, miten julkisia tai yksityisiä eri pappilat olivat. 
Toki käsitteiden yksityinen ja julkinen kanssa operoitaessa on huomioitava, että 
aikalaiskontekstissa ne ymmärrettiin mahdollisesti eri tavoin kuin miten me käsitteet 
ymmärrämme. Koti saatettiin esimerkiksi ymmärtää yksityiseksi, vaikka siellä asui 
palvelusväkeä. Hullissa vuosina 1883-1886 Kjäldströmit päättivät poikkeuksellisesti 
perustaa kirkko- ja lukusalitilat kolmikerroksisen kotinsa yhteyteen osoitteeseen Charlotte 
Street 15, joka sijaitsi lähellä telakoita, laivoja ja kapakoita. Asunto oli kodin, 
rukoushuoneen ja seurakuntasalin yhdistelmä. Se oli kaikista pappiloista julkisin, ja raja 
yksityisen ja julkisen välillä oli siellä käytännössä olematon. Oscarin 
merimiespappivuosina rajanveto yksityisen elämän ja työn välille oli häilyvää. Yleensä 
auttajan ja autettavan välinen suhde rajautui normaalista arkielämästä erilleen auttamisen 
ollessa ikään kuin ”retki toiseen maailmaan”. Aloittaessaan kristillisen työn Helsingissä 
Antipoffin koulussa tai vankilassa, Kurjien kappelissa tai Langenneiden naisten talossa, 
Elin ja Oscar olivat niissä käyntien jälkeen palanneet omaan turvattuun kotiinsa. Charlotte 
Streetillä koti ja työ yhdistyivät uudella tavalla. Elin kuvittaa muistelmissaan, miten 
auttaminen muodostui osaksi kotielämää. Hullin kodissaan he majoittivat pitkiäkin aikoja 
omia maamiehiään sekä eri maista Hulliin saapuneita väsyneitä matkaajia, joita he 
auttoivat myös käytännön asioissa.981 Avatessaan kotinsa näiden lisäksi myös 
merimiehille Kjäldströmit päästivät autettavat lähemmäksi kuin muut merimiespastorit. 
Oscar ja Elin olivat käytännössä aina töissä, sillä saman katon alla oli jatkuvasti 
merimiehiä joko lukusalissa tai apua pyytämässä.982 Elinin kaltaisen aatelisen, 
eristäytynyttä elämää eläneen naisen ei ollut helppo sopeutua elämään yhdessä 
merimiesten kanssa, vaikka pariskunta optimistisesti oli toivonut näin tapahtuvan.  Elinillä 
oli toki jonkin verran kokemusta Kurjien kappelin kautta myös laitapuolen varjoisien 
kujien elämästä, mutta siihen, että alkoholisoituneet, välillä aggressiivisesti käyttäytyvät 
miehet, joskus prostituoitu käsipuolessaan kolkuttivat hänen kotiovelleen puolenyön 
aikaan, ei Elinkään ollut varautunut. Turvattomuuden tunnetta lisäsi se, että Oscarin 
matkustellessa vieraissa satamissa Elin oli monesti yksin kotona lasten ja palvelustyttöjen 
kanssa. Etenkin myöhään iltaisin Oscarin ollessa matkoilla Elin tunsi välillä pelkoa 
jäädessään yksin merimiesten ja palvelustyttöjen kanssa. Neljän vuoden yhteiselon jälkeen 

 
980 Bordelleja mm. Iso-Roobertinkadulla, Uudenmaankadulla ja mm. Yrjönkatu 3:ssa. Pieniä bordelleja saattoi olla  
myös ns. hyvissä osoitteissa. 
Kjäldström Elin Lefnadsminnen I häfte 1919. 
982 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 31.8.1886. 
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1887 syksyllä perhe muutti Charlottestreetiltä uuteen osoitteeseen ja kirkko ja lukusali 
muuttivat uudelle paikalle Hullin telakka- ja tokka-alueelle. Hullissa sijainneet 
myöhemmät kodit vuosina 1886-1891 olivat pääosin yksityisiä, joskin Elin ja Oscar 
majoittivat näihin koteihinsa jatkuvasti matkustavaisia, opiskelijoita, sukulaisia, ystäviä ja 
myös avun tarpeessa olevia. Esimerkiksi vuonna 1887 Alexandra Gripenberg asui heillä 
useita viikkoja.983 Myös Kruunupyyn, Porvoon ja Inkoon pappilat toimivat eräänlaisina 
majataloina, joka ottivat vastaan vieraita läheltä ja kaukaa. Kirjeessään tyttärelleen Elin 
kirjoittaa lievästi huvittuneena, miten aamujunalla saapunut ennestään tuntematon pastori 
Mellberg ilmestyi ennalta ilmoittamatta Porvoon pappilan portille ja kysyi: ”missä täällä 
voi yöpyä.” Mellberg oli menossa metodistien konferenssiin, joka kesti lauantaista 
keskiviikkoon, ja oletti asuvansa sen ajan täysihoidossa Kjäldströmeillä.984 Lisäksi 
pappilassa majoitettiin apupappeja, lasten ystäviä, tuttavantuttavia ja ventovieraitakin 
pitkiä ajanjaksoja. Vieraille oli varattu kaikissa pappiloissa oma erillinen huone, jopa 
Kruunupyyn pikkupappilassakin, vaikka tiloja olisi tarvittu lasten tai palvelusväen 
käyttöön. Ainoastaan Helsingin kaupunkikodit (1896-1899) olivat täysin yksityisiä. Osa 
Helsingin ajan kodeista oli Elinin muistelmien mukaan niin vaatimattomia, että Elin koki, 
ettei voinut kutsua sinne edes vieraita kylään eivätkä seurakuntalaiset tavanneet siellä 
pappia, vaan Oscar meni aina seurakuntalaisen luo.  

Myös pappila sekä julkisena että yksityisenä tilana oli poikkeuksellinen verrattuna 
moneen muuhun kotiin.  Pappila ei kotina ollut pysyvä, yksityinen eikä oma, vaan se 
enemmän tai vähemmän kuului seurakunnalle. Jopa osa kodin kalusteista oli valmiina, 
inventaariokalusteina. Pappila ei ollut yksinomaan papin perheen valtakunta, vaan myös 
seurakuntalaiset saattoivat kokea sen omakseen. Tähän kytkeytyi monia tunnepitoisia 
ylisukupolvisia omistajuuden elementtejä, jotka saattoivat liittyä vaikkapa pappilan 
rakennusprosessiin, johon seurakuntalaiset monesti olivat osallistuneet.985 Elin muisteli 
Uudenkaarlepyyn seurakuntalaisten pitäneen pappilaa kuin kotinaan, jonka ovet olivat 
heille avoinna, mihin vuorokauden aikaan tahansa. Kun uskovaisella pohjalaisella oli 
jotain sydämellään, matkasi hän heti pastorinsa luokse odottamatta sunnuntain saarnan 
jälkeistä virallista keskustelutuokiota. Mikäli Oscarilla ei ollut aikaa, hän lähetti 
seurakuntalaiset Elinin luokse. Tässä näkee selkeän eron aiempiin pappisdynastioiden 
hallitsemiin pappiloihin, jotka Oravalan mukaan olivat kartanoiden tapaan olleet 
”suljettuja piirejä”, kun herännäispappiloiden myötä ”herännäispappilat ja pappiskodit 
tulivat avoimiksi kaikelle kansalle ja mieluisiksi käymäpaikoiksi”. Oravalan mukaan 

 
983  Tuulion mukaan 16 viikkoa Tuulio 1959, 106-107; Todellisuudessa kyse oli lyhyemmästä ajasta, puolestatoista 
kuukaudesta Alexandra Gripenbergin matkapäiväkirja ja kirjeenvaihto 1887, SKS 
984 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 7.3.1913 
985 Pappila oli rakennettu seurakuntalaisten toimesta ja pappilaan saattoi liittyä seurakuntalaisilla muistoja 
ylisukupolvisia muistoja.  Vrt Rossin ajatus ”omistajuudesta”, joka kytkeytyy tekijyyteen Rossi 2010214-249; Suomen 
Evankelis-luterilaisen papiston Matrikkeli 1885. 
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heränneiden pappilat rohkaisivat riisutulla olemuksellaan ja isäntäväen tapojen 
yksinkertaisuudella myös talonpoikia astumaan pappilaan sisälle.986  

Pappila sanana tuo mieleen tietynlaisen rakennuksen; sen arkkitehtuuri oli tunnistettavaa. 
Arkkitehtuuristen yksityiskohtien kautta se jakautui julkiseen ja yksityiseen sekä 
herrasväen ja seurakuntaväen ja palvelusväen tiloihin. Tiloihin kytkeytyy myös valta ja 
hierarkia.987 Suurien virkatalojen pappiloissa oli usein kolme ovea. Yksi johti kansliaan, 
toinen keittiöön ja kolmas eteiseen ja saliin: keittiöön (palvelusväelle) oli omansa, 
kirkkoherran kansliaan asioivaan tuleville omansa ja sitten oli pääsisäänkäynti talonväelle 
ja heidän vierailleen. Näissä näkyi säätyerottelu: useimmiten pääsisäänkäynti oli muita 
komeampi, ja kansliaan ja keittiöön kuljettiin arkisemmin talon sivusta tai 
vaatimattomasta sisäänkäynnistä, kuten vaikkapa Porvoon kappalaisen talossa, mutta 
joissain pappiloissa tilanne oli ratkaistu kolmella identtisellä sisäänkäynnillä. Asioidessaan 
kirkkoherran luona seurakuntalainen käytti kanslian sisäänkäyntiä, eikä maalaisrahvas 
uskaltanut käyttää pääsisäänkäyntiä muutenkaan.988 Monet näistä säännöistä olivat 
”kirjoittamattomia”, mutta niitä väärin käyttänyttä epäilemättä oikaistiin, jos ei 
kirkkoherran itsensä, niin ainakin palvelusväen toimesta. Säätyerottelu ulottui joka 
paikkaan: myös pappiloiden ulkokäymälöissä oli eriytetty palvelusväen ja herrasväen 
puoli.989 Pappila-arkkitehtuurissa eriytettiin yksityiset tilat julkisista. Tiloista julkisin oli 
papin kanslia, jonne kuka tahansa seurakuntalainen saattoi piipahtaa käymään oikeastaan 
mihin aikaan tahansa. Kanslia ei ollut pappilan julkinen, vaan sellainen oli myös pappilan 
sali, jossa pidettiin ompeluseuran kokouksia ja pyhäkoulua, ja jonne seurakuntalaiset 
saattoivat kokoontua kirkkokahveille tai rukoustilaisuuteen. Pappilan keittiö taas oli 
puolijulkista tilaa. Siellä työskenteli palvelusväki. Yksityisyys korreloi suoraan asunnon 
kokoon. Pienessä kappalaisentalossa Uudessakaarlepyyssä rajanveto oman yksityisen tilan 
palvelusväen ja vieraille varattujen tilojen välille oli vaikeaa, Porvoon kappalaisen talo ja 
Inkoon pappila olivat puolestaan suurempia, ja niissä yksityisyyden määrä oli osin 
säädeltävissä. (LIITE 33 LIITE 34) 

 

2.2.3. Habitus ja kulutus 

Bourdieu ymmärtää elämäntavan olevan habituksen sekä erilaisten erottelujen, 
luokittelujen ja maun lopputulos.990 Tutkiessani elämäntapaa lähden habituksen 
tarkastelusta: miten se Kjäldströmin perheessä luotiin, mitä Oscar ja Elin arvostivat ja 
mihin he itsensä määrittivät. Habitus näyttäytyy Bourdieun mukaan aineettomassa ja 
aineellisessa omaisuudessa, kaikessa millä ihminen ympäröi itsensä: asunnossa, vaatteissa, 
huonekaluissa, käyttöesineissä ja kirjoissa sekä  siinä mitä, hän tekee, mitä harrastaa ja 

 
986 Oravala 1934, 89; Storgårds 2009, 69 
987 Savolainen 2017, 24. 
988 Rakennusten sisäänrakennetuista valta-assosisaatioista kts. Boddice 2018, 169-171; Storgårds 2009, 68-69 
989 Herralan ulkokäymälässä herrasväen puoli ja palvelusväen puoli Koskimies-Envall 2016, 135; Storgårds 2009, 38 
990 Bourdieu erityisesti taulukko.1984, 171-172. 
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miten viettää vapaa-aikaansa. Maku, kyky omaksua, arvostaa ja arvottaa tiettyjä asioita -
joko materiaalisia tai symbolisia- toimii Bourdieun mukaan elämäntavan perustana.991 
Kulutuksen tutkiminen on välttämätöntä elämäntavan ymmärtämiseksi, sillä sen avulla 
päästään käsiksi myös ristiriitaisuuksiin ihanteen ja todellisuuden välillä. 992 

Esineiden, hyödykkeiden ja kuluttamisen tutkimus kertovat olennaisia piirteitä 
elämäntavasta ja arvomaailmasta.993  Kulutuksen kautta viestitään ympäristölle omista 
arvoista ja erottaudutaan muista.994 Bourdieun mukaan luokkia erottaa myös kuluttamisen 
priorisointi: kulutetaanko tarpeeseen vai luksukseen.995  Riippuen siitä, mihin luokkaan 
sattuu syntymään, tarve ja luksus määritellään eri tavoin.996 Se, minkä Elin mielsi 
taustansa kautta normaalina, näyttäytyi Oscarille ja hänen äidilleen ylellisyytenä. 
Periaatteessa avioliiton ihanteena säätyläispiireissä oli se, että mies pystyisi tarjoamaan 
vaimolleen sellaisen elämäntavan, johon tämä oli lapsuudenkodissaan tottunut. 
Kjäldströmin pappiperheen elämän ulkoiset puitteet kuten asunto ja asuinympäristö olivat 
huomattavasti vaatimattomampia kuin mihin Elin oli tottunut. Jo kihlausaikanaan Elin 
vakuuttaa miehelleen, ettei tule kaipaamaan oman lapsuudenkotinsa ylellisyyttä. Samassa 
lauseessa hän kuitenkin tarkentaa, ettei toki ajattele heidän tulevan kotinsa olevan missään 
nimessä liian vähäinen.997  Tässä nostankin esiin ristiriidan ensimmäisten Elinin 
valitsemien Hullin ylellisten kotien ja vaatimattoman merimiespapin imagon välillä.998 
Kun Merimieslähetysseura ei suostunut maksamaan Hullin ylellisen asunnon vuokraa, 
keräsi Elin rahat siihen muulla tavoin. Hullin vuosina perhe kulutti myös 
ylellisyystavaroihin enemmän, ja heillä oli palvelusväkeä suhteessa lapsimäärään 
enemmän kuin myöhempinä vuosina.999 Bourdieun mukaan kuluttamistarpeet ovat 
kasvatuksen ja koulutuksen tulosta: ne pohjautuvat kouluttautumisen mukanaan tuomaan 
asemaan, mutta myös kodin antamaan malliin.1000 Bourdieu kiinnittää myös huomiota 
siihen, miten suhtautuminen esineisiin vaihtelee luokan ja taustan mukaan1001 Se, mihin 
esineisiin kulutetaan, kertoo myös kuluttajasta. Esineitten kautta eroa saatettiin tehdä 
myös saman ryhmän sisällä.1002 

 
991 Bourdieu 1984. 174. 
992 Riello, Gerritsen 2015, 4-5. 
993 Kuluttamisesta mm. Gerritsen, Riello 2015, 5; O’Connor 2015, 80; Ilmakunnas 2011; Ilmakunas 2016, 87-160. 
994 Charpy 2015, l 211. 
995 Bourdieun mukaan työväenluokka kulutti nimenomaan tarpeeseen. Heidän habituksensa pohjautuu välttämättömän 
tarpeen täyttämiselle. Bourdieu 1984, n 177, 373-375. 
996 Ijäs 2020, 409. 
997 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 6.7.1882. 
998 Merimiespappien huonosta taloudellisesta tilanteesta kertoo mm. se, että vapaaehtoiset ompelivat toiselle 
merimiespastorille, Herman Snellmanille uudet vaatteet ja  merimiesten ohessa, myös papeille –ilmeisen kovaan 
tarpeeseen- annettiin jouluna lahjoja: villasukkia, papinkauluksia ym.  
999 Tällä viittaan sisäpalvelijoihin, luen pois maalaispappilan rengit ja piiat..Tilikirja Kjäldström Elin; Päiväkirja 
Kjäldström Elin 1885-1887. 
1000 erityisesti Bourdieu painottaa sosiaalisen taustan merkitystä, Bourdieu 1984,1,16. 
1001 Bourdieu Distinction 1984, 274-278, kts taulukko 262. 
1002 Kuluttamisesta Appandurai 30-32, 46-48, 1986; Vaikka joskus säätyläisen asema ja varallisuus saattoi olla 
heikompi kuin varakkaan talonpojan, saattoi säätyläisen esineiden laadusta aavistaa luokkaeron. Nikander 1984, 236-
237. 
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Vaikuttaa siltä, että Elin ei vielä Hullin vuosina täysin ymmärtänyt niitä taloudellisia 
realiteetteja, joiden puitteissa vähän tienaavan pappisperheen oletettiin elävän. Elin oli 
lapsuuskodissaan tottunut tietynlaiseen elintasoon ja elämäntapaan. Yläluokan jäsenen 
lapsuutta eivät taloudelliset ongelmat tavallisesti varjostaneet eikä lasten tarvinnut kantaa 
rahasta huolta toisin kuin alemman luokan perheissä.1003 Avioliitto Oscarin kanssa oli 
suuri taloudellinen muutos, joka vaikutti myös Elinin elämäntapoihin. Hän tuskin tottui 
siihen koskaan, sillä vielä vuonna 1911 Elin kirjoittaa tuskastuneena tyttärelleen ”Nog är 
det rysligt att man alltid skall måsta se på den ekonomiska sidan.”1004 Tässä valossa on 
kiinnostavaa tarkastella, miten Kjäldströmin perheen kuluttaminen erosi eri aikoina. 
Hullissa nuori perhe ei kärsinyt puutteesta. Merimiespapin pieni palkka riitti hyvin, koska 
perhekin oli vielä suhteellisen pieni. Elinin yksityisestä kirjanpidosta käy ilmi, millaisiin 
”ylellisyyksiin” hän käytti tuolloin talousrahoja: Hullissa ollessaan Elin osti kuukausittain 
kukkia ja erilaisia talous- ja koriste-esineitä ja herkkuja kuten leivoksia ja kakkuja. Lisäksi 
hän hankki ystäville lahjoja ja lapsille kalliita leluja kuten silmänsä sulkevan posliininuken 
ja erikoisen ”negro-nuken”. Lehtiä ostettiin suuri määrä lukusaliin, mutta sen lisäksi 
lehtiostoksia merkittiin myös yksityisen kirjanpitoon. Englannissa tarjolla oli 
huomattavasti enemmän kulutustavaraa kuin mihin Elin oli tottunut Helsingissä, ja tämä 
varmasti innosti myös kuluttamaan eri tavalla. Näkisin, että Elinin ylellinen kuluttaminen 
johtui osin tottumuksesta, mutta osin myös yläluokkaisista seurapiireistä, joissa Oscar ja 
Elin Hullissa liikkuivat; heidän tuli mukautua samaan elintapaan. Lapsimäärän 
lisääntyessä kuluttaminen Englannissakin rationalisoitui ja ylellisyyksistä jouduttiin 
luopumaan. Näihin vuosiin liittyy tiukkuus talousrahoissa ja muutto edullisimpiin 
neliöihin. Elinin taloudenhoitokirja vuodelta 1888 alkaa:” Fattigdom och rikedom gif mig 
icke. Förlåna mig det bröd som jag behöfver”.1005 Perheessä Oscar hallitsi raha-asioita: 
Hullin vuosina hän antoi Elinille talousrahaa tarpeen mukaan. Kjäldströmien perheessä 
vaimon rooli oli vastata arkipäivän ostoksista, ja Elin merkitsi jokaisen ostoksensa 
tilikirjaan. 1880-luvulla talousrahan määrä vaihteli kuukaudessa 30 punnasta viiteen 
puntaan. Elin sai pyytämällä lisää talousrahaa tarvittavin menoihin. Myöhemminkään 
mitään tietyn suuruista talousrahaa ei ollut, vaan se vaihteli tilanteen mukaan. Elin 
budjetoi perheen menot kesäkuukausiksi viikko viikolta, ja Oscar maksoi hänelle 
talousrahaa sen mukaisesti.1006 Kesäkuukausina saatuaan rahaa mieheltään Elin selvitti 
kirjeissään tarkoin, mihin rahat oli käytetty.1007 Naisen rooli kuluttajana, vaikkakin hänen 
saamansa talousraha oli miehen säätelemää, antoi hänelle valtaa päättää tietyin osin 
itsenäisestikin perheen talousrahankäytöstä.  

 
1003 Vastaavaan huolettomaan suhtautumiseen rahaan viittaa myös Tito Colliander muistelmissaan. .Colliander 1948, 
240; Lapsille tilanne paljastui usein vasta siinä vaiheessa kun sitä ei perheessä pystytty enää salaamaan. Mannerheim-
Sparre 1997. 
1004 ”Kauheaa, että joutuu ajattelemaan aina asioita taloudellisesta näkökulmasta” Elin Kjäldström Sylvia 
Kjäldströmille 5.11.1911. 
1005 ”Köyhyyttä tai rikkautta älä anna, anne se leipä jota tarvitsen.”   

1006 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 27.7.1886: 5.3.1898. 
1007 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 5.3.1898 . 
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Elämisen taso näkyy hyvin, kun katsahdetaan perheen ruokapöytään. Elämäntavasta 
Hullissa kertonee jotain se, että Elinin tilikirjan mukaan kotiin hankittiin vähintään kerran 
viikossa valmiskakkuja, keksejä, limonadia ja appelsiineja. Myöhemmissä Kjäldströmien 
kodeissa - kuten pappiloissa yleensäkin - arkipäivän perusruoka oli hyvin samanlaista kuin 
vauraissa maalaistaloissa.1008 Kaupunkipappilassa Porvoossa ja Hullissa sekä vieraita 
kestitessä kesähuvilalla syötiin herraskaisemmin. Syynä tähän oli paitsi taloudellisen 
tilanteen kohentuminen myös ympäristön paineet: pappilan edellytettiin edustavan niin 
elämäntavaltaan kuin ruokapöytänsäkin puolesta säätyläiskulttuuria.1009 Pappilassa 
visiteeraaville, yöpyville ja asuville vieraille tarjottiin kolmen ruokalajin ateria, johon 
kuului alkuruoka, pääruuaksi lihaa tai kalaa ja jälkiruuaksi esimerkiksi kiisseleitä. Tosin 
Kruunupyyn maalaispappilassa tarjoilut olivat vaatimattomat ja välillä Elinin oli lähes 
mahdotonta löytää pehmeää leipää sunnuntaipäivälliselle.1010  Uudenkaarlepyyn ja 
Helsingin vuosina, jolloin perhe oli täyslukuinen, elettiin hyvin pienillä tienesteillä. 
Oscarin äidin vieraillessa Elinin ja Oscarin luona ensi kertaa vuonna 1886 Elin kirjoittaa 
hävenneensä, että heidän kotinsa oli niin vaatimaton eikä hän kyennyt tarjoamaan 
anopilleen sellaista vieraanvaraisuutta kuin olisi halunnut.1011 Muistelmissaan hän 
kuvailee miten, heitä painoi alituinen huoli toimeentulosta: mitä syödä tai mistä saada 
vaatteita.1012  

Kjäldströmien perheessä ruuanlaittoon käytettiin paljon kasviksia, väliin syötiin pelkkää 
kasvisruokaakin. Syyt kasvisruuan monipuoliseen käyttöön olivat osin taloudellisia; tätä 
kuvaa hyvin reseptikirjasta löytynyt kasviskeitto nimeltään ”soppa på ingenting”. 
Kirjeenvaihdosta päätellen Elin oli kiinnostunut kasvisruuasta myös terveydellisestä 
näkökulmasta.1013 Puutarhanhoito ja sen antimien käyttöä oli perua lapsuuden Weikkolan 
kartanon kesistä. Elin säilöi ja umpioi marjoja palvelijoidensa avustuksella ja opasti 
”kaupunkilaispalvelijoita” kirjeissään yksityiskohtaisesti siitä, millaisia lehtiä pinaatista 
tuli käyttää, ja pyysi miestään valvomaan, etteivät kokemattomat palvelustytöt kiskoisi 
kasveja maasta juurineen.1014. Puutarhan marjojen keruu oli palvelusväen ja lasten 
tehtävä.1015 Mikäli marjasato oli runsas, ylijäämä myytiin lehti-ilmoituksen kautta.1016 
Kaiken nuukailun vastapainona pappilassa vaikutti Weikkolan kartanon peruja oleva 
”herkuttelukulttuuri”: suvun reseptikirja on täynnä herkullisia kakkuohjeita. Arkenakin 
syötiin kahvin tai teen kanssa ”vardagdpepparkakor”. Kun oli tiukempaa, turvauduttiin 

 
1008 Storgårds 2009, 72-73 
1009 Heikkilä 2009, 40 Ruuan ja ruokalajien merkityksestä sosiaaliseen arvostukseen ks. Ilmakunnas 2016, 163-167; 
Artukka 2021, 106. 
1010 Kjäldström Elin lefnadsminnen I häfte 1919 
1011 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 18.9.1886 
1012 Kun ylimääräistä rahaa esimerkiksi vaatteisiin ei ollut, joten ne tuli valmistaa itse. Uudessa kaarlepyyssä talvisin 
”rukit kehräsivät ja kangaspuut paukkuivat” kun vaatteita valmistettiin omiin tarpeisiin. Lefnadsminnen Kjäldström Elin 
1919. 
1013 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 14.6.1898; 20.7.1897; 23.7.1897; 16.6.1910. 
1014 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 28.7.1911. 
1015 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 4.7.1897. 
1016 Kirjeistä päätellen marjoja myytiin useana vuonna .Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 14.6.1897; 24.7.1899;  
24.7.1904; 9.8.1904. 
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esimerkiksi sellaisiin herkkuihin kuin ”fattig mans kringlor” tai ”Emmy Grönbergs billiga 
kaka” tai nautittiin ”Kaka billiga och god”. Elin ei ollut nuoruudessaan opetellut 
leipomaan, joten se jäi palvelusväen tehtäväksi. Suvun sukupolvelta toiselle periytyneessä 
reseptikirjassa mainitaan Elinin piparkakut, mutta muita reseptejä löytyy hänen nimissään 
vain vähän. Elinin tilikirjasta sekä kirjeenvaihdosta käy ilmi, että Englannin vuosina, 
kesähuvilalla maaseudulla ja suuria tilaisuuksia varten leipä ja muut leivonnaiset ostettiin 
kaupungista valmiina. Syynä saattoi toki olla esimerkiksi kunnollisen leivinuunin tai 
ruuanlaittovälineiden puuttuminen kesäpaikasta.1017  

Muutettuaan Kruunupyystä pääkaupunkiin Oscarin ja Elinin perhe näki alkuaikoina lähes 
nälkää.1018 Kaupunkiasunnossa ei ollut puutarhaa eikä sairaalapappi saanut palkkioksi 
luontaistuotteita. Tuona ajanjaksona talousrahat käytettiin pennilleen. Huonoina aikoina 
perhe söi viikkokausia samaa ruokaa: velliä aamiaiseksi, silliä, perunaa ja ohrapuuroa 
päivälliseksi. Vellin syöminen oli Oscarille tuttua lapsuudenkodista, Elinille ei.1019 
Todellista puutetta kärsittiin myös ensimmäisen maailmansodan aikana, kun ylimääräinen 
sato tuli luovuttaa valtiolle. Myös perunasato kärsi syksyllä 1917, joten perunaakin täytyi 
pöydässä säännöstellä. Perunat keitettiin ja syötiin kuorineen -asia, jonka Elin erikseen 
mainitsee. Erilaisia kahvinkorvikkeita kokeiltiin vaihtelevalla menestyksellä.1020 Tiukan 
paikan tullen perheessä säästettiin muunmuassa lämmityksessä ja jätettiin osa huoneista 
lämmittämättä. Pimeinä vuodenaikoina koko perhe sulloutui pieneen kansliahuoneeseen, 
jossa petroolilamppu, talon ainoa valolähde, paloi. Tietynlainen vanhanaikaisuus ja 
mukavuuksien puute pappiloissa saattoi olla myös valinta elää vaatimattomasti. 
Kjäldströmit eivät laitattaneet sähköjä pappiloihinsa Porvooseen tai Inkooseen.1021 
Kerrotaankin Inkoossa sanotun, ettei kirkkoa modernisoida ennen rovastin kuolemaa.1022  

Elin ja Oscar näkivät palvelusväen pidon ennen muuta välttämättömyytenä 
taloudenhoidon kannalta, joskin joissain tapauksissa se saattoi olla tulkittavissa myös 
ylellisyytenä. Avioliiton alkuvaiheessa, kun Oscar oli kotimaassa vuoden kestävällä 
merimiespappikiertueella, Elin asui Helsingissä käytännössä yksin pienen lapsensa kanssa 
apunaan vain yksi palvelija. Toisen lapsen syntymän lähestyessä Elin palkkasi toisen 
palvelijan kysymättä Oscarilta. Elin ilmoitti Oscarille tarvitsevansa yhden palvelijan 

 
1017 Muutamissa kirjeissä mainitaan palvelusväen leiponeen tummaa leipää, näkkileipää, korppuja ja väliin 
vehnästäkin. Ilmeisesti kyse oli niin poikkeuksellisesta toiminnasta, että se ansaitsi tulla mainituksi (?)  Palvelustytöt 
kuitenkin valmistivat ruokaa, joten jonkinlainen keittiö asunnossa oli, saattaa olla, että siitä puuttui esim. kunnollinen 
leivinuuni. Hushålls-kladd Kjäldström Elin, 1888; Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 23.7.1897 Kirkkonummen 
huvilalla ei esim.ollut ruuanlaittovälineitä Elin Kjäldström Oscaer Kjäldströmille 11.6.1897 

1018 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919. 

1019  kertoo kirjeessään, että he syövät Kjäldströmiläiseen tapaan velliä aamiaiseksi Edita Kjäldström Elin 
Kjäldströmille 2.6.1916 
1020 Kahvinkorvikkeena käytettiin mm. rukiita, voikukan juuria kuivattiin ja paahdettiin samoin kuin sokerijuurikasta, 
omenaa ja punajuurta.  Kjäldström Elin Lefnadsminnen II Häfte. 
1021 Inkoon pappilassa käytettiin karbidilamppuja, joita oli huomattavasti hankalampaa myös vaarallisempaa käyttää 
kuin tavallisia lamppuja, kaiken lisäksi ne olivat epäluotettavia. Kjäldström Elin Lefnadsmonnen 1919. 
1022 Haastattelu Jörgen Nyman 21.7. 2018. 
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laittamaan ruokaa ja hoitamaan arkiaskareita ja toisen hoitamaan vanhempaa lasta Josefia. 
Elin oli omassa lapsuudenkodissaan tottunut useaan palvelijaan ja perusteli uuden 
palvelijan palkkaamista välttämättömyydeksi. Elin kuitenkin käsitti, että Oscarin suvun 
näkökulmasta se saattoi näyttäytyä ylellisyytenä. Elin pyysikin mieheltään, ettei tämä 
kertoisi omalle äidilleen Elinin palkanneen itselleen toisen palvelijan, sillä ”Knaapin 
mammalla” ei ollut koskaan ollut kuin yksi palvelija.1023 Tässä näkyy hyvin Elinin ja 
Oscarin taustojen ero ja mahdollisesti myös Elinin kotonaan saama äidin malli, jossa 
lastenhoito oli palvelusväen työtä.  

Palvelusväen palkkaaminen oli Elinin tehtävä, ja hän toimikin sen suhteen täysin 
itsenäisesti lähinnä raportoiden miehelleen, millaiseen lopputulokseen oli päätynyt. 
Lähtökohtaisesti Elin toivoi palvelusväen olevan ruotsinkielistä, sillä hän ei itse puhunut 
hyvin suomea. Aiempien palveluspaikkojen suosituksilla oli myös suuri merkitys.1024 
Perheen mukana Hulliin lähteneen palvelustytön palkkaan sisältyi asuminen, ruoka ja 
Kjädströmien kustantamat matkat Englantiin ja takaisin. Kulueränä palvelusväki oli varsin 
vähäinen ottaen huomioon, miten välttämättömiä he olivat päivittäisen taloudenhoidon 
kannalta.1025 Palvelusväki hoiti päivittäin tapahtuvan ruuanlaiton, siivouksen, 
vedenkannon, lastenhoidon ja leivonnan. Palvelusväen määrä Kjäldströmien perheessä 
vaihteli riippuen siitä, asuttiinko maalla vai kaupungissa. Hullissa heillä oli kaksi 
suomalaista palvelustyttöä sekä englantilainen lastenhoitaja, nanny. Eniten palvelusväkeä 
oli maalaispappilassa Uusikaarlepyyssä, jossa palvelusväkeä oli ulkopiiat ja rengit mukaan 
lukien parhaimmillaan kahdeksan. Oscarin viimeisinä vuosina Inkoossa palvelijoita oli 
vähiten, vain yksi. Muuten Kjäldströmeillä oli kahdesta kolmeen palvelijaa. Tosin Elsie-
tyttären sairastuttua yksi ylimääräinen palvelustyttö otettiin kokonaan vain hänen 
hoitajakseen. Muuttoja ja pyykkipäiviä varten palkattiin ylimääräisiä apukäsiä. Elinin 
kodinhoidon raskaus riippui pitkälti auttavien käsien määrästä: uupuneimmillaan hän 
vaikuttaakin kirjeiden perusteella olleen kesälomilla. Oscarin jäädessä yksin kaupunkiin 
sinne jäi aina yhdestä kahteen palvelijaa taloutta hoitamaan, kun taas Elinillä ja kuudella 
lapsella oli kesähuvilalla yleensä vain yksi palvelustyttö apunaan. Palveluskunta hoiti 
raskaimmat työt, joista suurimpia urakoita olivat pyykinpesu, vaatteiden kunnossapito, 
suursiivoukset, remontit, muutot ja jokasyksyiset hilloamiset sadon talteenottoon liittyvä 
työ. Kirjeissään ja muistelmissaan Elin käsittelee näitä hyvin tarkasti painottaen, miten 
suuresta ja aikaa vievästä urakasta oli kyse. Avioliittonsa aikana Elin muutti 12 kertaa. 
Lisäksi tulivat vielä jokakesäiset muutot maaseudulle huviloille omien huonekalujen, 
liinavaatteiden, pienten lasten ja palvelijattarien kanssa.1026 Pappilan rouvalta edellytettiin 

 
1023 Toisen palvelijan palkkaamista hän perusteli omalla raskaudellaan, hän ei enää jaksanut nostella tavaroita. Toinen 
palvelija hoiti talouden ja toinen Josefin ja Elin sai keskittyä raskauteensa ja tulevaan synnytykseen. Elin Kjäldström 
Oscar Kjäldströmille 29.10.1886. 
1024 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 2.11.1886, 1.3.1887; 7.3.1887; 24.3. 1887; 29.5.1887. 
1025 Vuonna 1887 pätevän, isossa talossa työskennelleen keittiöapulaisen ”köksän” palkka oli 12 mk/kk, vähemmän 
kokemusta omaavan aikuisen palvelijan taas 10 mk/kk. Nuorelle, alle 20-vuotiaalle tytölle palkkaa ei tarvinnut maksaa 
kuin 5mk/kk.. Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 29.10.1886. 
1026 Elin Kjäldström oscar Kjäldströmille 10.6.1896. 
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hyvää taloudenhoitoa ja vieraanvaraisuutta. Manuel Charpyn mukaan talon rouvan asema 
ja valta kävi ilmi kodissa.1027   Käytännössä se ilmeni palvelusväen työn tasossa: 
kiillotetuissa hopeissa, puhtaudessa ja tarjoiluissa sekä siinä, miten rouva oli saanut 
talouden toimimaan. 

Säätyidentiteetti ei ollut vain rahasta ja ulkoisista puitteista kiinni.1028 Se näkyi myös 
aineettomissa arvoissa. Bourdieun mukaan ylempi luokka kulutti nimenomaan 
aineettomaan pääomaan: koulutukseen ja kulttuuriin kasvattaen näin pääomaa, jolla se 
saattoi erottautua nousevista luokista ja säilyttää oman asemansa.1029 Bourdieu viittaa 
aateliston elämäntavan, ”noblesse obliege”, velvoittaneen pitämään yllä tiettyjä 
standardeja siinäkin vaiheessa, kun ne eivät olleet enää järkeviä tai edes mahdollisia.1030 
Vaikka Kjäldströmit köyhimpinä vuosinaan asuivat suhteellisen ahtaasti ja söivät samaa 
ruokaa kuin työväki, oli perheen elämäntapa kuitenkin jotain muuta kuin työväen taloissa. 
Yleistä arvostusta oli mahdollista ylläpitää aineettoman perinnön keinoin, vaikka 
taloudellinen asema heikkenikin.1031 Kjäldströmin pappiloissa elettiin kuin sivistyneistön 
kodeissa: harrastettiin pianonsoittoa, koruompelua, yhdistystoimintaa ja 
hyväntekeväisyyttä, kirjoitettiin kirjeitä ja luettiin ääneen kirjoja. Tässä päästään likelle 
aineettoman perinnön perimis- vaalimis- ja rakentamisprosessia. Elinin oma aineeton 
perintö ohjasi elämään tiettyjen normien mukaisesti, ja pitämällä tätä elämäntapaa yllä oli 
mahdollista ylläpitää saavutettua asemaa kentällä ja siirtää se myös lapsille.1032 Bourdieun 
mukaan juuri tiettyyn elämäntapaan kasvaminen toimii erottavana tekijänä.1033 Tämä 
vaikuttaa olleen Kjäldströmien strategia1034 silloinkin, kun siihen ei oikeastaan olisi ollut 
varaa.1035 Kun Helsingin yleisen sairaalapapin tai Porvoon kappalaisen palkka ei riittänyt 
säädyn mukaiseen elämäntapaan, ei suinkaan eletty vaatimattomammin, vaan matalaa 
palkkaa kompensoitiin ottamalla lisätöitä. Lisätöitä ei siis tehty päivittäisen ruuan eteen 
vaan niillä maksettiin kesälomat maalla, kylpylähoidot ja pianot sekä sisustettiin ja 
kunnostettiin Porvoon pappilaa sekä rahoitettiin lasten opiskelut. Johanna Ilmakunnas on 
korostanut, ettei kalliisiinkaan esineisiin tai ylellisyyteen kuluttamista välttämättä nähty 

 
1027 Charpy 2015, 213-215. 
1028 Bourdieun mukaan omaisuus ei suoraan määrittele sosiaalista luokkaa Bourdieu, 1984,106 
1029 esim esteettisyys tai aineettomaan pääomaan, kulttuuriin kuluttaminen on Bourdieun mukaan ylempien luokkien 
kuluttamisen peruste, työväenluokalle ei. Bourdieu 1984, 121-123, 380-381. 
1030 Bourdieu 1984, 24. 
1031 Saman huomion on tehnyt Alfred Gell tutkiesaa varakkaita Muria perheitä. Hänen mukaansa arvonanto säilyi, 
vaikka omaisuus hupeni. Arvionanto, joka näennäisesti liittyi varakkuuteen, ei siis johtunutkaan yksinomaan siitä.  Gell 
1986, 124-126; Gluschoff 2008, 113. 
1032 Bourdieu 1984, 121-123. 
1033 Bourdieu 1986, 281 
1034 Vaikka käytän Sanaa strategia, en välttämättä viittaa tietoiseen toimintaan. Bourdieu painottaa perheiden luokan 
uusintamis- tai säilyttämisstrategioiden olevan osin tietoisia, mutta myös tiedostamattomia. Bourdieu 1984,125. 
1035 kts. esim Bourdieu. Bourdieu näkee tietyn toiminnan kuuluva tietyn luokan habitukseen. Bourdieu 148, 1985; 
Bourdieu näkee heidät myös omien etuoikeisuuksiensa uhrina, elämäntapa tulee säilyä siinäkin vaiheessa, kun se ei enää 
ole järkevää tai mahdollista. Bourdieu 1984, 24, 125-139. 
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tuhlaamisena, vaan järkevänä kulutusstrategiana, koska se oli olennainen osa tiettyä 
elämäntapaa. 1036 

Esimerkiksi kesän vietto maalla, vaikka se tulikin kalliiksi, nähtiin järkevänä ratkaisuna. 
Syynä olivat paitsi terveyteen liittyvät seikat - maaseudun ilmaa pidettiin lapsille 
kaupunki-ilmaa terveellisempänä - myös se, että vähäisistä varoista huolimatta perhe 
halusi elää kuten varakkaammat ystäväperheetkin.  Elin halusi jatkaa Weikkolan kesien 
perintöä ja tarjota lapsille saman idyllin, josta hän oli lapsuudessaan saanut nauttia, vaikka 
se oli taloudellisesti vaikeaa. Kjäldströmit vuokrasivat kesäpaikan joko läheltä sukulaisten 
kotia tai ystäväperheen huvilaa. Tähän liittyi olennaisesti myös ajatus sosiaalisesta 
kanssakäymisestä. Kesänvietto sukulaisten ja samanhenkisten tuttavaperheiden 
kartanoissa ja huviloilla paitsi kasvatti Kjäldströmin lapsia itsenäisyyteen, myös vahvisti 
tulevaisuuden kannalta tärkeitä verkostoja seuraavassa polvessa 

Kesähuvilat olivat vaatimattomia eivätkä kovin suuria. Useana kesänä Kjäldströmit 
esimerkiksi vuokrasivat Porvoon saaristosta kalastajamökin, ja kalastajaperhe muutti siksi 
ajaksi muualle. (LIITE 35) Keskimäärin huviloissa oli kolme huonetta ja keittiö. Huvilaan 
majoittuivat siis Elin, perheen 6 lasta sekä yksi tai kaksi palvelijaa. Kesähuvilalle tulivat 
vierailemaan usein noin viikoksi myös Oscar, Elinin sisar sekä myöhemmin myös lasten 
ystävät ja morsiamet. Kesäasunnon vuokra suhteessa kaupunkiasunnon vuokraan oli 
kallis. Vuonna 1895 Kjäldströmit maksoivat kolmesta kuukaudesta kesäidyllissä 100 mk. 
Seuraavana kesänä hinta lähes tuplaantui 180 markkaan. Investointi oli varsin suuri, kun 
ottaa huomioon, että Oscarin palkka oli tuolloin 500 mk kuukaudessa, mistä heidän tuli 
kustantaa muun elämisen ohella myös kaupunkiasunnon vuokra Helsingissä.1037 
Kjäldströmit panostivat myös kodin kunnostamiseen ja sisustamiseen, erityisesti Porvoon 
ja Inkoon pappiloissa, joissa he asuivat pisimpään. Porvoon pappilaa he uudistivat 
ilmeisesti siksi, että halusivat sen näyttävän enemmän säätyläiskodilta. Huoneet 
tapetoitiin, verhot vaihdettiin, kaakeliuuneja ja pönttöuuneja lisättiin ja rakennusta 
kohennettiin ja maalattiin monena perättäisenä kesänä.1038 Perheeseen hankittiin kunnon 
säätyläiskodin tapaan myös piano.1039 Remonteissa käytettiin ainakin osin perheen omia 
rahoja, mikä ei taloudellisesti ollut järkevää, sillä pappila ei ollut heidän omansa. Kenties 
omasta pojasta toivottiin pappilalle jatkajaa. Valokuvissa Kjäldströmien koti muistuttaa 
saman aikakauden täyteenahdettuja porvariskoteja viherkasveineen, painokuvineen, 

 
1036 Ilmakunnas 2011, 139-263. 
1037 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 19.8.1895; Kesäasunto oli suhteessa kaupunkiasuntoon kallis, sillä he asuivat 
1895-1900 Villa Alkärrissä, josta saattoi vuokrata 4 huonetta 1000mk:lla koko vuodeksi. Kjäldström Elin 
Lefnadsminnen 1919 
1038 Ovien korjailua, huonekalujen maalausta 1899, Poikien huoneeseen rullaverhot 1904, Salin kaakeliuuni ja ullakon 
kaakeliuuni, tapetointi, uudet matot 1909; Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 17.7.1899; 9.8.1904; 6.7.1909. 
1039 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 7.8.1896. 
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kodikkaine huonekaluryhmineen ja pöydille aseteltuine lukuisine valokuvineen ja 
muistoesineineen. 1040  

Asumisen lisäksi suuri menoerä oli terveydestä huolehtiminen.1041 Elin oli nuoruudessaan 
tottunut terveyttä edistävään kylpylämatkailuun osana oman yhteiskuntaluokkansa 
elämäntapaa. Oscarin ja Elinin mielestä terveydestä tuli huolehtia myös 
ennaltaehkäisevästi. Kesken kesäloman vuonna 1895 Oscar ehdottikin vaimolleen, että 
tämä lähtisi ilman lapsia miehensä seuraksi lepolomalle Hankoon. Elin ei kuitenkaan 
suostunut lähtemään kylpylälomalle Oscarin seuraksi, koska koki, ettei voisi jättää 
lapsiaan palvelijattaren vastuulle.1042 Niinpä perheessä terveyttään hoiti lähinnä Oscar, 
joka vieraili paitsi Hangon kylpylässä kesällä 1895, myös kesällä 1897 vietti Heinolan 
parantolassa monta viikkoa. Oscar ei ollut varsinaisesti sairas, vaan kyse oli levosta 
raskaan työn vastapainona. Heinolan parantolassa pyrittiin edistämään terveyttä 
ulkoilemalla ja syömällä määrätyn dieetin mukaisesti. Oikea ja monipuolinen ruokavalio, 
vaikka se tulikin kalliiksi, nähtiin investointina, johon kannatti panostaa. Myöhemmin 
Elinin ja Josefin sairastuttua heitä hoidettiin kalliissa yksityisissä parantoloissa. 

Sosiaalisten suhteiden hoitaminen koettiin tärkeäksi. Matkustelu tapaamaan sukulaisia, 
ystäviä tai entisiä seurakuntalaisia oli kallista, mutta se koettiin Kjäldströmin perheessä, 
etenkin Elinin mielestä, velvollisuudeksi. Pappilan seinien suojiin otettiin myös mielellään 
vieraita vastaan. Lahjoissa lapsille, ystäville ja sukulaisille ei säästelty.1043 Osa hankituista 
lahjoista oli selkeästi ostettu vastavuoroisena kiitollisuudenosoituksena ystävällisyydestä, 
jota Kjäldströmit olivat saaneet osakseen. Kouluttautumiseen ja itsensä sivistämiseen 
panostettiin, kaikkien perheenjäsenten, myös tyttärien ja palvelusväen kohdalla. 
Perheeseen tilattiin paljon lehtiä, joista osa oli tilattu varta vasten palvelusväkeä ja lapsia 
varten.1044 Perheeseen hankittiin myös paljon kirjoja, joskin osa saatiin ilmaiseksi 
perheystävältä, kustantamojohtaja Werner Söderströmiltä. Teatteriin ei sitä vastoin 
kulutettu: Elin ja Oscar kokivat teatterin uskonnollisen elämäntavan vastaisena.1045 Rahaa 
annettiin myös köyhille ja hyväntekeväisyyteen. Elinin Englannin vuosien tilikirja 
vuodelta 1888 kertoo, että köyhille lahjoitettiin säännöllisesti 6 puntaa. Elin säästi lisäksi 
erityiseen kassalippaaseen rahaa lähetystyötä varten1046. Rahaa lainattiin myös 
merimiehille ilman, että sitä välttämättä koskaan saatiin takaisin. Kyseessä oli 

 
1040 Manuel kirjoittaa porvariskotien kontrolloidusta epäjärjestyksestä (kuten pöydillä lojuvat nuotit, valokuvat ja 
sanomalehdet) , joka hänen mukaansa oli kuitenkin merkki itsekontrollista ja samanaiklaisesti todeíste 
henkilökohtaisesta kädenjäljestä. Charpy 205-206, 2015. 
1041 Tässä yhteydessä en tarkoita varsinaisia sairauden hoitoa parantoloissa, vaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, 
1042 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 16.6.1895. 
1043 Ostaneet Colliandereille taulun lahjaksi Oscar Kjäldström Elin Kjäldströmille 5.6.1886; lähettävät herkkukorin (30 
eri sortin leivonnaista) Elinin sukulaisille kihlautumisen johdosta 24.8. 1896; Elinin tädin nimipäivän kunniaksi tilattu 
Ekbergiltä 2 isoa pitkoa ja ¼ kiloa hienompia pikkuleipiä Elin Kjäldström Oscar Kjäldsömille11.3.1898. 
1044 Palvelijoille tilattu mm. ”Kansan Ystävä” lapsille Enqvistin toimittama jokin nuortenlehti ja Teol.tidningen Elin 
Kjäldströmiltä Oscar Kjäldströmille 5.3.1898; Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 5.3.1898. 
1045 Taidenäyttelyistä vain muutama maininta kirjeissä. 
1046 Esitelmä, Elin Kjäldström, ei vuotta n. 1910-14. 
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kokonaisbudjetista varsin suuri osuus. Kenties se oli eräänlaisen aineettoman pääoman 
kartuttamista ”joka köyhää armahtaa, hän lainaa herralle” -hengessä? 

Kuluttamiseen liittyy eräänlainen salattu koodi1047, jonka tulkitseminen ja ymmärtäminen 
on osin oman ryhmän sisäistä.  Bourdieun mukaan sosiaalisia eroja legitimoidaan oikean 
maun ja kuluttamisen kautta.1048 Jotta ihminen voi identifioitua tiettyyn ryhmään, tulee 
hänen mukautua yhtä lailla ryhmän aineelliseen kuin aineettomaankin elämäntapaan. 
Luokkanousukas tai luokka-asemastaan kiinnipitävä pyrkii identifioitumaan haluamaansa 
ryhmään hankkimalla kyseisen ryhmän sisäisessä arvoasteikossa hyvästä mausta kieliviä 
symboleita ja noudattamalla kyseisen luokan elämäntapaa.1049 Elin kirjoittaa 
muistelmissaan, että elämä Helsingissä oli niin vaatimatonta, että he eivät kutsuneet 
kotiinsa vieraita. Syy siihen, miksi vieraita ei kutsuttu kylään, oli tuskin pelkästään 
asunnon vaatimattomuus, vaan pikemminkin se, että Elinin elämisen taso oli romahtanut 
ajasta, jolloin hän asui lapsuudenkodissaan Bulevardilla. Ero entiseen korostui, sillä 
Helsingissä Elin liikkui yhä samoissa ylemmän yhteiskuntaluokan piireissä kuin ennen 
avioitumistaan 1870-80-luvulla.1050 Tätä tuttavapiiriä ei voinut kutsua mihin tahansa 
kotiin. Köyhyyteen, jota työläiset kokivat tuohon aikaan, oli Kjäldströmeillä vielä matkaa, 
mutta jos aineellisia resursseja tarkastellaan säädyn sisäisenä ilmiönä, Kjäldströmit elivät 
köyhyysrajalla. Heidän silloinen kotinsa ei vastannut niitä standardeja, jotka Elin oli 
taustansa kautta ihanteelliselle kodille asettanut. 

 

2.3. AINEETON KOTI JA PERHE 

2.3.1. Aineeton koti 

Lähes kaikki pappilat ja kartano, joissa tutkimani perhe asui, ovat yhä olemassa.1051 Olen 
käynyt tutustumassa niihin1052, mutta ne ovat samoja kuitenkin vain ulkoisilta puitteiltaan. 
Niitä on muokkailtu, jopa siirrelty, ajan mittaan, ja Bulevardin kaupunkikoti on purettu. 
Miten jo kadotettuja menneisyyden tiloja ja paikkoja voi hahmottaa? Valokuvat, 
pohjapiirrokset, päiväkirjat, testamentit ja muistelmat piirtävät esiin niistä vain osan. Miltä 
pappilassa tuoksui, miten sen rappuset narisivat, miten öljylampun ääreen kokoontunut 
perhe koki kotinsa? Kysymys ei ole enää konkreettisesta ilmiöstä, vaan menneisyyden 
paikkojen, rakennusten tai abstraktimpien tilojen ja niihin liittyvien kokemusten 

 
1047 ”Taste classifies, it classifies the classifier”, Salatusta koodista Bourdieu 1986, 2, 6. 
1048 Bourdieu 1985, 146-148; Bourdieu 1986 283-287. 
1049 Bourdieu 1986 280-281; Monesti tämä tarkoittaa käytännössä esim. taloudellisen pääoman muuntamista 
symboliseksi tai kulttuuriseksi pääomaksi. Bourdieu käyttää strategiasta nimitystä ”pääoman muuntaminen” Eriksen 
2004, 204. 
1050 Viittaan tällä ns. Kurjien kappelin ”seurapiiriin”, joka koostui pääasiassa aatelisista ja ylemmän yhteiskuntaluokan 
jäsenistä. Elinin kirjoittama lista Kurjien Kappelin yhteisöstä. 
1051 Osa asunnoista on purettu tai niihin ei ole ollut mahdollista päästä vierailemaan Hullin asunnoista osa on 
olemasssa, mutta niihin min ulla ei ole ollut pääsyä. Bulevardin koti sekä muutamat muut asunnot kaupungissa  
puolestaan on purettu. 
1052 Karin Dannehl korostaa, miten tärkeää tutkijan on myös kokea menneisyys, paikat esineet ja tavat työskennellä. 
Dannehl 131-132,2010. 
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tavoittamisesta.1053 Amerikkalainen maantieteilijä Edward Soja on ottanut käyttöön termin 
”thirdspace” kuvaamaa tilan ja siihen kohdistuvan tutkimuksen luonnetta. Thirdspace 
viittaa tilan käsittämiseen myös muuna kuin konkreettisena koettavana ja mitattavana tai 
vain puhtaasti mielikuvituksellisena tilana.1054 Se on kaikkea edellä mainittuja, mutta 
enemmän kuin niiden summa.  

Kerronnan kautta jo menetettyä aikaa ja paikkaa voi yrittää luoda uudelleen, niin, että 
paikoista tulee merkityksellisiä myös sukupolville, jotka eivät kyseisiä paikkoja ja tiloja 
ole koskaan kokeneet. Tällaista myyttistä paikkaa, jonka jälkipolvet vain edellisten 
sukupolvien kerronnan kautta tuntevat, edustaa esimerkiksi menetetty Karjalasta.1055 
Lapsuuden idyllin, menetetyn Weikkolan kartanon yksityiskohtainen kuvailu Elinin 
muistelmissa noudattaa tätä ajatusta. Menetettynäkin kartano, lapsuusajan paratiisi, 
vahvisti Elinin identiteettiä; sitä aateluutta ja arvomaailmaa, jota hän halusi vaalia. Elin 
tarkastelee muistelmissaan Weikkolan kartanon elämää eräänlaisen ideaalikatseen läpi: 
kartano hahmottuu idyllisenä, nostalgisena ja kaihoisana. Weikkolan kartanossa yhdistyi 
aineellinen ja aineeton, tavalla, jota Elin myöhemmissä omissa kodeissaan yritti tavoitella. 
Yhtäältä tavoitteena oli ulkoinen ihannekoti vaaleine avarine huoneineen, kodikkaine 
sisustuksineen, hoidettuine puutarhoineen ja hiekkakäytävineen, toisaalta uskonnollinen, 
työteliäs ja rakkaudentäyteinen ”kodin henki”. Tätä ajatusta mukaillen Elinin muistelmissa 
kuvaillut lapsuuden kartano ja perheen eri pappilat muodostuvat välineiksi, joilla hän otti 
haltuun (menneen) ajan ja tilan.1056 Maarit Leskelä-Kärki kirjoittaa Krohnin sisaruksia 
käsittelevässä tutkimuksessaan ”Koti ei ole pelkkä paikka, talo tai elämänmuoto, vaan se 
sisältää myös tapoja, tunteita tunnelmia, aistillisia kokemuksia, muistoja. Koti on 
intensiivisesti tunteilla ladattu. Siinä on aina kyse identiteetistä, yhteisyydestä ja 
kuulumisesta johonkin. Kotiin löytäminen on oman identiteetin löytämistä.”1057 Tätä 
taustaa vasten onkin mielenkiintoista katsoa, mistä paikoista muodostuu koti, johon Elin 
kokee kuuluvansa.  

Tunnemaailman yhteydessä Rob Boddice ja William Reddy painottavat lapsuuden 
ympäristön merkitystä identiteetin kehitykselle. Bourdieu puolestaan painottaa kodin 
merkitystä habituksen synnyssä.1058 Kotia tutkinut Anni Vilkon mukaan muistot 
lapsuudenkodista tai niiden kannattelema perintö ruokkii oman kodin rakentumista.1059 

 
1053 Tunturi Janne, Syrjämaa Taina Johdanto Eletty ja muistettu tila 2002, 8-10; kts myös P. Granön tulkinnat eri 
paikoista ja tiloista muistin paikkoina, itseymärryksen apuvälineenä. Granö  251; kts tuoksuista ja äänien historiasta 
myös Hannu Salmen artikkeli Onko tuoksuilla ja äänillä menneisyys. Salmi, 2001, 339-343; Topi Artukka tarkastelee 
menneisyyden Turun rakennuksia mm. pohjapiirrosten kautta Artukka 2021; Panu Savolainen käyttää menneisyyden 
tilojen hahmottamisessa apunaan kirjoitettya tekstiä käyttäen ilmaisus ”teksteistä rakennettu kaupunki”.  Savolaisen 
mukaan kuvaukset menneisyyden rakennuksista ovat jopa luotettavampia lähteitä kuin säilyneet rakennukset, joita on 
muokattu. Ks. rakennuksista ”tapahtumina”. Savolainen 2017, 25-26; Rantala 2020, 268-269.  
1054 Borch 2011; Sojasta ks. Tunturi, Syrjämaa 2002. 
1055 Monet evakkojen lapsista tuntevat kerronnan tasolla ”kotikarjalan” tarkasti, vaikkeivät itse ole siellä käyneet 
Latvala 2004, 42. 
1056 Mihail Bathinin lainaus Pia Inbergin Tunteilla on tilansa, kirjoituksia kodeista-teoksessa  Inberg 2014, 171. 
1057 Leskelä-Kärki 2006, 357. 
1058 Boddice 178-179, 2018; Lapsuuden kodin ja habituksen muodostumisesta Bourdieu 1986 (1979), 281. 
1059 Vilkko 2001, 24. 
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Koti ei ole vain miljöö tai esineet; se ilmentää myös arvomaailmaa ja kuulumista 
johonkin.1060 Koti Bulevardilla ja kartano Vihdissä olivat paikkoja, jossa Elin oli 
omaksunut identiteettinsä aateliston jäsenenä, pappilat ja kirkot puolestaan olivat tiloja, 
joissa hän loi uutta identiteettiään papinrouvana. Anni Vilkon mukaan ”Kodille annetut 
sosiaaliset merkitykset ja kotia koskevat odotukset luovat taustan yksittäisen kertojan 
toimijuuden ymmärtämiselle yhteiskunnallisessa ajassa ja paikassa”1061. Elinin 
muistelmien kotikuvausten voidaan narratiivisen analyysin avulla tulkita ilmentävän paitsi 
subjektiivisia, myös laajemmin yhteisössä vallalla olleita moraalisia arvoja ja merkityksiä 
sekä vallinnutta kulttuurista todellisuutta. Muistelmissaan Elin nostaa tärkeimpänä 
aineettomana perintönään esiin Weikkolan kartanon arvot, jotka hän kirjoittaa 
omaksuneensa jo lapsuudessaan. ”hvad var det som gjorde detta enkla, anspråkslösa hem 
så oförgötlig tilldragande och minnerikt för oss uppväxande batrn? Mig synes att en af 
orsakerna var de tre goda andan (?) som härskade inom dess väggar: godfruktan, 
arbetsamhet och kärlek”1062 Näiden arvojen merkityksestä kertoo se, että jokaiselle 
arvolle Elin omisti muistelmissa kokonaisen oman kokonaisen lukunsa. Samat Weikkolan 
kartanon arvot korostuivat Elinin kuvatessa myös myöhempää elämäänsä. (LIITE 36) 

 

2.3.2. Tilat paikat ja kokijat  

Kehollisuus, aistimukset, paikat ja muisti ovat sidoksissa toinen toisiinsa.1063 
Feministitutkija Catriona Mortimer-Sandilands on tarkastellut, miten paikat, esineet ja 
kehollisuus tukevat muistia ja miten osin tiedostamattomalla tasolla paikat ovat meihin 
kiinnittyneitä.1064 Bruce Johnson kirjoittaa esseekokoelman “They do things differently 
there” johdannossa:“These objects have acquired an auratic resonance in their own right: 
photographs through which the narrator seeks to reconstruct his own partly forgotten 
past, and the diary meaningful both as an object and for what may be written in it. All 
evoking an epoch, rewaking identities now long lost or dormant.”1065  Johnson viittaa 
Walter Benjaminin  kuvaamaan auraattiseen kokemukseen, joka syntyy tutkijan ja kohteen 
välillä vain ajallisen välimatkan päästä,1066 ikään kuin esineeseen jäisi jotain 

 
1060 Johannisson 2001, 69-70. 
1061 Vilkko 2010, 19. 
1062 ”Mikä tuosta vaatimattomasta kodista [Weikkolan kartano] teki lapsenmuistiini niin unohtumattoman vaikutuksen? 
Mielestäni seuraavat kolme asiaa, jotka kukoistivat tuon kartanon seinien sisällä: Jumalan pelko, työteliäisyys ja 
rakkaus.”.Kjäldström Elin Lefnadsminnen I häfte. 
1063 Proustin Jälleenlöydetty aika- romaanissa kuvaus siitä, miten epätasaisella kiveyksellä käveleminen toi mieleen jo 
kauan sitten eletyt hetket Venetsiassa, azurinsinisen taivaan ja onnen tunteen. Kehollinen tuntuma auttoi saavuttamaan 
sen, mihin pelkän muistelemisen kautta oli mahdoton ylyää.  Proust Jälleenlöydetty aika; ks. Muistitiedon ja aitimusten 
yhteydestä Tuomaala 2006, 273 
1064 Mortimer-Sandilands 2008, 271-272. 
1065 Näillä esineillä on oma auraattinen voimansa; valokuvilla, joiden avulla kertioja koettaa taviouuttaa osin 
unohtunutta menneisyyttään ja päiväkirja, joka on merkittyjksellinen paitsi objektina, myös sisältönsä vuoksi. Ne kaikki 
herättävät aikakausia ja identiteettejä, jotka ovat kadonneet menneisyyden usvaan.  Johnson 2011,3 
1066 Benjamin Walter Silmä väkijoukossa huomioita eristä motiiveista Bauderlairen tuotannossa 1986; Kalha Harri 
Ainutkertaisuuden ambivalenssi: Walter Benjamin, aura ja ”taideteollistumisen” uhka Tieteelliset artikkelit TAHITI 
03/2014 http://tahiti.fi/03-2014/tieteelliset-artikkelit/ainutkertaisuuden-ambivalenssi-walter-benjamin-aura-ja-
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menneisyyden jälkiä.1067 Paikkojen ja esineiden herättämien muistojen ja muistelmien 
kirjoittamisajankohdan herättämien tuntemusten kohtaaminen on kiinnostava prosessi.  
Marcel Proust on kuvaillut romaanisarjassaan Kadonnutta aikaa etsimässä Madeleine-
leivosta eräänlaisena porttina menneisyyteen.  Tätä ajatusta mukaillen ymmärrän 
lapsuuden ympäristön ja sen ajan olleen läsnä isoäidin mokkakuppien, kartanon peilien, 
muotokuvien ja muiden samankaltaisten porttien kautta muistelmiaan kirjoittavalle 
Elinille. Von Rehausenit ja Kjäldströmit kantoivat rakastettunsa kuvaa medaljongeissa, 
pitivät rakastettunsa hiuksista tehtyä sormusta sormessaan, vaalivat liinaa tai 
silkkinauhaa1068, joka ollut lapsen tai rakastetun hiuksissa ja säilyttivät kirjeidensä ja 
päiväkirjojensa välissä prässättyjä kukkia, joita olivat poimineet heille merkittävänä iltana. 
(LIITE 5) (LIITE 18)  Tällaiset esineet toimivat tarvittaessa muistamisen välineinä, joita 
kädessä pitämällä ja haistelemalla saattoi ikään kuin päästä mielikuvituksen siivin siihen 
hetkeen, jona sen saanut tai lähemmäksi ihmistä, jolle se oli kuulunut. Paikkojen, 
esineiden ja aistimusten herättämät muistot vaikuttivat Eliniin voimakkaasti.1069 
Muistelmissaan Elin kuvailee paitsi Weikkolan konkreettista rakennusta sisustuksineen, 
erityisesti sen tunne- ja aistimaailmaa: syreenien tuoksua, hevosten korskahtelua, lasten ja 
vieraiden naurua, leivintuvasta kantautuvia vehnästen aromeita, vellikellon kumahduksia 
sekä uskonnollista ja rakkaudentäyteistä ilmapiiriä. Elinin viitatessa tuttuun, jo 
kadonneeseen äänien ja tuoksujen maailmaan, hän antaa ymmärtää, miten sen kuuleminen 
tai muisteleminen vuosien päästä palauttaa hänet Proustin hengessä aikaan, johon se 
kuului: lapsuuteen, nuoruuteen tai avioliiton alkuvuosiin. Muistot menneistä tiloista ja 
esineistä ovat tulkittavissa ”poluiksi lapsuuden ja nykyisyyden välissä.”1070 

Pauliina Latvala käyttää suvun tarinoita tutkiessaan termiä ”kerronnan maantiede1071, jolla 
hän viittaa paikkoihin, jotka ovat osa suvun historiaa tai joihin muistelija liittää vahvoja 
tunteita. Tila määrittyy käyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa tilan muovatessa käyttäjiä ja 
päinvastoin.1072 Weikkolan kartano voidaan tulkita myös von Rehausenien suvun 
yhteisenä paikkana, joka  menetettynäkin yhdistää sukua ja  näyttäytyy arvojen ja 
tunteiden tyyssijana.1073 Bo Lönnqvistin mukaan kartanot ovat pelkän olemassaolonsa 

 
%E2%80%9Dtaideteollistumisen%E2%80%9D-uhka/ ; Peltonen Matti Matala katse kirjoituksia mentaliteettien 
historiasta 38-39 1992, Miriam Bratu Hansen Benjamin’s Aura Critical Inquiry / Winter 2008 
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/interart/media/dokumente/oberseminar/hansen_benajmins_aura.pdf  
1067 ”Auran kokemus perustuu…tavanomaisen reagointitavan laajentamiseen elottomiin olentoihin ja luontoon.” 
”Jotkut jotka rakastavat salaisuuksia, rohkenevat toivoa, että olioihin jäisi jotain niistä katseista, jotka joskus lepäsivät 
niissä” Benjamin Walter Silmä väkijoukossa huomioita eristä motiiveista Bauderlairen tuotannossa 79. 1986 
1068 Silkkinauha ollut pitkään rakkauden symboli, etenkin poissaolevan henkilön nauha on edustanut henkilöä itseää,. 
Siihen solmittuja solmuja on sanottu rakkaudensolmuiksi. Styles 2015 167. 
1069 P. Granö viittaa artikkelissaan kuvaan merkitty muisti Timo Järvilehdon ajatuksen lapsuuden paikkojen 
merkityksestä nykyhetkessä. Granö 2001, 250. 
1070 ks. Granö 2001, 238. 
1071 Latvala 2005 41-42. 
1072 Kyse ei ole pelkästään kulttuurisesta muistista, vaan se toteutuu myös mikrotasolla. Saarikangas 2002, 49 
1073 Samaan tapaan kuin Maria Vuorinen määrittelee aateliston historiassa sukukartanoiden merkityksen romaaneiden 
kuvaamina romanttisina tai realistisina kartanoina, joihin aatelissuvun saaga heijastuu ja Tiina Miettinen määrittelee 
talonpoikaissukujen tutkimuksessa suvun kantatilojen merkityksen ”alkukotina”, paikkana, josta suku on lähtöisin. 
Vuorinen 76-82, 2010; Miettinen 192-195, 2019; Haanpää 2001, 207. 



192 
 

ohessa myös ajatusten, tunteiden ja mielikuvituksen projektioita, joissa luodaan 
merkityksiä niin konkreettisessa kuin näkymättömässäkin mielessä.1074 Muistelmissaan 
Elin rinnastaa kaupunkikodin Bulevardilla ja Weikkolan kartanon tuodakseen esille niiden 
eroja. Elinin suhde kahteen lapsuutensa tärkeään paikkaan, Bulevardin kotiin ja 
kesänviettopaikkaan, Weikkolan kartanoon, on ambivalentti.1075  Molemmat ovat 
aatelisten koteja, mutta edustavat hänelle kahta eri arvomaailmaa: ihannekotia ja sen 
vastakohtaa. Kesäinen Weikkola muodosti vastaparin kaupunkikodin arjelle.1076 
Kaupunkikoti Bulevardilla esitetään mahtipontisena, jäykkänä ja arvokkaana, kartano 
puolestaan luonnonläheisenä, vaatimattomana ja lämminhenkisenä. Kartano ja rakastava 
isoäiti edustivat muistelmissa yhtä kokonaisuutta, kun taas kaupunkikoti henkilöityy 
Elinin epämiellyttävänä kuvaamaan isään ja tämän persoonaan. Kartano oli naisten 
maailma, jonka hengen määrittivät naiset, Bulevardin kodin hengen puolestaan määritteli 
mies, perheen isä. Kaupunkikoti ja kartano edustivat Elinille hänen oman säätynsä kahta 
erilaista elämäntapaa ja arvomaailmaa. Rinnastetut kuvaukset voisi luonnehtia myös 
tosiaateluuden ja negatiivisen aateluuden kuvauksiksi.1077 Saman tyyppiseen kahtiajakoon 
on kiinnittänyt huomiota aatelistoa käsittelevää romaanikirjallisuutta tutkinut Marja 
Vuorinen.1078 Omasta aatelissuvun taustastaan Elin poimi aineettomaan perintöönsä vain 
ne asiat, joita hän arvosti, ja yhdisti ne isovanhempiensa kartanoelämään. Vanhempiensa 
ja joidenkin sukulaistensa ylellistä elämäntapaa hän puolestaan vieroksui ja paheksui.1079  

Elin kuvailee lapsuutensa kesäidylliä, von Rehausen-suvun Weikkolan kartanoa, 
puhtaaksikirjoitetuissa muistelmissaan laajasti ”En gammal Gård” ja ”Interiörer”-luvuissa. 
Aateluuden kaksi erilaista versiota konkretisoituvat sekä kotien ilmapiirissä että niiden 
sisustuksessa. Materiaaliseen kotiin kytkeytyvät esineiden kautta myös tunteet, muistot ja 
merkitykset.1080 Kartanon vanhanaikaiset kustavilaiset kalusteet henkivät sitä vaatimatonta 
arvokkuutta, jonka Elin yhdisti tosiaateluuteen. Bulevardin asunnon pöyhkeät empire- ja 
Biedermeierkalusteet edustivat Elinille puolestaan pinnallista ja turmeltunutta 
aateluutta.1081 Elin kuvaa kartanoa ulkoisesti vaatimattomaksi ja yksinkertaiseksi1082. 
”Rummen voro ej alltför många, endast 8 jämte en tillbygnad med egen kök skafferi och 
mjölkkammare. Sal och matsal voro stora åskilde af en väldig förstuga, ett härligt lekrum 
för oss barn under regniga dagar. Fem små rum åt solsidan samt midre kök fullända de 
våningen. Farmors lilla kammare som låg midt i byggnaden var och förblef mötespunkten 

 
1074 Lönnqvist 1995, 12. 
1075 Aateliskuvan ambivalenssiudesta Vuorinen 2001, 107 
1076 Kesäkodin toiseudesta Ingström 2014, 167 
1077 Tosiaateluudesta Ks. Vuorinen 2010, 136-138; Vuorinen 2001, 53-68 
1078 Kirjallisuudessa aatelisto näyttäytyy kahtijakoisena, samoin kuin Elinin muistelmissakin, :kuvattaessa 
maalaisaatelin ja hoviaatelin eroja, maalaiskartanoiden elämä näyttäytyy vaatimattomana, hovielämä puolestaan 
pinnallisena. Vuorinen 2010, 77-78; Ks karoliinisesta aatelisihanteesta myös Kotioja 2018, 148 
1079 Kjäldströnm Elin Lefnadsminnen I häfte; Elin von Rehausenin ja Oscar Kjäldströmin kirjeenvaihto 1882-3 
1080 Gerritsen, Riello 3, 2015 
1081 Elinin tulkinta poikkeaa taidehistoriallisesta tulkinnasta, jossa biedermeier yhdistyi nimenomaan kodikkuuteen ja 
ydinperhekultin syntyyn. Ks. Vuorinen 2001, 53-62. 
1082 Kartano ei ole enää entisessä asussaan. Sitä on laajennettu ja muutettu ulkopuolelta edellisen vuosisadan vaihteessa 
nikkarityyliin hieman ”jugendhenkiseksi”. 
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inom hela hemmet där alla samlades kring den vårdade gamla och därifrån kärlek, frid 
och ljus i rikt mått utstråla till alla hennes barn och barnbarn”1083 Vaatimattomuus on 
Weikkolan yhteydessä on tietysti suhteellista, olihan kyseessä kartanoksi luokiteltava 
rakennus.1084 Se onkin käsitettävä ennen kaikkea henkisenä ilmapiirinä. Vaatimattomuus 
ja yksinkertaisuus olivat myös tunnusomainen piirre, joka liitettiin ihanteelliseen 
”tosiaateliseeen” aateliskartanoon: ”…ei prameile, ei mitään kummallisia 
kommervenkkejä ja teeskentelyä, joka ikään kuin huutaa, että hei, katsokaa tänne. 
Tuollainen teeskentely rakennustavassa sanoo heti, että tuossa on talo, joka on olevinaan 
herraskartano, mutta ei sitä todellisuudessa ole.”1085   

 Helsingissä olevan Bulevardin kodin aateliston elämäntapa näyttäytyy muistelmissa 
kartanoelämän vastakohtana sekä ulkoisilta puitteiltaan että hengeltään. Bulevardin koti ei 
ollut uskovainen. Huolimatta siitä, että perhe kävi kirkossa, kodista Elinin muistelmien 
mukaan puuttui todellinen kristillinen henki. Weikkolan kartanon tädit ja isoäiti olivat 
puolestaan aktiivisesti uskossa, ja kartanolla vallitsi kristillinen henki. Lapsuudenkotiaan 
Elin kuvailee pimeäksi, kolkoksi ja komeaksi paikaksi, jonne päivänvalo harvoin paistoi. 
Kodissa oli 10 huonetta, joiden ikkunat osoittivat pohjoiseen. Koska auringonvalo ei 
lämmittänyt korkeita huoneita, olivat ne myös kylmiä. Kodin ilmapiiri oli ahdistava, eikä 
siellä ei käynyt vieraita. Lasten leikkien äänet katkaisi usein isän karjahdus työhuoneesta. 
Weikkolassa ovet olivat sitä vastoin aina auki, varastot notkuivat vierasvaraa ja sukulaiset 
majoitettiin vaikka siskonpeteihin, mikäli sänkyjä ei riittänyt. Weikkolan ja Bulevardin 
elämäntapojen ero ei näyttäytynyt vain sosiaalisen kanssakäymisen käytännöissä, vaan 
myös rajanvedossa yksityisyyden ja avoimuuden välillä sekä siinä, miten sen tilat on 
rajattu eri henkilöiltä.1086  Vapaus oli termi, jonka Elin liitti Weikkolan elämään. 
Kartanolla saattoi vapaasti viettää aikansa liikkuen huoneista toiseen, jopa kätkeytyä 
vintille muiden katseilta. Suljettujen ovien Bulevardin koti oli täydellinen vastakohta 
paitsi Weikkolalle, myös sille kodille, jonka Elin muistelmiensa perusteella on 
myöhemmin omalle perheelleen luonut. Bulevardin kodissa oli lukuisia tiloja, joihin 
lapsien ei sallittu mennä. Perhe noudatti orjallisesti joka päivä isän päivärytmiä, jossa 
jokainen tapahtuma toistui päivästä toiseen täsmälleen samalla kellonlyönnillä. Siellä 
perheen isä oli ylin auktoriteetti, joka määräsi myös vaimoaan, eikä häntä Elinin 
muistelmien mukaan kiinnostanut mikään, mikä liittyi perhe-elämään. Kotona 
Bulevardilla Aurora-äiti ei viettänyt aikaansa lasten kanssa, vaan matkusti aina tilaisuuden 

 
1083 ”Talossa ei ollut kovinkaan montaa huonetta, vain kahdeksan kappaletta. Näiden lisäksi oli lisärakennus, jossa oli 
tilava keittiö ruokakammareineen ja maitokammari. Sali ja ruokasali olivat suuria sekä porstua, joka oli mainio 
leikkipaikka meille lapsille sateisina päivinä. Viisi aurinkoista huonetta.   Isoäidin pieni huone, joka sijoittui keskelle 
rakennusta, oli koko talon kohtauspaikka…sinne me kokoonnuimme päivän päätteeksi isoäitimme ympärille nauttimaan 
siitä rakkaudentäyteisestä ilmapiiristä, jota hänen valoisa ja huolehtiva olemuksensa henki”. Kjäldström Elin 
Lefnadsminnen I häfte  

1084 Weikkola edusti Vihdin ratsutilojen keskuudessa vuoden 1800 omaisuusveroluettelon mukaan keskitasoa kiinteän 
omaisuuden ollessa noin 1500 riksiä (ka. 1506) ja velkojen 146 riksiä (ka. 61). Ratsutilojen ka. netto-omaisuus oli 1524 
säteritilojen 3810 ja talonpoikaistilojen 541. Myllyniemi 1990, 32-35. 
1085 Tandefelt 1934, 55. 
1086 Boddice 2918, 170.. 
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tullen pois kotoa Ruotsiin jättäen lapset muiden kasvatettaviksi.  Kodin henkeä väritti 
rakkaudeton ja ankara ilmapiiri, poissaolevat vanhemmat, kova kuri, askeesi ja olematon 
seuraelämä. (LIITE 37) 

Yksi Weikkolan kartanon arvoista oli työteliäisyys. Elin on kirjoittanut muistelmiinsa 
näkyväksi kaiken kartanon naisten tekemän työn, mikä muuten olisi jäänyt pimentoon. 
Tämä muistuttaa tolstoilaisen tai järnefeltiläisen työteliään aatelin ihannetta.1087 Elinin 
kuvatessa ahkeria tätejään hän samalla epäsuorasti asettaa heidät lomailevan äitinsä 
vastapariksi. Mahdollisesti Elinin tarkoitus oli tuoda esiin, miten aikalaisromaaneissa 
yleisesti joutilaisuudesta syytetyt aatelisnaiset todellisuudessa olivatkin toimeliaita.1088 
Tätä toimeliaan naisen ihannetta kohti hän pyrki omassa elämässään, mutta koki ettei 
koskaan ollut käytännöllisyyteen taipuva ”Martta”, vaan enemminkin haaveellinen 
”Maria”.1089 

 

2.3.3. Merkityksellistetty koti 

Etenkin pappisperheelle ”koti” on liikkuva määrite, joka vaihtuu paikasta toiseen 
muuttojen myötä. Miljöön, rakennusten ja ympäristön muuttuessa Kjäldströmien koti 
koostuukin jostain muusta kuin aineellisista puitteista. Vastaavanlaisen lapsuuden kokenut 
Huge E. Pipping kuvailee muistelmissa ”Rörlig barndom”, miten hänellä oli usein 
vaihtuvista kodeista johtuen vaikeuksia juurtua minnekään, ja miten vain kahdesta 
paikasta muodostui koti, josta on jäänyt muistoja.1090 Ajatus siitä, että pappila olisi 
lopullinen pysähdyspaikka, oli Kjäldströmeillä mahdollinen ainoastaan Porvoon ja Inkoon 
pappiloiden kohdalla. Muihin pappiloihin muuttaessaan perhe tiesi, että kyse olisi vain 
väliaikaisesta ratkaisusta, joka toki saattaisi kestää vuosia. Tarkastelen Elinin roolia kodin 
luojana ja tekijänä, joka ”rakensi” kodin aina uuteen pappilaan kerta toisensa jälkeen 
lapsuudenkotinsa ja kartanon aineellisen perinnön, perimiensä esineiden, kautta. 
Perinteisen pappilan inventaariokaluston rinnalle tuli Weikkolan kartanosta pelastettuja 
hienompia ja arvokkaampia esineitä. Vaatimattomat kappalaisen maalaispappilatkin 
muistuttivat nyt kartanon elämäntavasta. Von Rehausen- suvun vanhat huonekalut sekä 
esineet, kuten empire-trymopeilit, kristalliset kattokruunut ja esi-isien muotokuvat 
vihjasivat Elinin taustasta ja toivat vaatimattomiinkin kappalaisentaloihin tuulahduksen 
entisaikain säätyläisperheen elämäntavasta. Mitä mahtoi vieras pohtia, kun 
vaatimattomassa Uudenkaarlepyyn maalaispappilassa ateria tarjottiin hopeisilta 
tarjottimilta, joihin oli kaiverrettu von Rehausen -suvun aatelisvaakuna.  

Perinteisesti aatelisto erottautui erityisesti vanhojen esineiden kautta, mikä erotti heidät 
uusrikkaiden tai porvariston muodinmukaisista huonekaluista. Tyypillisesti tällainen oli 

 
1087 Vuorinen 2001, 240-241. 
1088 Vuorinen 2001, 54. 
1089 Kristillisen naisen Martta ja Maria-asetelmasta Annola 2011, 78-79. 
1090 Pipping 1948, 216-217. 
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esine, johon kulminoitui suvun historia: se saattoi olla lahja hallitsijalta, suvun jäsenen 
muotokuva 1600-luvulta tai suvun kartanosta peräisin oleva kalusto.1091 Kyse oli aateliston 
elämäntavan uudelleenluomisesta pappilamiljööseen. Kuin huomaamatta kodin 
perintöesineiden kautta entistettiin ja luotiin jatkumo myös entisajan – sille oikealle - 
aateliston elämäntavalle arvoineen. Kodin rakentamiseen liittyy Anni Vilkon mukaan aina 
myös irtioton ja vastarinnan aineksia. Entiseen elämäntapaan suuntautui Elinillä myös 
kriittinen katse.1092  

Vanhoissa pappiloissa on elänyt vuosisatojen ajan pappeja ja papinrouvia omine 
tapoineen.1093 Pappiloiden merkityksiä historiallisine ulottuvuuksineen luodaan jatkuvasti 
uudestaan. Uuden pappiperheen muuttaminen pappilaan, jossa sama pappissuku oli asunut 
kenties useiden sukupolvien ajan, saattoi aiheuttaa kitkaa seurakuntalaisten ja uuden 
pappiperheen välille.1094  Elin ei tosin viittaa muistelmissaan kertaakaan siihen, ettei 
seurakunta olisi ottanut heitä hyvin vastaan.1095 Pappila rakennuksena oli vain kuoret, 
pappila kotina oli jotakin muuta. ”Kjäldströmien pappila” eroaa siis vääjäämättä edeltäjän 
ja seuraajan pappilasta huolimatta siitä, että itse pappilarakennus on sama. Pappisperheen 
muuttaessa uuteen pappilaan alkoi pappilassa uusi elämä. Uusi pappiperhe asetteli paitsi 
omat huonekalunsa inventaarihuonekalujen rinnalle, myös täytti pappilan oman kotinsa 
hengellä, luoden omia käytäntöjään ja tapoja olla pappilassa sekä ottaen paikkansa 
seurakunnan elämässä.  

Nostalgia ymmärrettiin ja tulkittiin eri aikoina eri tavoin. Kevyimmillään se oli 
romantisoivaa kaipuuta menetettyä paikka tai tilaa kohtaan, mutta se saatettiin tulkita 
myös voimakkaana tunteena, joka saattoi johtaa sairauteen.1096 Nostalgia on 
monimutkainen prosessi, joka on ladattu symboliikalla, merkityksillä, ja se kuvastaa 
muistin selektiivisyyttä jossa erilaiset tunteet asettuvat vastakkain ja tietyt tunteet 
poissuljetaan.1097 Etymologialtaan nostalgia tarkoittaa kivuliasta ikävää kotiin.1098   

Tengströmin perhepiiriä tutkinut Reetta Eiranen näkee koti-ikävän kohdistuvan 
enemmänkin perheen emotionaalisiin ja sosiaalisiin suhteisiin, ei niinkään paikkaan.1099.  
Ymmärrän nostalgisen koti-ikävän liittyvän paitsi läheisyydenkaipuuseen sekä ihmisiin, 

 
1091 Kts Ramsay I 1966, 155-156; Snellman 2020, 394. 
1092 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 6.7.1882 
1093 Klinkenberg Anna-Lisa pappilamuistelmateoksessa ”det lyser i prästgårdsfönstret” kirjoittaa tunteistaan, millaista 
on elää vanhassa pappilassa, jossa on vuosisataiset perinteet: syntymää, kuolema, iloa ja surua. Klinkenberg 2007,100 
1094 Missä suhde [papin ja seurakunnan välillä] on hyvä, perustuu se enimmissä tapauksissa vanhaan, esipolvilta 
häiriytymättä periytyneeseen uskollisuudentunteeseen.”Suolahti 1919,73 
1095 Päinvastoin hän kirjoittaa miehelleen Kruunupyyssä annetusta lisänimestä ”köyhien pastori” ja luettelee 
muistelmissaan seurakuntalaisten osoittaman avun, huomionosoitukset, läksiäislahjat ja juhlalliset sanat Kjäldström Elin 
Lefnadsminnen  
1096 Nostalgia termina sai eri aikoina eri merkityksiä. Nostalgia muutti nimeään sairautena neurastesiaksi 1900-luvun 
taitteessa. Johannisson 2001 18-20-28. 
1097 Korkiakangas erottelee Fred Davisin mallia noudatellen nostalgian kolmeen eri tasoon: 1. yksinkertaiseen 
nostalgiaan, jossa ”kaikki oli enne paremmin” 2. reflektoivaan nostalgiaan, jossa muistelija tulkitsee menneisyyttä osana 
nykypäiväänsä ja pyrkii etäännyttämään itseään muistojen aikaansaamasta tunnetilasta ja reflektoimaan muistoja 
kriittisesti. 3. Tulkitseva nostalgia edellyttää etääntynyttä asennoitumista. Korkiakannas 2006; Johannisson 2001, 147. 
1098 Nostos eli kotiinpaluu algos eli kipu Johannisson 2001, 8, 18 
1099 kts. Gulin 1984. 48, 53; Eiranen 2021, 231. 
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myös konkreettiseen kotiin, sen esineisiin, miljööseen ja niiden kautta kadonneeseen 
aikaan, joka ei palaa. Karin Johannissonin mukaan nostalgia on strategia tehdä tunteet 
näkyviksi.1100 Se liittyy menettämisen tunteeseen, joka muistuttaa surua ilman surun 
statusta. Nostalgisoimalla kotejaan Elin teki aineetonta perintöään näkyväksi ja korosti 
identiteettiään ”tosiaatelisena”. Elinin muistelmissa ja Elinin ja hänen lastensa 
kirjeenvaihdossa kuvatut menetetyt paikat, asunnot ja kodit toimivat paitsi historiallisina 
dokumentteina, joissa mennyttä kotia kuvaillaan konkreettisesti, myös nostalgisina tiloina, 
johon kerrotut muistot sijoittuvat. Kirjoittaessaan muistelmiaan Elin vaeltaa 
menneisyytensä huoneissa, jotka edustavat paitsi paikkaa, jossa on ennen eletty, myös 
elämänvaihetta ja arvoja, joita hän piti tärkeänä. Toisaalta Elin tarkastelee niissä 
muistikuviaan ajallisen etäisyyden päästä, jolloin menneisyyteen sekoittuu nykyisyys, 
muistelu- ja kirjoitusajankohta. Nostalgiset kuvaukset viittaavat eräänlaisiin ihanneoloihin, 
joita todellisuudessa tuskin koskaan on ollut olemassa niin ristiriidattomina kuin 
kuvauksissa.1101 Muistot voivat alkaa elää omaa elämäänsä, ja niitä voidaan myös 
luoda.1102 Niinpä nostalgian ja kaipuun kodilla on varsin vähän tekemistä todellisuuden 
kanssa, vaikka muistelija niin kuvittelisikin.   

Koti-ikävää voi tarkastella eroahdistus-, muutos-, kontrolli-, rooli-, konflikti- ja 
kontrolliteorioiden näkökulmista, joissa kaikissa olennaista on muutos ja katkos 
entiseen.1103  Elinin muistelmissa näkyy myös moderniuden murros ja muutos yhden 
henkilön läpikäymänä. Elinin kaipuu lapsuudenkartanoon ei ollut vain kaipuuta paikkaan, 
vaan syvempää kaipuuta menneisyyden arvoihin ja vastareaktio modernisaatiolle.1104. Elin 
muistaa, millaista oli elää esimodernissa yhteiskunnassa, jossa ”enkla regelbunda lif som 
fördes under yttre stilla förhållade. Inga lokomotiv hvisling eller ångbotspipa, ingen 
automobiler, motorvelopeder, eller luftskepp, inga telefon ringingarn som slita på 
nerverna hos nutidens menniskor, endast mattklockans entoniga klang tre gånger om 
dagen och fåglarnas sång i trätopparne, samt slagnas jämna ljud vid fräskingen (?) i 
öarna på hästen (?) voro de ljud som afbröta den lantliga stillheten kring vårt 
sommarhem.” 1105 Elinin kotien kuvailussa kyse on muutoksesta ja sopeutumisesta, 
säilyttämisestä ja siirtämisestä. Elinin muistelmat on kirjoitettu sisällissodan 
jälkimainingeissa 1919. Nostalgia voidaan ymmärtää kritiikkinä 
modernisoitumisprosessille, utopiana tai eskapismina. Se voidaan nähdä myös 

 
1100 Johannisson 2001, 155. 
1101 Nostalgiasta kts. Lowenthal Davis 2015 49-54. 
1102 Johanisson 2001, 145. 
1103 Johannisson  2001 45, 51-59; koti-ikävän yhteydestä lapsuudenkotiin Nevalainen  2019,  220; Lowenthal 2015, 33 
1104 Ks. Johannissonin määritelmä modernisaation ja kotiinkaipuun suhteesta:  ”Att längta hem var att längta till 
livsformer som moderniteten lämnat bakom sig, att längta till den falska drömmen om en bättre förr. Johanisson 2001, 
133. 
1105 ”yksinkertaiset säännölliset elämäntavat ja ulkoisestri rauhallinen elämäntahti. Ei kuulunut moottorin melua, 
junien tai koneiden vihellyksiä tai piippauksia, ei puhelimen pirinää eikä ollut autoja tai ilmalaivoja tai puhelimia, 
joiden äänet häiritsevät nykyajan ihmistä. Ainoat äänet, jotka kuuluivat maaseudun rauhassamme, olivat ruokakellon 
kolahdus kolmasti päivässä, lintujen laulu pihan puissa ja hevosten korskahdukset, kun miehet palasivat 
peltotöistä”Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1918. 
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tulevaisuutta kohtaan tunnettuna pelkona, jonka edessä menneisyydestä haettiin turvaa.1106 
Nostalgia saattoi toimia jatkuvuutta korostaessaan myös terapeuttisena ja eräänlaisena 
kuolemattomuuden illuusion ylläpitäjänä.1107 Nostalgia ja nostalgisointi voidaan jakaa 
pohtivaan ja entistävään nostalgiaan, joista ensimmäinen korostaa kaipuuta ja 
jälkimmäinen taas perustuu toisinnon tai uudelleenrakentamisen ideaan.1108 Elin toteutti 
molempia: hänen nostalgiansa on sekä restoratiivista, eheyttävää, että reflektiivistä, uutta 
luovaa.1109  

Elinin ja lasten kirjeiden kotikuvauksissa, samoin kuin muistelmissa, etsitään kadonnutta 
aikaa ja rekonstruoidaan sitä idyllisoivan katseen läpi. Koti näyttäytyy niissä hyvin 
konventionaalisesti, paikkana, jossa vietetään ”Ikuista sunnuntaita”. Muistelmista käy 
ilmi, että pappilat symboloivat turvaa monille pappiloissa kasvaneille.1110 Koti on paikka, 
jossa tunteet luodaan ja niitä harjoitetaan käytännössä.1111  Porvoon pappilasta muodostui 
kaikille Kjäldströmin perheen jäsenille muistojen koti, paikka, jonka voi muistelun kautta 
saavuttaa ja reflektoida itseään suhteessa siihen. Idean tasolla koti säilyy 
muuttumattomana idyllinä, vaikka ihminen itse vuosien varrella muuttuisi tai vaikka koti 
purettaisiin ja menetettäisiin. Kjäldströmin perheen kodit ovat yhtä aikaa paikkoja, jotka 
ovat ja eivät ole.  Etenkin Elinin ja Oscarin lähetyssaarnaajaksi Kiinaan vuonna 1914 
lähteneen Sylvia-tytär kirjoittaa kirjeessään mielikuvamatkastaan kotiin, johon hän pääsi 
valokuvaa katsomalla: ”En kort tripp i hemmet före gudtjänsten Mikaelidagen. Jag sitter i 
mitt rum. Framför mig har jag Ingå prostgård inom glas och ram.”1112 Kirjeistä voi aistia 
paitsi koti-ikävää, myös epämääräisen toiveen tietyn ajan elämisestä uudelleen.1113 Kotiin 
yhdistetty tunne korostuu eräässä kirjeessä, jossa Sylvia määrittelee kotia hyvin 
samankaltaisesti kuin Elin aikoinaan kuvaili Weikkolaa. ”Ja det var såsom hade jag 
kommit till en härlig liten oas. Icke vill jag därmed säga, at jag nu lefver i någon 
ödemarke, tvärtom. Men den tanken hvad allt ordet hem innefattar känner man ju sig 
öfver allt I världen som I den ödemark, ty det fines för hvarje indivuid blott ett hem. Blott 
ett ställe har jag där jag får till fullo vänta förståelse.”1114  Lapsuudenkoti Porvoossa 
edusti Sylvialle eräänlaista kiinnekohtaa, jonka avulla hän pystyi paikantamaan omaa 

 
1106 kts Johannisson 2001, 138-139. 
1107 Johannisson Karin 2001 45, 51-59; koti-ikävän yhteydestä lapsuudenkotiin Nevalainen 2019,220; Lowenthal 2015, 
33 
1108 kuulokuvat Järviluoma 2007, 62. 
1109 Nostalgia voi määrittyä joko restoraatiseen nostalgiaan tai reflektiiviseen, joista ensimmäinen palauttava, 
”menetetty koti ” pystytetään uudelleen. Jälkimmäinen puolestaan liikkessä olevaa, uutta luovaa, jossa järjestellään 
 menneisyyden elementtejä yhteen nykyisen kanssa. Boyn 2001, 41-55; Vikko 2007, 14. 
1110 ks. muistelmateokset Järvinen 1952, 28-29;  Kianto 1928,89; Hällfors 1924;  Koskimies-Envall 2017, 81 
1111 Kodista ja tunteista Eiranen 2021, 230. 
1112 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 1.10.1916. 
1113 Äiti kirjoittaa aistineensa ”en liten undertryckt ton af vemod…en smula hemlängtan,” Sylvian kirjeissä jo tyttären 
Diakonissalaitoksen opiskeluvuosina  Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 31.3.1910. 
1114 ”Tuntuu kuin olisin saapunut ihanalle keitaalle. En halua sanoa että nyt eläisin missään erämaassa, päinvastoin. 
Mutta kaikki se mitä liitän ajatuksissani kotiin ja mitä sillä käsitän, niin maailma itsessään on erämaa, jossa jokaisella 
on yksi koti. Yksi paikka, jossa saa osakseen täyttä ymmärrystä ja hyväksyntää.” .Kirjoitettu Diakonissalaitoksella 
opiskellessa omaan kotiin. Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 2.3.1910. 
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identiteettiään.1115 Se oli paikka joka ilmensi hänelle ymmärretyksi tulemista, kuulumista 
johonkin ja yhteisöllisyyttä.  

Elinin lapsuudenkodissa ja kartanolla arki rytmittyi tiettyjen toimintojen perusteella. 
Elinin ja Oscarin kodissa oli myös omat kirjoittamattomat sääntönsä ja rutiininsa, joita sen 
jäsenet noudattivat.1116 Nämä säännöt olivat perheen sisäisesti rakentamia eivätkä 
välttämättä avautuneet ulkopuolisille. Näin koti, riippumatta siitä, oliko se Hullin 
Charlottestreetillä tai Kruunupyyn kappalaisentalossa, loi toimintojensa kuten aamu- ja 
iltahartauksien ja yhteisten ruokahetkien kautta turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta.1117 
Tunteiden historiaa tutkinut Ute Frevert nostaa esiin kristillisen perheihanteen, jossa tietyt 
tunnepitoiset käytännöt rukoiluineen, virsien  laulamisineen ja lukemisineen nousivat 
merkittävään rooliin perheyhteyden muodostamisessa.1118 Mielikuvituksen siivin saattoi 
poissaolevakin  perheenjäsen liittyä  näihin tuttuihin  arjen ja juhlan rutiineihin. Tällainen 
kokemus välittyy Oscarin ja Elinin tyttären Sylvian kirjeestä. jossa hän kuvailee 
yksityiskohtaisesti perheenjäseniä tilassa, omissa puuhissaan sekä  miljöötä ja ilmapiiriä, 
joka kodista välittyy ”…kiidän ajatuksissani kotiin luoksenne ja näen äidin ja sinun 
istuvan sänkykamarissa valmistelemassa ompeluseuran käsitöitä, ja siinä istuessamme 
tulee Maisu kahvin kanssa, ja jos Ruth menee vasta kello 1 kouluun, niin on hän 
varmaankin pujahtanut ovessa esille Maisun selän takaa ottamaan osaa 
aamupäiväkahviinne.”1119  Samankaltainen kokemus välittyy kirjeestä, jonka kirjoitti 
Oscarin ja Elinin vanhin poika Josef, joka vietti joulun erossa perheestään 
apteekkarityössä Kristiinankaupungissa: Hän muisteli menneitä jouluja pappilassa 
seuraavasti: ”Kun tulemme kirkosta, kokoonnumme saliin, jossa meitä vastaan leijuu 
kuusen tuoksu ja valomeri. Illalla meillä on rakas jouluvieraamme Moster Minni, istumme 
yhdessä, laulamme, soitamme ja kiitämme Jumalaa. Muistan ne säteilevät kasvot, sen 
sisäisen tunteen rauhasta ja ilosta. ….Joulusta tietää, että omistaa tärkeimmän, oman 
kodin. Täälläkin on kuusi, lahjoja, ruokaa, juomaa, iloisia kasvoja -mutta tämä ei ole 
minun kotini.”1120 Myös sisarukset ja äiti kuvailivat kirjeissään poissaoleville kotia, sen 
arkisia toimintoja ruuantuoksuineen muodostaen näin idyllisen kuvan kodista eräänlaisena 
perhettä yhdistävänä henkisenä ja symbolisena siteenä.1121  Elin kuvailee kirjeissään 
lapsilleen kodin remonttia, uusia verhoja, huonekalujen siirtelyä paikasta toiseen sekä 
maalailee arkisia kotielämän kuvauksia, jotta he voivat mielessään elää ne.1122 

 
1115 Identiteetin suhteesta kotiin, koti-ikävä ydistettiin mm. sotilaat kaipasivat tuttuja paikkoja ja läheisiään sekä ruokia, 
maitoa, joka yhdistettiin äidinmaidon kaipuuseen jo 1700-luvulla, paljon ennen Freudin teorioita 87 kts. Johannisson 
2001, 74. 
1116 Ellicksen 2008, 92, 101-103. 
1117 Rutiininomaisten toimintojen -erityisesti uskonnollisten- merkityksestä Ellickson Robert C 2008, 54; kodin 
rutiineista myös Laitinen Riitta 2002, 199; Porvarillisen kodin rutiineista Martin-Fugier 1990, 263 
1118 Frevert 113, 2012. 
1119 Sylvia Kjäldström Elsie Kjäldströmille 12.3.1909 
1120 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 21.12.1907 
1121 Elin kjäldström Sylvia Kjäldströmille 27. 7. 1902; 21.12.1909; Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 28.12.1909; 
Ruth Kjäldström syvia Kjäldströmille 21.11.1910; 5.4.1912; Tunnemuistoista Stoler, Straaler 2007, 285-286 

1122 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 13.1.1912; 3.2.1912. 
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Vanhempien ja lasten kirjeissä kodin yhteydessä toistuvat myös miljöö ja maisema. Kotoa 
poismuuttanut Sylvia-tytär kirjoittaa: ”Oi, kuinka hauskaa, kun taas pääsen kotiin ja saan 
nähdä teidät kaikki. Koko koti tuntuu aivan toiselta, kun on ollut poissa sieltä, se tuntuu 
yhä rakkaammalta. Ulkomuodoltaankin on se toisenlainen, perunamaat ovat varsinkin 
täydessä kukoistuksessaan ja reseedat ja tuoksuherneet tuoksuvat ja ovat kauneimmillaan, 
omenat (jos niitä on) alkavat tulla punaposkisiksi ja pihlajanmarjat houkuttelevat 
pikkupoikasia, jotka ovat maantiellä menossa uimaan, ovatkohan sireenit lehtimajassa 
suureksi kasvaneet?”1123  

Lähetyssaarnaajaksi Kiinaan lähtenyt vanhin tytär Sylvia kuvailee omaa huonettaan 
kirjeessään veljelleen Josefille ja piirtää huoneesta sisustuksineen kuvan. Veljelleen hän 
kirjoittaa: ”sinun mielestäsi se on ehkä vähäsen iso ja kolkko, mutta minä kovin pidän 
siitä. Minulla ei ole ollut monesti elämässäni oma(a) huone(tta)”. Sylvia lähetti 
vanhemmilleen tarkat pohjapiirustukset kaikista taloista, joissa hän asui.1124 ”Mamma är 
ju interreserad i arkitektur, så jag skall försöka rita vårt hus.”1125 Piirroksiin ikuistuivat 
paitsi jokainen huone huonekaluineen, myös ilmansuunnat, hiilikellarin paikka ja kuvaan 
kirjoitetuissa lisäyksissä hän kertoi paitsi huoneiden käyttötarkoituksen, myös kuvaili ne 
aina pienintä yksityiskohtaa myöten. Samoin teki Josef asuessaan muualla.1126 
Kjäldströmin perheessä omaa kotia loivat ja tallensivat sekä idean tasolla että 
konkreettisesti myös miehet.1127.(LIITE 38) 

Kodin kuvailussa ja esittelyssä voi nähdä symbolisiakin merkityksiä. Vanhempiensa 
tahdon vastaisesti avioituneiden Sylvian ja Niilon koti Kiinassa ”avasi ovensa” Elinille ja 
Oscarille vasta kun heidän välinsä eheytyivät, tuolloin Sylvia ja Niilo kutsuivat kirjeitse 
Elinin ja Oscarin heille ”kylään”. Kirjoitustapa ”kutsua kirjeitse kylään” näkyy myös mm. 
toisen Kiinan lähetystyöntekijän Signe Kanteleen kirjeissä.1128 Myös myöhemmissä 
kirjeissään Sylvia haaveilee useaan otteeseen kutsuvansa Elinin ja Oscarin kylään. 
Tällaisia vierailuja ei todellisuudessa koskaan tehty, ja jo niiden kirjoitusvaiheessa 
molemmat osapuolet tiesivät, etteivät ne koskaan tulisi toteutumaan.  Kirjeessään vuodelta 
1920 Sylvia kertoo miten hän majoittaisi vanhempansa heidän makuuhuoneeseensa 
kunniavieraina. ”istuttaisi äidin olohuoneeseen Niilolle rakkaaseen nahkaiseen 
telttatuoliin, asettelisi tyynyn äidin selän taakse ja nostaisi äidin jalat jalkatuen päälle. Isä 
saisi lepuuttaa selkäänsä matkan rasituksista bambuisessa nojatuolissa.” Sylvi maalailee 

 
1123 Sylvia Kjäldström Vanhemmille ja sisaruksille 19.8.1905 
1124 Hän lähettää pohjakuvat myös lähettien kesäasunnosta Kulingissa, Tsingshihistä, Yhdysvalloista Fort Braggin 
pappilasta. 
1125 Sylvia mm. mainitsee, erikseen, etteivät ovet todellisuudessakaan ole eri kerroksissa samalla paikalla. Sylvia 
Kjäldström Elin Kjäldströmille 23.11.1915. 
1126 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 28.1.1906; 21.12.1906; 14.3.1907. 
1127Johannes Kjäldström osti ja sisusti hänelle ja vaimolleen ensimmäisen kodin. Kirjeissä Elinille hän ja hänen 
vaimonsa kuvailevat heidän kotiaan huone huoneelta, huonekalu huonekalulta. Edita Kjäldström Elin Kjäldströmille 
2.6.1916; Edita ja Johannes Kjäldströmin kirjeenvaihto 1910-15; Martinin puolestaan tallentaa hänen ja  Gerdan kotiaan 
valokuviin, joita lähettää vanhemmilleen. Valokuva-albumit, Kjäldström Jernström; Vastaavasti kirjeiden kautta kodin 
idean luomisprosessista Weckselin pappisperheen lasten kirjeenvaihdossa  Granö 2004, 142-144. 
1128 Mäkelä 2010, 27. 
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kirjeessään idyllistä kuvaa, miten hän tarjoaisi vanhemmilleen appelsiineja, ”epäilemättä 
siitä on kauan, kun vanhemmat ovat sellaista herkkua saaneet.” Niilo soittasi viulua, 
Sylvia kiinalaista harmonia, ehkä he laulaisivat vähän. ”Pian kiltin palvelija Celmin 
keittämä kahvi olisikin valmis ja tarjolla olisi myös vehnäleipää ja sokerikakkua. Tämä 
kuulostaa hienolta, mutta sokerikakku on halpaa täällä.”1129 Epäilemättä kotikuvausten 
tarkoituksena oli myös tuoda ilmi, että Sylvia oli avioiduttuaan katkaissut napanuoransa 
lapsuuden kotiinsa, ja hänellä oli nyt oma koti, johon hänelle oli muodostunut tunneside. 
Tarkasteltaessa Kjäldströmin lasten kirjeenvaihtoa voidaankin huomata, miten avioituessa 
side lapsuudenkotiin kotina yleensä katkeaa. Toisaalta Josef kirjoittaa seuraavasti: ”Dock 
vill jag hoppas, att den tanken ej fått insteg, hvarken hos mor eller far att hemmet blifvit 
något som glömts bort, som mer betraktas med liknöjdhet och icke känne sig behöfva mer, 
då man bildat ett eget hem och fått det något så kär tryggt och behjälpligt i lifvet. ….och 
franför allt har jag kännt en djup förinnelse (?) af tacksamhet för allt det föräldrarhemmet 
varit för mig icke blott barnåren utan längt därefter, då tryggandet till det gamla och 
ursprungliga boet väl plägar vara förbi.1130 

Kotia luodaan aina uudelleen ja uudelleen. Poissa kotoa tutut esineet loivat 
turvallisuudentunnetta. Artikkelissaan ”Kohteena koti” Anni Vilkko tutkii 
omaelämänkerrallisen muistin ja esineiden tarinoiden kietoutumisesta materiaaliseen 
ympäristöön. Kodin esineillä on vahva kytkös yksilön identiteettiin ja perhettä ylläpitäviin 
kollektiivisiin merkityksiin.1131 Esineet ovat osa kotia. Suvun joutuessa luopumaan 
Weikkolan kartanosta vuonna 1877, suvun jäsenet valitsivat sieltä itselleen 
merkityksellisiä esineitä, jonka jälkeen kartanolla pidettiin huutokauppa.  Kukin suvun 
jäsen kokosi esineiden rippeistä kartanoidylliä: Elin säilytti isoäitinsä mokkakupit, joista 
hän kertoo muistelmissaan isoäitinsä aina juoneen päiväkahvit. (LIITE 39) Toinen 
konkreettinen, yhteisiä muistoja sisältävä esineistö oli von Rehauseneiden vanha, 1870-
luvulta peräisin oleva astiasto, jolla katettiin aina juhlatilanteissa. Se yhdisti sukupolvia yli 
ajan ja paikan konkretisoiden suvun yhteiset hetket 150 vuoden ajalta. Kotiin liittyvissä 
kertomuksissa1132 tavarat toimivat lapsuudenaikaisten kokemusten säilyttäjinä ja ovat 
voimallisia muistutuksia menneistä elämyksistä.1133  Vielä vuosienkin jälkeen ihmiset 

 
1129 Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 23.3.1920. 
1130 ”Toivon, ettette luule minun ajattelevan, että kun olen saanut oman kotini, unohdan [lapsuus]kotini tai ajattelisin 
sitä sellaisena, jota en enää tarvitse….Olen tuntenut suurta sisäistä(?) kiitollisuutta lapsuuskodistani, joka 
lapsuudessani ja pitkälle sen jälkeenkin on luonut turvaa...nytkin kun piina on ohitse”Josef Kjäldström kirjoittanut 
Elinin kuoltua Oscar Kjäldströmille 18.1.1928. 
1131 Vilkko 2010, 20. 
1132 Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkioston kotiin liityvä omaelämänkerralliset kirjoitukset, jotka 
mm. teosten Kotia paikantamassa /(2010)  ja Koti tieteiden risteyksissä (2001) pohjana. ks. Vilkko 2001; 2010. 
1133 Muutto kotoa, oman huoneen ”purkaminen” tai muuttaminen erilaiseksi voi olla vaikea hyväksyä. ”On kuin minut 
olisi petetty, lyöty kasvoihin, matto vetäisty jalkojeni alta. Tämä on MINUN huoneeni, eikä sitä saa mennä muuttamaan, 
vaikken asuisikaan enää täällä. Olen aina pitänyt itsestäänselvänä, että lapsuudenkodissa kaikki säilyy ennallaan 
vuodesta toiseen, samat huonekalut, samat matot lattialla, samat kahvitahrat pöytäliinassa. Vain sinä itse muutut ja elät 
elämääsi eteenpäin. Kotona aika pysähtyy.” (Kotini informantti) Manninen Aino, Nuoren naisen matka 
lapsuudenkodista omaan kotiin 2010; Esineisiin kiteytyneistä muistoista mm. Vilkko ä2001, 59; kodin sisustamisesta 
muistorikkailla esineistöä mm. Lowenthal 2015, 26. 
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muistivat, miten kodin tietyt esineet on sijoitettu ja mitä esineitä on ollut esillä.1134 Jonkin 
esineen menettäminen saattoi tuntua jopa menneisyyden katoamiselta.   

Sylvia kirjoitti paljon omasta kodistaan Kiinassa, ja kertoi, miten hän esineiden kautta piti 
lapsuudenkotiaan läsnä. Tutut esineet lapsuuden kodista muistuttivat omasta taustasta ja 
identiteetistä. Merkittävät esineet ovat useimmiten niitä, joihin liittyy henkilökohtainen 
side niin, että esine on ei-aineellisen suhteen konkreettinen ilmenemismuoto. David 
Lowenthalin mukaan sisustamme kotimme muistaaksemme ja herättääksemme 
menneisyyden henkiin.1135 Ajatus sopii hyvin tutkimaani von Rehausen -sukuun, jossa 
esineet sukulaisten kodeissa merkitsivät suvun jäsenille yhteistä identiteettiä ja loivat 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Elinin ja Oscarin tytär Sylvia pyysi, että Kiinaan 
lähetettäisiin todennäköisesti Porvoossa lastenhuoneen seinällä roikkunut painokuva 
pojasta, joka roikottaa kissaa hännästä.1136 (LIITE 40) Painokuva ei ollut rahallisesti 
minkään arvoinen, ja esteettisestikin se on varsin vähäpätöinen, mutta se lienee sisältänyt 
paljon aineetonta tunnearvoa Sylvialle. Mahdollisesti se helpotti koti-ikävää muistuttaen 
pahankurisista isoveljistä ja pappilan kodista. Kuvan taakse on kirjoitettu lyijykynällä 
taulun matka Inkoosta Siperian kautta Kiinaan. Kun Sylvia muutti Kiinasta 
Yhdysvaltoihin, taulu kulki sinne hänen mukanaan. Sylvian kuoltua 1980-luvulla taulu 
lähetettiin sukulaisille takaisin Suomeen. Painokuvaan on kasautunut useita 
merkityskerroksia. Se muistutti Sylviaa lapsuudenkodista ja perheestä ja nyt vaiheidensa 
jälkeen se tarinansa kautta muistuttaa Sylvian vanhemmiltaan saamasta uskonnollisesta 
perinnöstä, työstä lähetystyöntekijänä Kiinassa. Kuvaan liittyvän tarinan vuoksi 
painokuvasta on tullut merkityksellinen myös seuraaville sukupolville. 

 

2.4. PERHEEN KUVA  

2.4.1. Perhe kuvassa ja perheenjäsenten roolit 

Tarkastelen seuraavaksi Kjäldströmeistä otettua perhekuvaa, jota analysoin kuva-
analyysin keinoin. (LIITE 41) Valokuvassa toteutetaan ennen kaikkea ihannetta, mutta 
kirjeenvaihdon ja muistelmien mikrohistoriallisen tarkastelun kautta avaan myös 
Kjäldströmin perheen kuvaa laajemmin. Perheen käsitteen voi hajottaa ideologiseksi ja 
eletyksi käytännöksi. Perheestä puhuttaessa on hyvä erottaa nämä kaksi (ihanne ja 
todellisuus) toisistaan. Perhe ymmärrettään ideologisesti tietyllä tavalla, vaikka todellisuus 
olisikin toista maata. Kjäldströmin perheestä otettu perhevalokuva on otettu vuoden 1905 
jälkeen, mutta ennen vuotta 1910.  Lisämausteensa kuvalle antaa se, että se on otettu 
samaan aikaan, kun Porvoota ravisuttavat kolme avioeroon liittyvää skandaalia, jotka 
koskettivat Elinin ja Oscarin ystäväpiiriä. Elin kirjoitti tapahtumista muistelmiinsa peräti 

 
1134 Männistö-Funk 2010, 26.2. 
1135 Lowenthal 2015, 27. 
1136 On mahdollista, että kuva liittyy johonkin satuun tai tarinaan, mutta sen alkuperäistä tekijää tai siihen liittyvää 
taustatarinaa ei ole tiedossa. 
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oman ”Skandaaliluvun”. Halutessaan perhevalokuvan voi nähdä eräänlaisena 
kannanottona perheen ja avioliiton puolesta. Kuvan on ottanut ammattivalokuvaaja, mutta 
se on otettu intiimisti kotona. Se luo vaikutelman välähdyksenomaiselta hetkestä perheen 
elämästä, mutta on kuitenkin aseteltu ja sommiteltu taustalla olevan kodin toimiessa 
eräänlaisena näyttämönä. Huolimatta siitä, että valokuvaus teknisesti olisi mahdollistanut 
rennomman ja välittömämmän sommittelun, kuva muistuttaa enemmänkin vuosisadan 
vaihteen maalattuja porvarillisia perhemuotokuvia.  Miehillä on yllään siistit puvut, 
samoin esiintyy Elin varsin porvarillisissa puhvihihoissa, mutta tyttärillä on yllään 
kotiasuihin lukeutuvat esiliinat. Arvokkuus ja ammatti näkyvät paitsi Oscarin habituksessa 
myös hänen asunsa papinkauluksessa. Kuvan voi tulkita sijoittuvan yksityisen ja julkisen 
rajapinnalle, sillä siinä on kotoisuudesta huolimatta myös edustuksellisuuden leima. Kuva 
tuo hyvin ilmi sen, miten esimerkillisyys ulottui pappisperheen kaikkiin perheenjäseniin. 

Valokuvien ja taiteen kautta luotiin kuvauksia kodista, jotka vastaavasti kuin muistelmat, 
eivät olleet tosia, vaan kodin representaatioita, illuusioita ja monen aatteen ja merkityksen 
sävyttämiä. Koti on paitsi fyysinen myös henkinen turvasatama ja paikka, johon suojautua 
ulkomaailmaa ja sen uhkia vastaan. 1800-luvun perhettä kuvaavissa maalauksissa kuten 
myös Kjäldströmeistä otetuissa perhekuvissa perhe on usein kuvattu yhtenäisenä tiiviinä 
ryppäänä toisiinsa tukeutuen. Perhe maalauksissa nauttii yhteistä ateriaa, on kumartuneena 
öljylampun ympärille tai kuuntelee yhdessä musiikkia ja muodostaa samaa säveltä 
hyräilevän, turvaa luovan kokonaisuuden, jonka voi assosioida yhtenäistä aatetta 
kannattavaan kansakuntaan ja valtioon.1137 Porvarilliset kotikuvaukset symboloivat 
suomalaista identiteettiä, siihen yhdistettäviä arvoja ja muistuttavat kodin 
siveellismoraalisesta tehtävästä kasvattaa kunnon kansalaisia, sekä kunkin perheenjäsenen 
rooleista. 1800-luvun lopussa, venäläistämispolitiikan ja sortokauden ajan taiteessa 
tunnelmalliset kotikuvaukset perheestä symboloivat esimerkiksi passiivista vastarintaa; 
mitä vahvempi perhe, sitä vahvempi valtio.1138 Kodista muodostui eräänlainen eskapismin 
linnake, ihmisen moraalinen koti, jonka tutut ja turvalliset toiminnot suojasivat 
ulkomaailman houkutuksia ja vaaroja vastaan.1139  Erityisesti kodin merkitys painottuu 
sekä yleisellä että yksityisellä tasolla aikana, jolloin käydään läpi muutosprosessia, 
kulttuurinen jatkuvuus on uhattuna tai eletään muuten epävarmoja aikoja.1140 
Kjäldströmien perhekuvassa on näiden ohessa myös voimakas kristillinen ulottuvuus.  
Kjäldströmien perheessä yhteyttä vahvistettiin uskonnollisen kasvatuksen myötä. 

 
1137 Maalaukset Berndtson Gunnar Perhekuva Joensuun kartanosta 1893; Berndtson Gunnar Vapaaherra V.M. Bornin 
perhe 1899; Gallen Axel Ahlströmien perheen muotokuva 1890; Gallen Axel Neoviuksen perheen muotokuva 1886, 
Järnefelt Eero Ilma ja Nelma Swan 1889, Järnefelt Eero Aamiaispöytä 1890; Järnefelt Eero J.Ph Palmen 1890; uotila 
Aukusti soitannollisen kodin sisäkuva 1879  kts. kirjallisuus mm. Topelius 1939, 74-75; Runeberg 2001, 92; kts myös 
muistelmat esim. Schaumann August 1967, 105; Kaltio 2004. 
1138 Gaunt 1996, 209-210. 
1139 Kaltio 2004; kts. myös Konttinen 2001, 194,199; Häggman 1994, 163, 220-221;  Klinge 1997, 120, 137; Brunow-
Ruola 2001, 129; Palin 2005 
1140 Johannisson 2001, 148, 150; Kodista turvapaikkana ja pakopaikkana ”maailmalta” Ingström 2014. 32-33 
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Uskonnollinen aineeton perintö oli näkymätön side, jonka toivottiin yhdistävän 
perheenjäsenet toisiinsa.  

Lähtökohta tulkinnalleni on se, etteivät kuvan sommittelu rajaus tai elementit, jotka kuviin 
ovat tallentuneet, ole siinä sattumalta. Valokuva oli väline, jonka kautta kuvaaja, ja tässä 
tapauksessa erityisesti kuvattavat, haluavat välittää tietyn viestin katsojalle. Myös 
Kjäldströmien perhekuvassa on elementtejä, joista tarkkaavainen katsoja voi saada 
viitteitä perheen arvoista, asemasta ja statuksesta. Perhe on ryhmittynyt valokuvaan 
vanhojen muotokuvatraditioiden mukaisesti. Takarivissä seisovat Oscar ja nuorin pojista, 
Johannes, ja pöydän ääressä istuvat tytär Ruth, Elin ja nuorin tytär Elsie. .Pöydällä on 
esillä valokuvat vanhimmista lapsista, Helsingissä opiskelevista Josefista, Martinista ja 
Sylviasta. Kuvaustapa mukailee vanhaa ”family reunion”1141 -perhemuotokuvaperinnettä, 
jossa poissaolevat perheenjäsenet otetaan kuvaan mukaan maalauksen, patsaan tai 
valokuvien muodossa.1142 Konventioiden mukaisesti taka-alalla seisovat isä ja poika, 
vierekkäin, kuin demonstroimassa maskuliinisen vallan siirtämistä sukupolvelta toiselle. 
Miehen rooli perheessä julkisessa kanssakäymisessä ja naisen rooli kodin yksityisessä 
tilassa oli monessa tutkimuksessa sekä aatelisperheeseen että porvarilliseen 
ydinperheeseen liitetty toteuma.1143  

Kuvauspaikka kodissa on valittu harkiten: Kjäldströmien otos on rajattu niin, että myös 
perheen piano, joka viestii tytärten sivistyksestä ja taidoista, näkyy kuvassa.1144 Kuvassa 
naisille ja miehille on sommittelun kautta annettu eri roolit. Valokuvassa naiset tekevät 
käsitöitä miesten katsoessa taustalla, mikä viittaa kodin yksityisen työn teemaan myös 
valokuvan perheideologiassa. Sekä liberaalissa että konservatiivisessa kristillisessä 
suuntauksessa naisen tehtävän nähtiin olevan ensisijaisesti perheessä, kodin sisällä. 
Yhteiskuntaa saatettiin pelastaa myös kotoa käsin vaikkapa ompelemalla 
hyväntekeväisyysmyyjäisiin, kuten kuvan naiset osoittavat. Elin ja Ruth-tytär näyttäytyvät 
kuvassa nöyrinä, työnsä ääreen kumartuneina ihanteellisena papin rouvana ja tyttärenä. 
Naiset on siis kuvattu omana ryhmänään tekemässä naisten töitä. Kuvaa tarkastellessa 
herää kysymys, miksi Elin, joka vihasi käsitöitä, on kuvassa niiden tekemiseen niin 
uppoutunut? Mieleen tulee eräänlainen esittävä performanssi, jossa Elin tyttärineen esittää 
kuvassa tunnollisen ja touhukkaan kristillisen naisen roolia, eikä kuvaajan tultuakaan 
malta keskeyttää aherrustaan. Taustalle sommitellut miehet heijastelevat yhtäältä 
luterilaisen huonetaulun mukaista valta-asemaa perheen sisällä, toisaalta myös tiettyä 
ulkopuolisuutta. Valokuvan kautta perheen pään asema käy selväksi, kun perinteinen, 
sommituksellisesti arvokkaimmaksi katsottu paikka on varattu Oscarille.1145 Oscar ei ole 

 
1141 Kuvassa pöydällä olevien valokuvien kautta on nähtävissä Philippe Ariesin käyttämä ilmaisu ”family reunion”, 
jossa poissaolevat, elävät tai kuolleet mahdutetaan kuvaan mukaan. Aries 1970, 244-252. 
1142 Aries 1985, 252; Bengtsson 1985, 244-252; Siden 2001, 62 Häggman 1994, 36-40. 
1143 Häggmann 1994; Ollila 1998; Korpiola 2021, 266. 
1144 Aukusti Uotila soitannollisen kodin sisäkuva 1879, Ateneum; Gallen Axel Ahlströmien perhemuotokuva 1890; 
Professori E.R.Neoviuksen perhemuotokuva 1886, yksityiskokoelma. 
1145 Siden 2001, 163 
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Kjäldströmin perheessä pelkkä maallisen vallan ylin auktoriteetti, vaan Elin kirjoitti 
vuonna 1887 henkisessä testamentissaan Oscar isän olevan taivaallisen isän vastine maan 
päällä.1146 

Kyseiseen valokuvaan voi mielestäni lisäksi liittää Ragni Linnetin ja Lene Rønbergin 
hollantilaisten 1600-luvun genremaalausten ja tanskalaisten 1800-luvun laatukuvien 
yhteydessä lanseeraaman ”interesting” -teeman, jolla viitataan ajatuksiin, joita kuva 
katsojassa herättää näennäisen aiheensa ulkopuolella. Käsite on läheistä sukua 
mikrohistoriassa käytettyyn johtolanka-ajatukseen. Kjäldströmien Porvoon kotia 
esittävässä valokuvassa huomio kiinnittyy Edelfeltin 1881 maalaaman ”Saarna 
ulkosaaristossa” teoksen painokuvaan. Painokuva on joululahja perheystävältä Werner 
Söderströmiltä.1147 Mitä ilmeisemmin taululla on ollut Oscarille suuri merkitys, sillä se on 
asetettu kunniapaikalle. Kuvassa Oscaria muistuttava pappi julistaa Jumalan sanaa 
Pellingissä luonnon keskellä kirkkokansan keskittyneesti kuunnellessa. Oscar ei ole ollut 
maalauksessa mallina, mutta katsoja voi halutessaan tulkita kuvan esittävän Oscaria, joka 
myös piti 1900-luvun alussa Porvoon saaristossa vastaavia ulkojumalanpalveluksia. 
Kuvan voi halutessaan nähdä symboloivan pappisperheen tärkeintä tehtävää. Uuden 
polven pappisperheessä avioliiton ihanne oli – kuten tietyin varauksin porvarillisessa 
liitossakin - työskentely yhteisen päämäärän eteen. Porvarillisessa avioliitossa tuo kaukana 
siintävä päämäärä oli isänmaa tai yhteiskunta1148, pappisperheen liitossa puolestaan 
työskenneltiin ensisijaisesti Jumalan valtakunnan eteen, ja Jumalan tuli olla läsnä 
kaikessa, mitä pariskunta tekee.1149 Jos porvarillisessa avioliittoihanteessa naisen 
tärkeimmäksi rooliksi muodostui kodin piiri ja lasten kasvatus, Kjäldströmien 
perheihanteessa ne olivat vasta toisella sijalla. Jo vastauskirjeessään Oscarin 
kosintakirjeeseen Elin toivoo Jumalan antavan heille onnea ja siunausta, jotta he voivat 
puolisoina täyttää velvollisuutensa Jumalaa, kanssaihmisiä ja toisiaan kohtaan.  ”…må 
Han Jesus vår Frälsare vara det tredje i vårt förbund, blott sålunda kunna vi vänta lycska 
och välsignelse, i Hans kraft allerna uppfylla våra plikter emot God, våra medmenniskor 
och hvarandra”. Vastauksen velvollisuuspyramidi on avain pappisperheen ihanteeseen: 
ensin velvollisuus Jumalaa, sitten kanssaihmisiä ja viimeisenä puolisoa ja perhettä 
kohtaan. Kjäldströmien perheessä avioliitto ja lapset olivat tärkeitä, mutta ne olivat jo 
ikään kuin ”pelastettuja”. Tärkeämpänä kuin työtä oman kodin sisällä pidettiin työtä 
niiden hyväksi, jotka vielä odottivat pelastamistaan. Kjäldströmien perheessä aikaa ja apua 
riitti aina ventovieraille. Omat lapset sitä vastoin olivat hoitajien helmoissa. Halutessaan 

 
1146 Kjäldström Elin Minnen ur ett barns lif 1887-1890 
1147 Lahja on myös ainoa, jonka hän päiväkirjassa erikseen mainitsee LOK päiväkirja 24.12. 1905 
1148 mm. Helmi Krohnin ja E.N. Setälän liitosta Vares 2005; Mandi ja Aksel Granfeltin liitosta Sulkunen 1995; ks. 
Häggmann Kai 61, 1994; Eiranen 214-215, 219, 2021 
1149 Perheessä vanhempien ja lasten tulee rakastaa toisiaan, mutta heidänkin rakkautensa tulee perustua yhteiseen 
rakkauteen Jumalaa kohtaan.  Yhteisen korkeamman tavoitteen koettiin olevan  omiaan vahvistamaan liittoa. Kirjeissään 
Elin käyttää vaimon roolin yhteydessä sanaa velvollisuus ”plikt”, mutta painottaa olevansa vastuussa ennen kaikkea ei 
miehelleen, vaan Jumalalle Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 16.4.1882; 16.5.1882; 21.5.1882; 29.5.1882; 
4.6.1882; Vuonna 1905 MOT Hemmet –lehden ohjeissa käy ilmi, miten vaimon tulee olla kuuliainen, nöyrä, ja alistuva 
mutta ennen kaikkea suhteessaan Jumalaan, ei aviomieheensä. Ohjeita aviovaimolle Mot Hemmet/ Kotia kohti 03/1905 
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perheen sommittelu kuvassa voidaankin tulkita velvollisuuspyramidina, jossa ylimpänä 
papin työhön viittaava Edelfeltin maalaus muistuttaa tärkeimmästä tehtävästä. Omat ja 
perheen tarpeet tuli asettaa toissijaisiksi. 1150 

Ihanteiden toteutuminen arkielämässä ei mennyt kuin kihlapari aikoinaan suunnitteli. 
Muistelmissaan Elin kertoo, miten hän sai suvultaan moitteita yhteisöllisistä kristillisistä 
riennoistaan.1151 Täysin ristiriidatta asiat eivät sujuneet perheen sisälläkään. Vuonna 1896 
Elin kirjoittaa miehelleen, joka ”antaa kaikkensa sairaille”, mutta on unohtanut oman 
perheensä: ”Om du kunde fatta den förtviflans kamp jag går och bär inom mig midt under 
det dagliga bråket och striden med dessa svåra barn, då gäfve du kanske några smulor af 
alla de uppmuntringsorddu med rätta gifver de sjuka på sjukhuset, de arma lidande själ, 
som står dig mycket närmare än hela den öfriga världen…Men om det är hustrus lott att 
blifva utslämpad glömdt och förbisedd af alla, tills dess hon bäddas ner i den graf dit 
hennes längtan står, jag är ej den första och blir ej den sista.!”1152  Tätä samaa 
ajatusmaailmaa heijastelee monen muun uskovaisen perheen kuten Valtareiden ja 
Päivänsalon muistitieto, jossa työ langenneiden tai ”pakanoiden” hyväksi asetettiin oman 
perheen edelle.1153 Erityisesti lähetystyössä Kiinassa työskentelevien keskuudessa perheen 
ja työn vastakkainasettelu näkyy selvästi. Perheiden lapset jouduttiin usein lähettämään 
kotimaahan. Monesti äiti palasi lasten mukana kotimaahan, mutta toisinaan hän jäi 
miehensä kanssa Kiinaan jättäen lapset kotimaahan muiden hoiviin.1154 Lähetystyössä 
työskentelevän Sylvia-tyttären kirjeessä kerrotaan lähettiystäväperhe Kanteleen elämästä: 
”Kantele sätter nog arbete först och familjen i andra rummet…Mamma Signe är nog med 
sin man om saken”.1155 Vastaavasti Toivo Koskinen kirjoittaa vaimostaan, joka asetti 
lähetystyön perheen edelle: ”Niin paljon kuin hän meitä omiaan rakastikin, Herran asia 
oli sittenkin ensimmäinen…”1156. Oman kutsumuksen täyttäminen työskentelemällä 
Jumalan eteen koettiin omaa perhettä tärkeämmäksi.1157  

Interesting- teeman kautta katseltuna maalaus ilmentää varsinaisen aiheensa puitteissa 
myös jotain muuta, josta katsoja saa luoda omat tulkintansa. Interesting-teema koskeekin 
lähinnä katsojaa, joka joko haluaa nähdä kuvassa sen tai sitten ei. Kuva itsessään 
mahdollistaa monta tulkintaa. Interesting-teeman löydettyään katsoja joutuu ottamaan 

 
1150 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 11.6.1895 
1151 Kjäldström Elin Lefnasdsminnen 1919. 
1152 ”Jos vaan käsittäisit, millaista taistelua käyn päivittäin näiden vaikeiden lasten kanssa, antaisit ehkä murusia siitä 
rohkaisusta (epäselvää) jota annat sairaille sairaaloissa, niille sieluraukoille, jotka ovat sinulle kaikkein läheisimpiä 
koko maailmassa...Mutta jos vaimon osa on  tulla unohdetuksi, ohitetuksi kaikkien silmissä kunnes hänet lasketaan 
hautaan, jen olisi ensimmäinen tahi viimeinen!”Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 8.6.1896. 
1153 “…korkeintaan hän saattoi tuntea itseään laiminlyödyksi sen takia, että isälläni riitti aina aikaa muille ihmisille ja 
ehkä suhteettoman vähän omalle perheelleen” Mika Waltari isästään Toivo Waltarista Waltari 1980, 23-24; lähes 
identtisesti kuvailee Päivänsalo Paavo isäänsä Helsingin kaupunkilähetyksen johtajaa B.H.Päivänsaloa Päivänsalo 1974; 
Takkinen 2017, 74; Storgårds 2009,63 
1154 Kiinassa Kanteleen perheessä lapset annettiin hoitajille ja molemmat vanhemmat työskentelivät lähetystyön 
hyväksi. Mäkelä Saara 2010, 17; Lasten lähettämisestä kotimaahan mm.  Kena 2000, 91. 
1155  ”Kantele asettaa työn etusijalle, vasta sitten on perheen vuoro….Signe [vaimo] hyväksyy asian. ”Sylvia Korhonen 
Elin Kjäldströmille 2.3.1921. 
1156 Kena 2000, 77. 
1157 Mäkelä 2010, 63. 



206 
 

kantaa maalauksen aiheeseen ja tulee samalla tietyllä tavalla siihen osalliseksi.1158 
Antamalla mielikuvitukselle siivet 1800-luvun katsoja saattoi hekumoida näennäisesti 
siveellisen kuvan ääressä. Kjäldströmien perhekuvassa avoin ovi ja kurkistus vanhempien 
makuuhuoneeseen herättävät katsojassa assosiaation seksuaalisuudesta. Tosin peti on 
säädyllisesti pedattu, sängyt erotettu toisistaan ja seinää koristavat raamatunlauseet 
korostavat siveyttä. Tuoreena kihlaparina Elin ja Oscar korostavat kirjeissään, että rakkaus 
Jumalaan tulee ensin ja maallinen rakkaus, johon myös parisuhde kuuluu, vasta 
seuraavana. Käsiteellä ”maallinen rakkaus”, saatettiin kirjeissä viitata sekä rakkauden 
fyysiseen puoleen ja intohimoon, että puolisoiden väliseen rakkauteen. ”Maallisessa 
rakkaudessa” piili vaaransa: puolisot muistuttavat ja varoittavat jatkuvasti toisiaan siitä, 
ettei maallinen rakkaus muodostuisi jumalallista rakkautta tärkeämmäksi.1159 Oscar kertoo 
rukoilleensa Jumalalta seuraavasti: ”O Käre Here Jesu –om jag nu kunde älska dig som 
jag älskar min Elli. Men genast har jag bedit Herre om förlåtelse – ty det är synd att älska 
något annat liga högt jemte Dig [God]”1160 Tämä muistuttaa heränneiden 
rakkauskäsitystä, jossa Jumalan tuli säilyä tärkeimpänä, eikä maallisesta rakkaudesta 
vaimoon tai lapseen saanut muodostua Jumalan kanssa kilpailevaa ”epäjumalaa”.1161 ”Det 
finnas endast En som stor emellan oss -Herren Jesus-”, kirjoittaa Oscar morsiamelleen1162 
Samantyyppistä pelkoa puolisoaan kohtaan tuntemasta rakkaudesta kirjoitti myös Hanna 
Frosterus: ”Olenko koskaan mainninut sinule huolestani, että ehkä joskus kaikessa 
hiljaisuudessa pidän sinua rakkaampana kuin Kristusta?”1163 

Elinin ja Oscarin perheeseen syntyi kuusi lasta, jotka kaikki elivät täysi-ikäisiksi., joskin 
Elsie-tytär kuoli 18-vuotiaana. Wirilanderin mukaan pappiperheessä lapsiluku oli 
suurempi kuin aatelisperheissä.1164 Sitä vastoin Häggmanin tutkimusten perusteella vielä 
1800-luvun puolivälissä ero pappis- ja porvariperheiden lapsiluvussa ei ollut suuri, mutta 
Elinin ja Oscarin avioitumisen aikaan 1880-luvulla alkoi pappisperheissä lapsiluku olla 
korkeampi.1165 Lapset nähtiin Jumalan lahjana, ja ajatus lapsiluvun keinotekoisesta 
rajoittamisesta muuten kuin lääketieteellisistä syistä nähtiin epäsopivana. Uskoakseni 
pidättyvyyden periaatetta noudattettiin myös Kjäldströmin perheessä. Toinen vaihtoehto 

 
1158 Linnet 2001, 144. 
1159 huom samantyyppinen viittaus myös Lauri Stenbäckin kirjeessä sisarelleen tämän mentyä avioliittoon. Nieminen 
47, 1951 
1160 ”Rakas Jeesus -voisinpa rakastaa sinua kuten rakastan minun Elliäni. Mutta heti anoin anteeksiantoa -onhan se 
synti rakastaa jotain yhtäpaljon kuin Sinua Jumala” Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 23.6.1882. 
1161 Kirjeissä lapseen ja puolisoon, jos tätä rakasti liikaa, viitattiin herännäisten piirissä epäjumalana. ”sellainen 
epäjumala lapsi oli hänelle” Janne Stenbäck  Lotta Achrenin lapsen kuolemasta (päiväämätön) ”Jumala on ollut meille 
niin armollinen, että otti meiltä pois epäjumalan [oma lapsi]” Ulla Wegelius 2.10.1849 ”..pidän häntä melkein 
epäjumalana niin kuin aikaisemmin pidin ensimmäistä vaimoani” Jakob Wegelius 1/1857 kirjeisiin viitataan teoksessa 
”Merkillinen isoisä” Arjava 2010, 253. 
1162 ”Meidän välissämme on vain yksi -Herra Jeesus” Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 9.5.1882. 
1163 Hanna Frosterus Albert Segerstråhlelle, von Schultz Solveig 1981, 80. 
1164 Wirilanderin taulukko Wirilander taulukko 1974, 145, 147 
1165 Häggmanin mukaan  pappisperheissä synnytettiin 1800-luvun lopullakin kolme vuotta pidempään ja iäkkäämpinä 
kuin porvariperheissä. Häggman tutkiessaan Waseniusten sukupiiriä huomio pappisperheiden synnytysiän ja 
synnytyskaaren jäävän entiseen malliin porvarisperheiden naisten synnytysiän laskiessa ja synntyskaaren. lyhentyessä. 
Perustuu Häggmanin aineistoon (Wasenius-Colliander-suvut), Häggman 1994, 107. 
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oli pitkään jatkuva imetys, joka myös toimi ehkäisykeinona. Elin kertoo muistelmissaan 
imettäneensä itse kaikkia lapsiaan vähintään kahdeksan kuukautta1166 Konkreettinen ero 
aiempaan näkyy Elinin ja Oscarin lasten nimivalinnassa, jonka tärkein lähtökohta ei enää 
ollut vain suvussa kulkeneet nimet, vaan pappisperheen ihanteiden mukaisesti nimien tuli 
olla raamatullista alkuperää. Lapset ristittiin Lars Josefiksi, Martiniksi, Sylvia Mariaksi, 
Mikael Johannekseksi, Anna Elisabethiksi ja Ruth Linneaksi. Pääpaino oli raamatullisilla 
nimillä, mutta nimiä oli poimittu myös suvusta: Kjäldströmin suvun Lars, von 
Rehauseneiden Anna ja Kjäldsrömien Elisabeth annettiin lapsille nimiksi. Elin kirjoittaa ” 
Lars Joseph. Wi kala honom ”Joseph efter den kära förebilden i G(amla) Testamentet; det 
första namnet är efter den lilles fader och farfader”1167  

 

2.4.2. Kuvan ulkopuolella 

Erotan perhepiiri-käsitteen käsitteestä kotitalous (hus, hushåll), joka liittyy käsitteellisesti 
varhaisempaan perhemalliin.1168 Perhepiiri, vaikka se muistuttaakin koostumukseltaan 
kotitaloutta, muodostuu perheenjäsenten ohella henkilöistä, joihin perheenjäsenillä on 
lämmin emotionaalinen suhde. Perhepiiri muokkautuu eri elämänsyklien kautta, sitä kuvaa 
liikkuvuus, vaihtuvuus, mutta ennen kaikkea tietoinen perheen sisään päästäminen tai siitä 
sulkeminen. Perhepiiri eroaa sukupiiristä, sillä siihen voi kuulua myös sukuun 
kuulumattomia henkilöitä.1169 Perheestä puhuttaessa on tärkeä huomata, että perhepiiri 
muuttui myös tutkimushenkilöitteni elämässä jatkuvasti. Kaisa Ketokiven tutkimuksessa 
Torjuttu autonomia. Lapsuudenperheen vieraantuneet siteet ja aikuisten lasten 
vaihtoehtoiset elämänpolut perheenjäsenet saivat piirtää sisäkkäisten ympyröiden avulla 
läheisyyssuhteensa omiin perheenjäseniinsä, sukulaisiinsa ja ystäviinsä bourdieulaista 
kenttämallia mukaillen.1170 Nämä mallit havainnollistavat, miten intiimiys, läheisyys ja 
perheeksi mielletty kokonaisuus muuttavat muotoaan. Myös Anu Lahtinen on tarkastellut 
perhettä yksilön elämänkulun aikana muuttuvana prosessina.1171 Kjäldströmien 
perhekokonaisuus muuntuu ja laajenee avioliittojen, perheen katon alle muuttavien 
sukulaisten ja saman katon alla asuvien vieraiden henkilöiden vaikutuksen mukaan. Lasten 

 
1166 Kirkko suhtautui seksiin vain suvunjatkamismielessä, yritys estää hedelmöitys oli synti. Avioliitto- ja 
perhesuunnittelu opaskirjoissa  suositeltiin aviopareille Malthusin henkeen pidättyvyyttä kun toivottu lapsimäärä oli 
perheeseen syntynyt. Ollila  s.63; Häggman viittaa tutkimuksessaan porvariperheistä, että todennäköisesti jonkinlaisia 
ehkäisyvälimeitä käytettiin hänen tutkimissaan porvariperheissä Häggmann 1994, 105-106; ks. Gaunt 1998, 
Födelsekontroll-luku;.Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919; Vainio-Korhonen, Lahtinen 2015, 212.217. 

1167 Kutsumme häntä Joseephiksi Vanhan Testamentin esimerkin mukaan. Ensimmäinen nimi on annetu  isän ja 
isänisän mukaan. Kjäldström Elin Minnen ur ett Barns lif vår Lars Joseph och vår andra son Martin  Kjäldström Elin 
päiväkirja 1885-1889, 6.2.1886. 
1168 Häggman yhdistää kotitalouskäsitteen kuvaamaan aikaa ennen ydinperheihanteen syntyä. Kotitalous sulki 
ns.ydinperheen (vanhemmat lapsineen) lisäksi sisäänsä palvelijat, mahdolliset vuokralaiset, sukulaiset eräänlaiseksi 
yhdeksi kokonaisuudeksi., jota perheen patriarkka johti. Kotitalous käsitteessä perheen, talon ja esim. yrityksen elämää 
ei eroteltu toisistaan. mm. Häggmann 1994, 43-45. 
1169 Eiranen rajaa Tengströmeitä käsittävässä tutkimuksessa sukupiirin serkkuihin. Tosin hän korostaa että perhepiiri ei 
ollut kiinni vain biologiasta, vaan tahdosta esimerkiksi äitipuolen suhteessa lapsiin. Eiranen 2021, 216, 234. 
1170 Ketokivi 2009. 
1171 Lahtinen ja Ilmakunnas 2021, 14. 
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ollessa pieniä Elinin Anni-sisar asui väliin hyvinkin pitkiä aikoja Kjäldströmeillä ollen 
lähes osa perhettä. Myöhemmin perheen sisäympyröihin lukeutuivat lähes kasvattityttären 
asemaan noussut Mandi ja lasten puolisot lukuun ottamatta Sylvian puolisoa Niiloa.  

Tarkastelen Kjäldströmin perhettä Riitta Jallinojan innoittamana käsitteiden vieras ja 
yhteisyys kautta.1172 Toisin kuin Jallinoja, joka tarkastelee vierauden ja perheyhteyden 
kokonaisuutta periaatteellisella tasolla, olen siirtänyt käsitteen mikrohistorialliselle tasolle. 
Miten vieras tai vieraus Kjäldströmin perheessä pitäisi käsittää? Milloin vieraasta tulee osa 
perhettä, ja millaisten lainalaisuuksien ja tunnesiteiden kautta perheyhteys muodostuu? 

Perhekuvaan ei ole otettu mukaan palvelusväkeä; mitä ilmeisemmin kuvia palvelusväestä 
ei löydy myöskään perheen albumeista. Se kertoo tietystä ambivalentista suhtautumisesta 
palvelusväkeen. Elinin muistelmissa aatelisen lapsuuskodin palvelijoita ei mainita 
sanallakaan. Vielä 1880-luvun alun kirjeissä Elin käyttää palvelustytöistä nimitystä 
”människa”.1173 Oletettavasti tämä puhetapa on opittu juuri von Rehausenin suvulta, sillä 
Elinin Anni-sisar käytti vastaavaa nimitystä myöhemmin 1910-luvulla Kjäldströmin 
perheen palvelijatar Annasta. Tähän Oscar vastasi sukutarinan mukaan vihaisesti: ”Hon 
heter inte ”människa” hon heter Anna”1174 Tämä tarinan opetus on jäänyt elämään 
sukutraditiona, aineettomana perintönä. Ilmeisesti sen oli tarkoitus tuoda ilmi paitsi se, 
että palvelijaan tuli suhtautua kanssaihmisenä, myös korostaa sitä, miten pappisperheen 
suhtautuminen palvelusväkeen erosi  aatelisperheestä.1175 Oman tutkimusaineistoni 
puitteissa on nähtävissä, miten Kjäldströmien pappisperheen ihanteessa kotitalouskäsitteen 
alle luettiin myös palvelijat ja laajempi sukupiiri kotona asuvine lähimmäisineen.1176 
Kjäldströmien pitkäaikaisten palvelijoiden kuten Sofia Björnvikin Oscarille kirjoittamissa 
kirjeissä kuvaillaan, miten he kokivat olevansa osa perhettä, ei palvelusväkeä; ”icke som 
tjänarinna utan som medlem I familjen,”.1177 Myös perheen sisäisessä kirjeenvaihdossa 
etenkin pitkäaikaisista palvelijoista puhutaan ”ystävinä”. Kiintymyssuhteen muodostuttua 
perheen ilot ja surut koskettivat myös palvelusväkeä, kuten käy ilmi palvelijoiden 
kirjoittamista kirjeistä nuorimman tyttären Elsien kuoltua.1178 Kjäldströmien pappilassa 
palvelusväeltä vaadittiin kuitenkin enemmän kuin tavallisessa porvarillisessa kodissa: 

 
1172 Jallinojan käsitteiden taustalla on Mary Douglasin lika-pyhä- käsitteet. Tässä on ajatuksena, ettei mikään itsessään 
ole likaista, mutta se muuttuu likaiseksi tekojen kautta tai joku saattaa olla likaa ”tunkeutuessaan väärään paikkaan”. 
Douglasin mukaan lika ja pyhä käsitteet ovat kulttuurissamme sisäänrakennettuja. Mitä milloinkin pidetään pyhänä tai 
likaisena toki vaihtelee ja kulttuuri itse luo ja uudentaa jatkuvasti tätä erottelua.  Jallinoja 2009, 12-14. 
1173 Käytti palvelijasta termiä ”enkel människa”Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 29.6.1886; 31.8.1886. 
1174 ”Hän ei ole ihminen, hänen nimensä on Anna”Sukutarinaa on käytetty useassa polvessa ilmentämään sitä tapaa, 
jolla toisiin ihmisiin tuli suhtautua. 
Ulla Janssonin haastattelu 2004. Inga Kjäldströmin haastattelu 1999. 
1175 Mandi Granfeldtin perheessä Mandi käytti palvelijoista myös nimitystä Människa/ ihminen. Kyseessä oli 
porvarillinen koti, joten ihanne palvelusväen lukemisesta perhepiirin jäseneksi ei aivan onnistunut. Sulkunen 1995, 71. 
1176 Mikäli perhettä tarkastelee eräänlaisen kehityskaariajattelun kautta, se on nähty porvariston nousun muovaavana 
prosessina, jossa aateliston sukukeskeisen perhemallin korvaa porvariston ydinperheihanne Häggmann 1994, 16-18 ;. 
Siren 1999; Keskinen 2021, 178; Lahtinen Ilmakunnas 2021, 11.16:; Eiranen 2021, 215. 
1177 “…Prosten för all hans godhet emot mig ända ifrån 1893 då jag kom till herrskapets tjänst. Jag må saga icke som 
tjänarinna utan som medlem I familjen.” Sofia Björnvik Oscar Kjäldströmille 29.12.1930. 
1178 Palvelijan kirjeet lasten kuolemien yhteydessä Hulda Wik (?) Elin von Rehausenille 24.6.1910; 28.6.1918. 
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palvelijoiden oli omaksuttava perheen uskonnollinen vakaumus.1179 Palvelija, joka ei 
sopinut tai sopeutunut, sai lähteä.1180 Tärkeänä yhteenkuuluvuuden merkkinä pidettiin 
kotihartautta, joka yhdisti palvelusväen osaksi perhekokonaisuutta.1181 
Kristillissosiaalisessa työssä eroja ihmisten välille tehtiin paitsi luokan, sukupuolen ja 
elämäntavan, myös kristillisen ja ei-kristillisen aatemaailman kautta. Henkilö määriteltiin 
ensisijaisesti sen mukaan, miten hän elämässään toteutti tosikristillisyyden ihanteita. Näin 
jako ”meihin ja muihin” sai monta ulottuvuutta. Ihannetapauksessa yhteinen kristillinen 
vakaumus ylitti ”maalliset” raja-aidat yhdistäen erilaisista taustoista tulevat ihmiset, myös 
perheenjäsenet ja palvelijat. Ihanteellisessa pappisperheessä kodin piirissä vaikuttanutta 
perhettä ja palvelusväkeä yhdisti sekä uskonnollinen vakaumus että yhteneväinen intressi 
pitää kotitaloutta yllä.1182  

Elin tuntuu myös arvostaneen palvelustyttöjään suuresti. Pitkään palvelleille anottiin 
kunniamerkkejä ja järjestettiin juhlia.1183 Myös perheen lapset opetettiin kunnioittamaan 
palvelusväkeä.1184 Elin omisti muistelmissaankin ”luotettaville ja uskollisille” palvelijoille 
kokonaisen luvun, joka ikävä kyllä on jäänyt kesken. Elinin ihanteena oli tutustua 
palvelijoihinkin yksilöinä ja kohdella näitä jokaisen luonteenpiirteet huomioiden niin, ettei 
tulisi heitä loukanneeksi.1185 Oscar omaksui patriarkaalisen suhtautumisen 
palvelusväkeensä. Hän kävi kirjeenvaihtoa entisten palvelustyttöjen kanssa huolehtien 
heidän hyvinvoinnistaan sekä avusti heitä myös taloudellisesti heidän ikääntyessä.1186 
Vuonna 1944 kirjoittamassaan testamentissaan Oscar jättää ”min goda plikttrogna och af 
mig högt skattade hushållerska” Anna Sundqvistille tämän huoneen koko kaluston ja 
mankelin, mikäli Anna sitä pyytää, sekä 15 000 markkaa. Lisäksi hän asettaa ehdon, että 
mikäli Anna on ehtinyt Oscarin kuollessa olla palveluksessa 20 vuotta, tulee Oscarin 

 
1179 Yhteinen aatemaailma tärkeydestä ks. Ellickson. 2008, 32-33; Entinen palvelijatar suosittelee uutta palvelustyttöä, 
josta mainitsee olevan lapsirakas, järjestelmällinen, siisti, nopea ja kunnollinen ”Mutta mikä tärkeintä: kristitty” Hulda 
Wik sk. Stora Hulda Elin Kjäldströmille 19.11 1897. 
1180 Palvelustytön erottua saatettiin tuntea helpotusta, mikäli tämä oli ”vääränlainen# Elin Kjäldström Oscar 
Kjäldströmille 17.3.1887. 
1181 Sofia Björnvik Oscar Kjäldströmille 19.7.1937. 
1182 Ellickson määrittelee kunkin perheessä vaikuttaneen jäsenen ylläpitävän omalla toiminnallaan   kotitaloutta, välillä 
omien etujensa vastaisestikin, jotta sen  säilyvyys ja jatkuvuus olisi taattua. taustalla vaikuttivat  esim. rakkaus ja 
epäitsekkyys (altruismi) Ellickson. 2008, 23, 24-25. 
1183 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 5.4.1913. 
1184 Vuonna 1913 Elin kirjoittaa tyttärelleen Sylvialle, ettei voi ymmärtää, miten Sylvia on saattanut unohtaa Aina-
palvelijan kymmenvuotismerkkipäivän Kjäldströmien palveluksessa. Tämä oli suuri tapaus; muut lapset kyllä muistivat 
Ainaa: Josef ja Johnny lähettivät kortit ja Martin antoi paitakankaan ja Ruth viherkasvin. Oscar ja Elin ostivat Ainalle 
kauniin mahonkiviilutetun lipaston ja Oscar tilasi Hushållningssällskapetista kunniamerkin kuten myös muille pitkään 
palvelleille palvelijoille. Elin Kjäldström Sylvia Kjhäldströmille (päiväämätön 1913). 
1185 Hulda-palvelijansa hän mainitsee herkkänahkaiseksi, ja varoittaa kirjeessään miestään neuvomasta Huldaa liian 
tiukasti, tämä kun pahoittaa mielensä niin helposti Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 24.7.1904. 
1186 Entisten palvelijoiden kirjeitä: Sofia Björnvik Oscar Kjäldströmille 30.4.1917;  Sofia Björnvik Oscar 
Kjäldströmille 29.12.1928; ibid 16.9.1930; ibid 12.11.1930; ibid 12.12.1930; ibid  29.12.1930; ibid 19.7.1937; ibid 
19.12.1935; ibid  17.12.1935; ibid  31.1.1936;ibid 19.7.1937;  Sara, Ester (Wikström) ja Hulda (Wik) (Sukunimet 
puuttuvat) Oscar Kjäldströmille4.10.1937; Hulda Björklund ja Hulda Haglund Oscar Kjäldströmille18.4.1947; Hulda 
Björklund Oscar Kjäldströmille15.9.ei vuotta n. 1940-50-l?; Aina Forslund Oscar Kjäldströmille19.7.1948; Aina 
Forslund Oscar Kjäldströmille 9.8.1948. 
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omaisten huolehtia hänestä loppuelämän ajan.1187 Robert C. Ellickson huomioi, että myös 
muilla keinoin kuin omistajuuden kautta, esimerkiksi kodin eteen tehtävällä  
työpanoksella, henkilö saattoi lunastaa korkean paikan kodin sisäisessä hierarkiassa.1188 
Erityisesti pitkään palvelleet palvelijat saivat erityisaseman perheessä.  

 

2.4.3. Vieras perheessä  

Vanhempien poikien muutettua pois kotoa Kjäldströmien Porvoon kodissa asui useita 
sellaisiakin nuoria ja apupappeja, jotka eivät olleet perheen sukulaisia. Toiset heistä 
viipyivät pitkäänkin, jopa lukuvuosien ajan. Porvoon vuosina perheessä asui kaksi pappia 
Martti Nyberg ja Toivo Waltari, Josefin morsian Aino1189 ja Amanda eli ”Mandi”.1190 
Elinin lapsuudenkodin ja pitkälti myös porvariston ydinperheideologiaa kuvataan usein 
suljetuksi.1191 Kjäldströmien perheen kodin ovet olivat jatkuvasti auki. Pappisperhe ei 
samalla tapaa korostanut ydinperheideologiaa kuin tyypillinen porvariperhe, vaan 
ihanteena oli yhteisöllisyys ja laajennettu perhepiiri. Toisaalta tämä Kjäldströmien 
laajennettu perhepiiri palvelijoineen ja kodissa asuvine vieraineen muistuttaa myös 
aatelissukujen tapaa majoittaa kotiin kaukaisia sukulaisia ja perheen lasten tovereita sekä 
muita, jotka tarvitsivat pitempiaikaista suojaa tai majapaikkaa.  

1910-luvulla Kjäldströmien perheessä asui useita ”holhokkeja” tai alivuokralaisia, jotka 
olivat lähes perheenjäsenen asemassa, mutta jotka jätettiin kuitenkin tiettyjen intiimiyden 
rajojen ulkopuolelle, bourdieulaisittain sisäpiirin ulkopuolelle. Perheessä asui kevättalven 
1912 Josefin morsian Aino lähes tyttären asemassa. Ajastaan Porvoon pappilasta hän 
kirjoittaa kihlauksen purkaantumisen jälkeen seuraavasti: ”…kuinka usein onkaan 
muistunut mieleen se aika, jonka vietin siinä rakkaassa kodissa. Minulle on se ollut toinen 
koti, hyvä ja lämmin koti. Niin paljon kaunista ja puhdasta on jäänyt muistoksi, koskaan 
en unohda sitä rakkautta, mikä säteili ympärilläni siellä. Niitä aikoja, jotka sain viettää 
Sedän rakkaassa kodissa, muistelen mielelläni illalla.”1192 Kihlauksen purkauduttua Aino 
kuitenkin katosi perhepiiristä. Merkittävin Kjäldströmin perheen ”holhokeista” oli 
Amanda “Mandi”,”Manduliini”, joka tuli perheeseen Elsie-tyttären kuoleman jälkeen. Hän 
ilmeisesti jollain tavalla ”paikkasi” nuorimman tyttären menetystä nousten kirjeiden 
perusteella lähes kasvattitytön asemaan.  Perheen nuoriso suhtautui Mandiin sisarellisesti 
ja Oscar ja Elin kuin tyttäreensä. Mandi omaksui perheen arvomaailman ja lähti Sylvian ja 

 
1187 ”Velvollisuudentuntoisele ja suuresti arvostamalleni...” Oscar kuoli vuonna 1955. Testamentti, Oscar Kjäldström 
1944. 
1188 Ellickson. 2008, 14-26, 60-67. 
1189 Aino oli Josefin morsian, joten hänen asumisensa Kjäldströmien luona oli järjestettävä hienovaraisesti. Hän muutti 
Ruthin kanssa samaan huoneeseen. Aino oli köyhistä oloista ja Kjäldströmit majoittivat hänet kotiinsa. Elin 
Kjäldströmin ja Sylvia Kjäldströmin kirjeenvaihto; Aino Jauhiainen Oscar Kjäldströmille 6.4.1934 
1190 Amanda Elin Kjäldströmille 21.6.1910 Mandi Rosenström Oscar Kjäldströmille 1.1.1921; Amanda Rosenströmin 
kuolinilmoitus Hufvudstadsbladet No.31 . 30.11. 11929 
1191 Häggman 1994, 216-218 
1192 Aino Jauhiainen Oscar Kjäldströmille 6.4.1934. 
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Elinin innostamana opiskelemaan diakonissaksi.1193 Mandi on hyvä esimerkki 
syklimäisestä perheenjäsenyydestä, sillä hänkin katosi aikojen saatossa perheen elämästä 
niin, ettei häntä edes mainita Elinin muistelmissa.1194 Vieraus voi olla ulkopuolisuuden 
kokemus, jonka esimerkiksi perheessä asuva sukulainen, vaikkapa äidin sisar tai sukuun 
naitu miniä, kokee, vaikka sukusitein kuuluisikin perheeseen.1195 Kjäldströmin perheessä 
tuli elää Kjäldströmien elämäntavan mukaan. Elinin kadettikoulusta erotettu Robert-veli 
oli von Rehausen-suvun musta lammas. Hän lähti merille ja hänen laivansa kadotessa 
1887 myös Robert katosi päiväkirjoista ja perheen nimipäiväkirjoista eikä Elin mainitse 
häntä edes muistelmissakaan.1196 Tätä korostaa se, että juuri katoamisen aikaan Oscar 
toimi merimiespappina ja kadonneiden merimiesten etsiminen oli osa hänen työtään. 
Vastaavalla tapaa suvun piirissä kollektiivisesti unohdettiin myös Sylvia-tyttären 
vääränlainen puoliso Niilo.  Vieraus voi olla myös abstrakti uhka, kuten Elinin ja Oscarin 
pojan Josefin huumeriippuvuus tai perheenjäsenen mielenterveyden järkkyminen.  

Palataan vielä perhekuvaan. Sitä katsellessa huomio kiinnittyy Johanneksen käteen, joka 
hellästi koskettaa äitiä. Se kertoo lämpimästä tunnesiteestä. Muuten perheenjäsenillä ei ole 
yhdistävää kosketus- tai edes katseyhteyttä toisiinsa. Samassa perheessä eläminen saattoi 
edustaa eri perheenjäsenille erilaisia muistoja.1197 Tarkastellessa valokuvaa vaikuttaa siltä, 
että osalla on kiinteämpi keskinäinen suhde kuin toisilla; osa perheenjäsenistä on peräti 
kuvasta poissa. Kokemus perhe-elämästä ei ole perheen jäsenillä yhtenevä: samaan aikaan 
osa perheenjäsenistä saattoi tuntea itsensä rakastetuksi, osa taas hylätyksi.1198 Vieraus voi 
olla myös perheen sisältä lähtevää, kun joku perheen jäsenistä syystä tai toisesta irtautuu 
ja muuttuu perheessä vieraaksi. Vieraantuminen saattoi tapahtua myös luopumalla 
lapsuusperheen uskonnollisesta aineettomasta perinnöstä, kuten Josef ja Martin juuri 
kuvausaikaan 1910-luvulla tai muuttamalla ulkomaille kymmeniksi vuosiksi, kuten 
Sylvia. Kuvaavaa kyllä, juuri nämä henkilöt puuttuivat perhekuvasta. Uskosta 
vieraantuneet pojat Josef ja Martin kokivat kenties kuvanoton aikaan jääneensä perheen 
ulkopuolelle paitsi itse kuvasta, myös muuten. Kirsti Saarikangasta mukaillen ymmärrän, 
että koteja on yhtä monta kuin niiden kokijoita; sama koti saa kokijastaan riippuen eri 

 
1193 Amanda(?) Elin Kjäldströmille 21.6.1910 Mandi Rosenström Oscar Kjäldströmille 1.1.1921. 

1194 Kjäldström Elin Lefnadsminnen II häfte; Sylvia ja Elin Kjäldströmin kirjeenvaihto 1905-1910 
1195 Vieras perheessä voidaan tulkita eri tavoin. 1800-luvulla lapsuuttaan viettäneiden muistelmateoksessa 
”Barndomhemmet i våra minne ” Magnus Hagelstam märittelee perheenjäseneksi kotiopettaja ja seuraneiti ”Maddanin”, 
mutta ”Tant Malanin”, isotätinsä, hän määrittelee puolestaan ”melkein perheenjäseneksi”. Hagelstam 1948. 
1196 Robert von Rehausen pestautui 1877 venäläiselle Maria- nimiselle alukselle, joka oli matkalla Pensacolaan. 
Kapteenina J. Kiiski. Finlands Skepps-Calender 1877; Laivan haaksirikosta maininta Åbo Tidning 8.5. 1888 
Robert von Rehausen Elin Kjäldströmille 3.8.1887; 1.10.18887; 11.11.1887; Todistus, että Robert pestautunut ko. 
laivaan, allekirjoittanut Charles Smith 15.5.1888 (kuolleeksijulistamista varten) Kjäldström von Rehausen 
yksityisarkisto. 
1197 Saarikangas 2002, 56; kts myös Boddice2018, 38; Ingström 2014, 126-128. 
1198 Kuvaus perheen sisäisistä erilaisista kokemuksista kirjailija Vigdis Hjorthin autofiktiivisessä romaanissa 
Perintötekijät Hjort 2020. 
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merkityksiä.1199 Uskovaiselle perheenjäsenelle koti saattoi merkitä paikkaa, jossa tuli 
ymmärretyksi, perheen arvojen vastaisesti elävälle perheenjäsenelle koti arvoineen saattoi 
edustaa jotain muuta. 

 

Tässä luvussa osoitin, miten Oscar Kjäldströmin avioliitto Elin von Rehausenin kanssa 
hyödytti Oscaria paitsi aineellisesti sekä myös aineettomasti muun muassa hyödyllisten 
vapaakirkollisten verkostojen kautta.  Elinin kautta hänen jälkipolvensa tulivat osalliseksi 
Elinin suvun aineettomasta perinnöstä kulttuurisesta pääomasta sekä sivistyneistön 
verkostoista, jotka Oscarin omalta suvulta puuttuivat. Tarkastelin luvussa myös sitä, miten 
aineellinen ja aineeton kohtaavat kodeissa ja esineissä. 

 

3. TYÖ JA AINEETON PERINTÖ 

 

Tässä luvussa tarkastelen Oscarin työkenttää merimiespappina, sairaalapappina ja 
kappalaisena Porvoossa. Käsittelen työn konkreettista tekemistä ja siihen liittyviä 
reunaehtoja, haasteita ja työn kohdentamista. Mikä osa työkentästä muodostui Oscarille 
merkittävimmäksi ja miksi? Käsittelen lisäksi myös työhön liittyviä aineettomia 
ulottuvuuksia lahja-vastalahja-aspektin, tunnetalouden sekä papin vallan ja verkostojen 
näkökulmista. Oscar piti tarkkaa päiväkirjaa työstään seurakuntalaistensa parissa, heidän 
kanssaan käydyistä keskusteluista sekä heidän lankeamisistaan ja ”pelastumisistaan” 
keräten päiväkirjoihinsa seurakuntalaisista yksityiskohtaista tietoa. Kyseessä on 
samankaltainen toiminta jota Giovanni Levi tarkastelee mikrohistoriallisessa 
tutkimuksessaan Aineeton  perintö manaajapappi Chiesan suhteen.   Pohdin Levin tavoin 
tämän näkyväksi tehdyn verkoston rakentamisen motiiveita.  

 

3.1. OSCAR MERIMIESPAPPINA VUOSINA 1883-1891 

3.1.1. Ensimmäisten merimiespappien toiminta 

Huolimatta siitä, että merimieslähetys tapahtui ulkomailla, se luetiin sisälähetyksen piiriin, 
koska lähetystyön kohteet, merimiehet, siirtolaiset, matkaajat, opiskelijat ja ulkomailla 
työtä tekevät, olivat suomalaisia. Fennomaaninen aate lienee osin syynä siihen, että 
käännytyskohteet haluttiin ensisijaisesti löytää oman kansan parista: suomenkielisistä 

 
1199 Saarikangas kirjoittaa artikkelissaan ”Merkityksellinen tila: lähiöasuminen arkkitehtuurin, asukkaiden, menneen ja 
nykyisen kohtaamisena” tilan ja kokijan ainutlaatuisesta suhteesta. Näin inhimillinen tila on aina ”merkityksellistetty, 
eletty tila, jonka ruumiillinen tilassa liikkuva subjekti tilallistaa.” Saarikangas 2002, 55-57. 
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heimoista tai maailmalle matkanneista suomalaisista siirtolaisista tai merimiehistä.1200  
Vuonna 1880 Gustaf Elis Bergroth valittiin ensimmäiseksi1201 merimiespapiksi 
Grimsbyhyn1202. Bergrothin luopuessa tehtävästä 1883 tammikuussa Englantiin lähtivät 
aisaparina Herman Snellman ja Oscar Kjäldström, jotka lähetettiin samana vuonna 
Lontooseen ja Hulliin. Heinäkuun 25. päivänä vuonna 1883 Patria-aluksen irroittaessa 
köytensä ja suunnatessa  Vaasan satamasta kohti Hullia laivan kannella seisoi nuori, 
vastavihitty pari Elin ja Oscar Kjäldström täynnä unelmia, toiveita ja kenties pelkoakin 
uutta asemapaikkaansa ja tehtäväänsä kohtaan. He olivat juuri avioituneet ja tällaista 
”tuoretta” pappia ja aviomiestä paikkaan työnhakuilmoituksen perusteella haettiinkin. 
Sellaisia myös muut varhaiset merimiespapit olivat.1203 Ennen tehtäväänsä Elis Bergroth 
oli toiminut vasta vuoden pappina, ja seuraavat merimiespapit Oscar mukaan lukien 
lähtivät tehtäväänsä suoraan pappisvihkimyksensä jälkeen. Merimieslähetysseura maksoi 
Englantiin muuttavien merimiespappien ja heidän perheidensä matkan. Kjäldströmeillä oli 
Lontoossa kaksi palvelustyttöä Bertha ja Edla sekä myöhemmin myös englantilainen 
nanny eli lastenhoitaja.1204 Palvelusväen matkoja ei kuitenkaan kustannettu. Oliko tässä 
kenties rivien välistä luettavissa epäsuora vihje, että nuoren ja lapsettoman pappisparin 
odotettiin elävän vaatimattomasti? Papin palkkakin oli suhteellisen alhainen ”juuri 
yksityiselle hengelle, naineelle ilman lukuisaa perhettä, riittävä”.1205 

Toiminnan alkuvuosina merimiespappien tausta oli alempaa porvaristoa tai eräänlaista 
keskiluokkaa: heidän isiensä ammatteja olivat muun muassa kauppias, 
kansakoulunopettaja ja laivanrakennusmestari, kapteeni ja kamreeni.1206 Työläis- tai 
talonpoikaistaustaisia pappeja ei alkuvaiheessa rekrytoitu.1207 Snellmanin, Kjäldsrömin ja 
Paneliuksen taustasta löytyy kosketus merielämään: Snellmanin isä oli kauppias ja 
laivuriporvari, Kjälströmin isä, laivanrakennusmestari ja Paneliuksen isä taas merikapteeni 
ja kauppias. Verrattuna miehiinsä merimiespappien puolisot tulivat paremmista 

 
1200 Tämä oli kuitenkin mahdotonta, sillä Venäjän lait ortodoksisen uskon loukkaamattomuudesta estivät 
lähetystoimen. Murtorinne 1978,  278. 
1201 Evankelinen Isänmaanseura (Ruotsalainen) oli lähettänyt pastori K. Winqvistin 1870-luvun lopulla Grimsbyhyn. 
Kyse oli kuitenkin määräaikaisesta järjestelystä, he eivät sitoutuneet merimieslähetykseen.   Evankelinen Isänmaanseura 
oli suuntautunut ns. ”pakanalähetykseen”. Grimsbyhyn lähetettiin, mikäli pakanalähetiksi koulutettu henkilö ei 
terveydellisistä syistä voinutkaan toimia ko. maissa. Valtari 1925, 133-134. 
1202 Bergroth siirtyi Lontooseen 5.7.1882, jossa hän ehti toimia vain alle puoli vuotta, kun hän jätti tehtävänsä 
tammikuussa 1883. 
1203 Myös Jacobsson, Tarkkanen ja Panelius olivat juuri avioituneita aloittaessaan merimieslähetystyön. Ainoastaan 
Oscarin seuraaja, kesällä  1891 tehtävään astunut Ludvig Enkvist oli jo perheellinen. Hänen vaimonsa kuolema juuri 
ennen matkalle lähtöä sai Enkvistin lähtemään Hulliin ilman perhettään. Lapset jätettiin sukulaisten hellän huomaan ja 
Enqvist matkasi Hulliin yksin. Englannissa Enkvist ei kuitenkaan viipynyt kuin vuoden, kunnes palasi Suomeen. 
1204Elin otti palvelustytöille matkalle yhteisen hytin, hän ei halunnut, että he joutuvat matkustamaan ns. kansipaikoilla. 
Hän varasi erilliset hytit myös itselleen ja tuoreelle aviomiehelleen Kjäldströmien lähdetyä palvelustytöt jäivät Eglantiin 
töihin, mutta palasivat vuoen päästä takaisin.  Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 3.7.1883; Myöhemmin nähtiin 
kuitenkin aiheelliseksi, että papilla olisi tarkka opastus työhönsä sekä suosittiin työssä jo jonkin aikaa toimineita pappeja 
vastavihittyjen sijaan. Valtari 1925, 625. 
1205 Palkka oli pieni, 4500 markkaa vuodessa, Merimiehen Ystävä 1882 N.O 6. 
1206 Jacobssonin isä Viktor Napoleon Jacobsson  oli kamreeri, tosin kuollut jo Victorin lapsuudessa. 
1207 Herman Snellmanin isä oli Laivuriporvari ja kauppias Oulussa  ja. Jacobsonin isä kamreeri, Elis Bergrothin isä ala-
alkeiskoulun opettaja (kuollessaan 37v), hänen puolisonsa Neovius-sukua, Emil Efraim Paneliuksen isä merikapteeni ja 
kauppias Raumalta. Matti Tarkkasen isä oli kansakoulun opettaja.  
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perheistä.1208 Vasta 1890-luvulle tultaessa sekä merimiespappien että heidän puolisoidensa 
tausta työväenluokkaistui ja talonpoikaistui.1209 

Merimieslähetyksessä piirit olivat pienet. Varhaisista merimiespapeista ja heidän 
puolisoistaan Elin ja Oscar Kjäldström, Lydia ja Herman Snellman, Matti Tarkkanen ja 
Victor ja Alma Jacobson sekä Viktorin ja Lydian vanhemmat olivat kuuluneet jo 
Helsingin ”Troendets krens” eli varhaiseen Radstockin uskovaisten piiriin.1210 
Merimiespappi Victor Jacobsson sekä merimiespappi Snellmanin puoliso Lydia os. 
Lundmark olivat sisarpuolia. Kjäldström ja Snellman olivat hyviä ystäviä opiskeluajoilta 
ja heidän vaimonsa Elin, Lydia ja Alma olivat koulutoveruksia Fruntimmerskolanin 
ajoilta.  Råbergin tarkoituksena lienee ollut koota hengenheimolaisiaan, Bergrothin, 
Snellmanin ja Kjäldströmin kaltaisia ”palavasieluisia”, tosiuskovaisia ja 
kaupunkilähetyksen parissa jo toimineita nuoria miehiä tehtävään.1211. Myös heidän 
puolisoidensa vahva rooli sisälähetystyössä vahvisti valintaa. Valtarin mukaan 
merimieslähetys oli pitkälti allianssihenkinen.  

Merimieslähetys aloitettiin Grimsbyssä Bergrothin, Lontoossa Snellmanin ja Hullissa 

Kjäldströmin toimesta. Bergroth oli tosin ehtinyt aloittaa työnsä Englannissa muutama 
vuosi Kjäldströmiä ja Snellmania aiemmin luoden eräänlaiset raamit, mutta etenkin 
Kjäldströmin oli Hullissa, uudessa kohteessa, aloitettava työnsä lähes tyhjästä.1212 
Ensimmäiseksi tuli hankkia oma asunto, sitten lukusali ja kirkko, jossa kokoontua. 
Merimiespapin tuli työskennellä ”synnin keskellä” ja sijoittaa kirkko ja lukusali sinne, 
missä merimiehetkin liikkuivat. Merimiespappipariskunnan Oscarin ja Elinin ratkaisu 
sijoittaa lukusali ja kirkko omaan kotiinsa, oli poikkeuksellinen. (LIITE 30) Kyse oli 
pariskunnan toiveesta yhdistää oma elämä ja papin työ saumattomaksi kokonaisuudeksi. 
Heidän ihanteenaan oli elää seurakunnan keskellä, olla perheineen osa sitä vielä 
konkreettisemmin kuin normaalissa pappilassa. He toteuttivat tässä myös Pohjoismaisen 
merimiespappien kokouksen vuonna 1883 esiintuomaa ihannetta, jonka mukaan papin 

 
1208 kaksi heistä oli aatelistaustaisia, Elin os von Rehausen uudenmaan lääninsihteerin , laamanni Christian Werner von 
Rehausenin  tytär ja Tarkkasen puoliso Sigrid Maria os. von Phalerin isä Henrik Johan von Phaler oli kirkkoherra ja 
vanhaa pappissukua.  Bergrothin puoliso Elin os. Neoviuksen isä, oli aliupseeri ja lääkäri Karl Adolf Neovius, joka 
toiminut mm. meriekipaasin ylilääkärinä.  Paneliuksen puoliso Hanna os. Herzmanin isä  Johan August Herzman oli 
lääkäri, mutta hänen isoisänsä oli ollut merimies.  Jacobssonin Alma rouva os. Thauvon os Henriksson oli kirkkoherra 
Johan Fredrik Thauvonin tytär, isä oli myös kirjailija, tutkimusmatkailija ja aikansa huomatuimpia lestadiolaispappeja. 
Enqvistin puolisot Anna ja Elise olivat molemmat piispa J.V. Johanssonin tyttäriä. Snellmanin puolison Lydian isä oli 
ollut Tukholmassa ammatiltaan räätälimestari, mutta kuollut Lydian ollessa sylilapsi. Äiti avioitui pian uudestaan 
Kamreeri Jacobsonin kanssa. Näin Lydiankin elinpiiri oli ollut ns. sivistyneistöä lapsuudessa ja koulutuksen suhteen ja 
hän oli mm. käynyt samaa elitstistä Svenska Fruntimmerskolania kuin Elin.  
1209 Ensimmäinen ns. ”työläistaustainen” merimiespappi saatiin vuonna 1891 Kjäldströmin seuraajasta Ludvig 
Enqvististä, jonka isä oli suutari. Enqvistin seuraaja Frans Evert Blombergin isä oli puolestaan räätäli. Paneliuksen 
seuraaja New Yorkiin Juho Korhonen oli talollisen poika Kuusamosta. Poikkeus tosin vahvistaa säännön: New Yorkiin 
1893 lähtenyt  Durchman oli puolestaan Ruoveden kirkkoherran poika.  
1210 Elinin –tosin postuumisti n. 1925- tekemä lista otsikolla ”Medlemmar från troendes krets under väckelse i 
Helsingfors år 1879-83.  
1211Bergroth ja Kjäldström olivat ehdottoman raittiuden kannattajia Merimiehen Ystäwä vuosikerrat 1887-1890,  
Kansanaho 1983, 74 
1212 Bergroth oli toiminut Grimsbyssä ja Lontoossa. Lontooseen lähti Snellman, mutta Grimsbyn asemapaikka muuttui 
pian Kjälströmin saavuttua  Hulliksi ollen alussa Hull-Grimsby.  



215 
 

tulisi ”jalkautua mahdollisimman lähelle seurakuntaansa”. Epäilemättä myös Herman 
Råberghin antama malli ottaa oppilaat vastaan kodissaan Diakonissalaitoksella intiimissä 
hengessä ohjaten ja neuvoen heitä toimi Oscarille esimerkkinä.1213 Uuden polven papisto 
ammensi vaikutteita myös herännäispappien tavasta ”astua ulos virka-asemastaan” ja 
istuutua seurakuntalaisten keskuuteen, ei ”pöydän päähän”, ja puhella seurakuntalaisille 
kuin vertaisilleen.1214 Neljän vuoden jälkeen Elin ja Oscar erottivat kotinsa kirkosta ja 
lukusalin yhteydestä muuttaen itse rauhallisemmalle alueelle. Virallisesti Oscar vetosi 
Merimiehen Ystävässä tilojen riittämättömyyteen.  Epävirallisesti Oscar mainitsee 
kirjeessään, että perheen kasvaessa samassa talossa asuminen merimiesten kanssa kävi 
”sopimattomaksi”. Kjäldströmit muuttivat paremmalle alueelle, mutta uusi kirkko ja 
seurakuntasali siirtyivät Oscariin kuvailujen mukaan jälleen ”mitä parhaimmalle paikalle” 
keskelle bordelleita, telakka-aluetta ja kapakoita. Lähistöllä oli myös huonomaineisia 
boarding-huoneita sekä ”perkeleellinen ruttoluola eli tanssihuone vain sadan askeleen 
päästä lähetyshuoneistosta.”. 1215 

Mitään työhön perehdyttämistä ei ensimmäisillä merimiespapeilla ollut toisin kuin 
myöhemmillä merimiespapeilla, jotka viettivät eräänlaisen oppijakson ennen omaa 
merimiespappeuspestiään joko Kjäldströmin tai Snellmanin luona sijaisena tai 
vieraana.1216 Elinin ja Oscarin esikuvana työlle toimi legendaarinen merimiespappityön 
uranuurtaja Johan Storjohan, johon Oscar myöhemmin tutustui myös 
henkilökohtaisesti.1217 Nuoret merimiespapit saivat järjestää työnsä pitkälti oman päänsä 
mukaan, vaikka merimiespappien ohjesääntö sekä rahavarat sanelivatkin tietyt reunaehdot. 
Johtokunta Suomessa luotti nuoriin merimiespappeihinsa, joiden oletettiin kykenevän 
paremmin paikan päällä luovimaan niinkin suurien päätösten kuin asemapaikan vaihdon 
suhteen.1218 Heillä oli myös paljon itsenäistä toiminta- ja päätösvaltaa, mutta liika oma-
aloitteisuus ei ollut hyvästä. Sen  Oscar sai huomata kun hän vetosi tee-iltamien 
rahoituksen puolesta suoraan Merimiehen Ystäwässä ohi johtokunnan. Hän sai Helsingin 
Ompeluyhdistykseltä puolet myyjäisvoittorahoista (400mk) kahvikaluston ja virvokkeiden 
hankkimiseen. Hyvin pian kävi selväksi, ettei johtokuntaa olisi saanut ohittaa. Se määräsi, 
että jatkossa rahat tuli aina kierrättää johtokunnan kautta, joka sitten ohjaisi ne eteenpäin. 

 
1213 Kjäldström Oscar,Luonnos Merimiehen Ystävä lehden artikkeliin. 
1214 Aiheesta mm. Oravala 1934, 89. 
1215 Merimiehen Ystäwä 1887 N.o 10; Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 9. 
1216 Jacobson ja Panelius sjaistivat Kjälströmiä ja Snellmania näiden kotimaansaarnamatkojen ajan. Sitä ennen 
merimiespapit neuvoivat ja ohjeistivat näitä töihinsä. Panelius ja Tarkkanen viettivät matkalla Amerikkaan useita 
viikkoja Kjäldströmien vieraana tutustuen merimiespappiperheen arkeen ja työnkuvaan. 
1217 Norjassa lähetyskokouksessa ollessaan Oscar tutustui Storjohaniin lähemmin ja myös yöpyi Storjohanien kotona. 
Perheiden kesken yhteyttä pidettiin; Elin sai kirjeen rouva Storjohanilta.   
1218 Yleensä johtokunta hyväksyi sen, mitä merimiespappi ehdotti. Johtokunnan suhtautuminen Oscar Kjäldströmiin oli 
erittäin suopea, hänen parannusehdotuksensa ja toimensa otetiin kiitoksella vastaan. Heitä myös kuunneltiin 
mahdollisten asemapaikkojen valinnoissa. Esimerkiksi pohdittaessa Hull- Grimsby-Liverpool painotuksia, Oscarin 
näkemys vaikutti paljon lopputulokseen..Elin Kjälström Oscar Kjäldströmille 31.8.1886; Kansanaho 1983, 70-71, 88-89; 
Sekä Snellmania että Kjäldströmiä pyydettiin töihin uusille asemapaikoille Bordeauxiin ja New Yorkiin, mutta heitä ei 
velvoitettu siirtymään asemalta toiselle vastoin tahtoaan. Valtari 1925, 191; 
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Johtokunta tosin kirjoitti suhtautuvansa tee -iltoihin myönteisesti, mutta ei silti myöntänyt 
niihin jatkossa riittävästi varoja.1219  

Hull oli Oscarin asemapaikka, mutta hän jakoi työpanoksensa usean muun 
satamakaupungin, Grimsbyn, Liverpoolin, Shieldsin ja Goolen kesken sekä matkusti 
säännöllisesti muihin pienempiin satamiin Englannin eteläisellä rannikolla. 
Parhaimmillaan hän saarnasi saman päivän aikana kolmesti kahdessa eri kaupungissa 
joutuen matkaamaan edestakaisin niiden välillä.1220 Vapaapäiviä ei juurikaan ollut. 
Vuodesta 1887 Oscarin työtaakka hieman helpottui, kun Liverpoolin saarnaajan tehtävät 
jaettiin Hullin ja Lontoon merimiespapin kesken.1221 Johtokunnan vaatimuksesta pappien 
tuli pitää toiminnastaan päiväkirjaa sekä huolehtia aseman tuloista ja menoista. Oscar laski 
tarkkaan satamissa vierailevat laivat, tapaamansa merimiehet ja siirtolaiset ja 
jumalanpalvelusten määrän sekä tilastoi tarkasti lukusalin käyttöasteen. Esimerkiksi 
vuoden 1884 aikana Oscar oli laskelmiensa mukaan tavannut noin 900 suomalaista 
merimiestä. Suomesta Amerikkaan lähteviä siirtolaisia hän oli tavannut noin 700 ja sieltä 
palaavia noin 400. Erilaisia kokouksia oli vuoden aikana pidetty ruotsiksi ”vähän toista 
sataa” ja suomeksi noin viitisenkymmentä. Kokouksia pidettiin eri skandinaavikirkoissa, 
Strangers Resteissä, lukusaleissa, laivoilla ja yksityiskodeissa.1222 Lukusali Hullissa oli 
virallisesti auki joka ilta kello 18-20, mutta käytännössä Kjäldströmien  kodin, jonka 
yhteydessä kirkko ja lukusali sijaitsivat, ovet olivat aina auki apua tai seuraa tarvitseville.  
Oscar ja Elin pitivät myös epävirallisia hartaus- ja raamatunselitystunteja, esitelmiä ja 
lauluhetkiä sekä joulujuhlia merimiehille. Myös perheen lapset olivat mukana 
toiminnassa: välillä he vierailivat Oscarin ja Elinin mukana laivoilla ja kotonaan 
lukusalissa he leikkivät merimiesten kanssa. 

Tavoittaakseen merimiehiä merimiespapin oli kierreltävä jalan kaupungilla, telakka-
alueella, satamissa, kapakoissa ja boarding-huoneissa. Oscar kävi kaikissa laivoissa, myös 
ulkomaisissa, joissa tiesi olevan suomalaisia merimiehiä. Satamakaupungeissa 
vieraillessaan hän kävi myös sairaaloissa ja vankiloissa.1223 Oscarin työhön kuului lisäksi 
paljon matkustelua eri satamien välillä. Siihen kului paljon aikaa ja rahaa. Alussa Oscar 
kustansi matkat itse, mutta jonkin ajan kuluttua hän sai yhtiöiltä ilmaisliput rautateille ja 
joihinkin laivoihin. Oscarin matkustaessa ahkeraan eri satamissa puolisot näkivät toisiaan 
hyvin vähän. Kirjeitä kirjoitettiin useita viikossa. Vaimon tärkein tehtävä oli tukea 
miestään työssään, mutta myös osin vastata miehensä työkentästä tämän ollessa poissa. 

 
1219 Oscar varsin omatoimisesti vetosi tee-iltamien rahoituksen puolesta Merimiehen Ystäwässä ohi johtokunnan ja 
saikin Helsingn Ompeluyhdistykseltä puolet myyjäisvoittorahoista (400mk) kahvikaluston ostamiseen ja virvokkeiden 
hankkimiseen. Valtari 1925, 564. 
1220 Alussa Hull ja Grimsby luettiin lähes samanarvoisiksi työkohteiksi, mutta 1883 säännöllisen siirtolaisalusten kulun 
alettua Hulliin, työ painottui selkeästi Hulliin ja Grimsbyn ja Liverpoolin jäädessä sivuasemiksi. Lukujärjestys 1885. 
1221 Snellman ja Kjäldström myös sopivat osan tehtävistään myös suoraan keskenään..Merimiehen Ystäwä 1885 N.o 7 
1222 Merimiehen ystäwä 1885, 01.07.1885 no 7. 
1223 Vuonna 1885 Liverpoolissa oli vuoden aikana käyty kolme kertaa, saarnattu Strangers Restissä ja Kustaa Adolfin 
kirkossa. Shieldsissä oli käyty kerran ja tuolloin saarnattu norjalaisessa kirkossa ja lukusalissa. Samoin Goolessa käyty 
kerran ja saarnattu laivoissa. Hullissa käytiin sairaalassa kerta viikossa ja vankiloissa, mikäli siellä oli suomalaisia 
merimiehiä.  
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Muistelmiinsa Elin kirjoitti, miten puolison poissa ollessa Elin otti vastaan merimiehiä ja 
auttoi heitä kykyjensä mukaan. Tämä tarkoitti sitä, ettei Elin käytännössä koskaan voinut 
poistua Hullista.1224 

Suomalaisten merimiespappien tarkoitus oli työskennellä erityisesti maamiestensä 
suomenkielisten merimiesten hyväksi, ja tarjota näille aiemmin puuttunut mahdollisuus 
osallistua suomenkielisiin jumalanpalveluksiin. Ruotsinkieliset merimiehet olivat voineet 
hyödyntää myös muiden Pohjoismaiden merimiespappien toimintaa. Saarnoja järjestettiin 
yhtä paljon suomeksi ja ruotsiksi, vaikka Kjäldströmin mukaan noin 70% Hullissa 
oleilevista suomalaisista merimiehistä oli ruotsinkielisiä.1225 Toisaalta siirtolaisten 
keskuudessa oli paljon suomenkielistä väestöä. Ilmeisesti ilmassa leijaili myös jonkin 
asteinen kielikysymys: Merimiehen Ystäwässä paljastettiin, että joulujuhlissa suomen-ja 
ruotsinkieliset merimiehet istutetiin omiin pöytiinsä, jottei kieliriitoja syntyisi.1226 
Merimiespapit olivat sekä suomen- että ruotsinkielentaitoisia. Vaade suomen kielen 
taidosta ei kuitenkaan koskenut puolisoita.1227 Jälkikäteen ajateltuna tuntuu hieman 
oudolta, ettei merimiespapeilta vaadittu englannin kielen taitoa ainakaan johtokunnan 
laatiman työnhakuilmoituksen perusteella. Pappien arveltiin pärjäävän ummikkoinakin 
”sillä pappi on suurimmaksi osaksi tekemisissä omien kansalaistensa ja ulkomailla 
asuvien skandinavialaisten kanssa”.1228 Valtarin mukaan esimerkiksi Bergrothin 
englanninkielentaito oli puutteellinen.1229 Parantaakseen englanninkielentaitoaan Oscar ja 
Elin olivat ottaneet yksityistunteja puolen vuoden ajan ennen lähtöään kotimaasta. Tuona 
aikana he kävivät keskinäisen kirjeenvaihtonsakin englanniksi. Kjäldströmien 
englanninkielen taito oli kirjeiden perusteella erittäin hyvä, mistä kertoo myös heidän 
ystävystymisensä usean englanninkielisen perheen kanssa.1230 Tästä huolimatta 
ensimmäisessä kirjoituksessaan Merimiehen Ystäwään Oscar valittaa kielitaitonsa 
puutteellisuutta. Ilmeisesti englannin kirjakieli, jota pariskunta oli opetellut, erosi paljon 
paikallisesta puhetyylistä, jota satamissa, pubeissa ja työväen keskuudessa käytettiin. 

Vaikka pohjoismaiset merimiespapit olivat yhteisellä asialla, alkuaikoina kilpailua 
merimiesten sieluista ei voinut välttää.1231 Oscarin ja Snellmanin saapuessa Englantiin 
muut pohjoismaiset papit ottivat heidät viileästi vastaan. koska pelkäsivät, ettei työtä 

 
1224 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919. 
1225 Kjäldströmin arvio kuluneelta vuodelta 1884-1885 vuosikertomuksessa on yli 70%, Tässä osa kuitenkin ns. 
kaksikielisiä. Todennäköisesti se jäljellejäävä 30% ei osannut kuin suomea. Merimiehen Ystäwä 1885 N.o 7; Valtari 
1925, 178. 
1226Merimiehen Ystäwä 1885 N.o 6; Merimiehen Ystäwä 1885 N.0 7. 
1227 Elin ei osannut tuolloin juuri lainkaan suomea ja myöhemminkin vain ”kyökkisuomea” eikä syystä tai toisesta 
kieltä koskaan opetellut. Sylvia Kjäldströmin haastattelunauha n. 1970-80-l. ; Tätä taustaa vasten hiema ironista, että 
Elin ei opetellut englannin ohella myös suomea.  
1228 Merimiehen Ystävä 1882 N.O 6. 
1229 Osasiko Bergroth englantia- Valtarin mukaan ei kunnolla “kieli tuntematon Valtari 139 
1230 Fruntimmerskolanin opetussuunnitelmassa on mainittu myös englannin kieli. Lukiko Elin sitä, ei minulla ole 
varmuutta. Veikkolassa hänen tätinsä opetti lapsille kieliä kesäisin. Kotonaan Elin luki kotikirjastosta  paljon 
englanninkielisiä kirjoja, joten hän osasi englantia entuudestaan. Oscar mahdollisesti kuullut englantia satamissa isänsä 
laivanrakentaja Lars Petter Kjälströmin ammatin myötä.; Sylvia Kjäldström haastattelu. 
1231 Valtari 1925, 174-175, 177.  
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merimiesten parissa ei riittäisi kaikille.1232 Yhteistyö pohjoismaiden merimiespappien 
kesken sujui alkuvaikeuksien jälkeen kuitenkin hyvässä hengessä.1233 Vuonna 1888 Oscar 
matkusti Norjaan Kristianiin Pohjoismaiseen lähetyskokoukseen, jolloin hän asui 
ihailemansa merimiespappilegenda Storjohanin kotona. Vuonna 1889 pidettiin Cardiffissa 
merimieskirkon vihkijäiset. Niiden yhteydessä järjestettiin myös pohjoismaisten 
merimiespappien kokous, johon osallistui 12 merimiespappia. Kokouksessa hahmoteltiin 
seuraavia pohjoismaisen merimieslähetyksen yhteisiä suuntaviivoja, tarpeita, haasteita ja 
kehittämistavoitteita. Samat teemat nousivat esiin myös omassa lähdeaineistossani.  

1. Merimiesten karkaaminen ja miten sitä voisi vastustaa 

2. Yhdystyö pohjoismaalaisten merimiespappien kesken 

3. Merimieskotien perustaminen ja merimiespappien suhde niihin 

4. Miten woitaisiin merimiesten peräänkuulutuksia tehdä käytännöllisimmällä tawalla 

5. Mikä on merimiespapin toimen tärkein tehtäwä 

6. Suhde merimiespapin hengellisen ja maallisen toiminnan wälillä 

7. Mitä houkutuskeinoja on käytetäwä, että merimiehet saataisiin tulemaan kirkkoon ja 
lukusaliin 

8. Merimiesten osanottamisesta lähetystyöhön. 1234 

 

3.1.2. Suhde seurakuntaan 

Uuden polven papisto määritteli 1880-luvulla tärkeimmiksi käännytyskohteikseen 
langenneet, rikollisuuden ja syrjäytymisen harhatielle astuneen ja irtaimen kansanosan, 
joka ajelehti paikasta toiseen vailla kiinnekohtaa. Tätä kansanosaa edustivat irtolaisten ja 
työn perässä paikkakuntaa vaihtavan työväen lisäksi myös merimiehet ja siirtolaiset. Papin 
työn kannalta ryhmä koettiin haasteellisena tavoittaa, sillä liikkuvana sitä ei voitu 
kiinnittää yhteen seurakuntaan eikä valvoa sen siveelliskristillistä elämää esimerkiksi 
juoppouden ja siveettömyyden suhteen tai suojella sitä haitallisilta vaikutteilta.  

Merimiespapit menivät tapaamaan merimiehiä laivoille ja etsivät heitä telakka-alueelta, 
asuin- ja majataloista, kaupungilta kuljeksimasta ja ”mönsträys-konttorin”1235 edustalta. 
Pohjoismaiden merimiespappien työlleen asettamista tavoitteista suuri osa kytkeytyykin 

 
1232 Grimsbyssä kirkko jaettiin ruotsalaisen seurakunnan sekä metodistiseurakunnan kanssa, Yhteistyö ruotsalaisen 
“veljeslähetystyön” kanssa oli Oscarilla alussa vaikeaa, pelättiin, että uusi merimiespastori “vie” Hullissa ja Grimsbyssä 
ruotsalaisen merimiespapin työt, joka tahtoi auttaa myös suomalaisia merimiehiä. Valtari 1925, 174; Kansanaho 1983, 
30, 54-56. 
1233 Etenkin tanskalainen merimiespappi Nielsenin kanssa Oscar teki paljon yhteistyötä. Valtari 1925, 174, 664-668. 
1234 Merimiehen Ystäwä 1889 N.o 11. 
1235 Laivoille pestauskonttori. 
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juuri irtonaisen seurakunnan tavoittamiseen. Laivan saapuessa satamaan merimiespappi ei 
suinkaan ollut ainut, joka laivaa ja merimiehiä oli vastaanottamassa. Laiturilta lankonkia 
pitkin laivaan kulki varsinainen kansainvaellus: asioitsijahuoneiden virkamiehet, 
laivakauppiaat, räätälit ja suutarit tai heidän palkkaamansa edustajat tulivat sinne 
tarjoamaan palveluksiaan. Lisäksi laivaan pyrkivät myös kapakoitsijat, majatalon isännät 
ja runnerit, eli henkilöt, joka auttoivat merimiehiä karkaamaan (run). Heillä oli usein 
viinapullo matkassaan ja ilotyttö käsipuolessaan, näin he pyrkivät houkuttelemaan 
merimiehiä mukaansa laivasta vierailemaan pahamaineisissa boarding-huoneissa tai 
kapakoissa. Merimiehen Ystäwässä varoitetaan houkuttelijoista ”… joilla kaikilla on 
yhteisenä pyrintönä, että koettawat turmella merimiesparkaa ruumiin ja sielun puolesta; 
harwoin woi hän wälttää tawalla tai toisella joutumasta näiden tunnottomain 
werenimiöiden uhriksi, jotka wiinapullolla ja petollisilla kertomuksilla tawattoman 
suurista palkoista osaawat taitawasti lumoa ja wietellä herkkäuskoista merimiestä, jolle 
siitä seuraa siweellinen ja taloudellinen perikato, haawoitettu omatunto ja kewytmielisten 
ja irstasten huwitusten runtelema ruumis. Warsinkin nuo inhottawat synnit haureus ja 
juoppous kalwawat merimiehiä.1236 Ensimmäiset merimiespapit katselivatkin maailmaa 
langenneen ”merimiehen perspektiivistä”. Maksulliset naiset eivät olleet merimiespappien 
pelastusagendassa uhreja, pelastettavia, vaan ”perkeleen lähettiläitä” ja vastustajia, jotka 
kapakoitsijoiden myötävaikutuksella viettelivät merimiehet turmion teille.1237 

Karkaamisteema nousi ensimmäisenä kohtana esiin edellä esitetyssä pohjoismaisten 
merimiespappien agendassa. Jari Ojalan tutkimuksen mukaan karkaaminen yleistyi 1800-
luvun kuluessa ja etenkin sen jälkipuoliskolla.1238 Tutkimusajankohtanani Merimiehen 
Ystäwässä karkaaminen oli yksi eniten käsitellyistä aiheista. Karkaamiset aiheuttivat 
ongelmia paitsi laivoille, joista karattiin, myös merimiespapeille ja sukulaisille, jotka 
karanneita etsiskelivät. Eniten ne kuitenkin aiheuttivat vaikeuksia karanneelle 
merimiehelle itselleen. Karkaaminen saattoi olla vapaaehtoista tai pakotettua väkisin 
värväämistä eli ”shanghaijaamista, jota on pidetty pahimmillaan ihmiskauppaa 
muistuttavana toimintana.1239 Merimies saatettiin houkutella jättämään laivansa paremman 
pestin toivossa kesken toisen pestin tai saatettiin ”shanghaijata” eli ryöstää töihin toisiin 
laivoihin juottamalla heidät humalaan ja huijaamalla heidät allekirjoittamaan – kieltä 
osaamatta - sopimus, jossa astuivat jonkin aluksen miehistöksi. Tällaisesta tapauksesta 
kertoo Oscarin Merimiehen ystävään kirjoittama selostus karanneesta suomalaisesta 
merimiehestä, joka joutui vieraassa aluksessa pahoinpidellyksi ja lähes orjan asemaan.1240 

 
1236 Merimiehen Ystävä 1885 N.o 8. 
1237 Merimiehen Ystäwä 1888 n.o 6. 
1238 Ojala 2019, 102. 
1239 Frigren viittaa Ojala, Pehkonen & Eloranta tutkimukseen Desertions in nineteenth-century shipping: modelling quit 
behaviour. European Review of Economic History 17 (1), 122– 140., Ojala, Pehkonen & Eloranta 2013, Frigren 2019, 
20 
1240Miestä pidettiin käytännössä vankina ja pahoinpideltiin George Peabody- nimisessä laivassa johon hänet oli 
houkuteltu karkaamaan toisesta, norjalaisesta laivasta. Lopulta mies pääsi satamassa karkaamaan, jonka jälkeen Oscar 
vei pahoin loukkaantuneen miehen sairaalaan ja laivan päällikköä ja perämiestä rankaistiin oikeudessa. Tässä 
oikeudenkäynnissä Oscar oli todistajana; Merimiehen Ystävä 1885 N.o 9; Merimiehen Ystävän 1882-1891; Oscar 
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Karkaamisen yhteydessä merimies usein vaihtoi nimensä kiinnijäämisen pelossa. Samalla 
identiteettiä vaihtanut merimies käytännössä katosi jäljittämättömiin myös perheeltään.1241 
Karkaamisen syynä saattoi toki olla myös halu polttaa sillat kotimaahan ja aloittaa merillä 
uudella nimellä ”Johnsonina” tai ”A/Undersonina” tai ”Smithinä”. Jari Ojala liittää 
tutkimuksessaan   karkaamisen osaksi laajempaa siirtolaisuuden ja siirtotyöläisyyden 
tarkastelua1242. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä tuoda esiin, etteivät kaikki 
nimenvaihdokset liity karkaamisiin: nimi saatettiin vaihtaa ulkomaiselle laivalle 
siirryttäessä ulkomaiseen muotoon, jotta merimies sulautui paremmin muuhun miehistöön 
tai ettei hän pestauskonttorissa erottuisi englantilaisista työkavereistaan.  

Oman taustansa vuoksi ensimmäisen polven papiston oli helppo lähestyä pelastettavia. 
Satamassa kasvaneena Oscar ymmärsi merimiehiä eri tavalla kuin vaikkapa aatelismies. 
Merimiespappivuosinaan Oscar kirjoittaa hänen ja hänen perheensä toimivan 
”palvelijoina” merimiehille.1243 Heidän tehtävänsä oli olla merimiehiä varten, mitä ikinä 
he tarvitsivatkaan.1244 Snellman ja Kjäldström olivat työnsä alussa vielä nuoria 
perheettömiä miehiä ja vieläpä samaa ikäpolvea kuin suurin osa merimiehistä, joten he 
kohtasivat nämä veljellisesti. ”Langenneisiin” merimiehiin asennoituminen oli toverillista: 
he kuuntelivat, neuvoivat ja ohjasivat. Työskentely merimiesten parissa vaikutti nuoriin 
pappeihin. Tutustuessaan heidän elämänsä realiteetteihin papit ymmärsivät paremmin 
myös niitä tekijöitä, jotka johtivat esimerkiksi karkaamisiin.  Virkavuosien karttuessa he 
saivat myös auktoriteettia ja ojensivat hairahtanutta merimiestä isällisen tiukkaankin 
sävyyn muistuttaen tätä velvollisuuksista kotiaan ja perhettään kohtaan. Raja-aitoja 
sivistyneistön ja kansan välillä pidettiin tietoisesti matalalla: merimiespapeista puhuttiin 
”työmiehinä” ja merimiehistä ”veljinä”.1245 Vaikka Oscarin oma tausta auttoi häntä 
ymmärtämään merimiehiä, lähtökohtaisesti merimiehet ja yliopiston käyneet pappismiehet 
olivat 1880-luvulla kuitenkin eri puusta veistettyjä.  

Merimiespappien kohtaamat ja avustamat merimiehet ja heidän tarinansa tallentuvat 
merimiespappien muistelmiin, Merimiehen Ystäwä -lehteen ja Wuosikertomuksiin. Niiden 
välittämä kuva merimiehen elämästä 1800-luvun lopun Englannissa on varsin lohduton. 
Merimiespappien tavoitteena oli kerätä rahaa lähetykselle ja sen toiminnalle, ja osin myös 
siksi merimiesten elämää maalailtiin kertomuksissa varsin synkin sävyin. Kertomuksien 
ulkopuolelle jäivät ne monet merimiehet, jotka eivät apua kaivanneet tai halunneet. 
Pitkään merillä olleen merimiehen saapumista satamaan kuvataan Merimiehen Ystäwässä 
seuraavasti: ”maalle päästyänsä on hän kuin häkistä pelastunut lintunen. Ihmistulwa 

 
kirjoitti erillisen muistelma kuvaelman merimiespapin työstä ja merimiehen elämästä 1900-luvulla.; ks Ojala 2019, 99-
116. 
1241 Nimenvaihdosta Frigren Pirita Merenkulkijoiden liikkuvuus osana suomalaisia muuttoliikeitä kartta Merimiesten 
merkittävimmistä karkaamispaikoista (joista Hull yhtenä) s.17, karkaamisista 24, 2019. 
1242 Tosin Ojala sanoo, ettei päätös siirtolaiseksi lähtemisestä välttämättä ollut karkaamisen kimmoikkeena, 
pikemminkin sen seuraus. .Ojala 2019, 99-100. 
1243 Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 1. 
1244 Merimiespappien merkittävästä roolista Frigren  2019,  23. 
1245 Frigren 2019, 175. 
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kulkee hänen siwuitsensa, tuhansien äänien kohina kuuluu hänen korwiinsa, huikaisewana 
wirtaa walo lukemattomien rawintolain akkunoista, puoleksi puetut naiset tarisewat 
julkeasti irstaita ilojaan, korkealla kohoawat synnin kuohuewan waltameren aallot hänen 
ympärillänsä. Ja myrskyisänä kuohuu weri usein tuon wieraan maan nuorukaisen omassa 
powessa.”1246 Maissaoloaika oli merimiehille eräänlainen välitila edellisen ja seuraavan 
pestin välillä. Alkoholin käyttö ja ”epäsiveellinen elämä” oli monelle merimiehelle 
vastapainoa merillä oloon sekä pakoa todellisuudesta. Krouvielämä voidaan nähdä myös 
eräänlaisena vastakulttuurina ja protestina laivojen kurinalaista elämää kohtaan.1247 
Merimiehet nähtiin kaksijakoisesti: merillä he olivat eräänlaisia sankareita, jotka olivat 
jatkuvasti alttiina monille vaaroille, maissa heidät nähtiin taas ajattelemattomina 
huikentelijoina, joita uhkasivat toisenlaiset vaarat. Yleinen näkemys merimiehistä 
lapsenomaisina, holhottavina ja sosiaalisille ongelmille riskialttiina ryhmänä vaikutti 
pitkälle 1900-luvulle saakka.1248 Laika Nevalaisen mukaan merimies käsitti myös oman 
roolinsa kaksinaisesti: yhtäältä hän oli laivayhteisön jäsen ja toisaalta sidoksissa 
kotimaahansa poikana, aviomiehenä ja isänä. Näiden roolien odotukset ja vaatimukset 
saattoivat olla ristiriidassa keskenään. 1249 ”Pelastaessaan” merimiehiä merimiespapit 
vetosivat nimenomaan jälkimmäiseen rooliin. 

Merimiespapin työlle haasteita asetti seurakunta, joka ei pysynyt paikoillaan, vaan oli 
jatkuvassa liikkeessä. Ensinnäkin merimiehiä oli vaikea tavoittaa ja saada 
jumalanpalveluksiin.1250 Toisaalta täytyy huomioida, että ne, jotka saapuivat 
jumalanpalveluksiin, olivat jo itsessään suuri työvoitto, sillä he tulivat kirkkoon enemmän 
tai vähemmän vapaaehtoisesti, eivät tavan vuoksi, toisin kuin monissa 
maalaisseurakunnissa, joissa yhteisö valvoi ja kontrolloi sisäisesti jäsentensä 
kirkossakäyntiä. Jumalanpalveluksista lähdettäessä olivat kiusaukset vastassa heti kirkon 
ovesta astuttaessa: ”tässä rukoushuoneen edustalla seisoo kymmenkunta kurjaa naista, 
jotka odottawat siellä rukoushetkeä wiettäwiä merimiehiä, heitä riistääkseen, jos 
mahdollista, sen hywän siemenen, joka kenties on heidän sydämeensä tunkeutunut.”1251 
Tästä johtuen merimiehiä pyrittiinkin jumalanpalveluksen jälkeen houkuttelemaan 
kirkkosalin viereiseen lukusaliin. Huolimatta siitä, että Kjäldströmien koti, kappeli ja 
lehtisali olivat aivan telakan ja kapakoiden vieressä, eivät merimiehet aina kuitenkaan 
löytäneet perille. Niinpä Oscar haki merimiehiä myös suoraan ”takinkauluksesta 
kiinnipitäen pahamaineisista boardinghouse’:sta, tanssihuoneista ja kapakoista.1252 
Merimiespapin oli jalkauduttava synnin keskelle ja konkreettisesti nostettava miehet sieltä 
pois. Muistelmissaan Oscar kertoo, kuinka hän avasi krouvin oven ja huusi suomeksi 

 
1246 Merimiehen Ystäwä 1889 N.o 9. 
1247 Ambjörnsson viittaa tutkijoihin kuten Roy Rosenzweig Ambjörnsson 1988, 244. 
1248 Frigren viittaa Louis Clercin tutkimuksiin Frigren Piritta 22, 167, 2019; Clerc Hyvät, pahat merimiehet Suomen 
Ranskan konsulaattien valokeilassa 1919-1960, 198, 204-206, 2019. 
1249 Nevalainen 2019, 226. 
1250 Tosin Oscar kertoo, että vuonna 1890 jumalanpalveluksia on jopa pyydetty..Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 8. 
1251 Merimiehen Ystäwä 1888 N.o 1. 
1252 Kansanaho 1983, 73. 
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kovalla äänellä: ”Pyydän teitä kaikkia tulemaan jumalanpalvelukseen!” Vastauksena 
kuului huuto: ”Tullaan!”1253 Epäilemättä myös työn haastavuus tuli nuorille 
merimiespapeille yllätyksenä: vaikka papit saarnasivatkin, pelastettavat eivät olleet 
välttämättä valmiita luopumaan entisistä tavoistaan. Oscarin purkaus Merimiehen 
Ystäwässä kertoo omaa tarinaansa: ”Merimies on useimmiten hywin kewytmielinen 
kaikessa, mikä koskee hänen omaa todellista ja pysywäistä parastaan. Suuren palkkansa 
hän tuhlaa synnissä ja häpeässä. Muutamassa päiwässä hän jumalattomuudessa tuhlaa 
sen, minkä on raskaalla ja waarallisella työllä ansainnut. Hän ei muista köyhiä 
wanhempiaan eikä kärsiwää waimoaan, niin eipä itsensäkään suhteen ajattele kuin hetken 
nautintoa.” 1254  

Merimiespapin suhde laivan kapteeneihin oli monimutkaisempi. Merimiehet ja siirtolaiset 
oli tavoitettava, joten useimmiten merimiespappi meni suoraan laivoihin ja piti 
jumalanpalveluksia erityisesti siirtolaisaluksilla, mutta myös muilla satamassa viipyvillä 
laivoilla. Kaikkiin laivoihin pappi ei kuitenkaan ollut tervetullut. Merimiespappien 
silmissä kapteenit jakautuivat kahteen ryhmään: uskovaisiin ja ei-uskovaisiin. Näistä 
ensimmäiset kuuluivat Bethel-yhdistykseen.1255 Laivan laskiessa maihin yhdistyksen lippu 
vedettiin salkoon merkiksi siitä, että laivassa vallitsi kristillinen henki ja pappi oli 
tervetullut saarnaamaan, tuomaan kristillistä kirjallisuutta ja pitämään hartaushetkiä. 
Merimiespapit tuntuvat työskennelleen Englannissa ensisijaisesti merimiehiä varten. 
Hullin sataman kautta kulkivat myös Australiaan tai Amerikkaan matkaavat siirtolaiset. 
Siirtolaiset viipyivät satamassa vain lyhyen aikaa, joskus vain vuorokauden, joten papit 
eivät ennättäneet tehdä paljoakaan heidän eteensä. Toisaalta siirtolaisaluksilla 
vieraillessaan Oscar tavoitti lähestulkoon kaikki Hullissa pysähtyneet siirtolaiset. Vuonna 
1885 Oscar piti kirjanpitonsa mukaan siirtolaisille 15 saarnakertaa. Siirtolaisia oli Hullissa 
tuona vuonna hänen antamien tietojensa mukaan1256 600, joista hän tavoitti 570 henkilöä.  
Suuri osa siirtolaisista jatkoi vuorokauden sisällä matkaansa, joten Oscar piti heille 
saarnoja ja rukoushetkiä laivassa, rannalla ja Strangers Restissä, jolloin hän myös jakoi 
heille Uusia Testamentteja, virsikirjoja, ”evankeljumivihkosia” ja traktaatteja.1257 
Siirtolaisuuteen Oscar tuntuu suhtautuneen varsin varauksellisesti. Merimiehen Ystäwässä 
kerrotaan, että osa Amerikkaan matkustavista siirtolaisista tuhlasi rahansa ”paheisiin” jo 
ensimmäisessä etapissa ja näiden asioita joutuivat merimiespastorit järjestelemään. Oscar 
kirjoittaa, että jo Hullissa ”katumus [lähdöstä] olikin jo monelle tullut”.1258 
Merimiespappien välittämä kuva siirtolaisuudesta oli varoittava: agitoijien lupaamat 
”kullalla päällystetyt kadut” eivät vastanneet todellisuutta. Lisäksi kritisoitiin äkillisen 
rikastumisen perään lähteneitä siirtolaisia: Oscar puuskahtaakin Merimiehen Ystäwässä: 

 
1253 Kjäldström Oscar Muistelukirjoitus Merimieslähetystä varten n. 1950-luvulta. 
1254 Merimiehen Ystäwä 1888 N.o 12. 
1255 vuonna 1889 pohjoismaisten merikapteenien ”Weljesliittoon merillä” kuului 200 uskovaista laivakapteenia. . 
1256 perustuvat laivojen matkustajatietoihin. 
1257 Merimiehen Ystävä 1886 N.o7,  Vuosikertomus 1884 Merimiehen Ystävä 1885 N.o7,  Vuosikertomus 1885. 
1258 Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 7. 
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”Parempi olisi rahvaan tyytyä osaansa kuin lähteä huijareitten avulla tavoittelemaan 
menestystä”1259 Vapaus nähtiin vaarallisena; nuori siirtolainen ei välttämättä osannut 
merimiespastorien mielestä käyttää sitä oikein.  

Oscarin huoli siirtolaisiksi lähtevien siveellisyydestä oli suuri.1260 Liika vapaus johti 
väistämättä turmioon, kuten Oscar varoittaa: ”wapautta oli hän hajannut, waan himojensa, 
lihan ja wierasten ihmisten orjaksi hän oli tullut”1261 Siirtolaisiksi lähtijöiden keskuudessa 
Oscaria huolettivat erityisesti nuoret, naimattomat, ilman huoltajaa matkalle lähteneet tytöt 
ja heidän kohtalonsa, joka saattoi jo menomatkalla ahtaasti kansoitetussa laivassa luisua 
”siveettömille poluille”. Merimiehen Ystäwään hän kirjoittaa: ”Puhuessani siirtolaisista, 
tahdon huomauttaa eräästä asiasta, joka minuun on waikutusajallani sywästi koskenut. 
Olen nimittäin huomannut, mitenkä jokaisessa joukkiossa on myöskin useita nuoria naisia, 
14 ja 16 wuotiaitakin, jotka matkustawat oin neuwoin omistamatta edes lähempää 
sukulaista taikka ystäwää laajassa Amerikassa. Katsoen siihen, että ne jo matkqlla Hulliin 
ja eteenpäin saattawat olla erittäin arweluttawassa seurassa mitä sekä miehiin että naisiin 
tulee, ja sen johdosta, että höyrylaiwoissa ei ole riittäwään järjestyksen pitoon ryhdytty 
naineitten ja naimattomien wälillä, on wäärin että wanhemmat ja holhoojat antawat 
heidän matkustaa tällä tawalla.”1262 Merimiespapit raportoivat, että  erityisesti 
suomalaiset palvelustytöt ”ovat suuren onnettomuuden partaalla täällä …ja monen 
langenneen täytyy lankeemuksensa seuranneen näkywäisen hedelmän kanssa lähteä 
paluumatkalle.”1263 

 

3.1.3. Merimiespapin tehtävät 

Merimiespapin työnkuva erosi paljon tavallisen kyläpastorin toimenkuvasta. Jo 
työtehtävät olivat erilaisia: vihkimisiä, kasteita tai ehtoollisen pitämisiä oli varsin vähän. 
Jaottelen merimiespapin tehtävät hengellisiin ja maallisiin. Näiden lisäksi tulivat myös 
merimiespapin epäviralliseen tehtäväkenttään kuuluvat muut tehtävät. Tosin jyrkkää eroa 
hengellisen ja maallisen välillä on mahdoton tehdä: hengelliseen työkenttään nivoutuvat 
olennaisesti myös maalliset tehtävät sekä sivistystyö osin erottelemattomaksi 
kokonaisuudeksi. Merimiespapit itse näkivät tärkeimmäksi tehtäväkseen hengellisen työn 
eli jumalan sanan julistamisen eri muodoissaan. Se toteutui niin kirkoissa, laivoissa, 
raamatunselitystunneilla, lukusalien intiimimmässä ilmapiirissä kuin yksityisissä 
keskusteluissa esimerkiksi sairasvuoteen äärellä. Tärkein opettamisen ja yhdessäolon 
muoto oli merimiespappien mukaan jumalanpalvelus. Raamatun kertomukset ja opetus 

 
1259 Merimiehen Ystävä 1884 N.o 4. 
1260 Tarkkanen kuvailee omaa merimatkaansa Hullista New Yorkiin, millaista meno oli siirtolaisten keskuudessa. 
Tarkkaset itse matkustivat toisessa luokassa. Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 7 
1261 Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 2. 
1262 Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 10. 
1263 Aviottoman lapsen papit näkivät häpeänä, nainen ja lapsi kantoivat otsassaan ”häpeäpilkkua”.Merimiehen Ystäwä 
1889 N.o 8. 
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tuli saada merimiesten tietoisuuteen. Merimiehen Ystäwään tallennetut merimiespappien 
saarnat olivat suoria ja puhuttelevia, Oscarin mukaan saarnalle sai lisää pontta höystämällä 
saarnaa esimerkein, jotka olivat merimieselämästä tuttuja. Merimiehen Ystäwässä 
kerrotaan, miten merimiespain pitämän voimakkaan saarnan vaikutuksesta merimiehet 
kääntyivät.1264  

Merimiespapin viralliseen työkenttään kuului paljon muutakin kuin varsinaista 
sielunhoitoa. Tämä työkenttä oli kuitenkin kirjattuna osaksi merimiespapin työkuvaa. 
Tärkeä työtehtävä oli Merimiehen Ystäwä –lehden toimittaminen ja kirjoittaminen. Lehti 
ilmestyi sekä suomen- että ruotsinkielisenä, ja alkuaikoina merimiespappien tuli myös 
kääntää omat tekstinsä toiselle kielelle. Tämä oli varsin työläs prosessi, etenkin kun lehti 
ilmestyi kerran kuussa. Kuukausittaisen, kuulumisistaan kertovan Kirje Englannista1265 –
tekstin ohessa merimiespapit kirjoittivat Sanomia ja terveisiä -osion omilta toiminta-
alueiltaan joulujuhlien kuvauksia sekä vuosikertomukset. Näiden lisäksi he kirjoittivat 
artikkeleja merimiehien oloista ja elämästä Englannissa sekä erityisiä vetoomuksia ja 
muita tiedonantoja. Merimiehen Ystäwä -lehti oli tärkeä tiedoitusanava merimiesten 
sukulaisille. Tavatessaan suuren määrän merimiehiä sai pappi usein myös kuulla tuoreet 
uutiset haaksirikoista, hukkuneista ja loukkaantuneista. Tieto merimiesten kohtaloista 
kulki omaisille virallisia reittejä nopeammin Merimiehen Ystävä -lehden ”Uutisia ja 
ilmoituksia” -osaston välityksellä. 1266   

Monesti sellaisten konkreettisten asioiden hoitaminen, jotka ei suoranaisesti liittyneet 
papin työhön, vei huomattavan paljon aikaa.  Tällaisia tehtäviä olivat merimiesten 
omaisten kirjeisiin vastaaminen ja niiden välittäminen eteenpäin sekä kadonneitten 
merimiesten etsiskely.1267 Merimiespapit toimivat myös eräänlaisina pankkiireina 
tallettaen merimiesten rahoja ja / tai lähettäen ne eteenpäin koteihin. Kyse ei ollut aivan 
pikkusummista: vuonna 1886 lähetettiin merimiesten rahoja 24.300 mk kotimaahan ja 
säästettäväksi jätettiin 10.500 mk ”jotka rahat muuten suureksi osaksi olisiwat menneet 
kapakkain omistajien ja irstaiden naisten taskuun”1268 Merimiespapit tallettivat 
asemapaikoillaan myös merimiesten omaisuutta ja arvoesineitä. Esimerkiksi vuonna 1886 
talletettiin mm. kolme kultakelloa, yksi hopeakello, yksi säästöpankkikirja, yksi 
kultasormus ja yksi päällystakki, joka tosin oli ollut talletettuna jo kolme vuotta. Myös 
merimiesten hätäapurahasto oli merimiespappien organisoima ja ylläpitämä. Rahastosta 
saatettiin lainata merimiehille rahaa esimerkiksi kotimatkan, sairaskulujen tai velkojen 

 
1264 Merimiehen Ystävä 1885 N.o 12. 
1265 Snellman ja Kjäldström toimittivat kirjeen vuorokuukausina. 
1266 Merimiehen Ystävästä tietolähteenä Kuorilehto 2019, 57-59. 
1267 Kadonneitten merimiesten etsiskely ja omaisten viesteihin vastaaminen vei paljon aikaa. Yksittäiselle 
merimiespapille saattoi vuodessa tulla jopa 3500 viestiä Kananaho12, 1983; Frilander Piritta 171-172, 2019. 
1268 monesti merimiesten oli tarkoitus lähettää osa palkastaan kotiin, joko vanhemmilleen tai perheelleen. Heille 
maksettiin suuri summa rahaa käteen Rahaa lähetettäessä oli tärkeää saada vastaanottajan kuittaus. Näitä 
peräänkuulutettiin usein Merimiehen Ystäwässä. Merimiehen Ystäwä 1887 N.o 1; Vuonna 1889 lähetettyjen rahojen 
määrä oli noussut jo melkoisesti: lähetettyjä rahoja oli 15 992 mk ja talletettuja puolestaan vähemmän 5 316 mk 
Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 9. 
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maksuun.1269 Välillä Oscar lainasi merimiehille myös omista rahoistaan.1270 Oscarin 
mukaan rahastoa käytettiin pääasiallisesti rehellisesti; lainat maksettiin takaisin ja apu 
meni todelliseen tarpeeseen. Toki väärinkäytöksiäkin oli.1271  

Suuren osan merimiespapin työnkuvasta muodosti merimiesten ja näiden omaisten 
yhteydenpidossa auttaminen. Myös Oscar toimi välittäjänä merimiesten kirjeenvaihdossa: 
kirjeet lähetettiin Kjäldströmien kotiosoitteeseen ja Oscar toimitti ne laivan saapuessa 
oikeillevastaanottajille. Kjäldströmit auttoivat merimiehiä myös kirjoittamalla heidän 
puolestaan kirjeitä kotiin. Oscarin käsien kautta kulki valtava määrä kirjeitä; Hullin 1886 
Vuosikertomuksessa kerrotaan, että kuukaudessa Oscar vastaanotti keskimäärin 51 kirjettä 
ja lähetti 41 kirjettä kotimaahan.1272 Vuoden 1889 aikana Oscarille lähetettiin 420 kirjettä, 
joista osa oli osoitettu suoraan pastorille liittyen merimiehiinja osa välitettäväksi oikeille 
omistajille merimiesten saapuessa satamaan. Kyseisenä vuonna Oscar vastasi merimiehiä 
koskeviin tiedusteluihin ja lähetti merimiesten kirjeitä tai heidän puolestaan tai heitä 
kokevia kirjeitä 482 kappaletta. Toiminnan alussa merimiespapit maksoivat postimaksut 
omasta kukkarostaan, mutta Oscarin anomuksesta vuonna 1885 johtokunta päätti, että 
jatkossa niiden kustannuksista vastaisi Merimieslähetys.1273 Osa merimiespapin työstä oli 
kadonneiden merimiesten etsimistä ja jäljittämistä. Oscarin laatiman vuosikertomuksen 
mukaan hänelle tuli vuoden 1889 aikana 40 tiedustelua kadonneista merimiehistä. Näistä 
hän pysyi selvittämään 17. Kadonneet merimiehet löytyivät usein uudella nimellä. Erään 
kerran Oscar oli saanut yhteydenoton varakkaalta perheeltä, joka oli pyytänyt häntä 
etsimään vuoden 1878 asevelvollisuuslakiin liittyviä kutsuntoja merille paennutta 
poikaansa.1274  Oscar oli tavoittanut pojan Englannissa ja suostutellut hänet palaamaan 
takaisin kotimaahan. Pojan vanhemmat lähettivät Oscarille kiitokseksi arvokkaan kellon, 
jota pidettiin sen jälkeen kotona kunniapaikalla.   

Merimiespapin tehtäviin kuului myös säännöllinen vierailu sairaaloissa ja vankiloissa. 
Vankilavierailut eivät olleet pelkkiä tervehdyskäyntejä: merimiespapit kirjoittivat vankien 
puolesta erilaisia anomuksia, toimivat näiden tulkkeina ja asianhoitajina oikeudessa sekä 
kertoivat kuulumisia kotimaasta, saattoivatpa he jopa etsiä kadonneita rikostovereita.1275 
Oscar mainitsee muistelmissaan istuneensa oikeudessa merimiesten apuna ja tukena 

 
1269 Hätäapurahasto Hullissa vuonna 1889 jakoi apuaan seuraavasti: kolme sai vaate-apua, 9:lle annettu ruokavaroja, 
asunto ja matka-apua, kolme on saanut pienempää apua ja apurahastosta on käytetty varoja myös kadonneen merimiehen 
pojan löytämiseksi. Lisäksi rahastosta oli maksettu sairaskuluja, lääkkeitä ja  Oscarin toimesta maksettu yksi vakituinen, 
ilmainen sairassänky sairaalasta vuodeksi, jonka voi osoittaa vähävaraiselle merimiehelle. .Rahaston säästö kuitenkin 
noussut viime vuodesta, kun lainoja maksettu takaisin ja lahjoituksia saatu Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 9. 
1270 Kirjekortissa Elin kysyy, onko Oscar lainannut omista rahoistaan vai hätäapurahastosta. Elin Kjäldström Oscar 
Kjäldströmille30.8.1886. 
1271 Merimiehen Ystäwä 1888, N.o 6. 
1272 Merimiehen Ystäwä 1887 N.o7 Valtarin kokoaman tilaston mukaan Hullissa v 1883-1884 kirjeitä tuli 128, 
seuraavan neljän vuoen aikana v. 1885-1889 merimiehille välitettyjen kirjeiden määrä 602. Mutta hän huomauttaa, että 
tilaston tieot ovat alkiuvuosilta puutteellisia. Liite Valtari, 1925, 709. 
1273 Valtari 1925, 383. 
1274 Asevelvollisuuslaista ja merimiehistä Kauhanen 2019, 119-132, 2019. 
1275 New Yorkissa The Sing Sing- vankilassa istui puolestaan Johan Karlsson murhasta tuomittuna. Hän vakuutti 
syyttömyyttään ja merimiespappi Panelius koetti auttaa tätä pahaansa mukaan todistamaan syyttömyytensä ja löytämään 
Karlssonin kadonneen rikoskumppaninMerimiehen Ystäwä 1888, N.o 1, Meimiehen Ystäwä 1888 n.o 11. 
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useamman kerran, kun kielitaidoton merimies tarvitsi itselleen tulkin. Eräässä tapauksessa, 
jossa suomalaista merimiestä syytettiin poliisiviranomaisen puukotuksesta, toimi Oscar 
käytännössä myös merimiehen puolustusasianajajana. Hän neuvotteli tuomioistuimen 
pyynnöstä vangin kanssa ja sai tämän myöntämään syyllisyytensä – ja vanki sai 
lievemmän tuomion.1276 Merimiehen Ystäwään tallentuneissa vankilakuvauksissa ei 
tunnettu mitään yksityisyyden suojaa raportoitaessa vangeista, heidän rikoksistaan ja 
olosuhteistaan. Esimerkiksi Liverpoolilaisessa vankilassa puukotuksesta istuvan vanki 
Juho Hautamäen kohtaloa seurattiin useassa numerossa. Kertomuksen mukaan hänestä tuli 
eräänlainen ”mallivanki”, joka oli ottanut rangaistuksesta opikseen ja tullut uskoon. 
Hautamäellä ei ollut lupaa kirjoittaa kirjeitä, vaan tiedot hänestä kulkivat vankilassa 
vierailevan merimiespapin kautta. Merimiespappi saattoi olla vangeille ainoa yhdysside 
ulkomaailmaan. 1277  

Edellä mainitut tehtävät olivat osa merimiespastorin virallista toimenkuvaa. Lisäksi 
merimiespappi koki velvollisuudekseen auttaa ”miestä hädässä”. Tämä työ jäi usein 
tallentumatta Wuosikertomuksiin. Työtä tehtiin lähimmäisenrakkaudesta, ilman korvausta, 
muun työn ohessa. Näistä ylimääräisistä tehtävistä merimiespappi ei myöskään saanut 
palkkaa toisin kuin tavallinen pappi, joka otti maksun todistusten kirjoittamisesta ja 
vastaavista toimenpiteistä. ”Pienimmistä palweluksista niin kuin tulkitsemien [tulkkaus], 
opastaminen ja muutamain asiain toimittaminen, en ole kirjaa pitänyt, waan ne owat 
olleet yksityisiä welwollisuuksia, joita jokaisen muukalaisen asuen wieraalla 
paikkakunnalla on welwollisuus osoittaa matkustawale maamiehelle. Ne woi yhdistää 
sääntöön, mitä tahdotte, että ihmiset teille tekewät, tehkää se myös heille”1278 
Merimiespapit auttoivat kotimaansa kansalaisia asunnon hankinnassa asemapaikassaan, 
välittivät töitä, opastivat virasto- ja passiasioissa ja auttoivat kieltä taitamattomia muun  
muassa lääkärissä. Erilaiset laitokset ja viralliset instituutiot oikeuslaitoksesta vankilaan 
kääntyivät usein merimiespapin puoleen tarvitessaan käytännön apua: selvittämistyötä 
omaisten tavoittamista varten, käännösapua tai tulkkausta.1279 Oman työnsä ohessa 
merimiespappi toimikin tarvittaessa konsulaatissa tulkkina, kielenkääntäjinä ja 
merimiesten apuna kaikenlaisissa virallisissa ja epävirallisissa arjen ongelmissa.1280”  

Vuosien mittaan tämän ylimääräisen työn määrä vain kasvoi. Vuonna 1888 Oscar 
kirjoittaa vuosikertomukseen, että edellä mainittu työ vie merimiespapin ajasta 6/7.1281 
Oscarin mukaan merimiespapin päätehtävä, Jumalan sanan julistaminen, kärsii tästä.  

 
1276 Kjäldström Oscar Muistelut merimieslähetystä varten 1950-luvulla. 
1277 Miksi Hautamäestä kirjoitettiin lehteen eikä hänen kuulumisiaan esimerkiksi kirjeitse suoraan sukulaisille? 
Todennäköisesti Hautamäestä haluttiin tehdä esimerkki paheiden tielle joutuneesta, pelastuksen saaneesta merimiehestä. 
Merimiehen Ystäwä 1885 N.o 1, Merimiehen Ystäwä 1885 n.o 3. 
1278 Merimiehen Ystäwä 1887, N.o 7. 
1279 Työskentelystään yleiseksi ja yhteiseksi hyväksi pappi ei saanut korvausta. Merimiehen Ystäwässä Bergroth 
kritisoi sitä, että konsulaatti oli aikeissa palkata £300 henkilön hoitamaan asioita (papin palkka £250), kun asiaa voisi 
hyvin tulla hoitamaan maksuton harjoittelija Suomesta. Rivien välistä voi lukea, että kyseinen summa olisi ollut oiva 
korvaus myös tähän asti pappien ilmaiseksi tekemästä työstä.Merimiehen Ystävä 1887 N.o 2. 
1280 Merimiehen Ystäwä 1887 N.o 7. 
1281 Merimiehen Ystäwä 1888 N.o 7. 
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”Muu työ [maallisten asioiden hoito] on kaswanut wuosi wuodelta se suuresti on alkanut 
supistaa hengellistä työtä ajan ja woimien suhteen, niin eipä ole ihmeteltäwää jos mieli on 
alkanut käydä lewottomaksi.” 1282 Merimiehen Ystäwään Oscar kirjoittaa vaivasta, jonka 
merimiespappi näkee tavoittaakseen yhden merimiehen, viedäkseen hänelle kirjeen tai 
hakeakseen rahalähetyksen: ”täytyy useita tunteja yhteenperään seisoskella 
munsträyskonttorin eli konsulivirastojen edustalla, käydä pankeissa ja postilaitoksissa ym 
niin nousee omastatunnosta kysymys: mikä on raja lähetyssaarnaajan ja asiamiehen 
wälillä?”1283 Tästä turhautuneena Oscar ehdotti, että näitä juoksevia asioita varten 
palkattaisiin merimiespapille ”apumies”, esimerkiksi jumaluusopin ylioppilas.1284 Tätä 
toivetta ei kuitenkaan toteutettu, pikemminkin päinvastoin; vuonna 1889 tanskalaisen 
merimiespappi Nielsenin lähdettyä Oscarin työt lisääntyivät entisestään, sillä hän sai 
hoidettavakseen paitsi suomalaiset ja ruotsalaiset, myös tanskalaiset ja norjalaisetkin 
merimiehet se siirtolaiset ongelmineen. Lisäksi hän toimi pastori Snellmanin sijaisena 
Lontoossa pitäen siellä jumalanpalveluksia. Kirjeessään Hullista hän huokaa: ”Lisääntynyt 
työ on waatinut enemmän woimia kuin mitä yhdelle työntekijälle on mahdollista.”1285 

Merimieslähetystoimi tarvitsi kiperästi rahoitusta toimintansa jatkamiseksi, 
laajentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lähetystyötä oli tärkeää tehdä tunnetuksi myös 
kotimaassa. Vuonna 1885 sekä Snellman että Kjäldström matkustivat viideksi viikoksi 
kotimaahan esitelmöimään ja kiertämään eri paikkakunnilla kertomassa 
merimieslähetyksestä ja pappien toiminnasta merimiesten ja siirtolaisten parissa. Toinen 
pitempi, lähes vuoden kestävä matka ajoittui vuosiin 1886-1888. Kotimaankomennuksen 
ajaksi Englantiin lähetettiin sijaiset: Lontooseen pastori V. Jacobson ja Hulliin pastori E. 
Panelius.1286 Merimiespappien irrottaminen asemapaikoiltaan vuodeksi tuntuu pitkältä 
ajalta, mutta tuolloin pidettiin tärkeänä, että kiertueella toiminnasta kertoo nimenomaan 
työtä tehnyt, kokenut merimiespappi.  

 

3.1.4. Merimiesten sivistysprosessi 

”Epäsiweellinen elämä”, johon Oscar ja muut merimiespapit kirjoituksissaan usein 
viittasivat, on ymmärrettävä laaja-alaisesti. Se käsitti paljon muutakin kuin seksuaalisen 
siveellisyyden aspektin; sen piiriin luettiin lihan houkutusten ohessa alkoholin käyttö, 
karkaamiset ja kortinpeluu. Siweetön elämä, ”lankeaminen” synnin poluille, oli 
merimiespappien mukaan syynä ihmisten kurjuuteen, ja ainoa keino suojautua  siltä oli 

 
1282 Merimiehen Ystäwä 1888 N.o7 . 
1283 Merimiehen Ystäwä 1888, N.o7. 
1284 Merimiehen Ystäwä 1888 No 7. 
1285 Merimiehen Ystäwä 1888 N.o7 . 
1286 Jacobson siirtyi myöhemmin Bordeauxin satamakaupungin merimiespapiksi 1886-1887. Asema lopetettiin 
kuitenkin vähäisen tarpeen vuoksi ja Panelius irtisanottiin palvelusta, tosin hänelle luvattiin seuraava vapautuva paikka. 
Jacobson jatkoi työuraansa kuitenkin muualla kuin merimieslähetyksen piirissä. Panelius sijaistamisensa jälkeen ryhtyi 
toimimaan merimiespastorina New Yorkissa vuosina 1887-1991. Tehtävään kysyttiin ensin Snellmania,  Kjäldströmiä ja 
Paneliusta, mutta nämä kieltäytyivät.  
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elää kristillisessä hengessä.1287 Ei liene ollut sattumaa, että ensimmäiset merimiespapit 
olivat raittiusaatteen miehiä. Omaa aatemaailmaansa he pyrkivät siirtämään myös 
eteenpäin. Vuonna 1882 Bergroth perusti Merimiesten raittiusseuran, jolle varhaiset 
merimiespapit innokkaasti yrittivät värvätä jäseniä. Myös Oscar Kjäldström perusti lähes 
ensitöikseen Hulliin oman raittiusseuran.1288 Raittiusaatetta pyrittiin viemään merimiehille 
saarnojen yhteydessä ja esitelmissä, jotka tallentuivat myös Merimiehen Ystäwään muiden 
luettaviksi.1289  Oscar toimi itse esimerkkinä raittiista elämäntavasta vieden aatteen jopa 
niin pitkälle, ettei koskenut myöskään kahviin, teehen eikä savukkeisiin. Alkoholista 
merimiespapit uskoivat päästävän eroon vain Jumalan avulla. Ilmeisesti kääntyminen 
uskoon oli seuraan liittymisen kimmoke, mutta myös sen edellytys.1290 Raittiuteen 
kannustettiin monin tavoin palkiten, lehteen painettiin niiden nimet, jotka raittiuteen 
sitoutuivat, mutta myös niiden, joiden aate oli horjunut: ”Järwelin Gustaf Oulusta sanoi 
kuuluwansa muutamaan raittiuden seuraan, waan ulkoa nähden ei ollut siitä 
aawistustakaan”1291 Merimiesten Raittiusseuran jäsenten nimien julkaiseminen lehdessä 
herättää ajatuksia taustalla piilevistä motiiveista. Kyse on toki voinut olla raittiuteen 
lupautuneen omasta halusta tuoda valintansa julki siksi, että on siitä ylpeä. Se saattoi olla 
myös kotiväelle suunnattu viesti uuden, ”siweellisen” elämän aloittamisesta. Näkisin sen 
kuitenkin myös tapana kontrolloida seuran jäseniä, jotka olivat hajaantuneina eri 
valtamerille. Kirjaaminen teki henkilökohtaisen raittiuspäätöksen julkiseksi, jolloin 
henkilö raittiuteen lupautuessaan altistui näin myös muiden valvovan silmän alle. 
Merimiehen Ystäwän Sanomia ja tervehdyksiä -osiossa kerrottiin auliisti varoittavaan 
henkeen myös karanneitten merimiesten kohtaloista: ”Harjapää Aappo, Oulusta ei 
suinkaan saanut niin hywiä päiwiä kuin luuli, karatessaan ”Sampo”-laiwalta. Useita 
wiikkoja on hän turhaan etsinyt hyyryä. Boardingmestari ajoi hänet alastonna 
huoneistaan kadulle. Paljon on hän kurjuutta saanut nähdä sen perästä”.1292 Etenkin 
raittiuspäätöksen horjumisen tai karkaamiskuvauksen kirjaamista nimellä lehteen voi 
pohtia yhtäältä viestinä kotiväelle, mutta ei voi välttyä myöskään ajatukselta, että siinä 
piili myös häpäisyn, rangaistuksen ja pelottelun agenda. Samoin voi pohtia, miksi 
vankilassa viruvasta Juho Hautamäestä kirjoitettiin lehteen eikä hänen kuulumisiaan 

 
1287 Merimiespappien mukaan Siweettömältä elämältä voisi suojautua elämällä kristillisessä hengessä välttäen lihan 
houkutuksia, alkoholia, karkaamisia, kortinpeluuta Merimiehet saattoivat nimittäin menettää rahansa myös 
korttihuijareille. (Merimiehen Ystäwässä on hauska kuvaus Snellmanin ja Kjäldströmin junamatkasta, jossa he 
törmäävät korttihuijareihin.) Merimiehen Ystäwä 1885 N.o 3. 
1288 Merimieskirkon ensimmäisessä joulujuhlassa 1883 hän piti raittiusesitelmän, jossa kuvasi alkoholin vaaroja 
seuraavasti: ”… juomarin elämä liikkuu intohimojen, saastaisten halujen vallassa, alentaa alentamistaan ihmisen 
siveellistä katsantotapaa, kunnes se on muuttunut siweettömäksi.”Ote Raittiusesitelmästä, joka pidettiin merimiesten 
joulujuhlassa 1883; Merimiehen Ystäwä 1884 N.o 5. 
1289Oscar mainitsee Wuosikertomuksessa ottaneensa raittiusaatteen usein saarnoissaan esille Merimiehen Ystäwä 1890 
N.o 9;  
1290 Oscarin laatiman kirjoituksen mukaan merimiesten raittiusyhdistykseen liittynyt oli myös uskossa Kjäldströmin 
tekstistä vuodelta 1884, Valtari 1925, 601-602. 
1291 Merimiehen Ystäwä 1885 n,o 1; Raittuseuraan kirjaantui esimerkiksi vuoden 1885 aikana 29 uutta jäsentä, joista 
”kuitenkin kyllä muutamat owat rikkoneet lupauksensa. Kaikenkaikkiaan raittiusseurassa oli alkujaan 79 jäsentä, joten 
kasvu siihen nähen oli melkoinen. Merimiehen Ystäwä 1885 N.o 7. 
1292 Merimiehen Ystäwä 1886 N.o 11. 
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välitetty esimerkiksi kirjeitse suoraan sukulaisille. Todennäköisesti Hautamäestä haluttiin 
tehdä esimerkki paheiden tielle joutuneesta, mutta pelastuksen saaneesta merimiehestä.1293 
Raittiuskokousten lisäksi Oscar järjesti Hullissa myös erityisiä ”Siveellisyyskokouksia” ja 
käsitteli aihetta myös saarnoissaan ja esitelmissään.1294 Eikä aiheetta: Valtarin mukaan 
sukupuolitaudit olivat merimiesten yleisimpiä sairauksia, ja suuri osa sairaalassa 
hoidettavina olleista merimiehistä kärsi juuri sukupuolitaudeista.1295  

Raittiusseurojen, siveysesitelmien ja lukusalin sekä teeiltamien ja Merimiehen Ystäwä- 
lehden kautta uskovan sivistyneistön arvomaailmaa pyrittiin siirtämään merimiehille. 
Tutkimuksessaan Skötsamme arbetaren Ronny Ambjörnsson kuvailee samansuuntaista 
prosessia, jossa ruotsalaista työväestöä pyrittiin sivistämään kirjallisuuden kautta.1296 
Osana merimiesten sivistysprojektia toimi Merimiehen Ystäwä -lehti. Merimiespapit 
kirjoittivat lehteen artikkeleja, jotka oli suunnattu merimiesten moraalin kehittämiseksi. 
Merimiehen Ystäwä –lehden pani alulle Elis Bergroth. Bergrothin lopetti merimiespapin 
työt 1883, mutta jatkoi lehden toimittamista sen jälkeenkin merimiespappeina toimivien 
Oscar Kjäldströmin, Snellmanin sekä myöhemmin Paneliuksen ja Jacobsonin kanssa.1297 
Päätoimittaja Bergrothin luonteeseen kuului voimakas sosiaalinen omatunto, tarve puuttua 
vallitseviin epäkohtiin. Tämä näkyy myös Merimiehen Ystäwän linjassa. Merimiehen 
elämästä haluttiin välittää totuudenmukainen kuva. Siksi nuoria merimiehiä varoiteltiin 
erilaisista merillä ja maissa vaanivista vaaroista ja kiusauksista ja selvitettiin myös 
kotiväelle ”suurkaupungin valo- ja varjopuolia.”1298 Kansanaho arvelee, että Bergrothin 
lehdessä harrastama liian kärkäs sosiaalisten ongelmien raportointi ja esimerkiksi 
karkaamisten ymmärtäminen merimiehen näkökulmasta ei ollut johtokunnan mieleen.1299 
Kansanahon ja Valtarin mukaan Merimiehen Ystäwä muuttui Kjäldströmin ja Snellmanin 
aikana hartauskirjallisuuden suuntaan.1300 Olen eri mieltä. Ilmeisesti Kjäldström ja 
Snellman olivat tietoisia Bergrothin ja johtokunnan painotuseroista. Oscar kirjoittaa 
vaimolleen epäröivänsä, mihin tyyliin Merimiehen Ystävään tulisi kirjoittaa. Elin neuvoo 
ja rohkaisee Oscaria kirjoittamaan ”bergrothilaisessa hengessä” ongelmia salailematta.1301 

 
1293 Merimiehen Ystäwä 1885 N.o 1, Merimiehen Ystäwä 1885 n.o 3. 
1294 Valtarin taulukoista käy ilmi, että Hullissa vuosien 1884-1924 (taulukossa numerovirhe) aikana 
siveellisyyskokouksia pidettiin 305 kappaletta. Kjäldströmien aikaan niitä pidettiin lukusalissa. Valtari 1925, 609. 
1295 Merimiespastori Tarkkanen kuvailee omaa merimatkaansa Hullista New Yorkiin, millaista meno oli toisessa 
luokassa siirtolaisten keskuudessa.”Kotimaa oli jäänyt, isän ja äidin silmä ei enää nähnyt. Nyt saatiin elää wapaudessa! 
Puolhumalaiset nuorukaiset, hattupäiset hempukat rimssuissa repaleissa keskenänsä keimailiwat, wäliin kaulailtiin yhtä, 
wäliin toista; naurettiin, pauhattiin ja tanssittiin, lyötiin korttia ja matkapullot tyhjennettiin. Luultiin Jumalankin 
kotimaahan jääneen –”Valtari 1925, 609 
1296 Ambjörnsson 1988, 121-123. 
1297 Lehteä toimitti alussa merimiespappi E. Bergroth ja sen päätoimittajana oli E.af Forselles. Myös merimiespapit 
osallistuivat tiiviisti lehden toimittamiseeen ja sisällön tuottamiseen. Vuonna 1887 lehden päätoimittajaksi tuli jälleen 
Bergroth Forsellesin lopettaessa. Kansanaho 1983, 74. 
1298 Mermiehen Ystävä 1882 N:o 1. 
1299 Millaiset johtokunnan ja Bergrpothin välit olivat hänen merimiespappeutensa loppuvaiheessa, on vaikea sanoa. 
Johtokunnan ja Bergrothin väleistä.Kansanaho 1983, 75-77; Merimiehen Ystäwä 1891 N.o 3, Merimiehen Ystäwä 1891 
N.o 4, Merimiehen Ystäwä 1891 N.o 5; Kansanaho 1983, 75; Valtari 421-424. 
1300 Tosin Valtari viittaa tämän johtuvan lehteä toimittavan Fprsellista, Kansanaho puolestaan Kjäldströmistä ja 
Snellmanista. Valtari 1925, 425; Kansanaho 1986, 76. 
1301 Elin Kjälström Oscar Kjälströmille 24.5.1884. 
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Kjäldström ja Snellman jatkoivatkin Bergrothin viitoittamalla, sosiaalisia epäkohtia ja 
kurjuuttakin realistisesti kuvaavalla tiellä. Oscar kirjoitti merimiespappiaikanaan myös 
muihin lehtiin, mm. Finlandiin ja Teologiseen aikakausikirjaan ”Merimiehemme 
ulkomaiden satamakaupungissa” -juttusarjaa, jonka johtokunta olisi halunnut julkaista 
kahtena kirjasena painoksen ollessa 13 000 kappaletta.1302 Julkaisemisen ehdoksi 
johtokunta asetti sen, että Oscar olisi muuttanut muutamia kohtia jutuissaan - ilmeisesti 
vähemmän realistisiksi -  johon hän ei suostunut, ja kirjaset jätettiin julkaisematta.1303 
Merimiespappien realistiset kuvaukset olivatkin osaltaan muuttamassa käsitystä 
merimiehistä seikkailevien juomaveikkojen sijaan huono-osaisina ja erilaisista sosiaalista 
ongelmista kärsivänä merten proletariaattina.1304  

Merimiehiä pyrittiin sivistämään myös erilaisten esitelmien avulla. Valtarin tekemän, 
vuodet 1884-1924 käsittävän taulukon perusteella uskonnollisen sisällön ohella suuri 
painoarvo annettiin myös erilaisille raittius-, isänmaallisuus- siveellisyys- ja 
valistusesitelmille.1305 Merimiehiä kannustettiin esitelmissä ”itseopiskeluun” ja 
tavoittelemaan erilaisia tutkintoja, joiden kautta merellä tarvittavia taitoja voisi kohentaa. 
Lisäksi esitelmöitiin myös säästäväisyydestä.1306 Saavuttuaan Hulliin Kjäldströmit 
alkoivat systemaattisesti koota lukusalin yhteyteen kirjastoa, jonka tarkoituksena oli 
merimiesten sivistäminen.1307 Kirjastoon koottiin perheen omia kirjoja ja sinne saatiin 
kirjoja myös lahjoituksena Oulusta ja Helsingistä.1308 Lisäksi englantilaiset lähetystyön 
ystävät lahjoittivat lukusaliin sadoittain Uusia testamentteja ja evankeliumivihkosia. 
Kjäldströmit tilasivat lukusaliin suomalaisia englantilaisia ja ruotsalaisia lehtiä.1309  

Merimiespapit pyrkivät järjestämään jokaiselle merimiehelle ainakin oman Raamatun.  
Lisäksi laivoille lahjoitettiin erilaisia kirjalaukkuja, joissa oli matkalukemiseksi kristillistä 
kirjallisuutta ja lehtiä.1310 Elinin sisaren Anni von Rehausenin johdolla ruotsinkielinen 
ompeluseura huolehti Merimieslähetyksen siunauksella laivoihin erityiset laivakirjastot, 
joihin kuului 30-50 kirjaa kummallakin kielellä.1311 Myös siirtolaisten hengellinen tila 
huoletti Oscaria. Vuonna 1890 Merimiehen Ystävän Wuosikertomuksessa Oscar esittää, 
että lähtösatamissa tulisi olla myynnissä ja köyhimmille lahjoitettavissa Raamattuja ja 

 
1302 Ruotsiksi 3000 ja suomeksi 10 000 kpl. Valtari 1925, 437. 
1303 Valtari 1925, 437. 
1304 Frigren 2019, 167. 
1305 Taulukko, Valtari 1925, 716. 
1306 Valtari 1925, 590-591. 
1307 He toivat paitsi omia kirjojaan, saivat lahjoituksia mm. Werner Söderströmiltä, englantilaisilta ystäviltään 
Westeiltä…Elin Kjäldström, lefnadsminnen 1919; Valtari 1925, 177-179. 
1308 Valtari 1925, 177. 
1309 mm. Dagblad, Finland, Väktaren, Lekmannen Morgonbladet, Åbo Underrättelser, Missionstidningen, 
Lähetyssanomat ja Sanomia Turusta. Lisäksi lukusalissa oli luettavissa Svenska Missionstidningen. Englantilaisista 
lehdistä Elin mainitsee Christian-lehden joka käsitteli lähetystyötäElin Kjäldström Oscar Kjäldströmille ; Merimiehen 
Ystävä 1883 N.o 11. 
1310 Myös kristilliset aikakauskirjat merimieslähetys näki tarpeellisina  merimiesten merillä ollessa. Elis Bergrothin 
kirjoittama teos ”Rukous-, saarna- ja virsikirja käytettävä hartaushetkinä merellä ja kodissa” ilmestyi vuonna 1884. 
Kirja oli tarkoitettu erityisesti niiden merimiesten ja siirtolaisten käyttöön, joilla ei ollut säännöllistä mahdollisuutta 
osallistua jumalanpalveluksiin. Werner Söderström painatti 500 kappaletta kirjaa jaettavaksi merimiehilleMerimiehen 
Ystäwä1885 nro 10. 
1311 Valtari 1925, 591. 
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virsikirjoja, koska hänen mukaansa 98% laivalle lähtijöistä ei ollut niitä matkassaan.1312 
Taustalla kirjaprojektissa oli ajatus, että suuntaamalla merimiehille omia arvoja, raittius- 
ja siveysaatetta sekä kristillistä moraalikäsitystä käsittelevää lukemista pidettäisiin heidät 
poissa paitsi ei-toivotun tekemisen, myös ei-toivotun kirjallisuuden parista.  

Pappiloiden oli määrä toimia esimerkillisinä koteina. Kjäldsrömien kodin Charlotte 
Streetillä oli tarkoitus paitsi muistuttaa merimiehiä näiden  omasta kodista, myös tarjota 
esimerkin siitä, millaista ihanteellinen kotielämän kuuluisi olla. Merimiespapin koti, 
lukusali ja teejuhlat toimivat Oscarin mukaan ”irsastauksien wastapainona.”1313 
Merimieskoteja tutkineen Laika Nevalaisen mukaan kodinomaisuudella muistutettiin 
isänmaasta ja omasta kodista, ja tavoitteena oli Nevalaisen mukaan edistää kansallisia 
intressejä kasvattamalla merimiehiä viettämään oikeanlaista kotielämää sekä ottamaan 
kansalaisvelvollisuutensa tosissaan. Hän tulkitsee sen myös eräänlaisena taisteluna 
radikalisoitumista vastaan. Nevalainen nostaa lisäksi esiin myös kansantaloudellisen 
aspektin: mikäli merimies ei lähettänyt rahojaan kotiin vaan tuhlasi ne ulkomailla, raha ei 
hyödyttänyt Suomen kansantaloutta, ja merimiehen perhe päätyi elämään köyhyydessä1314 

Hullissa lukusali oli tärkeä yhteinen ”epävirallisempi kokoontumispaikka”. Siitä pyrittiin 
luomaan kodinomainen ja viihtyisä. Kjäldströmien kodin yhteydessä sitä pidettiin aluksi 
auki kaikkina päivinä aamuna iltaan, mutta sittemmin aukioloa alettiin rajata perhesyistä 
vain ilta-aikaan klo 18-21 Käytännössä lukusaliin pyrkivää ei kuitenkaan käännytetty pois. 
Lukusalissa kotiteema oli jatkuvasti läsnä: siellä muistutettiin kirjeiden kirjoittamisesta 
kotiväelle, keskusteltiin kotimaan tapahtumista ja siellä oli suuri määrä kotimaisia 
sanomalehtiä luettavana. Välillä tutkittiin yhdessä Herran sanaa. Lukusalissa pidettiin 
myös raamatunselitystunteja ja rukoiltiin, ja jokailtainen hartaushetki päättyi 
virrenveisuuseen. Oscarin ollessa poissa koko toiminnasta vastasi Elin.1315 Lukusali oli 
suosittu: vuoden 1890 aikana vieraili yhteensä noin 500 merimiestä, joista suunnilleen 
puolet oli suomalaisia ja puolet muista Pohjoismaista.1316  

Lukusalin siirtyessä pois kodin yhteydestä Kjäldströmien ryhtyivät järjestämään 
viikoittaisia tee-iltamia, joiden oli määrä tarjota merimiehille paikka oleskeluun sekä 
yhdessäoloa merimiespapin perheen kanssa. Virvokkeiden ohella tarjolla oli sivistävää 

 
1312 Oscarin toiminnan alkutaipaleella suurimmalla osalla siirtolaisista ei ollut Raamattua matkassaan. Hän vetosi 
Merimiehen Ystäwässä tähän epäkohtaan ehdottaen Raamattumyyntiä satamakaupungeissa ja pyysi lahjoituksina 
Raamattuja kaikkein köyhimmille. Merimiespapot alkoivat saada lahjoituksina Ramattuja ja lähtösatama Hangossa mm. 
von Haartmanin perhe alkoi lahjoittaa Raamattuja siirtolaisille. Hän ehdottaa, että järjestettäisiin keräys tai joku 
yksityinen lahjoittaja ottaisi sen huolehdittavakseen Raamattujen jakamisen vähävaraisille matkaanlähtijöille sekä niille, 
joka tulevat papilta hakemaan papintodistusta lähtöä varten. Lisäksi lähtösatamiin Vaasaan ja Hankoon tulisi perustaa 
raamattumyymälät.Merimiehen Ystäwä 1890 N.o 9. 
1313 Merimiehen Ystäwä 1888 n.o 6. 
1314 Nevalaisen tutkimus käsittelee merimieskoteja, mutta sama tematiikka löytyy lukusalien, tee-iltamien ja 
Kjäldströmien kodin yhteyteen perustetun merimiehille tarkoitetun tilan yhtetyteen. Nevalainen 2019, 222. 
1315 Kjäldström Elin Oscar Kjäldströmille 21.6.1884. 
1316 Nyt kun se ei ollut kodin yhteydessä, se oli lmeisesti osan ajasta kiinni. Hullin Wuosikertomus Merimiehen Ystäwä 
1890 N.o 9;. Valtari 1925, 718. 
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ohjelmaa: vaihtelevasti esitelmiä, saarnoja, laulua ja rukousta.1317 Tee-iltama-idea ei 
kuitenkaan herättänyt pelkästään positiivista vastakaikua; johtokunnassa sitä pidettiin liian 
maallisena lähetystoimelle, jonka päätehtävinä pidettiin evankeliumin, sielunhoidon ja 
saarnaamisen tehtäviä. Kjäldströmit näkivät kuitenkin tee -iltamien houkutusarvon; moni 
sellainenkin, joka ei jumalanpalvelukseen saapuisi, saattaisi tulla ns. tällaiseen 
”kevyempään” kristilliseen tilaisuuteen.1318 Tee-iltamien esikuvana toimi Kurjien Kappeli, 
jonka toiminnassa Elin oli ollut aikoinaan aktiivisesti mukana. Taustalla oli epäilemättä 
myös valistuksellisia ja kasvatuksellisia tavoitteita: kristillisyyden, isänmaallisuuden ja 
kansallistunteen ylläpito koettiin tärkeäksi, jottei merimiehistä tulisi isänmaattomia, 
kodittomia vaeltajia.1319 Piritta Frigren korostaa merimiehiä ja siirtolaisuutta käsittelevässä 
tutkimuksessaan, miten kodinomaisuus sekä mahdollisuus äidinkielellä tapahtuvaan 
kommunikointiin ja kotimaan yhteydenpitoon nousivat merkittäviksi merimiesten 
liikkuvuuden tukipylväiksi.1320 

Lähteistäni käy ilmi, että merimiespapit olivat pitkälti ”omillaan” ja joutuivat monesti 
taloudellisesti ahtaalle Merimieslähetyksen osallistuessa varsin kitsaasti matkustus- ja 
asumiskustannuksiin. Kyse oli varmasti pitkälti siitä, ettei kotimaassa olevalla 
johtokunnalla ollut tarvittavaa tietämystä eri asemapaikkojen paikallisista olosuhteista, 
kustannustasosta ja haasteista, eikä yhdistyksellä ollut riittävästi tuloja. Merimiespapin työ 
oli rankkaa, ja osa papeista palasi muutaman työvuoden jälkeen kotiinsa. Pisimpään 1800-
luvulla merimiespappeina viihtyivät Oscar Kjäldström ja Hannes Snellman perheineen. 
Merimiespapeille merimieslähetys säilyi kuitenkin lähellä sydäntä varsinaisten 
kenttätyövuosien jälkeenkin: Bergroth vaikutti merimieslähetykseen voimakkaasti 
asiamiehenä ja Suomen merimieslähetysseuran1321 sihteerinä 1.12.1886 alkaen.1322. Oscar 
puolestaan toimi Suomen merimieslähetysseuran johtokunnassa vuosina 1895-1901.1323 
Kjäldströmit olivat läheisiä ystäviä merimiespappitoimintaan läheisesti kytkeytyvien 
henkilöiden kanssa myös merimiespappivuosien jälkeen. Kuriositeettina voisi mainita, että 
heidän tyttärensä Ruth avioitui merimiespappina toimineen Hannes Hyvärisen kanssa. 
Oscar Kjäldström piti merimieslähetystyötä tärkeimpänä työkenttänään vielä 
vanhuudenpäivinäänkin 1950-luvulla, vaikka aktiivitoiminta ajoittuu 1880-90-luvuille.  
Oscarin suhtautuminen merimiehiin oli lämmin hänen koko elämänsä ajan: kotona oli 
merimiehiltä saatuja lahjoja, esimerkiksi merimiehen itse veistämää laivan pienoismallia 
säilytettiin kalliina aarteena. Merimiespappiajan merkityksestä kertonee myös se, että 

 
1317 Näissä Oscar oli pitänyt esitelmiä mm. karkaamisesta ja salakuljetuksesta. 
1318 Merimiehen Ystäwä 1888 n.o 6. 
1319 Nevalainen 225, 2019; Valtari 1925, 583-585; Frigren 2019, 23. 
1320 Frigren 2019, 22. 
1321 Seura muutti nimensä lyhyemmäksi ja ytimekkäämmäksi vuonna 1887. 
1322 Vuosikertomuksessa mainitaan ”kirjuri” sekä toimitti myös Merimiehen Ystäwää. 
1323 Kjäldström johtokunnan vakinaisena jäsenenä 1895-1901, Valtari 1925, 379. 
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Oscar testamenttasi Hullin kirkolle kaksi hopeista kynttilänjalkaa sekä ehtoollisvälineet. 
Esineet hän oli saanut kiitoslahjana merimiehiltä ja ystäviltään.1324  

 

3.2. OSCAR SAIRAALAPASTORINA 1895-1901 

3.2.1. Sairaalapastorin työnkuva  

1880-luvulta alkaen yhteiskunnallinen terveydenhoito alkoi keskittyä sairauden hoidon 
ohella myös sairauksien ennakointiin, ennaltaehkäisyyn ja niiden valvontaan. Ulkoisen 
uhan rinnalle nousi niin sanottu ”riskin maailma”, jossa lähtökohtaisena ajatuksena oli se, 
että jokainen yksilö saattoi olla sairauden uhkaama ja itse myös uhata yleistä terveyttä.1325 
Aikalaiskäsityksen mukaan köyhän kaupunkiväestön keskuudesta löytyi tyypillisin 
riskiyksilö, jonka elinympäristö ja perimä altisti hänet sairauksille, mutta ennakoivan 
terveydenhuollon, valistuksen, ohjauksen ja elämäntapojen kautta altistusta saatettiin 
pienentää.  Armas Niemisen klassikkoteoksen Taistelu sukupuolimoraalista mukaan 
murros seksuaalisuus-, sukupuoli- ja avioliittokysymyksissä ajoittuu 1860-1880-luvuille, 
samalle ajalle teollistumisen ja porvariston nousun sekä sekularisaation kanssa. Nieminen 
painottaa, että valtiollisessa taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä edellä 
mainitut vuosikymmenet olivat käänteentekeviä,  henkisessä mielessä sitä puolestaan oli 
1880-luku.1326 Ilpo Helen käyttää termiä moraalisanitaation aika viitaten 1800-luvun 
loppupuolen työväestöön ja köyhälistöön liittyneeseen keskusteluun, joka kietoutui 
tartuntatautien, moraalikysymysten ja hygienismiin liittyviin kysymyksiin.1327 Termi 
kuvastaa sitä, miten moraali- ja terveyskysymysten nähtiin kytkeytyvän yhteen. Ajan 
ajattelutavan mukaan huonot elinolosuhteet, -tavat ja elinolot aiheuttivat 
moraalittomuutta1328, joka puolestaan aiheutti sairauksia. Kauhuskenaariossa 
moraalittomuus johti sairaan ja heikon, yhteiskunnalle hyödyttömän väestönosan kasvuun. 
Kaupunkiköyhälistö nähtiin tässä keskustelussa vaarallisena yhteiskuntaa niin moraalisesti 
kuin fyysisesti sairastuttavana ”miasmana”.1329 Erityisesti irtain kansanosa työväestöstä 
merimiehiin ja irtolaisnaisiin oli sekä lääketieteelliseltä ja moraaliselta että 
yhteiskuntarauhan kannalta yksi 1800-luvun lopun polttavista kysymyksistä. 
Kaupunkirahvas, irtolaiset ja köyhälistö, joutuivat niin julkisen vallan, 
hyväntekeväisyysjärjestöjen kuin asemiaan vahvistavan lääkärikunnan silmätikuksi. 
Vastaavasti nainen, erityisesti äiti ja lapsi, nähtiin uhattuina, ja otettiin erityisen suojelun 
kohteiksi. 

 
1324 Kansanaho 1983, 338. 
1325 Helen 1997, 126-127. 
1326 Nieminen 1951, 2, 19. 
1327 Termi pitää sisäällään mm. moraalisen medikalismin ja moraali-hygienismni käsitteet Helen 1997, 59-61; 
Moraalihygienismin kohteena oli sairas yksilö ryhmä, joukko tai elinympäristö, joka uhkasi yhteiskuntaa tartuttamalla 
siihen moraalisen tai fyysisen sairauden. Helen 1997, 61. 
1328 ”Moraalittomuus” oli piittaamattomomuutta tavoista ja säännöistä, jonka lopputuloksena johti sairaaseen sekä 
heikkoon, yhteiskunnalle hyödyttömän väestönosan kasvuun. Helen 1997, 120. 
1329 Nygård 1998, 31-71; Jalovaara 2015, 27-38; Annola 2011, 31-49. 
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Tätä taustaa vasten tarkastelen Oscarin toimintaa sairaalapastorina. Keisarillinen senaatti 
päätti 15.10.1894, että Helsingin kaupungin yleisille sairashuoneille ja Lapviikin 
(Lapinlahden) keskuslaitoksen mielisairaille perustetaan vakinainen saarnaajan virka1330. 
Työhön haluttiin Elinin muistelmien mukaan nimenomaan nuori pastori. Tällä Elin viittaa 
ilmeisesti vahvan sosiaalisen kutsumuksen omaavaan ns. uuden polven pappiin. 
Ensimmäiseksi virkaa hoitamaan valittiin Lars Oscar Kjäldström, Oscarin hakemuksen 
liitteenä oli Merimieslähetyksen puheenjohtajan Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen allekirjoittama 
työtodistus, jossa kuvaillaan Oscarin kokemusta seuraavasti: ”tehnyt työnsä menestyksellä, 
jonka Toimikunta on arvostellut arvolauseella ”erinomainen”, ja on samaan aikaan 
toiminut sairashuoneissa Hullissa, Grimsbyssä, Liverpoolissa ja Lontoossa, yhteensä 
ainakin 10 sairashuoneessa, joten hän on tutustunut hyvin järjestettyyn menettelytapaan, 
jollein sairashuoneiden papit Englannissa toimivat.”1331  

 Oscar Kjäldström toimi Helsingin sairaalapastorina ja saarnaajana Yleisillä 
sairashuoneilla ja Lapinlahdessa vuosina 1895-1901. Yleinen sairaala on jaettu kahteen 
suureen rakennukseen: Uuteen ja Vanhaan klinikkaan. Vuorimiehenkadun ja katolisen 
kirkon välissä sijaitsi synnytyslaitoksen talo. Uusi kirurginen sairaala oli sijoitettu 
Ulriikanporin vuorelle. Varsinaisen sairaalarakennuksen lisäksi siinä on erillinen rakennus 
tartuntatautisille. Lapinlahden mielisairaala taas sijaitsi kaupungin ulkopuolella, 
Lapinlahdenniemellä, ja Kunnallissairaala Lastenkodinkadun päässä. Näissä sairaaloissa 
Oscar vieraili säännöllisesti, usein monessa niistä saman päivän aikana. Lisäksi hän kävi 
rouva Lybeckin yksityisessä sairaalassa Kammiossa puhumassa hermopotilaille.  
Pyynnöstä hän teki myös kotikäyntejä.1332 Hän kytki osin perheensäkin mukaan 
toimintaan, tosin vähäisemmässä määrässä kuin merimiespappina.1333  

Työ eri sairaaloissa oli varsin monipuolista: Oscar piti saarnoja, esitelmöi, luki ääneen, piti 
raamatunselitystunteja, kastoi lapsia, kirkotti äitejä, antoi synnintunnustuksen (pääosin 
kuoleville ja aviottomille äideille), rauhoitteli leikkaukseen meneviä, keskusteli 
syrjäytyneiden, langenneiden ja sairaiden kanssa..  Hän siunasi kuolevia viimeiseen 
lepoon ja toimi joissain hautajaisissa myös pappina.  Vuosikertomuksessa Oscar kertoo 
rukoilleensa, lohduttaneensa sairaita sekä kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan 
auttavansa heitä uuden elämän alkuun. Hänet kutsuttiin myös paikalle sairaalaan 
keskustelemaan itsemurhaa yrittäneen kanssa.1334 Samaan tapaan kuin aiemmin 
merimiespappina, Oscar ajoi langenneiden asiaa myös sairaalan seinien ulkopuolella, jopa 
oikeudessa saakka. Vuoden 1895 sairaalapastorin päiväkirjaan tallentui muun muassa 
Amanda A:n, syfilisosastolla hoidettavana olleen ”stackar fallen qvinna” tapaus. Omien 

 
1330 Colliander 1910. 
1331 Virkatodistus Lars Oscar Kjäldströmille, 3.12.1894 allekirjoittanut Merimieslähetyksen nyk. esimies Z. Yrjö-
Koskinen. 
1332 Sairaalapastorin päiväkirja 1895 osa I, alkulause. 
1333 ottaen jumalanpalveluksiin mukaansa välillä oman vaimonsa, neiti Laguksen, Emma Genetzin tai neiti von 
Herzenin  laulamaan ja säestämään, välillä säestämässä oli myös hänen oma teini-ikäinen poikansa Josef. LOK 
Sairaalapastorin päiväkirjat 
1334 LOK Sairaalapastorin päiväkirja 26.5.1895. 
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sanojensa mukaan Amanda A. oli joutunut ”onnettomuuteen” venäläisen upseerin tekojen 
kautta. Ilmeisesti onnettomuudella viitataan paitsi siihen, että Amanda oli paitsi saanut 
syfilistartunnan, myös raiskattu. Oscar vei Amanda A:n Mäkisen turvakotiin ja kirjoitti 
päiväkirjaansa vievänsä upseeriin liittyvää asiaa eteenpäin.1335  

Tärkeiden papereidensa joukossa Oscar oli säilyttänyt Helsingin sairaala- ja 
mielisairaalapastorin ohjekirjan.1336 Siinä pappia velvoitettiin pitämään säännöllisiä 
jumalanpalveluksia tai hartaushetkiä sunnuntai- ja pyhäpäivinä, ja, mikäli hän näkee 
tarpeellisena, myös muina aikoina. Lisäksi pappi velvoitettiin antamaan sielunhoitoa 
yksittäisille potilaille. ”Sairaiden luona tulee ahkerasti käydä ja tarjota henkilökohtaista 
sielunhoidollista aikaa, käydä ystävällistä keskustelua ja opettaa Jumalan sanaa” Toisin 
kuin vielä sata vuotta aiemmin, sielunhoidon tuli perustua vapaaehtoisuuteen: 
ohjekirjasessa mainittiin, ettei ketään ei saa pakottaa jumalanpalveluksiin vaan niihin on 
tultava omasta halusta. Saarnat tuli sovittaa sairaiden henkisiin/sielullisiin tarpeisiin sekä 
vastaanotto- ja käsityskykyyn. Tämä pykälä tuli ottaa huomioon erityisesti Lapinlahden 
kohdalla. Niiden potilaiden luona, joiden sairaus on seurausta kevytmielisestä 
elämäntavasta, tuli pastorin vierailla useasti ja ohjata heitä kohti kristillistä, siveellistä 
elämäntapaa. Kuolevia, joita lääketiede ei voi enää auttaa eikä toivoa paranemisesta enää 
olut, tuli ohjekirjan mukaan lähestyä hiljaisesti ja lämpimästi, ei koskaan kovuudella 
mainita heidän kohta koittavasta kuolemastaan. Papin tulisi olla paikalla heidän elämänsä 
viime hetkillä ja kuoleman koittaessa vahvistaa ja lohduttaa heitä Jumalan sanalla ja 
esirukouksin. Pappi nähtiin tarpeellisena erityisesti kasvattavassa roolissa ja silloin, kun 
lääketieteen keinot loppuivat. Ohjekirjassa määriteltiin epäsuorasti myös papin asema 
sairaalan hierarkiassa. Aika ylimääräisille tapaamisille tuli sopia sairaala- tai osastojohdon 
kanssa eikä (sairaalan antama) ruumiillinen tai henkinen hoito saa sen vuoksi häiriintyä. 

Oscar Kjäldströmin sairaalapastorin päiväkirjat vuosilta 1895-1901 avaavat kiinnostavan 
kurkistusikkunan sielunhoitajan työkenttään. Oscarin työvuodet sairaalapastorina 
seitsemässä eri kohteessa1337 vaikuttavat päiväkirjojen mukaan kiireisiltä. Kun sairaalat 
sijaitsivat eri puolilla Helsinkiä, jo pelkästään siirtymisiin niiden välillä kului aikaa. 
Päiväkirjat avaavat sairaalapastorin työmäärää, Oscar kuvaa vuoden 1895 
vuosikertomuksessa työtään seuraavasti: ”Jag har gått från sjukrum till sjukrum, föreläst, 
sjungit för samt bedit med de sjuka, vändt mig till alla samt inledt mina ingående samtal, 

 
1335 LOK Sairaalapastorin päiväkirja 30.3.1895. 
1336 Erityinen oma kansio, Helsingin sairaala- ja mielisairaalapastorin ohjekirja, Painettu Porvoossa 1895. 
1337 Yleinen sairaala on jaettu kahteen suureen rakennukseen: Uuteen ja Vanhaan klinikkaan, joissa jälkimmäisessä 
hoidetaan sisätauteja.  Vuorimiehenkadun ja katolisen kirkon välissä sijaitsi synnytyslaitoksen talo. Uusi kirurginen 
sairaala on sijoitettu on Ulriikanporin vuorelle, sairaalarakennuksen lisäksi siinä on erillinen rakennus tartuntatautisille. 
Kunnallissairaala oli lastenkodinkadun päässä. Lapinlahden mielisairaala on taas kaupungin ulkopuolella, 
Lapinlahdenniemellä. 
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själsangelägenhetet med framför andra dem, hvilka jag  förmärkt sådant åslunda eller 
synts mig vara deraf i särskildt bråskande behof.”1338  

Koska sairaalapastorin palkka ei riittänyt kattamaan Kjäldströmien menoja eikä sitä 
Oscarin pyynnöistä huolimatta nostettu,1339 Oscar joutui ottamaan lisätöitä 
uskonnonopettajana Suomalaisessa Tyttökoulussa.1340 Opetustunnit hän on ajoittanut 
aikaiseen aamuun, jotta ne mahdollisimman vähän häiritsisivät sairaalatyötä. Tämän 
lisäksi hän huolehti virkaveljiensä sijaisuuksista toimien muun muassa vuonna 1885 
kuukauden ajan Helsingin lääninvankilan pastorina.1341 Työnsä ohella hän kävi 
kirjanpidonkurssin vuonna 1896, jotta voisi toimia järjestötehtävissä.1342 Oscarin 
sairaalapastorivuosiin ajoittuu aktiivinen yhdistystoimintatyö Merimieslähetysseuran 
johtokunnassa, KFUK:n perustaminen ja toiminta langenneiden naisten hyväksi. 
Huolimatta valtavasta työtaakasta Oscar kirjoitti Porvoon Tuomiokapitulille lähetettävään 
vuoden 1885 vuosikertomukseen, ettei ole hän ole mielestään ehtinyt tarpeeksi, sillä 
sairaalan ulkopuoliseen seurakuntatyöhön jäi liian vähän aikaa.1343 Muutaman vuoden 
työskentelyn jälkeen Oscar väsyi. Vuonna 1898 hän sai virkavapaata yhdestä toimestaan 
ja työtaakka keveni näin seuraava puolentoista vuoden ajaksi hieman, kun Edvard Lundell 
otti hoitaakseen henkisesti rankat syfilistä sairastavien -ja lastensairaalan osastot.1344  

Sairaalapapin työ on jäänyt usein kirjaamatta sairaalan historiikkeihin, mikä kertoo omaa 
tarinaansa siitä, miten sairaalapastorin työ on jäänyt näkymättömiin. Samalla se antaa 
osviittaa työn arvostuksesta paitsi ennen, myös nyt.1345 Oscarin ja Elinin keskinäisessä 
kirjeenvaihdossa sairaalapastorin työtä ei konkreettisesti käsitellä, pikemminkin vain 
viitataan sen rasittavuuteen. Toki pariskunta on voinut kotona käsitellä työpäivän 
tapahtumia, kuten he tekivät merimiespastoriaikana. Ainoa konkreettinen jälki, joka 
vuosien työskentelystä sairaalapastorina jäi, olivat Oscarin kirjoittamat sairaalapastorin 
päiväkirjat. Ne ovat pieniä mustakantisia vihkoja, joihin Oscar on kirjannut 
sairaalakäynnit ja kohtaamiset potilaitten kanssa. Syynä päiväkirjojen kirjoittamiseen 
lienee ainakin osittain ohjekirjassa annettu velvoite vuosikertomuksen laatimisesta 
Porvoon tuomiokapitulille.1346 Päiväkirjoja voisi luonnehtia kirjoitetun journal externe -
hengessä, Niiden keskiössä on sairaalapastorin arkinen työ – kasteet, saarnat, ehtoolliset ja 

 
1338 ”Olen juossut sairashuoneelta toiselle, esitelmöinyt, laulanut ja rukoillut sairaiden kanssa, käynyt keskusteluja 
niiden kanssa, jotka Oscarin mukaan ovat sitä tarvinneet” 
1339 Vuonna 1898 Oscar kirjoitti Keisarille Suuriruhtinaalle kirjeen, jossa anoi lisää palkkaa 1500 mk vuodessa. 
Anomuskirjeen kopio, Oscar Kjäldströmin arkisto 
1340 Hän mainitsee hakeneensa lisätuloja mm. opettamalla 2h viikossa uskontoa Suomalaisen Tyttökoulun koulun 
neljättä luokkaa lukuvuonna 1994-95. LOK paperit;  LOK työtodistus 1894-95, allekirjoittajana Ottilia Stenbäck 
1341 Oscar Kjäldströmin virkatodistus, yksityisarkisto 
1342 LOK todistus kirjanpitokurssista vuodelta 1896, yksityisarkisto 
1343 Kjäldström Oscar, vuosikertomus 1895 
1344 Kjäldström Oscar, sairaalapastorin päiväkirjat. 
1345 Esim. Kalle Achte myötäilee Saelanin kielteistä  näkemystä  saarnaajan palkaamiseen myös ”nykyajan 
näkökulmasta” turhana toimenpiteenä. Achte 1991,66; Pietikäisen mielisairaaloista kertovissa kirjoissa pappeja ei 
mainita. Pietikäinen 2013; Pietikäinen 2020 
1346 Tosin kirkollisesta toimituksista sairaalan sisällä ei tarvitse antaa erillistä selitystä.  Helsingin sairashuoneiden 
ohjekirja, yksityisarkisto. 



237 
 

luennot. Oscarin yksityiselämästä ne antavat vain hetkittäisiä välähdyksiä.1347 Tutkijan 
onneksi päiväkirjoihin tallentui paljon muutakin Oscar kuvaa niissä kohtaamisiaan 
potilaiden ja sairaalan henkilökunnan jäsenten kanssa mutta myös sairaalan sisäistä 
hierarkiaa sekä henkilökunnan jäsenten välisiä suhteita ja konflikteja.1348 Päiväkirjaansa 
Oscar kirjaa myös asioita, joista viralliset sairaskertomukset vaikenevat: siihen tallentuvat 
syfilispotilaiden, kuolevien ja vakavasti sairaiden kanssa käydyt keskustelut. 
Moraalikäsityksiltään ankara pappi herätti ärtymystä hoitohenkilökunnassa ja hänen 
käyntejään synnyttäneiden, aviottomien äitien osastolla yritettiin jopa rajoittaa.1349 
Päiväkirjasta päätellen papin antama sielunhoito tarjosi kuitenkin monille lohtua, 
helpotusta, armahdusta ja ymmärrystä sekä mahdollisuuden tulla kuulluksi ja 
kohdatuksi.1350  

Sairaaloissa potilaita jaoteltiin varallisuutensa, sukupuolensa, moraalinsa ja taudinkuvansa 
perusteella. Mielisairaalassa oli tapana jakaa sairaat parantuviin ja parantumattomiin, jako 
ei varmastikaan edesauttanut paranemista eikä ollut aukoton.1351 Lääkäreiden hoitaessa 
kehoa Oscar vaikuttaa olleen sielunhoitaja sanan laajemmassa merkityksessä. 1800-luvun 
lopulla esimerkiksi mielisairaiden hoito ei ollut kovin sairaaloissa henkilökohtaista, joten 
kahdenkeskeiset keskustelut papin kanssa saattoivat olla sairaalle erilaisia, inhimillisempiä 
kohtaamisia kuin kohtaamiset hoitohenkilökunnan kanssa.1352  Kalle Achten mukaan 
1800-luvulla ja vielä 1920-luvulle asti Lapinlahden sairaalan tarjoamasta hoidosta jäi 
puuttumaan potilaiden ymmärtäminen ja heidän tilaansa eläytyminen; samaa todistavat 
myös aikalaiskertomukset.1353 Vastaavasti papin kanssa lämpimämmän kohtaamisen 
kokivat myös prostituoidut, jotka asioidessaan lääkäreiden ja viranomaisten kanssa 
kokivat toimenpiteet usein nolaavina ja suhtautumisen halveksivana.1354 Lähtökohtaisesti 
keskustelut papin kanssa olivat luottamuksellisia. Parannusta haluava prostituoitu kertoi 

 
1347 Journal intime, journal externe ja journal exitime Sjö, Leskelä-Kärki 2020, 19. 
1348 Päiväkirjaan tallentuu myös lukuisia kiistoja sairaalan henkilökunnan kanssa Häntä mmm. varoitettiin menemästä 
”tyfus sjuka” luo häiritsemään niitä. LOK Sairaalapastorin päiväkirja 24.9.1896; 24.7.1895; 22.8.1895;  Vuonna 1898 ja 
1899 Oscar mainitsee sairaalapastorin päiväkirjoissaan, että, jumalanpalveluksien pitäminen estettiin toistuvasti, väliin 
jopa  4 viikkoa peräkkäin, LOK sairaapastorin päiväkirja 6.3.1899. 
1349 Professori N(umminen). kielsi Oscaria pitämään säännöllistä jumalanpalvelusta synnyttäneille äideille. Kuulemma 
edellisellä kerralla synnyttäneiden naisten osastolla pidetyn saarnan jälkeen eräällä äidillä alkoi nousta kuume. 
Toinenkin äiti, jonka piti olla kunnossa, sai  saarnaa kuunneltuaan kuumeen ja kuoli.  Näiden tapauksen jälkeen alkoi 
vuosia kestänyt selkkaus, jossa Oscaria estettiin pitämästä jumalanpalvelusta ja hartaushetkiä synnyttäneiden naisten 
osastolla. LOK sairaapastorin päiväkirja 24.7.1895; 22.8.1895. 
1350 Sairaalassa potilaina olleen Walter Churbergin ja toimittaja Husbergin kirjoittamat kertomukset aiheuttivat paljon 
keskustelua potilaitten huonosta kohtelusta, ei niiden vuoksi ryhdytty mihinkään erityisiin toimenpiteisiin. Achte 1991,7; 
Achte 1974, 148. 
1351 Jopa Seiliin parantumattomina lähetetyistä sairaista osa parani Achte 1974, 80 
1352 Achte 1991, 23;. Lind 1911, 40. 
1353 Lapinlahden sairaalassa potilaana ja sittemmin epävirallisena pappina ollut Lind painotti kirjassaan ”Erään 
sielunpaimenen muistiinpanot koskien mielisairaita ja heidän hoitoaan jo vuonna 1874, että hyvyys ja rakkaus potilaita 
kohtaan olisi paljon tehokkaampi keino kuin kovuus, jota Lapinlahdessa tuolloin käytettiin. Sairaalassa potilaina olleiden 
Lindin ja Husbergin mukaa olosuhteet sairaalassa olivat epäinhimillisiä, potilaita kohtaan oltiin väkivaltaisia eivätkä 
sairaalan hoitajat olleet sopivia ammattiinsa. Vasta 1900-luvulla alettiin Lapinlahdessa järjestää koulutusta 
mielisairaanhoitajille. Vuonna 1913 järjestettiin Lapinlahdessa ensimmäinen mielisairaanhoitajakurssi. Achte1974, 165; 
Achte 1991, 48; Lind 1911, 41;  
1354 Häkkinen 1995, 156-157. 
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epäilemättä elämästään rehellisemmin papille kuin vaikkapa poliisille tai 
tarkistuskonttoriin. Tietenkään ei papillekaan voinut aivan kaikkea kertoa.  

 

3.2.2. Mielisairaalan pastorin tehtäväkuva 

Helsingin yleisen sairaalapastorin virkaa perustettaessa määriteltiin, että työhön kuului 
500 markan korvausta vastaan hoitaa myös Lapinlahden mielisairaalapastorin virka1355. 
Toiveita Lapinlahden omasta sairaalapastorista oli esitetty julkisessa kirjoittelussa1356 ja 
niitä olivat esittäneet myös sairaalan entiset potilaat.1357 Todennäköisesti siihen, ettei 
virkaa perustettu, vaikutti Lapinlahden sairaalan ylilääkärin Saelanin lausunto, jossa hän 
piti oman saarnaajan palkkaamista turhana.1358 Virkaan valittu Oscar piti sairaalassa 
aiemmin jumalanpalveluksia pitäneen papin tapaan saarnan sunnuntaisin sekä muina 
pyhinä, ja saapui tarpeen tullen paikalle potilaan toiveesta tai tämän ollessa 
kuolemaisillaan. Käytännössä mielisairaalapastorin käyntejä sairaalassa ei viran myötä 
lisätty; tosin pastorin omasta aktiivisuudesta riippui, miten usein hän siellä vieraili. 

Jumalanpalvelukset pidettiin sairaalan alakerroksessa olevassa kappelissa. Oscar uskoi 
musiikin elvyttävään vaikutukseen: KFUK:n kuoro esiintyi muutamia kertoja 
Lapinlahdessa ja Oscar toi myös perheenjäseniään laulamaan sairaille.1359  
Jumalanpalveluksen jälkeen pappi oli tavattavissa ja hänen kanssaan sai jäädä 
keskustelemaan. Jumalanpalvelukset olivat ilmeisen suosittuja. Eräs maininta Oscarin 
päiväkirjassa kertoo Saelaninkin myöntäneen tämän. Oscarin ja urkurin sairastuttua 
jumalanpalvelus peruttiin, jolloin Saelan soitti Oscarille kysyen, aikoiko hän todella jättää  
jumalanpalveluksen väliin. Saelanin mukaan ”dårarna knarra då de ej få gå hvarje 
söndag i kyrkan.1360 Oscar tapasi potilaita myös sairaalan käytävillä, missä he viettivät 
aikaansa. Päiväkirjoissaan Oscar kertoo, miten hän istui Lapinlahden sairaalan puistossa 
keskustelemassa vapaamuotoisesti potilaitten kanssa. Kauniisti hoidetulla ympäristöllä oli 
varmasti myös merkitystä kohtaamistilanteelle: se oli rauhoittava paikka verrattuna 
kaikuviin, haiseviin, rauhattomiin ja tunkkaisiin sairaalakäytäviin. 

 
1355Mikäli tarkastelee pelkkää palkkaa, saarnaajan palkka on hyvin alhainen, vaikka ottaakin huomioon ettei toimi ollut 
kokopäiväinen. Vuonna 1877 Ylilääkärin vuosipalkka on 5200 mk, Saarnaajan vuosipalkka 800 mk, mikä  on  puolet 
vähemmän kuin taloudenhoitajan palkka. Achte 1991, 66 
1356 Jo vuonna 1874 Teologi ja professori Granfelt esitti, että Lapinlahden mielisairaalalla tulisi olla oma pastori ja 
toimen tulisi olla riittävän hyvin palkattua, jotta sitä ei hoidettaisi ohimennen. Morgonbladet 24-24 1874;.” Finland 
29.8.1889. 
1357 Lind (joka oli paitsi pappi oli myös itse viettänyt potilaana sairaalassa) saa edustaa ns. potilasnäkökulmaa, vaikka 
oli potilaana 1880-luvulla, tosin kuitenkin saman ylilääkärin aikaan. Sairaalassa potilaana 1880-luvulla olleen Lindin –
joka oli ammatiltaan pastori-  mukaan sairaalapastorin vierailu kerran viikossa oli liian vähän. Lind muistelee , että 
potilaana ollessaan hänelle ei pyynnöistään huolimatta kutsuttu pastoria paikalle. Lind 1911, 43; Achte 1974, 95-96. 
1358 Achte 1991, 66. 
1359 LOK Sairaalapastorin päiväkirjat 3.12.1899;  21.10.1900;  2.12.1900. 
1360 ”Hullut valittavat kun eivät pääse kirkkoon”Sillä kertaa jumalanpalvelusta ei pidetty, koska sijaisia oli vaikea saada 
nopealla varoitusajalla. LOK Sairaalapastorin päiväkirja 20.2.1898. 
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Sairaalassa työskentelevien lääkäreiden ja hoitajien arvostus papin tekemää 
sielunhoidollista työtä kohtaan ei aina ollut kovinkaan suurta.1361 Pietikäisen mukaan 
väheksyvä suhtautuminen pappeihin viittasi nimenomaan kielteiseen asenteeseen 
uskonnollisuutta kohtaan.1362 Lääkärien negatiivisessa suhtautumisessa pappeihin voi 
nähdä heijastuvan medikalisoituvan yhteiskunnan muutoksen. 1890-luvulla Lapinlahden 
mielisairaalassa oli nähtävissä vastakkainasettelu, jossa uskonnollista pelastusmallia 
hulluudesta tarjoava papisto sai vastaansa mielen sairautta hoitavat lääkärit.1363 Se, mikä 
oli ollut ennen Jumalan kädessä, oli lääketieteen kehityksen myötä muuttunut: kun ennen 
paranemista oli ennen haettu papin kanssa rukouksen avulla, kehittynyt sairaanhoito, 
hygienia ja lääkkeet tarjosivat mahdollisuuden taistella sairauksia vastaan. Papiston 
tehtäväksi jäi tarjota sairaille lohtua, kääntymystä ja elämäntavan muutosta. Sielun ja 
ruumiin hoidon erottaminen toisistaan oli esimerkiksi sairaalapastorina toimivalle 
Oscarille itsestään selvää, ja hän jätti jälkimmäisen mielihyvin lääkäreiden käsiin. Mielen 
hoitamisen luovuttaminen psykiatrien käsiin olikin vaikeampi kysymys, sillä Oscarin ja 
monen muun papin silmissä mielen sairaus oli osa sielullista sairautta. Papit uskoivat 
oman uskonnollisen vakaumuksensa perusteella ihmeisiin, jopa ”parantumattomien 
hullujen” ja langenneitten kohdalla.1364 Ero mielisairaaloiden lääkäreiden ja pappien 
välillä kytkeytyikin pitkälti siihen, uskottiinko, että potilas voi parantua tai muuttua. 
Lääkärien tekemä diagnostinen jaottelu parannettavissa oleviin ja parantumattomiin 
mielisairaisiin ei ollut papiston silmissä yhtä selvä. Papit olivatkin monessa suhteessa 
parantumisen suhteen optimistisempia kuin mielisairaaloissa toimivat lääkärit. Oscarin 
maailmankuvan valossa parantumattomillakin oli toivoa: ”Herren kan bota”.1365 Pappien 
silmissä sairauden syyt, jotka nähtiin esimerkiksi osin huonoista elämäntavoista johtuvina, 
osana sielullista sairautta, moraalista rappiota tai pahan hengen aiheuttamina, olivat myös 
parannettavissa rukoilun ja kääntymyksen avulla.  

Oscarin sairaalapastorin päiväkirjoissa Lapinlahti ei näyttele merkittävää osaa, toisin kuin 
esimerkiksi käynnit syfilisosastolla ja prostituoitujen luona. Oscar kävi keskusteluja sekä 
lievästi mielisairaitten että vakavasti mielisairaitten kanssa,1366 mutta vaikuttaa siltä, että 
pastorin oli väliin vaikea kirjata päiväkirjaansa Lapinlahden potilaita pelastustyön 
yhteyteen. Kaikkia keskustelujaan hän ei merkinnyt muistiin päiväkirjaansa, sillä hän 
pohti, voiko vakavasti mieleltään sairaan potilaan kanssa käytyä keskustelua kutsua 
sielunhoidoksi.1367 Kuka oli liian sairas ymmärtääkseen pyhän toimituksen? Rajanveto jäi 

 
1361 Tästä kertoo erään hoitajan kommentti ”Täällä ei pappeja tarvita” lienee paljonpuhuva. Achte 1991, 66. 
1362 Pietikäinen huomioi psykiatrien negatiivista suhtautumista uskonnollisuuteen Pietikäinen 2013, 105. 
1363 ks. Pietikäinen 2013, 105; 2020; Nygård 1998, 23. 
1364 Pappina toiminut Granfelt kirjoittaa uskonnon parantavasta voimasta ”…Nähkää tässä [usko] paras, mutta myös 
ainoa luotettava parannuskeino itseään piinaavaa alakuloisuutta vastaan, nähkää samalla varmin johdatus ulos 
hulluuden sokkeloista” Morgonbladet 1874 23-24. 
1365  LOK Sairaalapastorin päiväkirja  9.1.1898. 
1366 Oscar käyttää Lapinlahden potilaista yleensä nimitystä sjuka viitaten lievästi sairaisiin, erotuksena käytti 
muutaman kerran keskustelukumppanistaan nimitystä dåre (hullu, mielipuoli). 
1367 LOK kirjoitti päiväkirjaansa keskustelleensa hengellisistä asioista Lapinlahdessa yhden potilaan kanssa, mutta ei 
voinut luokitella sitä ”sielunhoidoksi” LOK Sairaalapastorin päiväkirja 9 12. 1899. 
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pastorin itsensä tehtäväksi. Tulkitsen Oscarin suhtautuneen mielisairaiden sielunhoitoon 
ristiriitaisin tuntein, sillä hän arvotti työtään ennen kaikkea pelastustyön kautta.1368. Oscar 
halusi käännyttää harhautuneet ja nostaa langenneet, mutta mielensä kanssa hukassa olevia 
hän ei katsonut voivansa lukea pelastettujen kirjoihin, mikäli pelastuksen kohteella ei ollut 
pelastukseen, katumukseen tai synnintunnustukseen riittävää ymmärrystä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että Oscar olisi laiminlyönyt tehtäväänsä. Oscarin päiväkirjoihin 
tallentuu useita vierailuja sairaalaan myös muina ajankohtina kuin sunnuntaisin ja 
pyhäpäivinä. Hän järjesti lisäksi useita kahdenkeskisiä keskustelutuokioita potilaitten 
kanssa. Esimerkiksi vuonna 1895 Lapinlahdessa hoidettiin yhteensä 197 potilasta1369. 
Oscarin päiväkirjaan yksittäisiä keskusteluja sairaalan potilaitten kanssa tallentui tuolta 
vuodelta 43 kappaletta.1370 Lisäksi Oscar kävi myös muita keskusteluja mieleltään 
vakavammin sairaiden kanssa, mutta kirjoitti päiväkirjaansa, ettei merkinnyt näitä 
sielunhoidolliseksi työksi. Sulkiessaan Lapinlahden oven sairaalapastorina vuonna 1901 
Oscar ei tiennyt, että tulisi vierailemaan sairaalassa vielä useita kertoja, tosin eri roolissa, 
potilaan omaisena, ensin 1910-luvulla, kun hänen poikansa Josef oli siellä hoidettavana 
huumeriippuvuuden vuoksi ja myöhemmin 1920-luvulla Elinin sairastuttua. 

 

3.2.3. Sairaalapastori ja langenneiden naisten pelastustyö 

Suurin osa yleisessä sairaalassa sukupuolitaudin vuoksi hoidettavista sairasti kuppaa eli 
syfilistä. Syfilis tarttui 1800-luvulla pääasiallisesti sukupuolikontaktissa, limakalvo- ja 
ihorikoista, mutta myös esimerkiksi äidistä sikiöön. Syfilis nähtiin prostituoitujen syynä, 
vaikka kantajat ja tartuttajat saattoivat yhtä hyvin olla heidän asiakkaitaan. Ennen 
penisilliinin keksimistä syfilikselle ei ollut parantavaa hoitoa. Kuppa sairautena sisälsi 
aikalaiskäsityksen mukaan sekä fyysisen että moraalisen aspektin. Se oli sairaus, jota 
alkuun hoidettiin sairaaloissa sukupuolitautien osastolla, mutta sairauden loppuvaiheessa 
se eteni aivoihin ja silloin potilasta hoidettiin mielisairaalassa.1371. Syfilispotilaat 
muodostivatkin yhden suurimmista mielisairaaloissa hoidettavien potilaiden ryhmistä 
siihen saakka, kunnes tauti saatiin antibioottien keksimisen myötä kuriin.1372 Oscar 
mainitsee päiväkirjoissaan sukupuolitaudit seurauksena löyhästä ja kevytmielisestä 
elämästä.1373 Ajatus siitä, että Jumala rankaisi siveettömästä elämästä, kuului osana 

 
1368 Oscarin katsoneen työnsä ennen kaikkea sielun pelastustyöksi, ei mielen parannustyöksi. 
1369 Oscar laskee vain luterilaiseen seurakuntaan kuuluvat. 
1370 Osa keskusteluista on käyty toki samojen henkilöiden kanssa. 
1371Käytettiin myös nimitystä neurosyfilis ja aivokuppa. 
1372 Vainio-Korhonen esittää, että 1800-luvun lopulla jopa kolmannes mielisairaaloiden potilaista sairasti kupan 
aiheuttamaa paralysiaa. Vainio-Korhonen esittää, että 1800-luvun lopulla jopa kolmannes mielisairaaloiden potilaista 
sairasti kupan aiheuttamaa paralysiaa. Vainio-Korhonen 200, 2018; Pietikäisen mukaan neurosyfilis oli yleisimpiä 
mielisairauksia sekä Suomessa että Euroopassa.  Pietikäinen 2020., 29, 231-235. 
1373Kuppa kulki aikoinaan ”ranskantaudin” ohessa nimellä kevytmielisyyteen viittaavalla nimellä ”pockor af 
lösaktighet”.  Kjäldström Oscar (år)Berättelse 1895. 
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syfiliksen auraan.1374 Sukupuolitautien leviämisen syinä nähtiin 1800-luvun lopulla 
siveettömyyden ohessa, siivottomuus, yhteissaunat, yhteiset vuodevaatteet ja 
kuppaussarvet.1375  Kupan leviämistä edistivät  erilaiset kansanuskomukset sekä torjuva 
asenne ehkäisyvälineitä kohtaan niin avioliitossa kuin muussa seksuaalisessa 
kanssakäymisessä.1376  Oscarin mielestä ratkaisu ongelmaan oli absoluuttinen 
sukupuolimoraali, pidättyvyys ennen avioliittoa, ja aviollinen seksi ainoastaan 
suvunjatkamistarkoituksessa.  

Prostituutio-ongelma oli nimenomaan kaupunkien ongelma.1377 Oscarin 
sairaalapastorikausi ajoittui prostituutiokulttuurin murroskauteen, jolloin bordellien kulta-
aika päättyi ja ilotyttökulttuuri proletarisoitui. 1890-luvulla prostituoitujen määrä oli 
suurimmillaan: 600-800, joista ammattilaisia oli noin sata.1378 Sukupuolitauteja todettiin 
tuona aikana keskimäärin vuosittain 1800 miehellä ja 681 naisella.1379 Perinteisen 
käsityksen vastaisesti säätyläismiehet olivat asiakkaista vähemmistönä, vaikka heitä toki 
suhteellisesti olikin paljon. Vuosien 1875-1900 tarkastustoimiston pöytäkirjoihin 
kirjatuista miehistä on yli 90% työväestöä, kun taas keski- ja yläluokkaan kuuluvat miehet 
muodostivat vain 3% kiinni jääneistä asiakkaista.1380 Yläluokkaisten miesten osuus 
sairastuneista ja prostituoitujen asiakaskunnasta on oletettavasti todellisuudessa suurempi, 
mutta heitä ei ehkä otettu kiinni niin helposti ja he  hoidattivat itseään yksityisesti tai 
ulkomailla.1381 Oscarin näkökulmasta prostituutio-ongelma näyttäytyi alaluokkaisena, sillä 
juuri työväestöön kuulunut väestönosa hoidatti itseään yleisen sairaalan  miesten ja naisten 

 
1374 Sairautta häpeiltiin ja piiloteltiin jopa omaisilta. Kuvaavaa on, että vielä 1930-luvulla Oscarin poika Josef Kaltio 
Niuvanniemen mielisairaalan ylilääkärinä salasi syfilistä sairastavan potilaansa todellisen sairauden alkulähteen tämän 
vanhemmilta kertoen tyttären saaneen tartunnan ”vailla omaa syytänsä” ruoka-astiasta Vuorio, 2010, 108-110; Vainio-
Korhosen mukaan kupan oli mahdollista saada myös samasta astiasta ruokailun tai samassa vuoteessa nukkumisen 
yhteydessä. Vainio-Korhonen on viitannut  Arno Forsiuksen tutkimuksen vuodelta 1975. Vainio-Korhonen 199, 2018; 
nykytietämyksen mukaa yleisin syy on sukupuoliyhteys, raskaus ja mahdollisesti primäärivaiheessa kuppa voi tarttua 
myös suudellessa, mikäli suussa on rakkula..;https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-
taudinaiheuttajat-a-o/kuppa; https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00247 ; Pietikäinen 
2020, 233. 
1375 Lainaus Hjelt 1873, kirjassa Erilaisten historia Nygård 1998, 66-69. 
1376 Ehkäisytavoista ja -välineistä sekä kansanuskomuksista. Vainio-Korhonen 113, 2018; Häkkisen mukaan yläluokan 
ilotaloissa oli tarjolla myös ehkäisyvälineitä, joita ei välttämättä käytetty. Häkkinen 1995,107. 
1377 Häkkinen 1994, 90-91. 
1378 Sven Erik Åströmin tutkimuksen tauloihin perustuen Nygård Toivo 1998, 60-61. 
1379 Osa tartunnan saaneista miehistä jää tarkastelun ulkopuolelle, koska he hoidattavat sairauttaan yksityisesti tai 
ulkomailla. Häkkinen 1994, 116. 
1380 Vuosien 1875-1900 tarkastustoimiston pöytäkirjoihin kirjatuista miehistä on yli 90% työväestöä, kun taas keski-ja 
yläluokkaan kuuluvat miehet muodostivat vain 3% kiinni jääneistä asiakkaista. On myös mahdollista, ettei yläluokkaista 
asiakasta otettu yhtä helposti ”kiinni” kuin alaluokkaista tai nämä käyttivät eri tyyppisiä prostituoituja. Häkkisen 
tutkimuksen mukaan suuri osa tarkastustoimiston vuosina 1895-97 kirjaamista miehistä oli ulkotyöläisiä, käsityöläsiä ja 
kisällejä, vain 3,7% kuului keski-ja yläluokkaan. Tähän viittaa epäsuorasti myös Häkkisen vuosien 1883-1892 ilotalo-
oikeudenkäyntejä käsittelevä taulukko, jossa ”herrat ja opiskelijat edustivat 35% miesasiakkaista. Tosin ilotaloissa kävi 
todennäköisemmin varakkaammat miehet, kun taas katuprostituoituja käyttivät alaluokka. Häkkinen 1995, 85, 
1381 Häkkinen 1994, 117; Häkkinen 1995, 82; Myös Vainio-Korhosen 1800-luvun alkupuoliskoa käsittelevä Turun 
prostituoituja käsittelevä tutkimus viittaa säätyläismiesten olleen asiakkaista vähemmistönä, vaikka suhteessa heitä toki 
olikin paljon. Vainio-Korhonen 2018, 152-154 
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syfilisosastolla. Oscar huomauttaa oman kokemuksensa pohjalta, että osastolla lähes joka 
toinen syfilistä sairastava miespotilas oli töissä rautateillä.1382 

Sairaalapappivuodet muuttivat Oscarin näkemyksiä prostituoiduista. 
Merimiespastoriaikanaan hän joutui paljon tekemisiin prostituutio-ongelman kanssa, 
mutta näki tuolloin merimiehet moraalittomien naisten uhreina. Sairaalapastorina hänen 
näkemyksensä muuttui, ja hän näki naisliikkeen ja kristillissosiaalista työtä tekevien 
yhteisöjen tapaan naiset pääsääntöisesti uhreina ja miehet viettelijöinä, jotka Oscarin 
mukaan ”sukupolwesta sukupolween owat tottuneet heittäytymään himojensa waltaan sen 
sijaan, että heidän olisi pitänyt itsensä kieltämiseksi kaswattaa siweellistä woimaansa ja 
nyt he ”häpeän pimeillä teillä” etsiwät uhreja intohimolleen”.1383  

Prostituutiokeskustelua käytiin monella rintamalla. Se jakautui 1800-luvun lopulla 
ohjesääntöisen prostituutiokysymyksen kautta karkeasti määritellen kahteen linjaan: 
lääkärikunnan sairauksia ja kansakunnan terveydellisiä argumentteja painottavaan ja 
moraalireformistien eli naisasialiikkeen ja mm. kristillisten tahojen ajamaan ennen 
kaikkea siveellis-eettisiä kysymyksiä painottavaan näkökulmaan. Edellisissä prostituutio 
nähtiin ennen muuta kansalaisten fyysistä terveyttä ja yhteiskuntarauhaa uhkaavana 
ongelmana, jälkimmäisissä sen taas nähtiin uhkaavan ennen muuta yhteiskunnan 
uskonnollisia, henkisiä ja moraalisia arvoja. Prostituoidutalistettiin joka viikko 
terveystarkastuksille, josta he saivat merkinnän terveysvihkoonsa. Mikäli joku tauti 
ilmeni, vihko takavarikoitiin siihen asti, kunnes tauti oli hoidettu.1384 Sen sijaan 
prostituoitujen asiakkaisiin terveystarkastukset eivät pääosin ulottuneet.1385 Vuoden 1889 
rikoslaissa kriminalisoitiin seksin myyminen, mutta ei sen ostamista.  Toimien 
tarkoituksena oli kontrolloida ja valvoa seksin myymistä ja estää sairauden leviäminen, 
mutta Oscarin kaltaisten ohjesääntöistä prostituutiota vastustavien ja absoluuttista 
sukupuolimoraalia kannattavien mukaan prostituoitujen terveyskortti toimi eräänlaisena 
lupakirjana, joka legitimoi prostituution ammattina. Relatiivista sukupuolimoraalia 
kannattavien hiljaisesti hyväksymä ajatus prostituutiosta ei pelkästään avioliittoa 
edeltävänä tai sen korvaavana, vaan myös joissain tapauksissa sitä täydentävänä laitoksena 

 
1382 Oscar  mainitsee päiväkirjassaan, että lähes joka toinen mies syfilisosastolta on töissä Helsinki-Karjaa rautatietä 
rakentamassa. LOK Sairaalapastorin päiväkirja 5.11.1900. 
1383 Kjäldström Oscar / Präst Turmiollinen tapa kansamme keskuudessa. 1899, 3, Markkola 2002, 214 
1384 Markkonen 2002, 169. 
1385 Tosin joissain kiinniottotilanteessa myös asiakas saatettiin pakottaa tarkastuksiin Esim kahden irtolaisen välinen 
seksin osto. Tarkastuksissa käyvät miehet olivat kuitenkin vain pieni prosentti verrattuna prostituoituihin: esimerkkinä 
Häkkisen kokooman taulukon tilastot vuosituhannen vaihteesta: vuonna 1899 233 naista, vuonna 1900 339 naista ja 
vuonna 1901 281 naista, vastaavasti samoina vuosina tarkastettiin 9, 5, ja 10 miestä. Häkkinen 1995, 103, taulukko 249; 
Vuoden 1895 asetuksen jälkeen etenkin alemman yhteiskuntaluokan miehiä velvoitettiin tarkastuksiin, joskin miesten 
osuus oli vain noin 10% naisten osuudesta. Tähän kytkeytyy osin yhteiskunnalinen asema: sukupuolitautien osastolla 
hoidettavana olleita  työväenluokkaisia miehiä asetettiin säännöllisiin tarkastuksiin, yläluokkaiset yksityisessä 
sairaalassa hoidettavana olevat miehet eivät joutuneet. Häkkinen 1994, 116-117; Markkola 2002, 173; Sukupuolitautien 
leviämistä pyrittiin ehkäisemään myös maahan saapuvien merimiesten terveystarkastuksin sekä velvoittamalla 
sairastuneiden perheenjäsenet terveystarkastukseen. Nygård 1998, 73-74. 
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oli Oscarin kaltaisten moraalireformistien hampaissa.1386 Moraalireformistien 
maailmankuvassa sama siveellisyysvaatimus kosketti sekä miehiä että naisia. He 
kritisoivat myös sitä, että tarkastus ulotettiin pääsääntöisesti vain prostituoituina 
toimineisiin naisiin, ei heidän asiakkaisiinsa.1387 Elin ja Oscar olivat Suomeen 
palattuaankin mukana siveyskysymyksiin liittyvässä toiminnassa Suomen 
Siveellisyysseuran ja Suomen Naisyhdistyksen puitteissa ja Oscar oli mukana 
kirjoittamassa prostituution vastaista kirjelmää Uudenmaan kuvernöörille vuonna 
1895.1388 Ohjesääntöinen prostituutio lakkautettiin vasta vuonna 1908. 

 

3.2.4. Prostituoitujen ja Viattomien osastot sairaalassa 

Syfilis tarttui myös täysin ”viattomiin”: prostituoitujen luona käyneiden miesten 
puolisoihin ja lapsiin.1389 Sairaalassa syfilistä hoidettiinkin kolmella eri osastolla: 
miespotilaille, prostituoituoiduille ja ”viattomille” (oskyldiga) eli vailla omaa syytään 
tartunnan saaneille varatulla osastoilla. Vuonna 1895 Oscarin tekemän vuosikertomuksen 
mukaan syfilistä sairastavien ”viattomien”-osastolla oli hoidettavana 182 naista ja 36 lasta. 
Sairaalassa syfilistä sairastavat prostituoiduteristettiin omalle osastolleen muista veneerisiä 
tauteja sairastavista, ns. viattomista naisista, koska maksullisten naisten ajateltiin paitsi 
kantavan medikaalista tartuntaa myös saastuttavan käytöksellään ne henkilöt, joihin he 
olivat kosketuksissa. Oscar kritisoi sairaalan tapaa jakaa potilaat pelkästään 
prostituoituihin ja viattomiin. Potilaiden jako ei aina ollutkaan yksiselitteinen: 
prostituoitujen osastolle saattoi joutua myös irtolaisnaisia, jotka eivät työskennelleet 
virallisesti prostituoituina, tai naisia, jotka asuivat ”susiparina” miehen kanssa.  Toisaalta 
viattomien - osastolla oli epäilemättä myös joitain salaista prostituutiota harjoittavia 
naisia, jotka eivät vielä olleet ”jääneet kiinni” poliisille eivätkä käyneet 
terveystarkastuksissa. Nykykatsannossa osa salaisesta prostituutiosta luokiteltaisiin 
pikemminkin vapaiksi suhteiksi eikä sen harjoittamiseen välttämättä liittynyt taloudellisia 
aspekteja.  

 
1386 Jotain osviittaa aiheesta antaa myös se, että esimerkiksi vuosina 1905-1907 sukupuolitaudin saaneista miehistä 289 
oli naineita, ja vain 74 naimattomia. Sukupuolitaudin saattoi toki saada muualtakin kuin prostituoidulta.  
Häkkinen 1994, 92, 118; Rajainen 1973, 11. 
1387 Molemmat toki perustelivat kantojaan kaikkiin uhkakuviin vedoten.  Kristillis-siveelliset argumentit ohjesääntöistä 
prostituutiota vastaan: 1. Ohjesääntöinen prostituutio leimasi vain naiset, ei palveluita käyttäviä miehiä. 2. Hiljaisesti 
hyväksymällä prostituution, valtio edisti ajatusta, jonka mukaan siveettömyys oli miehille välttämätöntä 3 Koska 
.ainoastaan naiset velvoitettiin käymään lääkärintarkastuksissa,  sukupuolitauteja ei saataisi kuriin. 4. Legitimisoimalla 
prostituution valtio nakersi kansalaistern siveellistä perustaa Hygienistilääkäreiden mukan ohjesääntöistä prostituutiota 
tulisi valvoa koska 1. Se uhkasi miesten kotiin kantamien sukupuolitautien kautta kotia, äidin ja lasten terveyttä 2. 
Kuppa toi esiin sairauksien, ruumiinheikkouden ja huonojen ominaisuuksien periytyvyyden, jonka taustalla kyti huoli 
väestön rappeutumisesta 3. Sosiaalisen kurjuuden uhan vuoksi, prostituutiota ylläpitämällä sitä ei saada kuriin eikä 
loppumaan. Papiston ja talonpoikien (naisliikkeen, ja opettajien) kanta oli negatiivinen ohjesääntöisen prostituution 
sallimiseen.  Helen 158-159, 1997; Nygård 1997, 53; Markkola 2002 165-177; Raijainen 1973, 10, 126-127. 
1388 Markkonen 2002, 37-47; Raijainen 1973, 130-131. 
1389 Tauti tarttui limakalvokosketuksessa sekä rikkinäisen ihon kautta, myös raskaana oleva äiti saattoi tartuttaa taudin 
istukassa sikiöön. LOK sairaalapastorin päiväkirja 2.9.1895; mm. Eräs merimiehen vaimo oli saanut tartunnan 
mieheltään. Hän itki kohtaloaan Oscarille katkerastiLOK Sairaalapastorin päiväkirja. 22.4.1895. 
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Oscar jaotteli naiset moraalinsa perusteella.  Hänen mukaansa osa prostituoiduista oli 
valmiita tekemään parannuksen ja osa viattomien osaston syfilistä sairastavista naisista oli 
moraaliltaan turmeltuneita, parantumattomia, joiden elämäntapaan saattoi liittyä holtitonta 
sukupuolielämää: lukuisia irtosuhteita tai avoliitto, mahdollisesti myös ns. salaista 
prostituutiota. Oscarin mukaan jako prostituoitujen ja viattomien välillä tulisi tehdä 
ennemminkin sillä perusteella, miten halukas henkilö oli tekemään parannuksen. Näin 
moraalinen turmelus ei tarttuisi prostituoitujen osastolla toisiin, parannusta haluaviin 
prostituoituihin, eivätkä viattomien osaston paatuneet turmelisi aidosti viattomia 
kanssasisaria. Sairaalan prostituoitujen osastosta muodostui vankilan ja työlaitosten tapaan 
eräänlainen ”ilotyttöjen ammattikoulu”, jossa kokeneemmat prostituoidut opettivat, 
ohjasivat, uudelleenrekrytoivat ja integroivat vasta-alkajia yhä syvemmälle 
prostituutiokulttuuriin.1390 Suuri osa prostituoiduista oli myös alkoholisteja, joille pitkä 
hoitoaika tuotti vaikeuksia.1391 Prostituoitujen luona vieraili bordelliemäntien ja parittajien 
kaltaisia pahamaineisia henkilöitä, jotka välittivät heille tupakkaa ja viiniä ja houkuttelivat 
heitä palaamaan huonoille teille.1392 Tästä johtuen Oscar kritisoi vuosina 1895 ja 1896 
sekä sairaalapastorin päiväkirjoissaan että suoraan ylilääkäreille  prostituoitujen valvontaa, 
joka hänen mukaansa ei sairaalassa ollut riittävää. Huolimatta lääkärien kanssa sovituista 
yrityksistä valvoa tilannetta Oscar kirjasi prostituoitujen osaston ongelmia myös 
seuraavaan vuosikertomukseen.1393  

Prostituutio- ja siveellisyyskysymysten merkitys Oscarille konkretisoituu hänen 
päiväkirjaansa kirjattujen keskustelujen kautta. Muihin eri sairaaloissa käytyihin 
keskusteluihin verrattuna prostituoitujen ja viattomien-osaston naisten kanssa käydyt 
keskustelut erottuvat sekä määrällisesti että kuvausten yksityiskohtaisuuden puolesta. 
Valtaosa Oscarin merkinnöistä, 68%, liittyy juuri prostituoitujen kanssa käytyihin 
keskusteluihin1394 Jo se aika, jonka hän uhrasi keskusteluihin ja konkreettiseen 
”pelastustyöhön” langenneiden naisten ja prostituoitujen parissa, paljastaa heidän 

 
1390 Häkkinen viittaa Kumpulan veneeristen tautien sairaalan prostituoitujen osastoa erityisenä ”ilotyttöjen 
ammattikouluna”. Kumpula avattiin vasta 1905, mutta epäilemättä toiminta oli saman suuntaista myös Yleisen sairaalan 
prostituoitujen osastolla Häkkinen 1995, 171, 179; Vainio-Korhonen viittaa Turun kuurihuoneen toimineen vastaavasti 
”prostituoitujen ammattikouluna”. Vainio-Korhonen 2018, 206. 
1391 Häkkinen 1995, 181. 
1392 Sairaalaan salakuljetettiin myös alkoholia ja siellä vietti aikaansa ”vierailijoina” bordelliemäntiä, sutenöörejä ja 
mahdollisia asiakkaitakin. LOK Sairaalapastorin päiväkirja 31.1.1896. 
1393 Tohtori Collan oli Oscarin kanssa samaa mieltä, mutta hänen mukaansa asia vaikeaa järjestää ja valvoa. 31.1.1896 
käydyn keskustelun päätteeksi tohtori lupasi tiukentaa järjestyssääntöjä LOK Sairaalapastorin päiväkirja 31.1.1896. 
1394 Uusi Klinikka (847 / 472) 55,7% 
Kirurginen Klinikka (907 / 521) 57,4% (lasten kanssa: 1091 / 521) 47.7% 
Miessyfilistien osasto (454 / 44) 9,7% 
Prostituoitujen osasto (116 / 79) 68,1% 
Ei prost, osasto (182 / 54) 29,7% (lasten kanssa) 24,7% 
Gynekologinen osasto (303 / 50) 16,5% (lasten kanssa: 304 /50) 16,4% 
Silmätautien osasto (194 / 24) 13,9% (lasten kanssa: 237 / 27) 11,4% 
Lasten synnytyssairaala (838 / 9) 1% 
Lasten sairaala (128/ 0) 
Lapinlahden mielisairaala (197 / 43) 21,8% Sairaalapastorinvuoden 1895 ja vuosikertomuksen päiväkirjan pohjalta 
tekemäni taulukko keskustelujen määrästä. (År)Berättelse 1895; LOK päiväkirjat 1895 
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pelastamisensa olleen sairaalapastorin kutsumuksen tärkein alue. Oscarilla pelastumistyön 
konkreettinen onnistuminen prostituoitujen parissa oli mitattavissa Mäkisen langenneiden 
naisten turvakotiin vietyjen pelastettujen määrässä, jotka myös tunnollisesti kirjattiin 
päiväkirjoihin. Sairaalapastorin päiväkirjojen keskiössä olikin lähinnä käännytystyön 
onnistuminen ja langenneiden ja prostituoitujen pelastaminen, vaikka sinne toki tallentui 
muutama ihmiskohtalokin. 

 Uskonnollisuus ei välttämättä katsonut elämäntapaa: myös prostituoitu saattoi kokea 
itsensä uskovaiseksi kristityksi, joka tosin eli synnissä. Täytyy muistaa, että yli puolet 
prostituoiduista oli maalta saapuneita nuoria naisia1395, joiden tausta oli hyvin 
tavanomainen: siihen oli kuulunut ripillepääsyt ja kirkossakäynnit, kuten tuohon aikaan oli 
tapana. KFUK:n perustamiskokouksessa Oscar ilmaisi puheenjohtajan ominaisuudessa 
pitämässään puheessa huolensa maalta kaupunkiin muuttaneiden naisten tilanteesta. Hän 
kuvaili ”monen saapuvan tänne [kaupunkiin] Jumala sydämessään…” mutta olevan 
vaarassa harhautua hyvän seuran ja kodin puutteessa.1396 Sairaalassa syfilistä sairastavien 
keskuudessa osalla oli tarve elämäntavan muutokseen. Tähän viittaa pastorin kanssa 
käytyjen yksityisten keskustelujen suuri määrä, parhaimpina vuosina niitä käytiin 
pelkästään prostituoitujen osastolla yli sata.1397 Myös jumalanpalveluksissa, joita Oscar 
piti syfilistä sairastavien osastolla, oli aina suuri määrä potilaita läsnä.1398 Ainoan tältä 
ajanjaksolta säilyneen prostituoiduille pidetyn saarnan aiheena oli Jeesuksen pelastustyöt 
kansan parissa. Saarnassa Oscar kertoi, miten Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus 
paransi sairaita ja ajoi heistä pahoja henkiä.1399 Kun vertaan tämän saarnan sisältöä 
Oscarin ajatuksiin pahan hengen töistä mielisairaitten parissa, tulkitsisin, että hän ajatteli 
ainakin osin ”Pahan hengen” vaikuttavan ihmisten mieliin ja sairastuttavan heidät joko 
henkisesti ja moraalisesti.   

Oscar tiedosti, että pelkkä sielunhoito ja syntien anteeksianto ei riittänyt, vaan työskentely 
prostituoitujen parissa vaati myös käytännön toimia. Hänen mukaansa keskusteluissa kävi 
ilmi, että prostituoidut pyysivät tulla paitsi henkisesti myös konkreettisesti pelastetuiksi, 
mikä tarkoitti samalla elämäntavan muutosta.1400 Pelastettujen vaihtoehdot sairaalan 

 
1395 Hieman yli puolet 1800-luvun prostituoiduista tuli maalta (57%), loput muualta. Tässä vaikuttaa lisäksi  
Tukholmasta saapuneiden eliittiprostituoitujen osuus, sillä esimerkiksisyntyperäsiä Helsinkiläisiä oli vain 13-16%. Vielä 
1900-luvulla useimmat prostituoidut olivat lähtöisin maaseudun työläisperheistä. Häkkinen 1995  127-128; kts myös 
Vainio-Korhonen  2018, 76 
1396 Lainaus Oscarin puheesta, Antikainen  2006, 12–13. 
1397 LOK Päiväkirja 1896 II, 3.1.1996; Oscarin pyrkimyksenä on aina osastolla vieraillessaan puhua yksityisesti 
kaikkien kanssa LOK päiväkirja 1896 II, 29.1.1896. 
1398 Noin kerran kuussa järjestettyihin jumalanpalveluksiin osallistui vuoden 1895 aikana kerralla keskimäärin 37,1 
prostituoitua, 35,33 ”oskyldiga” ja 42,8 miessyfilistiä. Samana vuonna sänkypaikkoja koko syfilistien osastolla (miehet, 
naiset ja prostituoidut) oli yhteensä 150. Näinollen osallistumisprosentti oli varsin korkea, vaikka oletettavasti potilaitten 
lukumäärä vaihtelikin.Oscar on laskenut pääluvut eri osastojen jumalapalveluksien kuulijamääristä. Ne antavat osviittaa, 
mutta eivät kuitenkaan suoraan korreloi varsinaisen osaston (esim. syfilistä sairasyavat miehet tai prostituoidut)  
kuulijakunnan määrään, sillä jumalanpalveluksissa ovet pidettiin auki ja niihin tuli paikalle kuuntelemaan potilaita myös 
muilta osastoilta. Kjäldström Oscar, Vuosikertomus 1895. 
1399 Kjäldström Oscar Sairaalapastorin päiväkirja 1900. 
1400 ”hvilka önskade räddas från sitt dagliga lif”. LOK sairaalapastorin päiväkirja 1896 29.2. 1896; Leminen 1994, 132-
134. 
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ulkopuolella olivat rajalliset. Mikäli heillä ei ollut ammattitaitoa, asuntoa tai 
turvaverkostoa, oli paluu entiseen elämään todennäköistä.1401  Prostituutio-ongelma 
kytkeytyi laajoihin verkostoihin, jotka ylläpitivät toimintaa suoraan tai epäsuorasti. 
Oscarille tämä oli tuttua jo merimiespappi-ajoilta, jolloin hän joutui tekemisiin 
boardinghouse -isäntien, bordellien, runnereiden ja erilaisen rikollisuuden 
kanssa.1402Työskennellessään sairaalapastorina Oscar ohjasi muutosta haluavia 
langenneita naisia, prostituoituja sekä esiaviollisia suhteita harrastaneita viattomien-
osaston  naisia Emma Mäkisen langenneitten naisten turvakotiin.1403 (LIITE 42) Siellä 
heille tarjottiin töitä ja opetettiin ammatti, jonka kautta heille avautui mahdollisuus tienata 
elantonsa tulevaisuudessa muilla keinoin.1404 Mäkisen langenneiden naisten koti otti 
vastaan toiminta-aikanaan 1880-1909 suuren määrän naisia ja lapsia.1405  Mäkisen 
turvakodissa prostituoitujen pelastaminen ei ollut aina kytköksissä henkiseen 
kääntymiseen, vaan pelastaminen saattoi viitata myös pelkkään prostituoidun ammatin 
harjoittamisen lopettamiseen.1406 Mäkisen turvakotiin pääsivät muutkin kuin jo langenneet 
tai prostituoidut, joten se toimi myös ennaltaehkäisevänä ”turvapaikkana” riskiryhmiin 
kuuluville.1407 

Turvakotiin menon tuli perustua vapaaehtoisuuteen.1408 Päiväkirjojen perusteella Oscarin 
toiminta vasikuttaa kuitenkin lähes värväykseltä.”[Rosa L] var villig eller som åtminstone 
låt sig föras till Fru Mäkinens skyddshem, der hon Rosa L, skriven i Tfors, hemma hos 
Jyväskylä, blef kärleksfullt emottagen”1409 Oscarin otteet niin prostituoitujen 
pelastamisessa vaikuttavat olleen yhtä rivakoita kuin ne, joita hän aiemmin käytti 
merimiehien kanssa. Samaan tyyliin hän lähes määräsi naiset lähtemään mukaansa 
Mäkisen turvakotiin. Jotta nämä löytäisivät varmasti oikeaan osoitteeseen, ja koska jo 

 
1401 Ammatista ei ollut helppo irrottautua, sillä maine seurasi kuin varjo naisen perässä. Vainio-Korhosen mukaan joko 
parisuhde tai työ auttoivat irtautumaan prostituoidun ammatista Vainio-Korhonen 2018, 209. 
1402 Tässä paljon samaa kuin karanneitten merimiesten kohtaloissa, taustalla vaikuttavat runnerit, boardin house-isännät 
ym verkostot: kun kerran olet karannut, elät ikään kuin lainsuojattomana lopun ikäsi) 
1403  Nutid 01.02.1909 no 2; Hvita Bandet No 11  1.11.1915. 
1404 Päiväkirjamerkintä Oscarin keskustelusta Tohtori W. Collanin kanssa. Prostituoiduilta ei veloiteta maksua 
sairaalassaolostaan ja Oscar ehdotti, että he ompelisivat ja korjaisivat vaatteita hoitonsa vastineeksi. Collan myöntää 
asioiden olevan näin, mutta epäilee, voiko sille tehdä mitään. Lisänä luettelo naisista, jotka Oscar ohjannut 
turvakotiinLOK päiväkirja 1896 II 31.1.1896; 18.2.1896 
1405 Markkolan mukaan turvakodissa asui näiden vuosien aikana 875 aikuista ja yli 200 lasta. Häkkisen mukaan yli 
1200 naista ja Raijaisen mukaan 8745 aikuista ja 200 lasta Tähän mahdollisesti laskettu yhteen naiset ja lapset? 
Häkkinen 1995, 201; Raijainen v. 1880-1908 875 aikuista 20 lasta Raijainen 1973, 158; Markkola 2002, 235; Tosin 
kirjassa Punaisten lyhtyjen Helsinki väitetään Mäkisen  turvakodin ”tarjonneen turvaa koko toimintansa aikana peräti 
120 naiselle”Tikka, Aaltonen, Maaniitty 2019, 136;  Mitä ilmeisemmin jälkimmäinen tieto on virheellinen, sillä jo se 
määrä, mitä Oscar muutaman vuoden aikana toi päiväkirjojensa turvakotiin antaa osviittaa suuremmasta 
kokonaismäärästä.mm. vuoden 1909 Nutid-lehden ja Hvita  Bandetin mukaan koti on tarjonnut suojaa toimintansa 
aikana yli 900 naiselle ja 200-300 lapselle. Nutid 1.2. 1909; Hvita Bandet 01.02.1909 no 2; 1.11.1915  
1406 ks Kokko 1996, 110. 
1407 Ensimmäisen vuosikymmenen 183-1993 aikana prostituoidut vähemmistönä, laitos toimi langenneiden naisten ja 
siinä vaarassa olevien turvakotina. Markkola 2002, 235. 
1408 Markkola painottaa, että Mäkisen turvakoti perustui nimenomaan vapaaehtoisuuteen Markkola 2002, 237. 
1409; Rosa L suostui tai ainakin antoi kuljettaa itsensä rouva Mäkisen turvakotiin. Siellä ….hännet otettiin rakkaudella 
vastaan. LOK Sairaalapastorin päiväkirja 1896 II, 1.2.1896. 
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sairaalan portin ulkopuolella saattoi odottaa parittaja, Oscar useimmiten saattoi naiset 
perille henkilökohtaisesti.1410  

 Prostituoitujen kesken vallitsi oma myös hierarkiansa1411 eliittiprostituoiduista 
katutyttöihin. Päiväkirjojen mukaan jälkimmäiset olivat innokkaampia muuttamaan 
elämäntapaansa, mutta helpoiten pelastettavia löytyi kuitenkin viattomien-osastolta. 
Kyseessä olivat mahdollisesti salaista prostituutiota harjoittaneet ja vain vähän aikaa 
prostituoituna toimineet naiset.1412 Eräs tällainen oli nuori Espoosta kotoisin oleva nainen. 
Hän oli toiminut prostituoituna vasta kaksi kuukautta ja ehtinyt jo saada tartunnan, eivätkä 
hänen vanhempansa eivät tienneet mitään tytön elämästä pääkaupungissa. Oscarin 
päiväkirjaan tallentui, miten hän teki parannuksen ja päätti muuttaa elämänsä.1413 Toinen 
vastaava esimerkki oli syfilistä sairastanut Sofia K., jota hoidettiin viattomien osastolla. 
Sofia meni turvakotiin itsenäisesti, ilman Oscarin saattoapua. Kun Oscar kävi 
tervehtimässä Sofiaa, tämä vaikutti Oscarin mukaan täysin kääntyneeltä ”en allvarligt 
omvänd Qvinna”.1414 Niistä prostituoiduista ja langenneista, jotka tekivät parannuksen ja 
lähtivät Mäkisen turvakotiin, Oscar käytti päiväkirjoissaan koko nimeä. Tapa tuo mieleen 
raittiuslupauksen tehneiden merimiesten nimien kirjaamisen Merimiehen Ystävään.  

Työ- ja turvakoteihin sitoutuminen oli vapaaehtoista. Sinne mennessään henkilö kuitenkin 
sitoutui noudattamaan niiden tiukkoja sääntöjä.1415 Turvakodin kristillis-siveellinen 
ilmapiiri ei sopinut kaikille.1416 Omaa tarinaansa kertovat turvakodista karkaamiset. Osa 
naisista karkasi jo matkalla turvakotiin. Helmikuun 1. päivänä vuonna 1896 yhdeksästä 
sairaalasta uloskirjautuneesta prostituoidusta ainoastaan yksi halusi mennä turvakotiin. 
Erityisen huonosti turvakodissa viihtyivät prostituoidut. Vuonna 1895 Oscar vei sinne 
kolme prostituoitua, joista yksi karkasi matkalla ja toinen turvakotiin pääsyn jälkeen.1417 
Myöhemmin Oscar sai ohjattua Mäkisen turvakotiin kaksi prostituoitua, joista toinen 
karkasi. Vuonna 1896 aikana Oscar sai turvakotiin peräti seitsemän prostituoitua, joista 
tosin neljä karkasi. 1418 Parhaimpina kuukausina Oscar vei turvakotiin kolme prostituoitua. 

 
1410 LOK Sairaalapastorin päiväkirja 1896 II Maininta siitä, että koska hän ei itse ehtinyt viedä prostituoitua, Emma 
Mäkinen haki tytön poikeuksellisesti sairaalasta itse. 25.3.n 1896; Oscar ei päässyt viemään Sofiaa Mäkiselle, niin Sofia 
meni paikalle itse. 27.31897 LOK Sairaalapastorin päiväkirja; LOK Sairaalapastorin päiväkirja 31.1.1896. 
1411 Prostituoidut jaettiin viranomaisten toimesta kolmeen luokkaan, karkeasti ottaen heidän taksansa ja tasonsa 
perusteella. Häkkinen 1996, 81; Häkkinen 1994, 116. 
1412 Samaan viittaisi myös Häkkisen tutkimus, jonka mukaan Mäkisen turvakodissa suurin osa 70% ei olut ollut 
poliisin kanssa tekemisissä ja vain 30% joko vaarassa ajautua prostituutioon tai salaista prostituutiota harjoittaneita tai 
”langenneita” Häkkinen 1996, 195, 201. 
1413 LOK Sairaalapastorin päiväkirja 22.4.1895. 
1414 LOK Sairaalapastorin päiväkirja 27.31897. 
1415 Esimerkiksi Mäkisen turvakodin säännöt olivat tiukat: samat rutiinit toistuivat päivästä toiseen, oli tehtävä raskasta 
työtä ja ulkopuolelle sai mennä vain valvotusti. Naisten ääni, 1909, 01.02.1909 no 4. 
1416 Pia Lemisen prostituution jälkeisestä elämästä tehdyn tutkimuksen mukaan vuonna 1911 Mäkisen turvakodista 
lähti 17 naista, joista 9 jatkoi entistä elämäänsä, kuusi meni töihin ja kaksi naimisiin. Leminen 1994, 132. (Itse en näkisi 
lukua Lemisen tavoin epäonnistumisena, jos edes noin puolet lähteneistä jättää entisen elämänsä) ks. Markkola 2002, 
241; Tikka, Aaltonen Maaniitty 2019, 136-137. 
1417 Oscarin yhteenveto päiväkirjassaan nimenomaan prostituoiduista, ewim kaikista turvakotiin viedyistä. LOK 
Sairaalapastorin päiväkirja 20.2.1896. 
1418 LOK Sairaalapastorin päiväkirja 1896 II 19.2. 
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Elämäntapansa muuttaneilla pelko menneisyyden paljastumisesta oli alituisesti läsnä.1419 
Tämä muistuttaa etäisesti karanneiden merimiesten elämää, jotka joutuivat elämään uuden 
nimen turvin lainsuojattomina, jatkuvasti peläten kiinnijäämistä.  

Oscarille langennut ei merkinnyt menetettyä tapausta. Langennut voitiin uskon avulla 
nostaa pelastetuksi kunnon kansalaiseksi; palauttaa hänet hyveellisen naisen kirjoihin, 
apulaiseksi hyvään perheiseen ja toteuttamaan siellä yhteiskunnallisen äitiyden 
ihannetta.1420  Oscarin jäämistössä on myös paljon tuntemattomien naisten lähettämiä 
kirjeitä, joissa kerrotaan pastorin merkittävästä roolista pelastajana kirjeen kirjoittajan 
elämässä. Jotkut näistä kirjeistä ovat mahdollisesti ns. langenneitten ja pelastettujen 
naisten kirjoittamia. Porvoossa kappalaisena työskennellessään Oscar kertoi 
päiväkirjassaan tavanneensa myös entisiä prostituoituja, joita hän oli pelastanut Emma 
Mäkisen langenneiden naisten kotiin.1421 Kjäldströmit tukivat monilla tavoin langenneiden 
naisten kodin toimintaa: Oscar pitämällä turvakodissa hartaushetkiä1422 ja Elin esimerkiksi 
etsimällä naisille töitä hyvistä perheistä.1423 Kjälströmien omaan perheeseen turvakodin 
tyttöjä ei kuitenkaan palkattu. Vuonna 1889 turvakodin ylle lankesi varjo, kun Emma 
Mäkisen aviomies jäi kiinni seksuaalisesta suhteesta yhden turvakodin asukin kanssa.1424 
Lankeaminen omien keskuudessa oli suuri uhka aatteelle ja toiminnalle.  Tämä myös 
edesauttoi ajatusta langenneista naisista moraalisena uhkana heitä auttaville henkilöille.1425 
Oletettavasti tämä lankeaminen aiheutti sen, että myös Oscar jätti työskentelyn 
syfilisosastolla eikä enää vienyt prostituoituja Mäkisen turvakotiin. Oscar ja Elin jatkoivat 
kuitenkin esimerkiksi vaatteiden teettämistä ja korjauttamista Mäkisen turvakodissa.1426  

 

3.2.5.    Yöjuoksu- ja aviottomien lasten kysymys 

Samana vuonna, jona Oscar aloitti työskentelynsä sairaalapastorina, hän julkaisi Suomen 
Naisyhdistyksen nimissä sekä suomeksi että ruotsiksi siveellisyyskysymystä käsittelevän 
kirjasen ”Turmiollinen tapa kansamme keskuudessa”/ ”En farlig osked bland oss folk” 
(1894) Kirjasessa puututtiin maaseudulla yleiseen yöjuoksukysymykseen tai ”yöstelyyn” 
eli  nuorten esiaviolliseen seksiin tai intiimiin kanssakäymiseen.1427   Kirjasessa Oscar 
nostaa esiin sen, ettei siveettömyyttä ei ollut vain kaupungeissa tai yläluokan keskuudessa 
vaan myös maaseudulla. Maaseudulla siveys oli hänen mukaansa yleisellä tasolla jopa 

 
1419 ks. Raijainen 1973, 160; Työläisnainen 1908, 6. 
1420 Kjäldströmien sallivasta suhtautumistavasta kertoo mm. se, miten Elin ehdotti langenneita myös KFUK:n jäseniksi.  
Markkola 2002, 39-40. 
1421 Oscar kertoo tavanneensa siellä Emman (joko synnyttänyt sielä tai töissä, Oscar ei mainitse tarkemmin.) Oscar 
kertoo kuitenkin varoittaneensa Emmaa, ettei heitä pois joita Jumala hänelle on tarjonnut.24.7.1904. 
1422 LOK Sairaalapastorin Päiväkirja 1996  II, 4.1.1896; 12.3.1896. 
1423 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 16.6.1883; 25.6.1883; 28.6.1883; 30.6.1883 Oscar Kjäldström Elin 
Kjäldströmille. 29.6.1883; 30.6.1883;  Langenneitten naisten kodin toiminnasta kts. Markkola 2002. 
1424 Markkola 2002, 248-249. 
1425 Markkola 2002, 249, 251. 
1426 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmillle 17.7.1899. 
1427 tavan yleisyydestä ks. Saarimäki 2010, 44-47. 
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alhaisempi kuin kaupungissa, jossa langenneet olivat oma erityinen ryhmänsä. Oscar näki 
ongelmana maaseudulla vallitsevan sallivan suhtautumisen esiaviollisiin suhteisiin.1428  
Oscar syyttää erityisesti miehiä ja vanhempia, joista jälkimmäiset hänen mukaansa  
katsoivat nuorten toimintaa läpi sormiensa, jopa kannustaen siihen. Hän vierittää vastuuta 
myös yksilölle, jolla on mahdollisuus katkaista tämä sukupolvia jatkunut tapa. Hieman 
yllättäen Oscar nostaa kirjoituksensa lopussa esiin myös naisen aseman: ilman 
yöstelykäytäntöä nainen voisi valita puolisonsa rakkaudesta eikä hänen tarvitsisi tyytyä 
siihen, joka ”ensimmäisenä oli käyttänyt väärin hänen luottamustansa”.1429 Oscarin 
kirjoitus sohaisi muurahaispesää kritisoidessaan fennomaanien ylläpitämää ihanteellista,  
puhtoisen siveää kuvaa kansasta.1430 Lisäksi ärtymystä aiheutti se, miten syyttävä sormi 
osoitti naisen sijaan  miehiin ja vanhempiin.1431 Kirjasta otettiin 10 000 kappaleen 
erillispainos, ja sitä jaettiin seurakuntien papeille ympäri Suomen. Ruotsinkielistä versiota 
tarjottiin pääkaupunkiseudun lehtiin, mutta ne eivät sitä kelpuuttaneet, joskin Nya Pressen 
lähetti kirjasen lehtensä tilaajille.1432 Oscar ei kirjoittanut kirjaa omalla nimellään, vaan   
käytti nimimerkkiä ”pappi” ja ”präst”. Oletettavasti tähän nimimerkin taakse jäämiseen oli 
syynä hänen entinen professorinsa, kirjan julkaisemisaikaan piispana toiminut Gustav 
Johansson, joka suhtautui kielteisesti siveellisyyskirjoitteluun.  Johansson oli papiston 
kentällä merkittävä toimija ja portinvartija. Oscar ei myöskään mitä ilmeisemmin halunnut 
Johanssonin ja Suomen naisasialiikkeen ristiriitaisista näkemyksistä johtuen tulla suoraan 
yhdistetyksi naisliikkeeseen.1433 Oscarin syntilistalta kun löytyi jo valmiiksi työskentely 
tyttökoulussa, jota Murtorinteen mukaan pidettiin kyseenalaisena ja se saatettiin tulkita 
naisasian puolesta toimimiseksi.1434  

Yöjuoksukysymys kytkeytyi teemoihin, joita Oscar sairaalapastorinakin käsitteli: 
moraaliin, esiaviollisiin suhteisiin ja aviottomiin lapsiin. Yöjuoksujen tulkittiin yhteisön 
sisällä johtavan avioliittoon.1435 Näin ei kuitenkaan aina käynyt, vaan niiden seurauksena 
syntyi toisinaan aviottomia lapsia. Palvelijoilla oli enemmän aviottomia lapsia kuin talon 
tyttärillä, mutta yöjuoksukysymys kosketti myös talollisten jälkikasvua.1436 Mikäli 
yöstelystä ei seurannut avioliittoa, saattoi se johtaa lapsen heitteillejättöön. Yhteisön 
silmissä häväisty nainen saattoi paeta kaupunkiin ja päätyä prostituoiduksi. Myös 
Porvoossa 1900-luvun alussa Oscar puhui siveellisyysasioista ja vieraili säännöllisesti 
aviottomien äitien luona sekä ajoi siveellisyysasiaa Valkonauhayhdistyksen nimissä.1437 

 
1428 Oscarin mukaan yöstelyä harrastavat ”kansamme ”sywät riwit” owat wieraat toskiristilliselle elämälle” Kjäldström 
Oscar / Präst. 1899, 3; Samaa kansan keskuudessa vallitsevaa sallivaa suhtautumista korostaa myös Saarimäen aihetta 
käsittelevä tutkimus Saarimäki 2010, 44-47, 61-62. 
1429 Kjäldström 1899, 7. 
1430 Rajainen 1973, 97, 102: Koti ja Yhteiskunta 15.03.1904 no 3; Valkonauha 01.11.1916 no 11. 
1431 Kjäldström 1899, 7. 
1432 Rajainen 1973, 101. 
1433 Johanssonilla ja naisliikkeellä oli eriävä käsitys naisen ja miehen yhteiskunnallisesta roolista. Rajainen 1973, 133-
135; Markkola 2002,  178-187. 
1434 Murtorinne 1992, 341. 
1435 Saarimäki 2010, 46-47; Rikotuista aviolupauksista aviottomien äitien taustalla Kokko 1996, 95. 
1436 Saarimäki 2010, 55. 
1437 keräten nimiä mm. mot reglementade prostitutionen vastaan. 
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Oscar asettui prostituoitujen tueksi ja syytti ”järjestelmää”, joka salli ja tietyssä mielessä 
jopa tuki prostituutiota, jonka hän näki palvelevan ”hairahtaneita tai paatuneita” miehiä. 
Hänen mukaansa ilman moraaliltaan löyhiä miehiä ei olisi prostituutiotakaan. Tässäkin 
hänen näkemyksensä läheni naisasialiikkeen ja myöhemmin työväenliikkeiden 
näkemyksiä.1438 Kristillisten tahojen tapaan Oscar vältti kuitenkin kritisoimasta 
prostituutio-ongelman taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja 
yhteiskunnallista eriarvoisuutta vaan näki ongelman syyt ja ratkaisut ikään kuin jokaisen 
henkilökohtaisena moraalisena arvovalintana. Oscarin näkökulma pelastustyössä olikin 
keskittynyt yksilöön ja tämän henkilökohtaiseen kääntymykseen ja moraalin 
muuttamiseen, joiden tapahduttua hän uskoi myös ongelman loputa häviävän.  

Vuonna 1885 Oscar kastoi 594 lasta. Pääosin kastetut lapset syntyivät lastensairaalassa, 
mutta kaksi lapsista syntyi muualla: toinen gynekologisella osastolla, toinen viattomien 
puolella. Molempien lasten äideillä oli sukupuolitauti. Sairaaloissa, joissa Oscar 
työskenteli, syntyi yhteensä 231 aviotonta lasta, mikä tarkoitti, että heitä oli peräti 38,8 
prosenttia, siis yli kolmannes, kaikista sairaalassa syntyneistä lapsista. Vuosina 1891-1900 
koko Suomessa aviottomana syntyneiden lasten osuus oli noin 6.6% kaikista elävinä 
syntyneistä lapsista. Tähän lukuun verrattuna Yleisen sairaalan aviottomien lasten osuus 
oli moninkertainen. Aviottomien lasten suhteellisen osuuden suuruutta selittää se, että 
kyse oli kaupungin yleisestä sairaalasta, jonka potilasaines koostui pääosin alemman 
yhteiskuntaluokan väestä ja kaupungeissa aviottomien lasten prosentuaalinen osuus oli 
korkeampi kuin maaseudulla.1439 Yleinen sairaala oli myös paikka, jonne tultiin 
synnyttämään salaa. Avioliiton ulkopuolella alkunsa saanutta raskautta usein peiteltiin ja 
salattiin.1440 Maaseudulla kyläyhteisön valvovan silmän alla aviotonta lasta oli vaikea 
pitää salassa, ja siksi osa raskaana olevista aviottomista äideistä tuli synnyttämään 
lapsensa kaupunkiin.1441 Avioton lapsi oli häpeä naiselle: se hankaloitti työn saamista ja 
vaaransi perheen ja suvun maineen kotiseudulla. Aviottomien lasten ongelma kytkeytyi 
näin epäsuorasti paitsi esiaviollisiin suhteisiin, myös Oscarin esiin nostamaan 
yöjuoksukysymykseen. 

Aviottomien lasten tilanne saa Oscarin laatimassa vuosikertomuksessa paljon tilaa. 
Erityisesti hän kiinnitti huomiota isättömiin lapsiin eli lapsiin, joiden isää ei kerrottu tai 
joita isä ei ollut syystä tai toisesta tunnustanut. Äidin kirkotuksen tai synninpäästön 
yhteydessä Oscar pyrki saamaan selvyyden myös lapsen isästä: nimen, ammatin ja 
kotipaikkakunnan. Aviottoman lapsen äidillä oli suuri valta joko jättää isä pois lapsen 
papereista kokonaan tai sitten mainita joku tuttu henkilö paperilla lapsen isäksi. Oscar 

 
1438 Pulma 1987, 165 ; Rajainen 1973, 9-11, 24-25, 1973; Murtorinne 1992, 341. 
1439 Pulma 1987, 165 taulukko; vrt. 1900-l alun Katriina Kokon tutkimuksen, jossa Helsingissä aviottomien lasten 
määrä oli 2,5 kertainen muuhun Suomeen nähden. Helsingissä 1900-l alun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä 
syntyvyys oli 2.5 kertainen muun maan aviottomien lasten syntyvyyteen nähden. Kokko 1996, 95. 
1440 Katarina Kokon mukaan osa maalta kaupunkiin muuttaneista oli jo valmiiksi raskaana.; Kokko 1996, 95; 
Saarimäki 2010, 94-96. 
1441 Kokko 1996, 95; Pulma 1987, 50. 
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kirjoittaa vuosikertomukseen, miten hänen lähtiessään tavoittamaan isää, ei äidin 
mainitsemilla henkilöillä välttämättä ollut mitään tekemistä asian kanssa ja lapsen 
todellisen isän henkilöllisyys jäi pimentoon. Oscar mainitsee vuosikertomuksessa useaan 
otteeseen tällaisista tekaistuista isäkandidaateista, joten aivan marginaalisesta ilmiöstä 
tuskin on kyse.1442 Näkisin, että Oscarin motiivina isän löytämisen suhteen oli paitsi 
lapsen etu elatusmaksuineen ja perimisoikeuksineen myös saada isä kantamaan 
moraalinen vastuunsa ja saada hänet tunnustamaan lapsensa.1443 Pelkän rahallisen tuen 
ohella Oscar halusi isän mukaan kastetilaisuuteen voidakseen keskustella hänen kanssaan 
kristityn isän velvollisuuksista ja vastuista. Päiväkirjassa on merkintöjä tapauksista, jossa 
Oscar sai aviottoman lapsen isän tunnustamaan lapsensa ja lopulta suoritti sairaalassa 
myös muutaman ”susiparin” vihkimisenkin.1444 Tosin aviottomia lapsia kastettaessa 
lapsensa tunnustaneenkin isän poissaolo tilaisuudesta on enemmän sääntö kuin poikkeus. 
Oscar ei siis pääasiallisesti tavannut aviottomien lasten isiä eikä voinut nuhdella tai 
keskustella heidän kanssaan, ja kirjoittikin, että kaikki, mitä hän saattoi tehdä, oli rukoilla 
heidän puolestaan: Vuosikertomukseen hän toteaa: Under sådana förhållande har 
förmaningen (nuhteet) till fadarna förbytts till förbön för dem.1445  

Aviottomat äidit eivät peitelleet vain lapsena isänhenkilöllisyyttä, vaan pelkästään vuoden 
1895 Oscarin tekemässä vuosikertomuksessa mainitaan 60 sairaalaan synnyttämään 
tullutta äitiä, jotka ovat antaneet itsestään väärän nimen ja kotipaikan.  Tämä tarkoittaa 7% 
kaikista äideistä1446 ja peräti neljännestä (25%) aviottomina syntyneiden lasten äideistä.1447 
Kyse oli siis varsin suuresta ongelmasta, kuten Oscar vuosikertomuksessaan mainitsee. 
Joskus synnyttämään tullut äiti esiintyi väärällä identiteetillä, mikä johti myös 
sekaannuksiin kirkonkirjoissa. Oscar oli huolissaan siitä, mitä näille ”nimettömien äitien” 
lapsille tapahtui, kun he olivat lähteneet synnytyssairaalasta.1448 Oscarin 
vuosikertomukseen mielestä tähän täytyisi tulla muutos. Hän ehdotti, että laitokselle 
saapuessaan äitien tulisi esittää kirkolta saatava mainetodistus, johon on kirjattu henkilön 

 
1442 Kjäldström Oscar (År) Berättelse, Vuosikertomus 1895. 
1443 Elatusta aviottomalle lapselle sai vain, jos äiti pystyi todistamaan lapsen isän. Joskus oikeudessa asti. Avioton 
lapsi, joka oli saanut alkunsa ilman avioliittolupausta, ei ollut oikeutettu perimään isäänsä. Mutta mikäli lapsen 
vanhemmat olivat sopineet kihlautumisesta tai avioliitosta, lapsella oli isään myös perimisoikeus.  Vasta vuonna 1901 
alettiin valmistelemaan lakia au-lapsista, jonka perusperiaatteena oli yksityinen elatusvastuu ja lapsen oikeus periä 
vanhempansa. Laki hyväksyttiin 1913, muttei astunut voimaan. Vasta 1922 laki lopulta säädettiin. Pulma 1987, 48, 166-
167. 
1444 LOK Sairaalapastorin Päiväkirja 1896 30.3.1896; 14.4.1896. 
1445 Kjäldström Oscar, (År) Berättelse, Vuosikertomus 1895. 
1446 Lasten synnytyssairaalassa oli vuoden aikana potilaita (Oscar merkkaa vain ev.lut. potilaat) 838, joista siis jopa 60 
henkilöä antoi väärän nimen.  Kjäldström Oscar, (År) Berättelse, Vuosikertomus 1895 
1447 Mikäli nämä väärällä nimellä synnyttämään tulleet äidit suhteutetaan pelkästään aviottomana syntyneiden lasten 
määrään (231 kpl ), olisi se näiden lasten äideistä peräti 25%. Laskettu avioittomien lasten määrästä. Prosentti noin 
arvio, sillä osa lapsista on saattanut olla kaksosia tai kuollut. LOK Sairaalapastorin päiväkirjat vuodelta 1895. 
1448 Tämä olisi kiinnostava tutkimusaihe, johon itselläni ei ole vastausta. Lapsi saatettiin ottaa mukaan ja aloittaa uusi 
elämä lapsen kanssa uudella paikkakunnalla tai palata vanhempien luokse lapsi mukana. Koska kyse oli kuitenkin 
Oscarin mainitsemisssa tapauksissa oli salaa ja väärällä nimellä synnyttämään tulleista naisista, voidaan myös ajatella 
muita vaihtoehtoja.  Mikäli raskautta pyrittiin aktiivisesti salaamaan, se saattoi päätyä myös lapsenmurhaan tai lapsi 
saatettiin antaa myös huutolaislapseksi. Jälkimmäisistä ks. Saarimäki 2010, 109-113. 
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nimi ja kotipaikkakunta. Tätä ehdotusta ei kuitenkaan sairaalassa toteutettu.1449 Sairaalassa 
tiukkoja vaatimuksia esittäneeseen sairaalapastoriin suhtauduttiin kielteisesti: Oscarin 
käyntejä ja tenttaamisia synnyttäneiden äitien osastolla pyrittiin rajoittamaan äitien 
terveyteen vedoten.1450 Huoli aviottomista lapsista oli kuitenkin aiheellinen, sillä 1800-
luvun lopulla aviottomien lasten kuolleisuus oli aviolapsia korkeampi.1451 Prostituoitujen 
lapsilla tilanne oli vielä huolestuttavampi: Tukholmassa prostituoitujen lasten kuolleisuus 
läheni 80%, Helsingissä luku oli hieman matalampi: 65%. Vainio-Korhosen mukaan 
syynä oli syfiliksen lisäksi huono hoito1452 Häkkisen prostituoituja käsittelevän 
tutkimuksen mukaan jopa 10% syfilistä sairastavista oli lapsia, joten sukupuolitautien 
ongelman nähtiin vaikuttavan tulevaan kansakuntaan, sen terveyteen.1453  

Kjäldströmien kirjearkistosta nousi esiin Hilda I:n vuonna 1912 kirjoittama kirje. 
Kirjoittaja ja hänen yhteytensä Kjäldströmeihin ei käy täysin ilmi, mutta oletettavasti hän 
on aviottomalle äidille syntyneen Briitta-nimisen lapsen kasvattivanhempi tai sitten hän on 
ollut yhdessä Elin ja Oscarin kanssa sijoittamassa Briittaa vauvana kasvattiperheeseen. 
Kyseinen Briitta on kirjeen kirjoittamisaikaan 14-vuotias. Kirjoittaja kertoo, miten tyttö 
käy isännän kanssa aamulla kalassa, opettelee maaseudun töitä, keittiöaskareita sekä lukee 
keittokirjaa ja Raamattua, joita ”Amalia-täti” häneltä kuulustelee. Kirjeen lopussa Hilda 
kiittää Oscaria ja Eliniä Briitan pelastamisesta.1454 Realiteetit pakottivat monesti 
aviottoman äidin jättämään lapsensa toisten hoiviin tai jopa luopumaan lapsesta 
kokonaan.1455 Lasten antaminen pois ”kunnon perheiden” kasvatettaviksi nähtiin 
yhdenlaisena pelastustyönä, jossa lapsi yritettiin kasvatuksen ja esimerkin keinoin 
pelastaa.  

Syfilis ja prostituutiokysymys ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten lääketieteen nimissä 
käytiin sotaa kahdela rintamalla. Yhtä kamppailua käytiin hygieenisyyden nimissä tauteja 

 
1449 Kjäldström Oscar, vuosikertomus (År) Berättelse 1895 
1450 Professori N(umminen). kielsi Oscaria pitämään säännöllistä jumalanpalvelusta synnyttäneille äideille. Kuulemma 
edellisellä kerralla synnyttäneiden naisten osastolla pidetyn saarnan jälkeen eräällä äidillä alkoi nousta kuume. 
Toinenkin äiti, jonka piti olla kunnossa , sai ”saarnaa kuunneltuaan” kuumeen ja kuoli.  Näiden tapauksen jälkeen alkoi 
vuosia kestänyt selkkaus, jossa Oscaria estettiin pitämästä jumalanpalvelusta ja hartaushetkiä synnyttäneiden naisten 
osastolla. LOK sairaapastorin päiväkirja 24.7.1895; 22.8.1895. 
1451 Vainio-Korhosen mukaan 1800-luvun puolivälin turkulaisten tarkastusnaisten lapsista joka kymmenes oli 
kuolleena syntynyt, joka kolmas menehtyi imeväisikäisenä ja kymmenesosa alle 15 vuoden iässä. Toivo Nygårdin 
tutkimuksen mukaan kolmasosa naimattomista prostituoiduista synnytti lapsen. Vainiio-Korhonen 2008,113-118; 
Nygård 1998, 64-65;  Saarimäki 2010, 70. 
1452Vainio-Korhosen tutkimuksessa kyseessä on eri aika, 1800-luvun puoliväli ja turkulaiset tarkastusnaiset, mutta 
tilanne on verrattavissa myös 1800-luvun lopun vastaavaan tilanteeseen Helsingissä. Vainio-Korhosen mukaa tilanne 
liittyy sukupuolitauteihin, nimenomaan kuppaan. Lisäksi kuolleisuuteen vaikutti lasten antaminen ulkopuoliseen 
hoitoon, mutta heitteille jättöön saattoi syyllistyä myös äiti itse. Vainio-Korhonen 2008, 113- 118; vrt. 1900-l alussa joka 
kolmas helsinkiläinen avioton lapsi kuoli ensimmäisen ikävuotensa aikana. Aviolapsista vain joka seitsemäs. Kokko 
viittaa Helsingin kaupungin tilastollisin vuosikirjoihinhoidon puute oli yleinen syy lasten huostaanotolle Kokko 1996, 
99. 
1453 Syfilis aiheutti paitsi keskenmenoja, se lisäsi lapsikuolleisuutta myös syntymässään sairauden saaneiden 
heikentyneessä yleiskunnossa, jolloin muut taudit pääsivät iskemään helpommin. Häkkinen 1995, 185; LOK 
Sairaalapastorin päiväkirja 2.9.1895 
1454 Hilda Ikonen Elin ja Oscar Kjäldströmille 8.8.1912. 
1455 Palveluspaikassa, tehtaalla saatikka prostituoituna työskennellessä lasta ei voinut pitää mukana. Palvelustytön 
oletettiin olevan lapseton. Kokko 1996, 94. 
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ja bakteereja vastaan, toinen taas liittyi biologiseen perimään [arv]. Degeneraatio-opin 
mukaan langenneiden ja prostituoitujen lapset kantoivat perimässään moraalisen rappion 
siementä.1456 Prostituoitu saattoi tartuttaa konkreettisen taudin lapseensa, mutta vielä tätä 
pahempana pidettiin moraalisen tartunnan siirtymistä aineettomana perintönä äidistä 
lapseen.1457 Suvussa kulkeneet huonot elämäntavat kuten rikollisuus, juoppous ja 
seksuaalinen holtittomuus samoin kuin vajaamielisyys nähtiin periytyvinä ja niiden 
uskottiin aiheuttavan kansakunnan moraalista rappeutumista.1458 Vääränlaisen elämäntapa 
johti sairauksiin, jotka kertautuivat sukupolvelta toiselle kirjoittivat muun muassa Eino 
Kaila ja Edvard Horelli,.1459 Äärimmilleen päätelmät veivät rotuhygienian puolestapuhuja 
ja perinnöllisyystieteen professori Harry Federley sekä lääkäri ja rotubiologi Herman 
Lundborg, joiden mukaan huono perimä yhdistettynä huonoihin elämäntapoihin, 
alaluokkaisuuteen ja rotujen sekoittumiseen nähtiin monen mielisairauden, ongelman, 
rikollisuuden, siveettömyyden –jopa Venäjän kommunismin ja sisällissodan– syynä. 1460 

 Degeneraatiodiskurssissa teemat kytkeytyivät kansalaisuuteen, luokkaan ja 
ruumiillisuuteen piirtäen yhtäältä kuvaa ihannekansalaisesta ja toisaalta ilmaisten huolta 
kansalaisen terveydestä ja ei-toivotuista piirteistä.1461 Huoli aviottomien lasten kohtalosta 
kattaa myös näin myös aineettoman perinnön näkökulman –joskaan kyseistä termiä ei 
tuolloin käytetty. Aviottomien lasten suuren määrän pelättiin myös johtavan pahimmillaan 
rodulliseen degeneraatioon. Edellä mainitut ajatukset heijastuivat halveksivaan kohteluun, 
jota aviottomat äidit ja heidän lapsensa usein saivat osakseen. Tämä aineeton perintö 

 
1456 Pietikäinen 2013, 103 
1457 Johannisson 994 84. 
1458 Pietikäinen 2013, 100-104; Hirvonen 2014, 179-191; Nygård 1998, 66-68, 87-93; Lahti Emilia 2013, 20-22;  Ollila 
1993, 51;  
1459 1459”Rappiolle joutuneen perheen lapsista vie juoppous toiset vankilaan, toiset hulluinhuoneeseen.” kirjoitti 
puolestaan Edvard Horelli, Turun lääninvankilan lääkäri vuonna 1903. Hän yhdisti rikollisuuden ja mielisairauden 
toisiinsa samasta ”ruumiillisen ja henkisen degeneratsionin”  lähteestä ammentavina Horelli 1906-20; Eino Kaila kirjoitti 
degeneroituneesta perimästä Aika-lehteen vuonna 1917 seuraavasti ”kurjien äitien kohduissa uinuvat niiden ennakolta 
määrätyt asujamet”. Pietikäisen mukaan Kailan ajattelussa lapsen tulevaisuuden kannalta perimä oli jopa ympäristöä 
merkittävämpi tekijä Lainaus Kailan kirjoituksesta Aika-lehteen  v. 1917, Pietikäinen 2020, 194 
1460Miettinen 2019, 190; Pietikäinen 2020, 45; Sattumoisin Federley oli myös Elinin sukulainen Harry Federley oli 
Elinin pikkuserkun  Georg Gottfrid Federleyn lapsi, joten hänen teoriansa olivat todennäköisesti myös Kjäldströmeille 
tuttuja Lundborg käynyt Suomessa esitelmöimässä vuonna 1913 uudella Ylioppilastalolla, aiheesta ”Modern 
ärflighetsforskning och rasbiologie” ja ”Rasbiologiska resp. släktbiologiska undersökningar i Sverige” 14.01.1913; 
09.01.1913 Dagens Tidning no 8; Lundborgin vierailusta Suomessa mm. 14.12.1921 Syd-Österbotten no 97; 30.11.1921 
Åbo Underrättelser no 325 ; 09.12.1921 Vasabladet no 286; 19.10.1921 Tammerfors Aftonblad no 160; Lundborgin 
tutkimuksista mm. 10.01.1912 Dagens Tidning no 8 10.1.1912; 16.01.1913 Åbo Underrättelser no 15; Nya Pressen no 
10; 11.02.1919 Svenska Tidningen no 34; 11.06.1919 Uusi Suomi no 131; 23.05.1925 Östra Nyland no 40; 01.09.1925 
Åbo Underrättelser no 239; 11.09.1927 Åbo Underrättelser no 247; Harry Federley näki roturappeuman myös 
sisällissodan syynä.; kts myös Helen  1997,266, 287; Pietikäinen 97, 2013; Professori Georg von Wendt: ”Biologisesti 
alemmalla kehitysasteella olevat suomalaisrumilukset olivat taipuvaisempia kommunistiseen anarkismiin kuin 
mieleltään jalot rannikkoruotsalaiset. Siltala 167, 1999; Christian Sibelius selitti sisällissotaa myös vajaamittaisiin ja 
heikompiin kansankerroksiin tarttuneena psykoinfektiona, jossa kiihottaja-tartuttajat olivat sek psyykkisesti sairaita että 
rappeutuneita. Myös Helsingin kaupungin sairaanhoitokoulun johtaja  Karin Neuman-Rahn esitti  psyykillisen tartunnan 
voivan johtaa joukkomielitauteihin, suurten ihmisjoiukkojen hulluuteen.  Kommunismia hän kuvailee psyykillisennä 
kulkutautina..Pietikäinen 2020, 253-254 

1461 Uimonen 53-82; Kinnunen 36, 2015; Tuohela 2008, 19; Pietikäinen 307-309, 2012; Siltala 164-167, 1999;; 
Pietikäinen määrittelee 1870-1920-luvun ajanjakson olleen rappeutumisopin ”kulta-aikaa” Pietikäinen 2020, 251 
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heijastui myös seuraaviin sukupolviin: Petteri Pietikäinen kuvaa aviottomien äitien lasten 
olleen ”kovien kokemuksiensa kolhimia”.1462 Myös Starkin köyhyystutkimuksessa 
käsitelty huono-osaisuuden jatkumo ja psykologi Pirkko Siltalan tutkima ylisukupolvinen 
taakkasiirtymä näkyi aviottomien lasten kokemuksissa.1463  

Sekä lääkärit että kristilliset järjestöt lähestyivät pelastettaviaan; köyhälistöä, työläisäitejä, 
prostituoituja ja muita yhteiskuntajärjestykselle ja moraalille vaarallisina pitämiään 
ryhmiä ja yksilöitä,1464 ylhäältä alaspäin. Niin lääkärikunta kuin kristilliset järjestötkin 
uskoivat, että heillä oli oikeus ja velvollisuus ottaa haltuun alempien ryhmien sivistämis-, 
valistus-, opettamis- ja kasvattamisprojekti. Lääkärikunnan, psykologien ja hygienistien 
työ oli paremmin organisoitua kuin kirkon ja sai 1800-luvun loppupuolelle tultaessa 
taakseen valtion virallisen tuen ja aseman. Lääketieteen kieli ja katse saivatkin lopulta 
etuoikeuden ja velvollisuuden tuoda väestöongelmat näkyviin ja ottaa ne haltuunsa. 
Lääketieteen nimissä valtiovalta valvoi ei-toivotun aineksen toimintaa ja puuttui siihen, ja 
äärimmillään eristi se muusta yhteiskunnasta.1465 Siinä, missä lääketieteen tavoitteena oli 
pelastaa kansan terveys, näkivät uuden polven papisto ja herätysliikkeistä kumpuavat 
järjestöt tehtäväkseen pelastaa kansan moraali.  

 

3.3. AINEETON PÄÄOMA, PELASTETUT JA TYÖ 
MAALAISSEURAKUNNASSA PORVOOSSA 1901-1914  

3.3.1. Lahja ja vastalahja   

Papin työn tarkastelu taloudellisesta näkökulmasta sisältää paradoksin. Periaatteessa 
ihanteellinen papiston kenttä toimii muilla kuin taloudellisilla ehdoilla; tosiasiassa myös 
sillä on taloudellinen ulottuvuus. Bourdieun mukaan papin työ sisältää ajatuksen 
kaksoistietoisuudesta ja kaksoishabituksesta; uskonnollinen yhdyskunta sisältää sekä 
taloudellisen totuuden, että uskonnollisen totuuden, joka kuitenkin kieltää 
taloudellisen.1466  Miten papiston ja seurakunnan kenttä toimii? Papin ja seurakunnan 
välinen suhde oli kahdensuuntainen riippuvuussuhde. Tarkastelen seurakunnan ja papin 
välistä suhdetta molempia osapuolia velvoittavana vastavuoroisuutena, josta muodostuu 
erilaisia velvollisuuden verkostoja. Suolahti viittaa papistoa käsittelevässä 
klassikkotutkimuksessaan paikallistumiseen; seurakunnan ja siellä pitkään vaikuttaneiden 
pappissukujen yhteiseloon, joka palveli molempien etuja. Paikallistumista edesauttoivat 
myös seurakuntalaisten ja papin taloudelliset kytkökset, muun muassa velkasuhteet: rahan 
lainaus, tiluksien osto ja niiden vuokraaminen eteenpäin saattoivat helposti jatkua isältä 

 
1462 Pietikäinen 2020, 70-72, 218 
1463 Stark 2011; Siltala 2016 
1464 mm.”riskiyksilöt ja riskiryhmät” sekä tartuntatauteja sairastavat, moraalitonta tai rikollista elämää viettävät. 
Nygård 1998, 23 
1465 kts esim. Helen 1997, 59-68; Nygård 1998 51-58, 87-97 
1466 Bourdieu 1998, 153 
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pojalle usean sukupolven ajan.1467 Nämä taloudellisiin kytköksiin ja sukulaisuussuhteisiin 
perustuvat paikalliset verkostot varmistivat osaltaan, että pappilaan valittiin paikallisten 
etujen mukainen pappi seuraavassakin sukupolvessa.  

Erityisesti luontaistuotteina tai työkorvauksina maksettu palkka avaa yhden 
mahdollisuuden tarkastella papiston ja seurakunnan välisiä suhteita.1468 Suoritteisiin 
liittyvä epämääräisyys mahdollisti vallankäytön puolin ja toisin. Pahimmassa tapauksessa 
se mahdollisti papille oikeuden periä saatavia oman tahtonsa mukaan. Juuri tällainen 
Väinö Linnan luoma torppareita riistävään Salpakariin pohjautuva pappiskuva on pitkälti 
vaikuttanut ihmisten käsityksiin papistosta. Tutkijat kuten Vares, Laine ja Varpio ovat 
kritisoineet tätä näkemystä.1469 Inhimillistä pappiskuvaa tukee myös oma tutkimukseni 
sekä lukuisat pappissuvun jäsenten muistelmat1470  Esimerkiksi papin rouva Lydia 
Hällforsin muistelmissa kuvaillaan paoin palkkaa: ”palkkaeduista ei ollut mitään yhteistä 
määräystä, vaan jokainen tilallinen omasta puolestaan sitoutui maksamaan jyviä ja voita 
sen verran kun kunkin sopivaksi näki….Saatavia vastaanotettaessa ei meillä koskaan 
mitattu viljaa tai punnittu voita…Juustoja ja marjoja kannettiin kilvan kotiimme, joka oli 
myös koko seurakunnan koti. Rakkaus toi lahjat ja rakkaus ne vastaanotti, ne palkittiin 
sydämellisellä myötätunnolla, iloitsemalla itkien ja itkemällä itkevien kanssa, antamalla 
hyviä neuvoja ulkonaisissa ja hengellisissä pulmissa, ja usein tehokkaasti avustamalla 
taloudellisessa ahdingossa olevia.”1471 Toisaalta muistitieto kertoo pappien myös 
moittineen saataviaan: ”Pieniä pyyrääppiä,---pitäis olla mettikanoja, …ja mettojakin sais 
olla” kerrotaan Carl Rudolf Forsmanin puuskahtaneen torpparilleen - mutta osasi hän olla 
torppareille anteliaskin hädän tullen.1472 Se, miten papit velkoivat saataviaan huonoina 
vuosina, riippui paljon papista. Epämääräisyys ja vapaaehtoisuus viitannee siihen, ettei 
köyhimmiltä välttämättä haluttu periä saatavia jonkin tietyn taulukon mukaan, vaan 
ihannetapauksessa pikemminkin heidän voimavarojensa puitteissa.1473  

 
1467 Suolahti 1919, 201-202 
1468 kts. Suolahti ”paljon merkitsi tuollaisissa tapauksissa kansan kiintymys kirkkoherraansa” Suolahti 1912, 168 
1469 Linna 1959; kts Vareksen analyysi Ellen Salpakarista, jossa hän viittaa Pentti Linkolan Hiidenkivi-lehdessä 
kirjoittamaa artikkeliin siitä, miten vääristynyt kuva Linnalla sivistyneistöstä on Vares 2005, 11-16; Laine 2009, 231-
244; Varpio 2009 218-231 
1470 A.L Gulin muistelee, ettei hänen isänsä ottanut korvauksia ylimääräisestä työstä ja kertoo hyväntahtoisesta 
rovastista, joka avusti köyhiä ja maksoi palveluksista enemmän kuin tarvis. Omana pappiskautenaan hän kertoo, miten 
seurakunta oli tyytyväisiä pappeihinsa Gulin A.L. 84,88, 360 1984; Ilmari Kianto elämänkerrallisessa romaanissa  Papin 
poika kertoo Pukkilasta, kappalaisen pappilasta ja Suomussalmen pappilasta Kianto 1928 263, 278-279, 302; Alanen 
1947, 4-5, ; 18-19; Koskimies-Envall 2017, 99,131, ; Nyman 2007,  60-62; Forsberg 2007, 59-61 
1471 Hällfors 1924, 18-19. 
1472 Koskimies-Envall 2017, 99, 2017; Alanen 1953 783. 
1473 esimerkiksi Hailuodon pitäjän kirkkoherralle maksettiin palkan ohella  luontaistuotteita sekä ”vapaaehtoisia 
lahjoja”. Tiedot Suomen evankelis-Luterilaisen ppiston matrikkeli A.J. Hornbergin v. 1873 kirjottaman matrikkelin 
mukaan, muutokset ja oikaisut v. 1882 mukaan, Wennervirta  Porvoo 1885, Suomen evankelis-Luterilaisen paiston 
matrikkeli, 1885. 
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Osa papin palkasta maksettiin myös työkorvauksena, päivätöinä pappilan pelloilla.1474 
Sama epämääräisyys liittyy myös niihin. Aina seurakunnassa ei ollut tarkkaa sopimusta, 
miten päivätöistä huolehdittiin.1475  Seurakuntalaisten velvoite korjata pappilaa ja auttaa 
talkoissa perustui näennäiseen vapaaehtoisuuteen.1476 Siihen kuitenkin sisältyi myös lahja-
vastalahja –ajatus. Ilmeisesti seurakunnan halukkuudesta ja sen suhteesta virkaatekevään 
papistoon riippui pitkälti myös se, miten talkoisiin osallistuttiin ja miten virkataloa 
huollettiin. Suomen evankelis-luterilaisen papiston matrikkelista saattaa saada vihiä 
kirkkoherran ja seurakunnan välisistä suhteista: töitä pappilan pelloilla tehtiin joissain 
seurakunnissa  ”vastenmielisesti”, suoritettiin ”harvoin” tai ne ”jäivät osaksi 
suorittamatta”.1477 Pappi, josta ei pidetty saattoi tuntea näin nahoissaan seurakuntalaistensa  
epäsuosion.1478 Seurakuntalaiset saattoivat esimerkiksi piilottaa osan viljasadostaan, hoitaa 
velvoitteensa ”epämääräisesti” tai maksaa siemenviljat ”vastahakoisesti”.1479 
Taloudellisten syiden ohessa taustalla saattoi olla myös epäsuositun papin rankaiseminen. 

Papin palkkaan kuului lisäksi erilaisia pienempiä maksuja muun muassa hautajaisista, 
todistusten kirjoittamisista, kirkottamisesta, kuulutuksista ja vihkimisestä. Niitä voitiin 
periä joko rahassa tai luontaistuotteina. Tämän ylimääräisen tulon määrittelyssä taustalla 
oli ajatus, että papin työ on rajattu toimintaan, joka ikään kuin kuuluu hänen 
toimenkuvaansa. Sen lisäksi hän sai korvauksia tietystä ylimääräisenä pidetystä työstä, 
kuten edellä mainituista todistusten kirjoittamisesta tai avioliittoon vihkimisestä.1480 
Vuoden 1887 matrikkelin perusteella nämä ylimääräiset maksut suoritettiin joissain 
tapauksissa rahaa, mutta yleensä konkreettisina vastalahjoina. Nämä lahjat ovat saaneet 
alkunsa epävirallisesta tavasta, josta oli aikojen saatossa tullut matrikkeliinkin merkitty 
käytäntö. Kuvaavaa on, että palkkiokäytännöt vaihtelivat suuresti seurakunnasta toiseen: 
joissain pappi teki kyseiset toimitukset korvauksetta, toisissa seurakuntalainen saa 
suorittaa samoista toimituksista erilaisia korvauksia. Tämän lisäpalkan määrään vaikutti 

 
1474 Joissain seurakunnissa palkka on kuitenkin arvioitu: Matrikkelissa joissain seurakunnissa kuten Pudasjärvellä oli 
kirkkoherran palkka ”rahassa arvattu” noin 6000 mk. Naapuripitäjässä vastaava kirkkoherran palkka oli arvioitu noin 
4000mk. Tiedot Suomen evankelis-Luterilaisen papiston matrikkeli 1885. 
1475 Vihannin kappalaiselle itsellisten ja torppareiden päivätyöt tehtiin ”epämääräisesti”. Suomen evankelis-luterilaisen 
papiston Matrikkeli 1885. 
1476 Osassa matrikkelin virkataloista oli maininta ”Seurakunnan tulee rakentaa se ajanmukaiseksi ja kunnossa pitää.”  
Suomen evankelis-Luterilaisen paiston matrikkeli, 1885. 
1477 Kärsämäen pitäjän kirkkoherran palkkaan kuuluvat päivätyöt on kirjattu  tehtävän  ”vastenmielisesti”Kärsämäki, 
kirkkoherra Berndt Leonard Frosteruksen palkka. ja Karungin pitäjässä päivätyöt torppareilta, mäkitupalaisilta ja 
itsellisiltä kuuluivat kirkkoherran palkkaan, mutta ”jäivät suurimmaksi osaksi suorittamatta”, Rovaniemellä vastaava työ 
suoritettiin ”harvoin” Suomen evankelis-Luterilaisen paiston matrikkeli, 1885. 
1478 Suolahden tutkimuksessa käy ilmi, miten ei-toivottua pappia vastaan tehtiin jopa väkivaltaa Muistitiedon mukaan 
pohjanmaan häjyt saattoivat myös pahoinpidellä pappeja. Koskimies-Envall 2016, 114-115  
1479 Tiedot Suomen evankelis-Luterilaisen ppiston matrikkeli A.J. Hornbergin v. 1873 kirjottaman matrikkelin mukaan, 
muutokset ja oikaisut v. 1882 mukaan, Wennervirta  Porvoo 1885, Suomen evankelis-Luterilaisen paiston matrikkeli, 
1885. 
1480Ns. ylimääräisten maksujen summa saattoi olla merkittävä lisä papin palkkaan: Koskimies-Envallin kirjassa papin 
tytär Tyyni Tuulio muistelee: ”Muistan joskus lauantaisin painaneeni nenäni ikkunaruutuun nähdäkseni eikö, eikö jotain 
liikkuisi tiellä päin metsikössä, eikö saapuisi kuulutuksen ottajia, heiltä saisi kolme markkaa tai edes Amerikan passin 
hakijoita, heiltä sai markan…” Envall-Koskimies 2016, 91. 
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sekä seurakunnan koko että henkilön varakkuus.1481 Köyhiltä hyväsydäminen pappi ei 
välttämättä ottanut asiaankuuluvaa maksua lainkaan tai otti sen jonain muuna kuin rahana 
tai rahaksi muutettavana luontaistuotteena vaikkapa villasukkina kuten Vironlahden 
pitäjässä 1482 Lisäksi ylimääräiseksi tuloksi voidaan lukea ”vapaaehtoiset lahjat”, jotka 
tarkemmin määrittelemättä saattoivat olla mitä tahansa. Pidetty pappi sai papin palkan 
oheen niin sanottuja ”rakkaudenlahjoja”, erilaisia huomion- ja kiitollisuudenosoituksia 
matkalaisilta ja seurakuntalaisilta.1483 Niistä kuitenkaan ei ollut juurikaan taloudellista 
hyötyä, vaan niillä oli pikemminkin muisto- ja tunnearvoa. Esimerkiksi Elin ja Oscar 
saivat useita lahjoja seurakuntalaisiltaan erilaisissa tilaisuuksissa, muun muassa kiitoksena 
rippikoulusta tai läksiäislahjana. Tällaiset lahjat seurakuntalaisilta vaikuttavat 
pyyteettömiltä kiitoslahjoilta papin tekemästä työstä ilman, että niistä on odotettavissa 
enää mitään hyötyä - -olihan pappi lähdössä pois toiselle paikkakunnalle, tai ripille on jo 
päästy. Elin kirjoitti yksityiskohtaisesti muistelmiinsa, mitä lahjoja he olivat 
seurakuntalaisiltaan saaneet, jotta juuri nämä tavarat nousisivat myös jälkipolville esiin 
merkityksellisimpinä kuin muut -olivathan ne kiitollisuudenosoituksia Oscarin ja Elinin 
työstä. Aineeton työ ikään kuin muuttuu esineiden kautta aineelliseksi.  

Vastavuoroisuuden verkostot liittyvät osin näihin monimutkaisiin luontaispalkan, 
pappilaan tehtävän työn ja korvauskäytäntöjen vyyhteen, mutta myös aineettoman ja 
aineellisen suhteeseen. Tämä aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden vaihto, jossa 
pappi teki työkseen seurakuntalaistensa eteen konkreettisia palveluksia, joista hän odotti 
seurakuntalaisilta vuorostaan erilaisia vastapalveluksia, muistuttaa osin lahjataloutta.1484 
Igor Kopytoff tarkastelee tuotteiden vaihdantaa ja lahjataloutta määritellen tuotteiksi 
palvelukset, lahjat ja kaiken vaihdannassa liikkuneen. Hänen mukaansa jokaista 
vaihdantaa tulisi tarkastella yhteydessä kokonaisuuteen.1485 Pääasiallisesti raha ei liikkunut 
seurakuntalaisten ja papin välillä, joten kyse oli tietyssä mielessä symbolisesta vaihdosta, 
vastavuoroisuudesta, jossa antamisen velvoite sisältää myös vastalahjan velvoitteen.  
Papiston ja seurakunnan kentällä lahjan ja vastalahjan idea ei liity vain konkreettisiin 
tavaroihin tai hyödykkeisiin, vaan sitä on mahdollista tarkastella laajemman näkökulman 

 
1481 Säkjärven pitäjässä maahanlaskusta veloitettiin varallisuuden mukaan varakkaimmilta  lehmä ja köyhimmiltä 96 
penniä. Avioliittoonkuulutus ja kaste kustansi 24 penniä, vihkiminen 48 penniä ja ruumiinveisu 64 penniä, kirkkoonotto 
48 penniä, vihkiminen 48 penniä ja pari villasukkia, Säkjärven pitäjä, pappien palkat 284-285, Suomen evankelis-
Luterilaisen paiston  
Matrikkeli 1885. 
1482 Tällainen hauska vakiintunut matrikkeliinkin kirjoitettu tapa oli mm. Vironlahden pitäjässä, jossa 
avioliittoonkuulutuksista ei peritty maksua, ainoastaan pari villasukkia. Lapinlahden pitäjässä puolestaan pappi sai 
kiitokseksi nenäliinan sekä sukat. Suomen evankelis-Luterilaisen paiston matrikkeli, 1885. 
1483 Hailuodon pitäjän kirkkoherralle maksettiin palkan ohella  luontaistuotteita sekä ”vapaaehtoisia lahjoja”, samoin 
Kärkölän pitäjässä kappalaiselle annettiin palkkioksi ”vapaaehtoisia ruokasaatavia” Suomen evankelis-Luterilaisen 
paiston matrikkeli, 1885 
1885.; Salonen 1934, 83. 
1484 Lahja-vastalahja ajattelua löytyy tosin myös päivälliskutsujen vuorotellen tarjoamisesta, akateemisten ja poliittisten 
vastapalvelusten verkostoista sekä varakkaan porvaritytön ja köyhtyneen aatelismiehen avioliittojen solmimisista.kts. 
Kopytoff 1986, 74-76; Esineiden vaihtoarvosta Karl Marxin ja  ja lahja- ja vaihdantataloudesta Marcel Maussin 
hengessä Hannan, Longair  2017,  17-19. 
1485 Kopytoff 1986, 68-69, 77, 1986; kts myös Appandurai Arjun 26-27 1986. 
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kautta. Thomas Hylland Eriksen huomauttaa, että sanoista tai palveluksista voi tulla 
hyödykkeiden kaltaisia.1486  Katolisessa kirkossa anekauppa on eräs selkeimmistä 
esimerkeistä vaihdannasta, jossa aineellinen muuttuu aineettomaksi. Aneen saattoi ostaa, 
mutta se oli tiettyyn pisteeseen saakka henkilökohtainen, eikä sitä voinut jälleenmyydä.1487 
Lisäksi aneen aineeton arvo mitattiin oikeastaan vasta toisessa todellisuudessa. 
Epäilemättä anekaupan kaikuja löytyy myös luterilaisen kirkon piiristä. Näihin voidaan 
lukea muun muassa siunaukset, esirukoukset ja rukoukset sekä ehtoollinen.  

Monessa tapauksessa papiston ja seurakunnan välisessä suhteessa kyse on palveluksista, 
vastapalveluksista, lahjoista ja vastalahjoista, mutta peitellysti, epäsuorasti ja ajallisen 
välimatkan hämäämänä, jolloin syntyy vaikutelma pyyteettömyydestä ja 
itseohjautuvuudesta. Kyse on Bourdieun mukaan yhteisöllisestä itsepetoksesta ja jaetusta 
hiljaisuudesta, joka nojautuu jatkuvaan yhteisölliseen jaettuun väärinkäsittämiseen. Tämän 
tyyppistä vaihdantaa Bourdieu kutsuu symbolisten hyödykkeiden taloudeksi. Se on 
epäselvyyden ja epämääräisyyden taloutta, jossa taloudellinen totuus eli hinta on 
aktiivisesti tai passiivisesti piilotettu tai epämääräistetty.1488 Bourdieun mukaan 
symbolisten hyödykkeiden talous perustuu taloudellisen intressin tukahduttamiseen tai 
kieltämiseen. Se perustuu uskoon ja arvostukseen sekä siihen, että osapuolet ovat 
sisäistäneet symbolisen talouden toiminta- ja palkitsemismekanismit.  Kun lahjan ja 
vastalahjan antamisen ja vastaanottamisen väliin jää ajallinen etäisyys, se Bourdieun 
mukaan vetää verhon saajan ja vastaanottajan välille ja luo illuusion tekojen 
pyyteettömyydestä.1489  

  

3.3.2. Näkymätön työ 

Papin työssä tärkeä työväline oli rukoilu. Sen voi lukea niin sanotun. näkymättömän työn 
piiriin teoksi, josta ei jäänyt juuri mitään merkintöjä edes päiväkirjoihin. Rukoustyötä 
tehtiin sekä yksityisesti että julkisesti. Edellisessä kyse oli joko rukoilijaan itseensä 
kohdistuvasta rukouksesta tai jonkun puolesta tapahtuvasta esirukouksesta. Julkisesti 
rukoiltiin yhdessä esimerkiksi pelastettavien tai koko seurakunnan kanssa 
jumalanpalveluksen yhteydessä kirkossa. Papin työ ja myös henkilökohtainen elämä oli 
rukouksen kyllästämää: rukous auttoi jaksamaan työssä, sen kautta haettiin apua, 
pyydettiin ja kiitettiin. Rukous tekona muistutti siitä, että työtä piti tehdä nöyryydessä. 
Kyyhkyisessä nuoria teologeja ohjeistettiin, ettei työtä tehty omilla voimilla, vaan voima 
tuli Jumalalta: ”Olkoon sen tähden että aina päämääränämme rukoileminen työtä 

 
1486 Eriksen 2004, 238-239, 243-244. 
1487 Kopytoff vertaa anekauppaa alkukantaisten heimojen poppamieheen, joka sekoittaa lääkkeen aina juuri tietylle 
henkilölle, se toimii vain hänelle eikä sillä näin ole vaihdanta-arvoa. Kopytoff  1986, 75. 
1488 Bourdieu 1998, 155-161. 
1489 Bourdieu,1998,  155-161,191. 
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tehdessä…hartaasti rukoiltu oli puoliksi tehty”1490 Kyyhkyisen sivuilla juuri tämä 
näkymätön rukoilutyö nähtiin papin ”päätoimena” 1491 

Uuden polven papin työ rakentui julkisen viranhoidon rinnalla yksityisen, näkymättömän 
työn varaan. Oscar rakensi julkisen työnkuvansa rinnalla myös aktiivisesti yksityistä, 
intiimiä suhdetta seurakuntalaisiinsa. Tunnetalous1492 rakentui ja koostui ennen kaikkea 
papin ja seurakuntalaisen yksityisestä suhteesta. Merimies- ja sairaalapappina Oscar 
jalkautui seurakuntalaistensa pariin: kapakoihin, boarding-huoneisiin, syfilisosastoille, 
langenneiden naisten kotiin ja ilotaloihin. Myös Porvoon kappalaisena Oscar mieluummin 
käveli pitkiäkin matkoja kuin kulki vaunuissa hevosen kyydissä. Näin hänet oli helppo 
pysäyttää tai kulkea hänen kanssaan rinnan jonkin matkaa. Samalla hän antoi myös 
itsestään kuvan vaatimattomana apostolinkyydillä kulkevana köyhien pastorina. Oscar ei 
ollut vain saarnastuolissa seurakunnan edessä saarnaava pastori, vaan vaeltelu 
seurakuntalaisten keskuudessa oli hänen keinonsa päästä julkisen piiristä kohti yksityistä. 
Oscarin julkisen seurakuntalaisten parissa tehtävän työn ohella huomiotani kiinnittää 
erityisesti hänen puuttumisensa seurakuntalaisten yksityiseen elämään hyvinkin 
konkreettisella tasolla. Tämä näkyi Oscarin toiminnassa sekä merimiespappina että 
sairaalapappina1493 ja jatkui kappalaisena Porvoossa. Oscarin toiminnassa korostuu 
kahdenkeskisen vuorovaikutuksen merkitys.1494  

Merimiespappina toimiessaan Oscar kirjoitti Merimiehen Ystäwään vuosina 1888-1889 
artikkelisarjaa ”Merimiehemme ulkomaan satama-kaupungeissa”, johon tallentui se 
”näkymätön”, virallisiin vuosikertomuksiin tallentumaton työ, jota merimiespappi teki 
auttaakseen esimerkiksi alkoholisoitunutta, mieleltään sairastunutta merimiestä saamaan 
hoitoa, apua tai yösijan. Kertomuksista käy ilmi, ettei merimiespastorilla ollut rajattua 
työaikaa. Merimiespappi oli monesti ainoa, jonka puoleen hädän hetkellä saattoi kääntyä; 
hän auttoi siirtolaisia ja merimiehiä, kun virastojen ovet olivat sulkeutuneet. Tarinoissa 
kerrotaan, miten Oscar palkkaa salapoliisin etsimään merimiehen kadottamia rahoja, miten 
hän juoksee köyhäintalosta toiseen etsiessään merimiehelle yösijaa, miten hän toimittaa 
pahoinpidellyn merimiehen sairaalaan ja niin edelleen. Oscarin Merimiehen Ystäwään 
kertomat tositarinat merimiehistä eivät läheskään aina päättyneet onnellisesti, vaan 
noudattivat tiettyä kaavaa. Kauan kadoksissa tai hunningolla ollut merimies löydetään, 
Oscar auttaa häntä kaikilla mahdollisilla tavoilla omia vaivojaan säästämättä: hankkii 
uudet vaatteet, käy hoitamassa tämän velat, järjestelee yösijan ynnä muuta. 
Kahdenkeskeisissä keskusteluissa merimies murtuu, kun pappi muistuttaa perheestä, 
kodista sekä isän tai pojan velvollisuuksista. Merimies tekee parannuksen ja hetken kaikki 

 
1490 Kyyhkyinen 13.10.1881 No 2. 
1491 Kyyhkyinen 15.2.1883 No 8; Kyyhkyinen 15.2.1883 No 8. 
1492 Aiheesta lisää tuonnempana; Tunteiden sosiologia Näre Sari 1999,  12.-15, 275. 
1493 hänen kulkiessaan iltaisin kaduilla ja kapakoissa hakien sieltä merimiehiä, joskus jopa kauluksesta kiinni pitäen ja 
vei prostituoituja välillä puolipakolla syfilisosastolta Emma Mäkisen Langenneiden naisten kotiin. 
1494 Tätä korostaa myös Frilander varhaisvaiheen merimiespappien toimintaan viitatessaan. Frilander Piritta 
Merimiespastorille saapuneet kirjeet liikkuvuuden peilinä ensimmäisen maailmansodan vuosina. 2019, 169. 
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on hyvin. Usein kertomukset päättyvät kuitenkin repsahdukseen. Merimies tuhlaakin 
kotiin lähetetyksi aiotut rahat, karkaa uudesta pestistään tai häviää jäljettömiin 
kristillisestä yömajasta, jonka pappi on hänelle maksanut. Pappi löytää hänet seuraavaksi 
repaleiset alusvaatteet päällään, ilman vastaostettuja kenkiä, hakattuna ja juovuksissa.1495 
Tästä huolimatta pappi ei lannistu: ”Yrittäessään saada näennäisesti melkein mahottomia 
parannuksia aikaan, toiwoo hän kumminkin, niin, hän luottaa ja uskoo toiwoon, missä 
toiwo ei näykään”.1496 Verrattuna vaikka Merimiehen Ystäwässä esiintyviin onnellisesti 
tai ainakin kääntymykseen päättyviin hartauskertomuksiin samassa lehdessä olevien 
Kjäldströmin kuvausten loppu on usein onneton, eikä pelastaminen onnistunut yrityksistä 
huolimatta. Pelastustyössä kyse oli aina viime kädessä pelastettavan vapaasta tahdosta; 
pakolla ketään ei voitu pelastaa. Pappi ikään kuin heitti pelastusrenkaan, ja siihen saattoi 
tarttua tai jättää tarttumatta.  

Realistisuudessaan Oscarin kuvaukset olivat tehokkaampia ”hyvän ja pahan taistelun 
kuvauksia” kuin perinteiset ”herätykseen” tai ”kääntymykseen” päätyvät 
hartauskertomukset. Kirjoituksissa näkyy voimakas sosiaalinen eetos realististen 
romaanien tapaan:1497 Köyhyyttä ja kurjuutta ei kuvattu kaunistellen, vaan lukijalle 
piirrettiin näkyväksi karu todellisuus.1498 Kuten aiemmin olen maininnut, kirjoittamalla 
lehtiin työstään langenneiden hyväksi Oscar halusi saada ongelmille näkyvyyttä 
julkisuudessa sekä nostaa tietämystä ja ymmärrystä merimiespappien työtä kohtaan, joka 
poikkesi paljon perinteisestä papin työnkuvasta.  Saattaa olla, että Oscarilla oli näiden 
lisäksi kolmaskin tavoite: tehdä oma näkymätön työnsä näkyväksi; kertoa yrityksistä ja 
epäonnistumisista, siitä, miten suuren vaivan takana oli yhden pelastetun merimiehen 
sielu. Samalla hän tuli nostaneeksi myös omaa profiiliaan. Kuten Bourdieu osuvasti 
ilmaisee: ”Sellaista yhteisöä ei olekaan, joka ei antaisi tunnustusta niille, jotka 
kunnioittavat yhteisöä antamalla vaikutelman, että kieltäytyvät oman edun laista.”1499 
Mark Leary kirjoittaa ihmisten tekojen liittyvän tavalla tai toisella muiden hyväksyntään ja 
siihen, millä tavoin itse näyttäytyy muiden silmissä.1500 Tämä tiedostettiin pappien piirissä 
ja esimerkiksi Kyyhkyisen kirjoituksissa huomioidaan auttajan auttamistyöstään saama 
aineeton hyöty sekä varoitellaan pyyteettömän työn tekijää ylpistymästä.1501 

Päiväkirjojen perusteella Oscar ei saanut suurimmasta osasta merimiesten ja 
prostituoitujen parissa tekemästään käännytys- ja pelastustyöstä minkäänlaista 

 
1495 Kjäldströmin kirjoittama tosielämää kuvaileva jatkosarja ”Merimiehemme ulkomaiden satamakaupungeissa” 
Merimiehen Ystäwässä v 1888-1889. 
1496 Merimiehen Ystäwä 1888 N.o 11. 
1497 mm. Minna Canth; vastaavia naturalistisia kertomuksia lapin kurjuudesta kirjoittivat mm. seurakuntadiakonissat. 
Heidän kertomuksissaankin kurjuus päättyy kuolemaan, mutta kurja sentään pelastettiin taivaan valtakuntaan ennen 
kuolemaa. Paaskoski i 2017, 103. 
1498 Tosin on myös esitetty, että merimiespapit olisivat maalailleet turhankin pessimistisiä kohtaloita ”avuttomista 
merimiehistä2 paheiden pesissä. Frilander 2019, 174. 
1499 Bourdieu 1998, 161. 
1500 Leary 2007. 334. 
1501 Kyyhkyinen 2.11.1882 No 5. 
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korvausta.1502 Voikin kysyä, miksi hän käytti suurimman osan ajastaan tähän 
näkymättömään työhön, josta ei saanut mitään taloudellista korvausta? Kai Ilmonen on 
tutkinut erilaisia työsuhteita ja määritellyt niiden perustuvan erilaisiin arvoihin. Ilmosen 
mukaan suhde työorganisaatioon saattaa rakentua laskelmoidun tai normatiivisen 
hyötyajattelun perustalle tai sitten työlle omistaudutaan, jossa sitoutuminen työhän on 
tunnetasoltaan voimakkainta.1503 Tähän viimeksi mainittuun kytkeytyy myös ajatus 
tiettyjen ammattien ”kutsumuksellisuudesta.” Kutsumuksellisuuden näen kuvaavan hyvin 
Oscarin roolia uuden polven pappina. Tällä viittaan siihen, miten Oscarin tekemä työ 
pappina ei rajoittunut pelkästään pakollisten velvollisuuksien hoitoon, vaan hän omistautui 
työlleen kokonaisvaltaisesti ja käytti aikaansa seurakuntalaisten asioiden hoitoon; 
sellaistenkin, jotka olivat hänen työkuvansa ulkopuolella. Taustalla toki vaikuttivat 1800-
luvun aikana nousseet osin uuden polven papiston ja vapaakirkollisten parissa yhteisesti 
jaetut kristillissosiaaliset aatteet ja myötätunto yhteiskunnan syrjäyttämiä kohtaan, josta 
kumpusi myös halu auttaa.1504 Samansuuntaista, aatteen vuoksi itsensä unohtavaa tapaa 
tehdä työtä tehtiin esimerkiksi fennomaanisen projektin puitteissa.1505 

Altruismia ja sen taustalla vaikuttavia motiiveja on eri tieteenaloilla tarkasteltu monesta 
näkökulmasta: hyödyttääkö se laajemmin yhteisöä vai yksilöä itseään ja kenen etua hyvää 
tekemällä lopulta ajetaan.1506 Auttaessaan hunningolle joutuneita merimiehiä, aviokriisistä 
kärsivää pariskuntaa tai alkoholisoitunutta seurakuntalaista Oscar teki työtään näennäisen 
pyyteettömästi pyytämättä työstään mitään korvausta. Mark R. Leary huomauttaa 
artikkelissaan ”Motivational and Emotional Aspects of the Self” että toiminta auttajana 
apua tarvitsevien parissa toimii itsessään palkitsevana työnä. Asema apua tarvitsevien 
pelastajana nosti myös Oscarin itsetuntoa ja vahvisti hänen minäkuvansa. Learyn väitteen 
valossa voidaan tulkita, että Oscar sai korvauksensa tullessaan nähdyksi toivomallaan 
tavalla, pelastajana.1507 Myös Bourdieu kyseenalaistaa pyyteettömien tekojen 
olemassaolon. Pierre Bourdieun kenttäteoriaa soveltaen on hyvä huomata, että eri kenttien 
yhteydessä intressit vaihtelevat taloudellisen edun tavoittelusta yleisen edun 
tavoitteluun.1508 Näistä jälkimmäistä, joka oli ominaista uuden polven papistolle, voi 

 
1502 Tätä korostaa se, että aineistoni antaa viitteitä, että vastaavasti perinteisempiä pappisrooliin ”kuuluvia” töitä 
tehdessään Oscar kyllä otti toimituksista niihin kuuluvan palkkion. esim. Porvoossa lasta kastettaessa Oscarille 
maksettiin 1 markka per lapsi. Joskus maksettiin myös ylimääräistä Lars Oscar Kjäldström (LOK) Porvoon päiväkirjat 
10.8.1904. 
1503 Ilmosen mukaan tosin harvoin työorganisaatioon erilaiset sitoutumismuodot esiintyvät ”puhtaina”, vaan ovat 
jossain määrin sekoittuneita toisiinsa Ilmonen 1999 II, 306. 
1504 Myötätunnosta, empatiasta ja zeitgeistista Frevert 2011, 159, 179-189. 
1505 Siltala 1999; Vares 2005, 16-17; Sulkunen 1995. 
1506 Evolutionary biologists seek to explain feelings of benevolence and altruistic behaviour as compatible with natural 
selection because they benefit the organism. Economists were quick to seize upon this and, aided by neuroscientists, 
have modelled conditions under which altruism outperforms selfish attitudes. Social scientists have become interested in 
the ways in which compassion is conveyed across borders and channelled into practical humanitarian work. Frevert, 
2011  
1507 Leary 2007, 324. 
1508 Esim. taiteen kentällä ei juosta taloudellisen voittoa tavoitellen, vaan kentän virallinen intressi ja päämäärä on 
esimerkiksi aidon taiteen ja yksilönilmaisun tavoittelu. Byrokraattisella kentällä taas yleisen edun tavoittelu. Bourdieu 
1998, 140-144. 
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tarkastella symbolisen pääoman, voiton ja intressin käsitteiden avulla. Bourdieu 
huomauttaa, että tällaisella kentällä toimiakseen pelaajan oli hyvä näyttää pyyteettömältä 
onnistuakseen.1509 Uuden polven papiston piirissä ihanteena oli pyyteetön työ, toisten 
edestä uhrautuminen ja langenneiden nostaminen. Ihanteena oli asettaa työ Jumalan 
valtakunnan eteen kaiken muun - jopa yksilön itsensä ja oman perheen- edelle. Bourdieu 
puhuu myös illuusiosta, joka syntyy, kun pelaajat lumoutuvat pelistä ja sijoittavat peliin 
tietyin panoksin, jotka ovat kentän pelaajille arvokkaita.1510  Jokaisella kentällä on omat 
ihanteensa, päämääränsä ja lakinsa, jotka kentän ulkopuolisille voivat näyttäytyä 
epäkiinnostavina.1511 Esimerkiksi papiston kenttä omine arvoineen ja palkintoineen saattoi 
kenttään kuulumattomien aikalaisten silmissä vaikuttaa harhalta. 

Pierre Bourdieu nostaa esiin intressin, joka piiloutuu tekojen taakse erityisesti työssä, joka 
näyttäytyy pyyteettömänä. Pelaaja voi tosin itse kokea toimivansa pyyteettömästi, mutta 
tiedostamattaan käyttää pyyteettömyyttä strategiana, koska pyyteettömyys palkitaan sitä 
suosivalla kentällä.1512 Bourdieu puhuu tässä yhteydessä kyynisesti ”universaalille 
kuuliaisesta” ideologiasta.1513 Sekä teon tekijä että sen vastaanottaja saattavat kokea teon 
vilpittömästi pyyteettömäksi, ja sellainen se sinänsä onkin.  Bourdieu puhuu kuitenkin 
”itsepetoksesta” sekä yksilön että yhteisön tasolla; ”koska toimijat ovat alusta pitäen 
eläneet maailmassa, jossa lahjojen vaihto on sosiaalisesti perustettu uskomuksiin ja 
henkisiin rakenteisiin, he voivat olla samalla kertaa sekä narrattuja että narrata itseään ja 
muita.” 1514 Bourdieu tarkastelee kentän toimijoita strategioiden kautta, mutta muistuttaa, 
että vain harvoissa tapauksissa kyse on tietoisista strategioista. Pelaajan lumoutuminen 
pelistä tekee hänet itsensä sille sokeaksi, pelaaja on sisäistänyt pelin niin, että on yhtä 
pelin kanssa, eikä välttämättä tiedosta käyttävänsä strategioita. Lopullinen päämäärä – 
uuden polven papiston kentällä vaikkapa piispan vakanssi - ei ole välttämättä siinnyt 
pelaajan mielessä alusta alkaen vaan se on saavutettu puoliksi huomaamatta hyvin pelatun 
pelin tuloksena. Bourdieu muistuttaakin, että toimijan   tulee omata pelisilmää etenkin 
peleissä, joissa onnistuakseen on toimittava ”pyyteettömästi”. Hänen mukaansa taitava 
pelaaja onnistuu pelaamalla ”pyyteettömästi”, mutta etujensa mukaista peliä.1515  

 
1509 Tässä tulkitsen universalisointistrategian kytkeytyvän langenneiden auttamisen korottamisen papin 
korkeimmmaksi tehtäväksi, se, ettei siitä saanut helposti kiitosta saatikka rahallistta etua vain nosti työn arvoa kentän 
sisällä. Bourdieu 1998, 145-147. 
1510 Bourdieun mukaan illusio itseasiassa kuvastaa pelaajien suhdetta kenttään, heillä on keskenään sanaton sopimus 
siitä, että kentällä pelattavista asioista kannattaa taistella. Bourdieu 1998, 131-133. 
1511 Bourdieu 1998, 134, 140. 
1512 Bourdieu määrittelee intressin pelissä mukana olemiseksi, osallistumiseksi siihen ja sen myöntämiseksi, että 
pelaamisessa syntyvät ja pelaamisen synnyttävät panokset ovat tavoittelemisen arvoisia.  Tällaisia muilla kuin 
taloudellisilla mekanismeilla toimivia kenttiä ovat paitsi perheen sisäinen kenttä, myös mm. tiede ja taide. Bourdieun 
mukaan nämä kentät toimivat taloudellisen maailman perustavan lain nurinkääntämiselle ja niissä taloudellisen intressin 
laki on lakkautettu. Bourdieu 1998 129, 133-138, 140, 142, 144. 
1513 Bourdieun mukaan ideologia on erityisetujen yleistämistä; ideologi väittää yleispäteväksi ja pyyteettömäksi sitä, 
mikä on hänen etujensa mukaista. Tällä hän viittaa siihen, että pakottavasta tilanteesta luodaan ihanne, jota 
noudattamalla henkilö nostaa omaa arvoaan. Todellisuudessa ideologian ja ihanteen taustalla kyse onkin pakosta. 
Bourdieu 1998, 145 
1514 Bourdieu 1998, 157, 186. 
1515 Bourdieu 1998,136-38, 141-144. 
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Oscarin työn tarkasteleminen hyötynäkökulmasta käsin saattaa kuulostaa kyyniseltä 
etenkin, kun papin ammattiin liitetään voimakkaasti velvollisuuseetos ja pyyteettömyys. 
Itse hän ei varmastikaan tällaista näkökulmaa olisi allekirjoittanut, vaan koki toimivansa 
puhtaasta rakkaudesta. Tarkoituksenani on pohtia niitä kytköksiä, verkostoja, syitä ja 
vastavuoroisuuksia, jotka ovat jääneet näkymättömiin. Ambjörnsson huomioi, miten 
henkilön kutsuminen työteliääksi oli jo palkinto itsessään. Työläis- tai 
talonpoikaistaustaiselle henkilölle uurastuksen eetos, työteliäisyyden ihanne (skötsam) 
ymmärrettiin eri tavalla, mentaliteettina, ja se oli paljon merkityksellisemmässä ja 
keskeisemmässä roolissa kuin aatelistaustaiselle henkilölle.1516 Oscarin maailmassa tämä 
työteliäisyyden ihanne näkyy voimakkaasti: työ oli tehty hyvin vasta sitten, kun tekijä oli 
antanut   kaikkensa ja työn tuli mennä kaiken muun edelle. 

Bourdieu huomauttaa, että eri kenttien lait noudattavat omaa logiikkaansa; esimerkiksi 
taiteen, tieteen ja uskonnon kentät eroavat taloudellista intressiä tavoittelevasta kentästä, 
sillä päämäärä tai palkinto, jota niissä havitellaan, ei ole sama.1517  Uskonnollisuutta 
tutkittaessa tulee ottaa huomioon myös ajatus toisesta todellisuudesta1518, joka motivoi 
tekoja. Uuden polven papiston kohdalla taustalla saattoi vaikuttaa ajatus siitä, että 
pyyteetön itsensä uhraava työ palkittiin, jos ei tässä, niin sitten tuonpuoleisessa elämässä. 
Mark R. Leary muistuttaa, että ihanteidensa mukaan eläminen ja jo pelkkä hyvän 
tekeminen – huolimatta siitä toiko se mukanaan menestystä vai ei - tuotti tekijälleen 
mielihyvää.1519 Henkilö saattoi olla idealisti, mutta samalla saada henkilökohtaisella 
tasolla näkymättömän palkinnon, jonka arvoa  ei mitattu rahalla.1520 Oscarin tapauksessa 
jo toisille omistettu elämäntyö tuotti hänelle tyydytystä, jota hänen uskonnollinen 
minäkuvansa kaipasi: Jumalalla oli hänelle tehtävä, jonka täyttämisestä muodostui osa 
hänen identiteettiään. Seurakuntalaiset ongelmineen olivat tärkeässä osassa tässä lunastus- 
ja pelastustyössä, jonka kohteena eivät olleet vain seurakuntalaiset vaan epäsuorasti myös 
Oscar itse. Oscarin näkemyksen mukaan apua pyytäneet seurakuntalaiset olivat myös 
Jumalan tapa auttaa häntä ja tehdä hänen elämänsä merkitykselliseksi. Kyse oli siis 
molemminpuolisesta vuorovaikutuksesta, jossa auttaja kokee hyvää tekemällä täyttävänsä 
elämänsä tehtävän ja pelastuvansa myös itse. 

 

3.3.3. Pappi ja valta maalaisseurakunnassa 

Oscarin päiväkirjoja tarkastelemalla käy ilmi, että papeilla oli seurakunnan sisällä yhä 
paljon valtaa ruohonjuuritasolla, vaikka makrotarkastelun näkökulmasta kirkko olikin 

 
1516 Ambjörnsson 1988, 9-10. 
1517 Bourdieu 1998, 139-141. 
1518 Markkola 2002, 17; ks. myös Bourdieu 1998, 183. 
1519 Leary 2007, 333. 
1520 Ambjörnsson 1988, 209. 
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menettänyt valta-asemaansa.1521 Erityisen vahva papin asema ja vaikutusvalta oli pienillä 
paikkakunnilla. Starkin väitöstutkimuksessa sananlaskujen, muistelmien ja  kertomusten 
kautta avautuva kansan suhtautuminen pappeihin oli kaksijakoinen: sekä negatiivisia että 
positiivisia kuvauksia löytyi tasaisesti. Starkin mukaan suhtautuminen pappeihin oli 
kansan keskuudessa moniulotteisempaa kuin suhtautuminen  herroihin ja virkamiehiin.1522 
Vaikka pappi kuului kyläyhteisön maalaiseliittiin, hänet saatettiin muista herroista 

poiketen tulkita joko osaksi kansaa, ”yhdeksi meistä”, tai vaihtoehtoisesti eräänlaiseksi 
välittäjäportaaksi herrojen ja kansan välillä.1523 Pappien ylläpitämä sosiaalinen kontrolli ja 
valta ulottuivat kansa elämän tärkeisiin taitekohtiin: kasteeseen, ripillepääsyyn, 
kinkereihin, avioliiton solmimiseen, salavuoteuteen liittyvään synninpäästöön,  
kirkotukseen, viimeiseen rippiin ja  hautajaisiin. Lisäksi pappien hengellinen auktoriteetti 
koettiin mahdollisesti maallisia auktoriteetteja voimakkaampana. Starkin mukaan asenne 
herroihin kytkeytyi sananlaskujen valossa vaurauteen,1524 Tässä mielessä köyhä 
kappalainen tai maaplänttiä viljelevä apupappi ei poikennut elämäntavaltaan suurestikaan 
kansanmiehestä. 

Papit olivat oman työnsä ohella mukana myös muun muassa kunnallisessa 
päätöksenteossa ja monenlaisessa yhdistystoiminnassa. Pappi liittyi jokaisen 
seurakuntalaisen elämään työnkuvansa puolesta jollain tavoin. Tässä mielessä pappi toimi 
seurakunnan sisällä myös portinvartijana. Hänellä oli valta päättää niin rippikoulun kuin 
kinkereiden läpäisemisestä sekä kirkotuksista, hän oli läsnä avioliittoa solmittaessa, lapsia 
kastettaessa ja saattoi seurakuntalaisensa viimeiselle matkalle. Kaikki nämä ovat paitsi 
julkisia, institutionaalisia riittejä, myös tärkeä osa niihin liittyvien henkilöiden yksityistä 
elämää; usein ne kaikkein merkittävimmät käännekohdat. Jo pelkästään tämä nosti papin 
seurakunnan julkisen tunnetalouden vaikuttajaksi.1525 Verrattuna aiempaan, pitkälti kuria, 
järjestystä ja rangaistuksia korostaneeseen kirkkolakiin vuoden 1869 kirkkolaki painotti 
kasvatuksen ja sielunhoidon merkitystä.1526 Oscar koki lisäksi papin toimivan 
seurakuntansa moraalinvartijana. Viime kädessä hän kertoi seurakuntalaisille, kuinka 
yksityisen elämän ongelmat tulisi ratkaista. Oscar koki, että osa hänen työnkuvaansa oli 
oikean elämäntavan määrittely, opettaminen ja siihen ohjeistaminen. Oscar kutsuttiin 
paikalle selvittämään avioriitoja, ja häneltä kysyttiin neuvoa mitä erilaisimmissa asioissa 
teologisista selityksistä aina maanviljelykseen ja unientulkintaan.1527 Lisäksi hän tarpeen 

 
1521 Murtorinne 1992; Mustakallio 1983; Österbladh 1934; Juva1960; kts. herännäiaspapin vallasta Ylikangas 1984; 
Saarimäki 2010, 19-20. 
1522 Stark 2011, 136. 
1523 Muut herrat eli esimerkiksi lääkärit, kartanonomistajat ja paikkakunnan virkamieseliitti. Kansankoulun opettajiin 
sitä vastoin saattettiin suhtautua samaan tapaan kuin pappeihin, sillä he olivat aktiivisesti tekemisissä lasten kanssa. 
Stark 2011, 140. 
1524 Stark 2011, 141-143. 
1525 kts. Bourdieu 1998, 165-168; Ambjörnsson 1988, 46-47. 
1526 Saarimäki 2010, 33. 
1527 Tämä on selkeä jatkumoa papin roolille, jossa hän toimi sovittelijana esim. pariskuntien välillä, jossa apua 
kysyttiin ensin papilta ja vasta sitten käännyttiin tuomioistuimen puoleen Eilola 2002, 120-211. 
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tullen nuhteli ja varoitti seurakuntalaisiaan. 1528  Ute Frevert toteaa, että usein auttamiseen 
liittyy myös (valta)asetelma, jossa auttamisen tai myötätunnon kohde nähdään itseään 
alempana.1529 Myös osa seurakuntalaisista koki papin yhä auktoriteetiksi, jolla oli valta 
kertoa, mikä oli oikein tai väärin. Vaikka papiston asema olikin kunnallisuudistuksen ja 
modernisaation myötä muutoksen kourissa, tutkimani aineiston perusteella Oscar oli 
seurakunnan sisäisen tunnetalouden kentän keskiössä; hän oli pappi, johon suurimmalla 
osalla seurakuntalaisista oli vahva tunneside.  

Oscar näyttäytyy lähteiden valossa ankarana ja ehdottomana pappina, joka vaati paljon 
seurakuntalaisiltaan. Oscarin ehdottomuutta kuvaa päiväkirjaan tallentunut merkintä, siitä, 
että hän oli kuullut pyhäkoulunopettaja Alman käyneen tansseissa. Päiväkirjaan 
talletetussa kirjeessä Oscar neuvoo Almaa tämän johdosta pidättäytymään 
sunnuntaikoulun pitämisestä, kunnes Oscar on jutellut hänen kanssaan.1530 Entinen 
seurakuntalainen Birgitta Grönvik muistelee Inkoon seurakuntalehdessä  pastori 
Kjäldströmiä seuraavasti: ” Varsinkin hänen näkemyksensä siitä, miten elämää kuuluu 
elää, oli hyvin ankara. Ne toimenpiteet, jotka siitä seurasivat, olivat tarkoitetut olemaan 
moraalisesti kasvattavia… Nyt, paljon myöhemmin, olen usein ajatellut, että ei 
todellakaan ole ollut helppoa seurata pappia, joka oli asettanut niin suuria vaatimuksia 
seurakunnan jäsenille. Rovasti Kjäldströmin mielipiteet avioerosta, tai ”liian aikaisin” 
syntyneistä vauvoista, olivat tiukkoja.”1531  

Ehdoton Oscar ei myöskään pelännyt ketään: hän kävi kuulustelemassa itseään 
hierarkiassa ylempänä olevaa Porvoon tuomiorovasti Emil von Hertzeniä tämän avioliiton 
ulkopuolisesta suhteesta ja varoitti jo kaksi aviotonta lasta synnyttänyttä seurakuntalaista, 
Emilia K:ta, tämän suhteesta ”Baron K. A:han”, jonka kanssa eli ”susiparina”. Oscar koki 
toimivansa henkilöiden parhaaksi: Emilia K:lle hän kertoi päiväkirjassaan sanoneensa : 
”Jag kom ej som polis, utan som själsörjare”.1532 Oscar uskoi, että tuomion langettaa 
lopulta Herra, joka näkee kaiken, ei hän, joka toimii ikään kuin asiamiehenä. Tosin 
pariskunnan tapauksessa tuomion –ehtoollisen kieltämisen– toimeenpanisi Oscar, mikäli 
yhteiselo ei loppuisi. Kun vapaaherra uhkasi heittää Oscarin ulos, Oscar sanoi sen olevan 
helpommin sanottu kuin tehty ja ilmoitti: ”jag går när jag vill”.1533 Päiväkirjasta käy ilmi, 
että Oscar teki seurakuntalaistensa –etenkin kaikkein kurjimpien– parissa pitkää päivää 
myös Porvoossa. Hän vieraili säännöllisesti Ebbon Köyhäintalossa ja naisten 
synnytyssairaalassa sekä kiersi saaristossa kalastajien parissa. Kuultuaan eräästä oman 

 
1528 Nuhtelu saattoi olla virallista tai epävirallista, joista jälkimmäinen ei varsinaisesti johtanut sanktioon, mutta mikäli 
nuhteluista ei otettu opiksi, ne saatettiin ulottaa myös kirkkonevoston tehtäväksi. Saarimäki 2010, 129. 
1529 More often than not, empathy involves the thrill of knowing for sure that one’s own fate is different from (and 
better than) that of the person observed from a position of relative security and well-being.Frevert 2011, 190. 
1530 LOK päiväkirjat 3.3. 1905 
1531 Minnesbilder av Prosten Kjäldström/Muistikuvia rovasti Kjäldströmistä. Ingå Församlingsblad Inkon 
Seurakuntalehti   
No/Nro 1/2017, 12-16; LOK:n päiväkirjaan tallentui huomioita häiden ja lasten syntymän ajankohdista ”Bröllopet vat 6 
veckor sedan” tyyliin LOK päiväkirja 21.6.1905 
1532”En tule tänne poliisina, vaan sielunhoitajana” LOK päiväkirja 2.1. 1906. 
1533 ”Lähden kun itse haluan” LOK päiväkirja 2.1. 1906. 
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perheensä heitteille jättämästä vanhuksesta hän souti Tirmoon, jossa vietti useita tunteja 
mökkiinsä teljetyn vanhuksen luona. Päiväkirjaan tallentui yksityiskohtainen, monen 
sivun mittainen kertomus vanhuksen oloista: likaisista petivaatteista, ruosteisista kupeista 
ja ruuasta, joka oli mädäntynyt pöydälle. Oscar kertoo myös puhutelleensa vanhuksen 
tytärtä.  Lopuksi hän  toteaa valittaen, että hän saattoi tehdä niin vähän ja rukoili Herraa 
kääntämään [sukulaisten] sydämet, jottei hänen käyntinsä olisi ollut turha: ”Vi kunna så 
litet. Herre, du som kan allt, om ändra dessa [X] hjerta och gif att mitt besök ej skulle 
vara förgåfvis.1534 Oscar kirjasi päiväkirjaansa myös salajuopot, perheväkivallan uhrit ja 
näihin kohdistuneet teot1535 sekä viimeiset tunnustukset kuolinpedillä salasuhteista ja 
aviottomista lapsista.1536 Kaikki eivät Oscarin tyylistä pitäneet. Vuonna 1906 hän sai 
Sumukylästä kirjeen, jossa varoitettiin Berstaan kartanon rengistä, joka ”väijyy pastorin 
henkeä. Hän on monilla uhkauksilla luvannut panna toimeen lupauksensa, tällä lailla 
tahtoisin vaan antaa tietää, että pastori voisi olla vähän varoillaan” Kirjeen olivat 
allekirjoittaneet ”Kyläläiset.” Päiväkirjansa mukaan Oscar ei edes tuntenut renkiä.1537  

On olennaista huomata, että papin valta oli osin konkreettista kuten vaikkapa  
avioliittolupien kirjoitus, osin abstraktia kuten synninpäästön antaminen. Kirkotus, johon 
sisältyi lukuisia kansanuskomuksia, oli vuosisadan vaihteessa kritisoitu ja osittain jo 
vanhentunut käytäntö, mutta mitä ilmeisemmin vielä 1900-luvun alulle saakka paikoin 
voimissaan riippuen paljolti paikallisen papin aktiivisuudesta.1538 Kirkottamiseen oli 
olemassa kolme erilaista kaavaa riippuen siitä, oliko lapsi syntynyt avioliitossa, kuolleena 
vai avioliittolupauksin mutta kihlausaikana. Erityisesti aviottomien äitien 
kirkottamiskäytäntöä voi tarkastella monitahoisena sekä naisen ruumiiseen että 
sielulliseen pelastukseen kohdistuvana vallankäyttönä.1539 Ensinnä kirkottaminen tehtiin 
vain äidille, vastaavaa käytäntöä ei ollut lasten isille.1540 Lisäksi tyttölapsen synnyttäneen 

 
1534 Monen sivun kertomus vanhuksen oloista. Vanhus asui tyttärensä ”syytinkimökissä”, jonne hänet oli unohdettu ja 
teljetty ulkoa sisälle. Petivaatteet olivat likaisia, ruoka mädäntynyt pöydälle. ,LOK päiväkirja 15.11. 1905; kts. myös 
Stensbölen kartanon entinen palvelusväki jätetty heitteillle LOK päiväkirja 11.4. 1906; 12.4.1906; kuvaus erään köyhän 
kotoa, jossa sisällä asui myös porsas, joka oli ”siistein kaikista”. LOK 2.5.1906. 
1535  Viiden sivun selostus perheestä, jonka vaimoa aviomies pahoinpitelee, miehen mukaan jäljet härän aiheuttamia. 
Vaimo pelkää asua kotona. Oscar kirjannut yksityiskohdat ylös ja aleviivannut ne mitä ilmeisemmin tulevaisuuden 
varalle. LOK päiväkirja 5.4.1905; kts. myös Stensbölen kartanon entinen palvelusväki jätetty heitteillle LOK päiväkirja 
11.4. 1906; 12.4.1906; kuvaus erään köyhän kotoa, jossa sisällä asui myös porsas LOK 2.5.1906; kuva erään sairaa 
luona, jossa likaista 1.2.1907. 
1536 Stensbölen kartanon LOK päiväkirja 12.4. 1906. 
1537 LOK päiväkirja 6.2. 1906 (kirje päivätty 6.2.1906). 
1538 Lindgren 2012, 7-10, 30, 37-39, 40-42, 60, 74-78; Kansanaho 1978, 327-328; Oscarin päiväkirjoissa kirkotuksesta 
kieltäytyviä äitejä ei mainita edes prostituoitujen osalta LOK päiväkirjat; Vainio-Korhosen tutkimuksen mukaan 1800-
luvun puolella oli yksittäisiä naisia, jotka kieltäytyivät kirkotuksesta. Vainio-Korhonen 108, 2018; Saarimäki 2010, 145-
152. 
1539 Kirkottamista tutkineen Susanna Lindgrenin pro gradutyössä kirkottamista käsitellään tästä näkökulmasta mm. 
muistitiedon kautta. Ongelmana työssä on se, ettei siinä selkeästi eritellä aviollisten ja aviottomien naisten kokemuksia, 
jotka omaan –tosin varsin suppeaan- aineistooni verrattuna erosivat toisistaan. Lindgren 2012; kts Kansanaho 1978, 127-
131. 
1540 Tästä erotuksena on rippi, jota saatettiin käyttää myös aviottomien lasten isien ollessa kyseessä. Tosin Saarimäki 
esittää aviottomien äitien salavuoteusripityksen ja kirkotuksen olleen käytännössä sama toimitus.  Saarimäki 2010, 140-
141. 
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naisen katsottiin olevan pitempään saastainen kuin pojan synnyttäneen.1541 Toisekseen 
kirkottamisen kautta erotettiin avioituneet äidit aviottomista. Oscar piti avioituneillle 
äideille yhteisen kirkotushetken, joka päättyi kiitosrukoukseen1542 valmiin kirkotuskaavan 
mukaan,1543  mutta aviottomien äitien kanssa Oscar keskusteli aina erikseen.1544 Tulkitsen 
Oscarin toiminnan, niin eriarvoistavalta kuin se tuntuukin, johtuneen siitä, ettei Oscar 
halunnut julkisesti häväistä aviotonta äitiä, kuten joissain seurakunnissa oli tapana.1545 
Lisäksi syynä saattoi olla myös halu luoda näin kahdenkeskeinen luottamuksellinen 
ilmapiiri. Mitä tämä papin ja naimattoman äidin kahdenkeskeinen keskustelutuokio 
tarkkaan piti sisällään, sitä ei päiväkirjoissa aina kerrota.1546 Aineistosta päätellen Oscar ei 
käyttänyt valmista kirkottamiskaavaa aviottomiin äiteihin, vaan heille kirkotus oli 
toisenlainen kuin aviossa olleille ja siihen sisältyi eräänlainen ripityksen ja synninpäästön 
kautta tapahtuva puhdistautumisriitti, joka varmasti osin noudatteli vuoden 1886 
kirkottamiskaavaa, muttei sisältänyt esimerkiksi polvistumista tai muiden läsnäoloa.1547  
Tulkitsen aviottomien äitien kirkottamisen olevan symbolista vaihdantaa, jossa katumusta 
seurasi synninpäästö. Vaikka virallinen kirkotus koski vain äitejä, tutkimani aineiston 
perusteella Oscar pyrki mahdollisuuksien mukaan puhuttelemaan myös aviottomien lasten 
isiä.1548 Tässä suhteessa hän läheni Suomen Naisyhdistyksen aatemaailmaa, jossa 
salasuhteessa ollut lapsen isä nähtiin yhtä lailla syyllisenä.1549  

Oscarin päiväkirjamerkintöjen mukaan keskusteluissa äitien kanssa oli mitä ilmeisemmin 
myös nuhtelun ja moittimisen sävyjä. Kyyhkyisessä neuvottiin nuhtelemaan ja neuvomaan 
”näitä magdalenoja”, jotka ”kyynelsilmin tunnustavat rikkoneensa, lupaavat parannusta ja 
katuvat entisiä syntejänsä, katuvat niin hartaasti, että luulisi heidän tuota pikaa tuleva 
Jumalan valituiksi lapsiksi. Tässä siis näemme tahtoa…mutta kyky heissä on niin heikko, 
että tuskin olet kerinnyt sulkemaan käynnistäsi oven jälkeesi, ennen kuin neuvosi esine on 
jo unohtanut paremmat ajatuksena ja lankeaa entisiin synteihinsä. Sama laita on myös 
juoppouteen langenneiden.”1550 Aviottomien äitien ollessa kyseessä kirkottamisprosessiin 
tuli liittyä synninpäästöä edellyttävä, teon tunnustamisen jälkeinen katumuksen ja häpeän 
tunne. Tätä silmällä pitäen ajatus siitä, että usea avioton äiti koki tilanteen nöyryyttävänä, 

 
1541 Kansanaho 1978, 329. 
1542 Kirkotettuaan äidin Oscar rukoili äidin ja lapsen puolesta LOK päiväkirja 6.12. 1904. 
1543 Avioituneille äideille Oscar käytti valmista kiitosrukouskaavaa ja sen sisältö oli opettavainen. Oscar muistutti, 
miten Jumalsuhteen tuli olla elämäntapa, ei vain kirkossa käymistä ja sanan lukemista. Lisäksi  hän korosti äideille 
”elävässä uskossa vaeltavan” vanhemman merkitystä, sillä vain uskova vanhempi saattoi johtaa lapsen uskoon. LOK 
päiväkirja 23.7.1904. 
1544 LOK päiväkirja 4.6. (lukee 4.5.1904). 
1545 Lindgren 102-104, 2012; kirkko oli luopunut aviottomien äitien sakkorangaistuksesta ja aviottomien äitien 
julkiripityksestä häpeäpallilla 1864. Keravuori, Miettinen Frigren 2019, 150. 
1546 Oscar ei mainitse esim. äidin polvistumista papin edessä, joka paikoin 1900-l alussa oli vielä käytäntönä.  
1547 Oscar ei mainitse esim. äidin polvistumista papin edessä, joka paikoin 1900-l alussa oli vielä käytäntönä.  
verrattaessa vuoden 1886 kirkkokäsikirjan mukaan äiti joutui olemaan osan kirkotuksesta polvillaan, tunnustamaan 
synnit ja läsnäolijat rukoilivat langenneen syntisen puolesta. Saarimäki 2010, 144. 
1548 LOK päiväkirjat; Myös Kyyhkyisen artikkelissa tuomittiin pelkkä langenneen naisen syylisttämisen, vaan myös 
miestä tulisi rangaista: ”mies kulkee kunniallisena, häntä kirkko ei rankaise, vaikka useinkin tietää hänet syylliseksi.” 
Kyyhkyinen 19.10.1882 No. 3. 
1549 Raijainen 1973, 179. 
1550 Kyyhkyinen 19.2.1880 . 
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ei ole kaukaa haettu.1551 Oscar koki toimivansa rakkaudesta ja äitien parhaaksi. 
Aviottomille äideille ja ulkopuolisille tilanne varmaankin näyttäytyi toisin. Tätä 
näkemysten ristiriitaa kuvastaa hyvin Oscarin päiväkirjan merkintä, jonka mukaan 
porvoolaisen synnytyssairaalan johtaja neiti Lindström pyysi, että Oscar puhuisi 
naimattomille äideille rakkaudella, johon Oscar kertoo vastanneensa suivaantuneena: ”en 
ajattele saatikka puhu äideille rakkaudettomasti”1552 Samantyyppisiä ongelmia Oscarilla 
oli ollut jo sairaalapappiaikana.1553  

Rituaali, jota pappi hallinnoi, antaa hänelle valtaa. Pääoma, jota papilla oli hallussaan, oli 
pitkälti aineetonta ja symbolista. Pääoma riippui luonnollisesti myös siitä, myöntävätkö, 
tuntevatko ja tunnistavatko kentän muut toimijat sen.  Rituaaleja on kuvattu tapahtumiksi, 
joissa maallinen ja hengellinen kohtaavat. Bourdieun mukaan papisto kauppaa 
pelastushyödykkeitä pelaten maallikoiden toiveilla. Kirkotuksen aineetonta merkitystä 
korostaa se, että vaikka synnit tunnustettiin, merkintä kirkonkirjoihin jäi loppuelämän 
ajaksi. Erään kuoleman rajalla käyneen aviottoman äidin tapauksessa Oscar kiitti Jumalaa, 
että tämä oli säästänyt äidin ja lapsen hengen edellisen synnistä huolimatta. Kirkottaessaan 
kyseistä äitiä Oscar ei ollut kuitenkaan lainkaan varma, katuiko äiti vilpittömästi tekoaan. 
Tämän vuoksi Oscar koki, ettei voinut kiittää Jumalaa tästä ”pelastustyöstä” julkisesti 
rukouksessaan.1554  

Oscar oli hyvin tarkka siitä, että ainoastaan tietyt vaaditut kriteerit täyttävät henkilöt saivat 
häneltä synninpäästön. Omissa muistiinpanoissaankin hän korostaa, että hän oli tässä 
suhteessa huomattavasti tarkempi kuin useimmat kollegansa. Oscarin muistiinpanoista käy 
ilmi, että sovitteluprosessissa papilla oli mahdollisuus käyttää valtaa: useissa tapauksissa 
hän kielsi synninpäästön tai viimeisen ehtoollisen henkilöltä, jonka ei kokenut katuvan 
vilpittömästi syntejään. Tällä sanktiolla oli henkisellä tasolla merkitystä toki vain 
sellaiselle henkilölle, joka koki ehtoollisen tärkeäksi ja jakoi saman uskonnollisen 
maailmankatsomuksen ja arvomaailman kuin Oscar. Tosin joillain paikkakunnilla 
kirkottamatta jättäminen rajoitti myös äidin käytännöllisiä oikeuksia: tällaiselta naiselta 
evättiin kummius sekä pääsy ehtoolliselle ja ripille.  Paikallisella tasolla kirkottamatta 
jäänyt äiti saatettiin sulkea yhteisön ulkopuolelle, vaikka muutoin aviottomaan äitiin 
saatettiin yhteisön piirissä suhtautua myös varsin sallivasti etenkin, jos aviottomia lapsia 
oli vain yksi.1555 Vaikka esitänkin kirkottamisen osana vallankäyttöä, haluan kuitenkin 
korostaa, että kirkottamista ei välttämättä koettu negatiivisena vaan toive kirkottamiseen 
saattoi tulla myös aviottomalta äidiltä itseltään.1556 Oscarin päiväkirjojen mukaan yksikään 

 
1551 Lindgren 2012, 44-45, 106-110; Saarimäki 2010, 144. 
1552 LOK Päiväkirja 6.12. 1904. 
1553 LOK Sairaalapastorin päiväkirjat 1895;  1898; 1899. 
1554 LOK Päiväkirja 4.6.1904. 
1555 Saarimäki 2010, 115-117. 
1556 Tähän viittaa Susanna Lindgrenin pro gradu työssään esiinnostamat  1900-luvun alun muistitietokeruun tulokset, 
joissa tosin ei erotella oliko epämiellyttävän kirkotuskokemuksen taustalla avioituneen vai aviottoman äidin kokemukset 
ja aviottomien äitien omat kokemukset puuttuvat keruutiedoista lähes täysin. Lindgren Susanna 4, 39-42, 66-78, 93-96, 
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synnyttänyt äiti ei edes prostituoitujen osastolla kieltäytynyt  kirkottamisesta, vaan 
jokainen halusi ottaa sen vastaan.1557 

Tunnetalouden eli emotionaalisten pääomien vaihdon tarkasteleminen saattaa olla yksi 
tapa päästä käsiksi papin työhön. Ymmärrän Sari Näreen tavoin termin tunnetalous 
toisiinsa liittyvien ihmisten vuorovaikutussuhteista rakentuvana, sosiaalista vaihtoa 
harjoittavana järjestelmänä.1558 Sen rakentuminen edellyttää vähintään kahden henkilön 
jonkintasoista sitoutumista tähän järjestelmään, ja se on kiinteimmillään yleensä perheessä 
tai parisuhteessa mutta ilmenee myös laajemmassa vuorovaikutuksessa. Emotionaaliset 
investoinnit, roolikiinnitykset, hierarkioiden aste, vuorovaikutuksen laatu ja intensiteetti 
luovat tunnetalouden ilmapiirin, joka rakentuu yhteisistä tai erilaisista tarpeista, haluista, 
motiiveista ja päämääristä, jotka puolestaan synnyttävät tunnetalouden piiloon jäävän 
syvärakenteen. Samaa ajatusta myötäilee myös Markkola, joka operoi hoivaavan vallan 
käsitteellä, viitaten sillä valtaan, joka oikeuttaa käyttäjänsä ankariinkin toimenpiteisiin. 
Kyse ei kuitenkaan Markkolan mukaan ole yksisuuntaisesta prosessista vaan 
vuorovaikutuksesta, joka muotoutuu auttajien ja autettavien keskinäisissä kohtaamisissa, 
eksplisiittisten ja implisiittisten neuvotteluiden kautta.1559   

 Myös Pierre Bourdieu tarkastelee tunteisiin sidottua vaihtoa samansuuntaisesti. 
Bourdieun mukaan symbolinen pääoma ilmenee vastavuoroisissa sosiaalisissa suhteissa. 
Tutkimuksessani tunnepääomaa omaava pappi ja sitä kunnioittavat seurakunnan jäsenet 
sitoutuvat yhteiseen arvomaailmaan, jonka perusteella jälkimmäiset tunnustavat 
symbolisen vaihdannan lait ja alistuvat niihin. Bourdieu puhuu vallan, auktoriteetin ja 
karisman sekä joissain tapauksessa pyyteettömän työn synnyttämän kiitollisuudenvelan 
vastapuolelle aiheuttamasta tunnepitoisesta lumoutumisesta, joka muuttuu kiintymyksen ja 
rakkauden tunteeksi anteliaan teon tekijää kohtaan. Bourdieu kutsuu tätä 
tunnustuspääomaksi, joka on yksi symbolisen pääoman muodoista.1560 Erityisen hyvin 
tämä on sovellettavissa seurakunnan keskiössä vaikuttavan papin työhön, jossa 
symboliseen pääomaan liittyy pyyteettömyyden ohessa ”taikavoima”; tuonpuoleisen ja 
jumalallisuuden aspekti. 1561 

Eräänlaisesta tunnetaloudesta kirjoittaa myös Jukka-Pekka Takala artikkelissaan 
Häpoeästä ja moraalitunteesta rikosten sovittelussa, joka käsittelee rikoksien 
sovitteluprosessia. Artikkelissa käsitelty tunteiden vastavuoroisuus - katumus, hyvityksen 
tarjoaminen ja anteeksianto - on siirrettävissä joiltain osin papin työhön ja omaan 
tutkimukseeni. Papin toiminta tapahtui usein kahdenkeskeisissä tilanteissa mutta välillä 
hän toimi sovittelijan roolissa myös avioparin välillä.  Oscarin päiväkirjoista löytyy 

 
110-114; LOK päiväkirjat 1904-1905; Vielä 1800-luvun puolivälissä kirkottamatta jättämistä pidettiin hyvin 
poikkeukselisena. Vainio-Korhonen 2018. 
1557 LOK päiväkirjat. 
1558 Tunteiden sosiologia Näre 1999, 12.-15, 275. 
1559 Markkola 2002, 365. 
1560 Bourdieu 1999, 165-168. 
1561Bourdieun käyttämä termi symbolisen pääoman yhteydessä Bourdieu 1999, 165. 
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lukuisia esimerkkejä tunnetalouden vastavuoroisuudesta papin työssä erityisesti 
langenneita nostettaessa. Päiväkirjat täyttyvät kertomuksista, joissa Oscar pelastaa 
langenneen vaivojaan säästämättä. Henkilö katuu, että on juonut perheelleen tarkoitetut 
rahat tai elänyt synnissä. Hyvitykseksi hän pyrkii muuttamaan elämäntapaansa, tekee 
kääntymyksen ja saa tekonsa anteeksi. Takalan mukaan kyse on pitkälti vaistonvaraisista 
siirroista vuorovaikutuspelissä. Prosessista Takala käyttää termiä katumusrituaali 
ottamatta kantaa siihen, onko katumus aitoa vai ei.1562 Tunnetasolla niin sovittelija, teon 
tehnyt kuin (mahdollisesti) vääryyttä kärsinyt ovat yhdessä alitajuisesti hyväksyneet tavan, 
miten prosessi etenee. Koska pappi on mukana sovittelussa, prosessissa vaadittu 
kääntymys ja uuden elämän aloittaminen tapahtuvat uskonnollisessa viitekehyksessä. 
Tässä pappi toimii eräänlaisena tuomarina, joka myös antaa vääryydentekijälle anteeksi ja 
suo tälle synninpäästön, mikäli tekijä vilpittömästi katuu tekoaan ja kääntyy Jumalan 
puoleen. Pyyteettömältä näyttävästä työstä, jossa Oscar pelastaa tai auttaa 
seurakuntalaista, odotettiin kuitenkin vastalahjaa; velvoitteena avusta pappi odotti 
pelastustyön kohteeltaan aviottomalta äidiltä, prostituoidulta, juopolta tai aviorikkojalta 
kääntymystä, synnintunnustusta ja tapojen parantamista. Nostaessaan juopon merimiehen 
katuojasta, maksaessaan hänen velkansa ja edustaessaan häntä oikeudessa Oscar oletti - 
jättäen sen kenties sanomatta ääneen - miehen parantavansa tapansa ja tekevän 
parannuksen. Ronny Ambjörnsson kuvaa tutkimuksessaan Skötsamme arbetaren 
samantyyppistä prosessia, jossa työväen raittiin ja kunnollisen elämäntavan sekä 
työteliäisyyden eetos nähdään yrityksen ja kirkon patriarkaalisen huolenpidon osin 
tiedostamattomana ja osin tiedostettuna vastasuoritteena.1563  

 

3.3.4. Porvoon päiväkirjat 

Sairaalapastorin päiväkirjaa vastaavaa, mutta vielä sitäkin yksityiskohtaisempaa 
työpäiväkirjaa Oscar kirjoitti toimiessaan Porvoossa kappalaisena vuosina 1901-1914. 
Päiväkirjoissa oli joitain henkilökohtaisia merkintöjä, mutta pääasiassa ne käsittelivät 
työtehtäviä ja seurakuntalaisten asioita. Verrattuna esimerkiksi Oscarin Merimiehen 
Ystäwään kirjoittamiin artikkeleihin tai aiempiin sairaalapastoriajan päiväkirjoihin 
Porvoon seurakuntapastorina kirjoitettujen päiväkirjojen henki on erilainen. Porvoon 
päiväkirjoissa päivän jokainen tapaus, niin avioriita, juopottelu kuin salasuhde, käsitellään 
yksityiskohtaisesti osallisten nimet mainiten toisin kuin sairaalapastorin päiväkirjoissa, 
joihin yleensä tallentuvat vain työtehtävät ja joissa ainoastaan pelastetut  prostituoidut 
sekä  muutamaa muu henkilö mainitaan koko nimellä.1564 Lähtökohtaisesti 

 
1562 Takala 1999 
1563 Yritys oli perustanut alueelle kirkon ja koulun, siksi niistä puhutaan samassa yhteydessä, myös pappi oli näin 
kytköksissä yritykseen ja vastavuoroisuus palkanmaksaja-yritystä kohtaan koski myös häntä. Näiden kytkösten osalta 
ko. tutkimus eroaa omastani, mutta yleisessä vastavuoroisuuden aatteessa vastaavuuksia löytyy. Ambjörnsson 1988, 47-
49, 57. 
1564 Lars Oscar Kjäldströmin Porvoon vuosien päiväkirjat verrattuna esimerkiksi sairaalapastorin päiväkirjoihin 
kuvaavat yksityiskohtaisemmin ja nimellä kenestä seurakuntalaisesta ja millaisesta sielunhoidollisesta tapauksesta oli 
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seurakuntalaisten keskustelut papin kanssa olivat luottamuksellisia eikä se, että pappi 
tallensi ne päiväkirjoihinsa, välttämättä ollut asianosaisten tiedossa.  

Porvoon kappalaisen ajan päiväkirjat tuntuvat monella tapaa hyvin poikkeuksellisilta.1565 
Esimerkiksi aiemmilta Kruunupyyn vuosilta tai myöhemmiltä Inkoon vuosilta, jolloin 
Oscar myös toimi seurakuntapastorina, vastaavia päiväkirjoja ei ole. Päiväkirjoja 
lukiessani pohdin, mihin Oscar on tarvinnut näin seikkaperäistä tietoa. Mikä oli 
päiväkirjojen kirjoittamisen syy? Päiväkirjaa voi pitää ikään kuin kirjanpitona Jumalaa 
varten kirkkoisä Augustinuksen hengessä.1566 Oliko Oscarin kenties tarkoitus tallentaa 
seurakunnan elämää tutkiakseen, mitkä ongelmat nimenomaan Porvoossa nousivat 
pinnalle ja reflektoidakseen uskonnollisen ja siveellisen elämän kehitystä seurakunnassa 
mahdollista piispantarkastusta varten? Koska Oscar Porvoossa toimi samassa 
seurakunnassa samojen ihmisten parissa useamman vuoden ajan, oli seurakuntalaisten 
hengellisen ja muun elämän seuraaminen toki mielekkäämpää kuin jatkuvasti vaihtuvien 
potilaitten tai merimiesten. Samalla päiväkirjaan tallentuivat työssä onnistumiset ja sen 
tuloksellisuus. Syynä tähän saattoi olla se, että mahdollisesti joissain tapauksissa papin 
kirjoittamat -vaikkakin luottamukselliset- muistiinpanot saattaisivat toimia 
todistusaineistona esimerkiksi aviottoman lapsen suhteen. Päiväkirjoista on jälkeenpäin 
leikattu useita sivuja irti. On mahdotonta sanoa, oliko irti leikatuissa lehdissä Oscarin 
omaa elämää vai seurakuntalaisia käsitteleviä merkintöjä. 

Lähden siitä ajatuksesta, että Oscar mittasi työssä onnistumista myös ”pelastettujen 
määrässä”. Tulkitsen, että kääntyneistä prostituoiduista, synnintunnustuksen ja 
kirkotuksen vastaanottaneista aviottomista äideistä ja parannuksen tehneistä 
alkoholisteista tuli ikään kuin aineetonta pääomaa. Vastaava ajatus siitä, että Jumalalle 
voitetut sielut olivat eräänlaista pääomaa, näkyy muun muassa lähetystyössä, jossa 
onnistumisia mitattiin kääntyneiden ja kastettujen määrässä. Nämä kirjattiin tunnollisesti 
ylös, jotta työn tuloksellisuutta saatettiin todentaa ja seurata. Kirjoittaessaan 
päiväkirjoihinsa työstään ja seurakuntalaisistaan Oscar halusi tehdä näkymättömästä 
työstä näkyvää, mutta myös merkitä muistiin ne seurakuntalaiset, joihin hänellä oli ollut 
valtaa tunnetalouden saralla. Oscarin keräämät muistiinpanot seurakuntalaisista, heidän 
avio-ongelmistaan ja niiden sovitteluista, esiaviollisista suhteista, juopoista seurakunnan 
työntekijöistä sekä aviottomien äitien nuhteluista ja parannuksenteoista olivat osa 
tunnetalouden pääoman rakentamista. Auttamalla muita Oscar nosti myös omaa 
asemaansa muiden silmissä.  

 
ollut kyse. Sairaalapapin päiväkirjoihin nimellään nousivat vain ns. erityistapaukset, esimerkiksi kääntyneet 
prostituoidut, mielisairaalassa hoidettavana ollut pappi.  
1565 Verrattuna esim. Rakentajapapin päiväkirjaan, joka on hyvin työkeskeinen, mutta virallisella tasolla ; ns. 
”leipäpappi” Hjeltin varhaisempaan päiväkirja, joka on keskittynyt juhlinnan kuvaukseen pikemminkin kuin työnsä. 
Päiväkirjasta ei käy edes ilmi, että kyse on papista. Ylikangas 1984 22-23, 1984. 
1566 kts. aiheesta myös Ollila 2000, 148. 
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Tulkitsen Oscarin päiväkirjoja Levin ”Aineeton perintö. Manaajapappi ja 
talonpoikaisyhteisö 1600-luvun Italiassa” innoittamana. Verrattaessa esimerkiksi Levin 
manaajapappi Giulio Cesare Chiesaan, oli uuden polven papiston strategia 
samansuuntainen: koska heillä ei ollut varallisuutta ja työ, jota he tekivät köyhien ja 
langenneiden parissa, ei tuottanut aineellista pääomaa, tuli asema luoda muilla keinoin. He 
kokosivat seurakunnan jäsenistä sekä langenneista aineetonta pääomaa vastaavasti kuin 
manaajapappi Chiesa Levin tutkimuksessa.1567  Tulkitsen, että Oscar toimi hieman samaan 
tapaan kuin Giulio Cesare Chiesa, joka jätti pojalleen Giovan Battistalle perinnöksi 
suhdeverkoston ja ”yhteiskunnallisen aseman, jota hän oli kasvattanut selvitellessään 
…kyläyhteisön sisäisiä ristiriitoja”1568 Se, että Oscar tiesi niin paljon seurakuntalaistensa 
yksityisestä, intiimistä elämästä, toi hänelle lisää valtaa. Miten hän sitä käytti tai käyttikö, 
on toinen kysymys. Seurakuntalaisten kohdalla voimme kuitenkin puhua potentiaalisesta 
resurssien verkostosta. 

Oliko Oscarin toiminnan taustalla ajatuksia aineettomien palvelusten ja vastapalvelusten 
verkoston kartuttamisesta? Levi kuvailee aineettoman perinnön liikkuvan ”arvostuksen ja 
suhdetoiminnan näkymättömällä saralla”1569 Pappisperheellä, jonka elämäntyö tapahtui 
henkisellä saralla, myös pääoma, jota kerääntyi, oli pääosin aineetonta. Aineetonta 
pääomaa olivat verkostot sekä palveluksien kautta luotu vastapalvelusten odotus ja 
kiitollisuudenvelka. Vanhempien aineettoman pääoman keinoin luoman arvostetun 
aseman kyläyhteisössä toivottiin heijastuvan vielä seuraavaankin sukupolveen. Ajatus 
siitä, että autetut ja pelastetut köyhät olisivat eräänlaista aineetonta pääomaa, joka 
vahvistaisi auttajan asemaa ja hänen ajamiensa aatteiden päämääriä, saa vahvistusta 
muistitiedon ja kansanperinteen sisältämää ”köyhyyspuhetta”, eräänlaista ”köyhyyden 
aineetonta perintöä”, tutkineen Eija Starkin tutkimuksesta. Tutkimuksessa käy ilmi, miten 
yhteisön sisällä köyhiä auttaneen hyväosaisen maine saattoi kantaa pitkälle, moneen 
sukupolveen. Tällainen hyväntekijä mainittiin muistelmissa ja muistitiedossa usein jopa 
nimellä.1570 Auttamalla saavutti siis merkittävää aineetonta pääomaa, joka saattoi kantaa 
jopa seuraavaan sukupolveen. 

Aineettoman pääoman siirtäminen luonnollisesti toteutuu parhaiten, mikäli jälkipolvi 
jatkaa samassa ammatissa ja samalla paikkakunnalla. Kenties Oscarilla oli Giulio Cesare 
Chiesan tapaan ajatuksena siirtää kokoamansa ja tallentamansa tunnetalouden pääoma 
seuraavalle polvelle? Mikäli Oscarin poika Martin olisi jakanut isänsä jalanjäljissä 
seurakunnan pappina, kuten vanhemmat toivoivat, olisi tämä verkosto ainakin osin 
siirtynyt hänelle ja kiitollisuuden kyllästämistä seurakuntalaisista olisi tullut myös osa 
pojalle siirrettävää aineetonta perintöä. Tutkimukseni muistuttaa monilta osin Levin 

 
1567 Samoin kuin 1600-luvun pappi Italiassa ”köyhien pastorit” kokosivat sosiaalisten suhteiden verkoston sekä 
toimivat yhteisön ja ulkomaailman välittäjänä Levi 1992, 143. 
1568 Levi 1992, 162. 
1569 Levi  1992, 162. 
1570 Stark 2011, 341-342, 346. 
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tutkimusta, jossa tarkastellaan miten Giovan Cesaren luoma merkittävä aineeton 
perintö1571 siirtyi ja lopulta  tuhoutui seuraavan sukupolven, hänen poikansa, Giovan 
Battista Chiesan toimesta. Myös Kjäldströmien toive aineettoman perinnön siirtämisestä 
mureni Martinin ilmoittaessa lopettavansa teologianopintonsa vuonna 1907. Samana 
vuonna päättyi seurakuntalaisten asioita käsittelevien päiväkirjojen kirjoittaminen.  
Vuonna 1914 Kjäldströmit muuttivat pois Porvoosta, eikä Oscar enää pitänyt vastaavaa 
päiväkirjaa uudessa seurakunnassaan.  

 

Tässä luvussa olen osoittanut, miten Oscarin ja Elin pyrkivät siirtämään  uskonnollista 
maailmankuvaa ja heidän aineetonta perintöään pelastustyön ja sivistysprojektin kautta 
merimiehille, siirtolaisille ja langenneille. Olen korostanut konkreettisen auttamistyön 
merkitystä sekä kirjoittanut näkyväksi virallisen työnkuvan ulkopuolelle jäänyttä 
näkymätöntä työtä, joka oli uuden polven papistolla merkittävässä roolissa. 
Merimiespapin ja sairaalapapin työkuvassa oli paljon samaa: seurakunta vaihtui jatkuvasti, 
osan seurakunnan jäsenistä näki vain hetken ajan, laivan viipyessä satamassa tai papin 
istuessa sairaalasängyn ääressä, harvemmin suhde heihin muodostui pitkäaikaiseksi. Se oli 
yksi työn haasteista, koska se teki pitkäjänteisestä sielunhoidosta vaikeaa.1572 
Vastakohtana toimii kappalaisen työ Porvoon seurakunnassa, jossa Oscar pyrki luomaan 
läheisen ja pitkäkestoisen, jopa ylisukupolvisen suhteen seurakuntalaisiinsa.  Pelastustyö 
konkretisoitui kääntyneissä ja pelastetuissa niin, että heidät voitiin ymmärtää eräänlaisena 
aineettomana pääomana. Tämä pelastettujen ja erilaisin tunnesitein pastoriinsa 
kiinnittyneiden ihmisten muodostama seurakunta voitiin ymmärtää paitsi siirrettävissä 
olevana potentiaalisena verkostona, aineettomana perintönä, mutta myös toisen 
todellisuuden näkökulman kautta tarkasteltuna oman pelastustyön toteumana. 

 

4. AINEETTOMAN PERINNÖN SIIRTÄMINEN, JATKUMO JA 
TILINPÄÄTÖS 

 

Viimeisessä luvussa käsittelen otsikon mukaisesti paitsi aineettoman perinnön 
siirtämisprosessia myös eräänlaista tilinpäätöstä, jonka Elin tekee suhteessa 
elämäntyöhönsä ja tavoitteisiinsa. Tarkastelen, miten Elinin ja Oscarin lapset Sylvia, Josef 
ja Martin ottivat vanhempien tarjoaman aineettoman perinnön vastaan ja miten he sitä 
elämässään toteuttivat – mikäli toteuttivat. Tarkastelen Sylvian kohdalla, miten aineeton 
perintö näyttäytyi kutsumuksessa, velvollisuudentunteena sekä toimijuudessa 

 
1571 arvostus ja suhdetoiminta, annettu ja saatu suojelu ja lojaalisuus ja arvostettu asema kyläyhteisössä Levi 1992, 162. 
1572 Oscarin muistiinpanot –ei vuotta-  merimiespapin elämästä, mahdollisesti luonnos Merimiehen Ysträvään 
kirjoitettuihin muisteloihin. 
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uskonnollisen naisen viitekehyksestä käsin. Seuraavaksi, Josefin kohdalla, ajatuksenani on 
hänen elämänkaarensa kautta osoittaa, miten aineellinen perintö voidaan laajemmin 
ymmärtää hyväosaisuutena, joka kannattelee myös suvun mustaa lammasta. Josefin ja 
Elinin sairastumisen kohdalla tarkastelen aineettoman perinnön synkempää puolta, sitä, 
miten se ymmärrettiin asteittain kasautuvana degeneroitumisena ja miten Elin koki 
periyttävänsä lapsilleen myös suvussaan piilevät mielen sairaudet. Viimeisenä, Martinin 
elämänkerran analyysissani, tarkastelen, kuinka Elin pyrki siirtämään ja jatkamaan 
itselleen tärkeäksi kokemaansa uskonnollisuuden aineetonta perintöä seuraaville polville, 
lapsenlapsilleen, osin kuvitteellisen kertomuksen kautta.  

 

4.1. USKONNOLLINEN NAINEN JA TOIMIJUUS: TYTÄR SYLVIA 

4.1.1. Kaksi esitelmää ja kutsumus 

Elinin ja Oscarin perhearkistosta löytyi kaksi säilytettyä Elinin kirjoittamaa ja pitämää 
esitelmää ”En kristen i hemmet” ja ”Hvad är ett rätt Missionssinne?” Molemmat 
valottavat niitä teemoja, joita Elin sekä hänen tyttärensä uskovaisina naisina pitivät 
tärkeinä –epäilemättä ne oli myös siksi aikoinaan talletettu. Ne toimivat pohjustuksena 
myös tähän Sylviasta kertovaan lukuun. Ensimmäisen esitelmän Elin piti 1900-luvun 
alussa KFUK:n konferenssissa.1573 Esitelmän loppuun Elin oli kirjoittanut kysymyksiä 
keskustelun alustukseksi. Esitelmässä tarkastellaan kristillisen naisen roolia, 
velvollisuuksia ja toimintamahdollisuuksia äitinä, tyttärenä, sisarena ja lähimmäisenä.ja 
pohditaan, miten kukin voi omassa roolissaan ylläpitää kodin kristillistä henkeä.  
Esitelmässään Elin jakaa naisten roolin kahtia: 1) vaimo, äiti ja taloudenhoitaja 2) dottern, 
systern, tjenarinnan. Nämä ryhmät ovat selkeässä hierarkisessa suhteessa toisiinsa. Näistä 
ensimmäinen on toiseen ryhmään nähden ns. hallitsevassa roolissa: vaimo tyttären 
yläpuolella, äiti sisaren ja taloudenhoitaja palvelustytön. Vaikka Elin oli asetellut naiset 
kahteen ryhmään, painottaa hän esitelmässään, että tehtävissään Jumalan valtakunnan 
hyväksi he ovat kaikki samalla viivalla. Jokainen kristitty voi harjoittaa kodin seinien 
sisässä lähetystyötä; jokaisella on roolinsa mukainen velvollisuus toimia ”kristittynä 
kotona”. Naisella, kodin hengettärellä oli suuri velvollisuus luoda kotiin oikea kristillinen 
henki ja siirtää tätä aineetonta perintöä eteenpäin. Naimattomat naiset: tyttäret, sisaret ja 
palvelijat eivät ole ”på intet sätt af mindre värde och betydelse i familjelifvet”.1574 Myös 
kotona he voivat harjoittaa lähetyshengen mukaista lähetystyötä niille perheenjäsenille, 
jotka eivät vielä Jumalaa tunne. Tämä on toisen ryhmän tärkein tehtävä, ja sitä myös 
uskova palvelusväki voi toteuttaa perheen sisällä.  

Esitelmän toisena teemana käsitellään sitä, miten yhdistää uskonelämä ja oma rooli 
perheessä sekä sitä, mitä vaikeuksia ja ristiriitoja se saattaa tuoda mukanaan. Elin 

 
1573 Ei päiväystä, vain merkintä KFUK’s konferens. 
1574 ”eivät ole millään tavoin merkitykseltään vähäisempiä perheen elämässä” 
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varoittaa, että monelle avioituneelle naiselle kodista muodostuu helposti se ainut pieni 
maailma, johon liittyvät velvollisuudet ajavat yhteiskunnallisten velvollisuuksien ohi. 
Toisaalta Elin näkee vaarana myös sen, että koti jää toissijaiseksi muiden kristillisten 
rientojen tähden. Mitä ilmeisemmin tämä oli Elinille varsin omakohtainen kokemus, mihin 
hän muistelmissaankin viittaa.1575 Esitelmän lopusta Elin yliviivannut keskustelunavauksia 
kuten ”Mitä esikuvia Raamatussa?”, ”Onko helpompaa myötä- vai vastoinkäymisissä?”, 
mutta jättänyt kysymyksen: ”Mikä on vaikein haaste kristitylle kotielämälle?” 

Elin kirjoittaa kristillisyydestä samaan henkeen kuin esimerkiksi suomen kielestä, 
suomenmielisyydestä tai kansallistunteesta tuohon aikaan kirjoitettiin. Kristillisyydenkin 
ytimen -vastaavasti kuin kansalaisuudenkin- käsitettiin olevan ja rakentuvan kotona. 
Erityisesti äitien ja naisten tehtävänä oli vaalia sitä kodin seinien sisällä. Siinä missä 
ydinperhe nähtiin kansakunnan perusyksikkönä, kristillinen perhe nähtiin koko 
kristikunnan ytimenä. Kotona kasvatettiin kristillinen perhe ja naisten tehtävä oli periyttää 
kristillinen aatemaailma ja aineeton perintö lapsille –ja myös palveluskunnalle. Toisen 
esitelmän otsikon termi ”Missionssinne” voisi suomentaa lähetyshengeksi. Elin on pitänyt 
esitelmän KFUK:n kokouksessa 27.11.1904, vuosia ennen kuin tytär Sylvia lähti 
lähetystyöhön. Esityksen teema on ulko- ja sisälähetystyössä ja siinä, miten nainen voi 
ylläpitää, kehittää levittää ja siirtää omaa lähetyshenkeään. Esitelmässään Elin jakaa 
lähetystyön konkreettiseen varainkeruuseen ja työn tukemiseen, mutta tärkeimpänä hän 
kuitenkin on kuitenkin pitää aineetonta tukea, aitoa lähetyshenkeä.1576  Lähetysjuhlilla 
väkeä on paljon, mutta arjessa arjessa hänen mukaansa lähetystyön eteen tehdään liian 
vähän. Oikea lähetyshenki on sisäsyntyistä poltetta, jota täytyy ruokkia, jotta se palaa 
täydellä roihulla. Elinin esitelmä on selkeästi allianssimyönteinen: siinä korostettaan, että 
todellista lähetyshenkeä ilmentää avarasydämisyys ja avaramielisyys. Elinin mielestä on 
tärkeää tukea ja ymmärtää kaikenlaista eri lähetystä, ei vain ”omaa”. Teemana 
molemmissa esitelmissä on nainen. Naisten tuli kristillisessä hengessä ulottaa 
kiinnostuksen kohteensa myös kodin ulkopuolelle ja levittää sanomaa laajempaan 
tietoisuuteen.  Vaikka toiminta lähti kodin sisältä, tuli koko yhteiskunta, koko maailma oli 
ymmärtää ”kodiksi”, jonka piirissä nainen, oli hän sitten naimisissa tai naimaton, saattoi 
toimia.1577 Elinin käsitys naisen roolista avioliitossa ei vastannut perinteistä kristillisen 
teologian mukaista oppia, jossa yhdistystyö nähtiin uhkana perheenemännän 
kutsumukselle, vaan noudattelee liberaalimpaa yhdenvertaisuuden teologiaa.1578 

Sylvia oli Kjäldströmin tyttäristä lahjakkain ja sukunsa ensimmäinen naisylioppilas. 
(LIITE 43) Kirjeessään miehelleen Elin kuvailee Sylvian olevan sydämeltään avoin 
taivaallisille asioille.     Muutoin hän kuvailee Sylvian olevan tytöksi hieman vääränlainen.  

 
1575 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919. 
1576 Elin kertoo että hänellä on oma säästölipas lähetystyötä varten, johon hän laittaa rahaa sekä hän tukee aatetta 
tilaamalla lähetyslehtiä. Hvad är ett rätt missionsinne, Esitelmä.  
1577 Naisen yhteiskunnallisesta äitiydestä Annola 2011, 18, 250. 
1578 Räisänen 1995, 102, 109, 113. 
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”Hon är rask och duktigt i hvad som gäller yttre praktiska sysselsättningar... men ytterligt 
oordentlig och lat i handarbeten  och allt sådant arbete som borde höra en flicka till.. 
omhjertad, klok och djuptänkande för övrigt”1579 Sylvia oli toiselta nimeltään Maria. 
Ilmeisesti Elin arvosti naisessa tehokasta Marttaa enemmän Mariaa, johon liittyy käsite 
”Mariasinne”, josta hän tytärtäänkin muistuttaa. ”Gud Välsigne Dig min egen lilla Maria, 
och hjelpe dig att få det rätta Mariasinnet som du läst om Mariorna i Bibeln”1580  
Kjäldströmin perheessä oli useita tyttäriä, ja heidän kouluttautumisensa oli tärkeää, jotta 
he saattaisivat elättää itsensä.1581 Ylioppilaaksi kirjoitettuaan Sylvia lähti opiskelemaan 
diakonissaksi vuonna 1908. Sylvian pikkusisaren jäädessä naimattomana kotiin Sylvia 
kirjoittaa seuraavasti: ”Pikkusisko se siellä kotona kovasti häärää. Se on hänen paikkansa 
olla isän ja äidin vanhuuden päivien ilo.”1582 Kirjeestä kuvastuu ne vaihtoehdot, jotka 
Sylviallakin oli tarjolla: jäädä vanhanapiikana kotiin vanhempien seuralaiseksi kuten 
Anni-täti aiemmassa sukupolvessa tai hankkia itselleen ammatti.1583 Kouluttauduttuaan 
Sylvialla olisi mahdollisuus itse elättää itsensä, mikä lisäisi myös vapautta ja 
riippumattomuutta vanhemmista niin henkisesti kuin taloudellisesti. Perheen nuorempi 
tytär Ruth kirjoitti ylioppilaaksi, lähti opiskelemaan puutarha-alaa, mutta joutui äidin 
sairastuttua keskeyttämään opintonsa ja palaamaan kotiin Oscarin avuksi hoitamaan 
pappilaa. Perheen pojat saattoivat puolestaan jatkaa opintojaan keskeytyksettä.  

Diakonissalaitos ja Kjäldströmit olivat monin verkostoin kytköksissä toisiinsa. Nuorena 
teologianopiskelijana Oscar oli käynyt Diakonissalaitoksella Raamatunselitystunnilla sen 
silloisen johtajan Råberghin kotona Elinin kanssa. Myöhempi johtaja Carl Gustav Olson 
puolisoineen oli myös Kjäldströmien perhetuttu sekä he toimivat heidän kanssaan 
KFUK:n piirissä. Ennen avioitumistaan Elin oli ollut kiinnostunut diakoniatyöstä. 
Kiinnostuksen oli herättänyt hänen veljeään hoitanut sisar Emilie1584 sekä vierailut 
Diakonissalaitoksella. Sairaalan johtajatar Lina Snellman oli Elinin hyvä ystävätär ja 
Diakonisssalaitoksen johtaja pastori Palmroth oli toiminut Hullissa merimiespastorina 
Oscarin jälkeen. Vanhemmilla selkeitä toiveita oli Sylvian uravalinnan suhteen, samoin 
kuin Martin-veljen, josta toivottiin pappia, isän työn jatkajaa. Kenties tähän viitaten 
Sylvian eno kirjoittikin Sylvialle tämän ylioppilaaksi tulon jälkeen paljon puhuvasti 
toivovansa, että Sylvia jatkaisi opintoja ja valitsisi alan, joka häntä itseään kiinnostaa.1585 

 
1579 ”Hänhän on sydämellinen, älykäs ja syvällisesti ajatteleva. Hän on toimelias ja reipas, mutta täysin 
epäkäytännöllinen, mitä tulee naisille sopiviin arkiaskareisiin.” Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 9.7. 1897. 
1580 ”Jumala siunatkoon sinua minun oma pikku Mariani ja auta sinua löytämään oikea sta olet lukenut Raamatun 
mArioiden yhteydessä.”Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 1.8.1902. 
1581 Naimattomien tyttärien toimeentulosta oltiin perheessä kuitenkin huolissaan enemmän kuin poikien, Oscar 
kirjoittaa myös laittavansa rahaa syrjään tyttärilleen, pojathan ovat töissä Oscar Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 
28.11.1911. 
1582 Sylvia Kjäldström Josef Kjäldströmile 1.6.1916. 
1583 Ilmeisesti Kjäldströmin perheen ajatusmaailmassa oli kaikuja von Rehausenin suvun perinteestä, että mikäli 
mahdollisuus siihen on, naimaton nainen elää vanhempiensa kotona eikä tämän tarvitse käydä töissä. Ajatus siitä, että 
tämä olisi muuttanut omilleen, ei ollut vaihtoehto. 
1584 Tähän Elin piti myös yhteyttä tämän kuolemaan saakka Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 17.12.1910; 
kyseessä todennäköisesti Emelie Rissanen , joka vihitty 1881 sisareksi, Paasikoski 42, 2017 
1585 Ludvig von Rehausen Sylvia Kjäldströmille 2.9.1908; kursivointi oma. 
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Siinä, missä Elinin uskonnollisuus oli kapinaa vanhempien ennalta suunnittelemaa 
elämäntapaa vastaan, olivat Sylvian uskonnollisuus ja elämänvalinnat vanhempien 
toiveiden mukaisia. Oscar kirjoittaa Sylvialle viitaten tämän uravalintaan: ”Huru godt är 
det icke för faderns- och modernshjertat att hellst på någon punkt i sitt uppfostransarbete 
se ljus.”1586 Naisen kouluttautumisen tuli tapahtua jonkin ylevämmän kutsumuksen 
vauhdittamana, ei hänen oman kunnianhimonsa tähden.1587 Toisia palvelevan diakonissan 
ammatti olikin ilmeisesti vanhempien toive ja istutettu Sylvian ajatusmaailmaan jo 
lapsuudesta. Arthur Palmrothin kirjoittamassa hyväksymiskirjeessä Diakonissalaitokselle 
viitataan  sairaanhoitajan ammatin olleen jo Sylvian lapsuudenhaave ”Meille on suuri ilo 
nähdä, että joku pysyy lapsuutensa ihanteelle uskollisena, sillä onhan se ollut tietääkseni 
Teidän lapsuutenne unelma, että tulisitte sisareksi”.1588 Sylvian valintaan ryhtyä 
diakonissaksi vaikutti kuitenkin hänen oman kirjeensä mukaan henkilökohtainen 
kutsumuskokemus kotona Porvoon pappilassa vuonna 1907. Tosin tällainen 
kutsumiskokemus oli edellytys diakonissaksi ryhtymiselle ja sellainen tuli kirjoittaa myös 
hakemukseen, mikäli kutsumiskokemusta ei ollut, katsottiin se syyksi jättää hakija 
valitsematta.1589 Monet Sylvian ystävistä spekuloivatkin Sylvian selän takana, oliko 
valinnassa kyse vanhempien vai Sylvian toiveesta.1590 Kyseessä oli kuitenkin ilmeisen aito 
kokemus, sillä toisessa varhaisemmassa kirjeessään veljelleen Josefille Sylvia kirjoitti 
tapahtuneesta, miten hän oli löytänyt sekavan nuoren miehen kirkosta ja vienyt tämän 
kotipappilaan rauhoittumaan.  ”Tuota miestä yksin hoidellessani tulin ajatelleeksi, että 
ehkä sentään kelpaisin diakonissaksi ja päätin, että ainakin koettaisin niin pian kuin olen 
saanut ylioppilaslakin, tulla siksi.”1591 Toisaalta toisessa kirjeessään veljelleen hän 
kirjoittaa ”Me lapset emme voi juuri osoittaa rakkautta vanhempiamme kohtaan muulla 
tavoin kuin täyttämällä heidän toiveensa”1592 Pappisperheen lapsilta odotettiin paljon 
paitsi vanhempien, myös seurakunnan taholta. Elinin ystävättären Hanna Frosterus-
Segerstråhlen tytär kuvailee hyvin samankaltaista lapsuuttaan Porvoossa ”asiaa ei 
parantanut se, että kristillisten perheiden lapsia valittiin esikuviksi, joiden kaltaisuutta oli 
syytä tavoitella: paremmaksi oli aina pyrittävä, harvoin oli hyvä sellaisena kuin oli.”1593 

 
1586  ”Äidin- ja isänsydämissä, tuntuu hyvältä, että heidän kasvatustyösä edes jossain nähneen valoa” Oscar Kjäldström 
Sylvia Kjäldströmille 28.11.1911. 
1587 Ollila 1997, 123. 
1588 Meille on suuri ilo nähdä, että joku pysyy lapsuutensa ihanteelle uskollisena, sillä onhan se ollut tietääkseni 
Teidän lapsuutenne unelma, että tulisitte sisareksi. Artur Palmroth Sylvia Kjäldströmille 15.7.1908 
1589 Paaskosken mukaan diakonissan avainkäsite oli kutsumus, se oli saatu ilmoituksena Jumalalta ja sen perusteella 
omia ratkaisuja tehtiin. Paaskoski 2017, 47. 
1590 Sylvia kertoo kuullensa, miten ystävätä Arvi Tapper kertoo pettyneensä Sylvian suhteen tämän lähtiessä 
opiskelemaan Diakonissalaitokselle ja epäilevänsä, että Sylvia oli valintansa tehnyt vanhempien pakotuksesta. Sylvia 
Kjäldström Elin Kjäldströmille 12.3. 1909. 
1591  Sylvia Kjäldström Josef Kjäldströmille 10.9.1907. 
1592 Sylvia Kjäldström Josef Kjäldströmille 19.9.1907. 
1593 Solveig von Schoultz kuvailee lapsuuttaan, jota vietti Kjäldströmien lasten kanssa Porvoossa. Molempien 
uskovaisten perheiden lapsilla samankaltaisia tuntoja. von Schoulz 1981, 187. 



278 
 

Samoin papin poika Torsten Storgård kuvailee, miten vaikeaa oli elää isän asettamien 
vaatimusten mukaisesti. 1594 

Diakonissaksi ryhdyttyään Sylvia koki velvollisuudekseen kieltäytyä maallisista 
huveista.1595 Hän koki vanhan ystäväpiirinsä liian riehakkaaksi ja maalliseksi ja kertoo 
tunteneensa olonsa epämukavaksi heidän joukossaan. Erästä tapaamista ystävien kanssa 
hän kuvailee: ”Olihan siellä tavallaan hauskaa, mutta minua piinasi niin kovasti heidän 
äänekäs naurunsa, ihan se korvia vihloi.  … siihenhän en enää ole tottunut tässä 
hiljaisessa laitoksessa. Heidän mielestään olin muuttunut niin kovin hiljaiseksi ja 
muutenkin toisenlaiseksi.   Eivät taida entiset toverini minua oikein ymmärtää, he joko 
säälivät minua tai kutkuttavat itserakkauttani puhumalla siitä suuresta uhrauksesta, jonka 
olen tehnyt.”1596 Kirjeidensä perusteella ainoana todellisena uhrauksena Sylvia koki 
kuitenkin vain sen, ettei diakonissana voinut enää käyttää ylioppilaslakkia.  

Sylvian valinta ei vastannut tovereiden silmissä aikakauden modernille naiselle asetettuja 
ihanteita.  Uskonnolliset naiset nähtiin tuolloin -ja nähdään monesti yhä- ”vääränlaisina 
toisina”1597, sillä heidän pyrkimyksenään ei ole ollut murtaa tai muuttaa vallitsevaa 
järjestystä, vaan pikemminkin säilyttää sitä. Sylvia kirjoittaa kuulleensa, että toverit 
ajattelivat Sylvian olevan alistettu, joskaan tämä ei itse sitä sisäistämänsä arvomaailman 
tähden tiedostanut. Tässä ajattelussa on yhtymäkohtia monissa nykytutkimuksessakin 
näkyviin ennakko-olettamuksiin. Tutkimuksissa uskonnollisia naisia tarkastellaan monesti 
ikään kuin he kärsisivät ”väärän tietoisuuden”1598 harhasta. Sylvia ei kuitenkaan itse 
kokenut näin. Eletty uskonnollisuus pohjautuu vahvasti myös näkymättömään, 
tutkimushenkilöilleni kaiken taustalla vaikuttavaan toinen todellisuuden käsitteeseen.1599 

Ymmärrän käsitteen Pirjo Markkolan tapaan. Hän määrittelee uskonnon ajatteluna, johon 
sisältyy oletus ”toisesta todellisuudesta”, joka motivoi, palkitsi ja josta haettiin vastauksia 
sekä pyydettiin apua hädän tullen.1600 Tutkimushenkilöilleni se oli maailma, joka vaikutti 
myös tässä todellisuudessa. 

Diakonissaksi hakeutui ”paremman perheen” tyttöjä. Diakonissayhteisöä kuvataan Sylvian 
kirjeissä1601 perheeksi ja diakonissoja toistensa sisariksi. Samankaltaisia yhteisöjä 
muodostui kansakouluopettajien seminaarista, naistaiteilijoiden ”sisaruspiirissä” tai 
aiemmin Kurjien kappelin parissa työskennelleiden ”uskonsisarusten” keskuudessa. 
Vastaavasti kuin Elinin aikoinaan kääntymyskokemuksensa jälkeen, täytyi Sylviankin 

 
1594 Viittaus Storgårdin muistiinpanoihin. Karlsson/ storgårds 2009, 7 
1595 Äidin kirjeessä viitataan tyttären kirjeeseen. Ja lohdutetaan, että joku päivä he (Sylvian ystävät) huomaavat 
olevansa niitä, jotka joutuvat tekemään uhrauksia eikä Sylvia huveista kieltäytyessään. Elin Kjäldström Sylvia 
Kjäldströmille 16.3.1909. 
1596 Sylvia Kjäldström Elsie Kjäldströmile 12.3.1909. 
1597 Vuola 2002, 34. 
1598 Marxististen teoreettikkojen käyttämä ilmaus, ideologiasta, tavoista tai käytännöistä, jotka pohjautuvat syvästi 
sisäistettyyn ideologiaan. ”Väärä tietoisuus” viittaa siihen, että valtaapitävät saavat alistamisen näyttämään 
luonnolliselta, niin, etteivät alistetut edes itse tätä tiedosta. Eriksen 2004, 214. 
1599 mm. Markkola 2002, 16; Lund 2008, 50-52. 
1600 Markkola 2002, 17. 
1601 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 21.2.1909. 
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luopua diakonissalupauksen jälkeen ”entisestä elämästään.” Diakonissaksi opiskelevilta 
naisilta edellytettiin naimattomuutta eikä heillä saanut olla avioitumisaikomuksia.1602 
Valitessaan diakonissan työn Sylvia tuli samalla päättäneeksi, ettei koskaan avioituisi.1603 
Naimattomuus ei ollut pelkästään valinta: sopivaa kosijaa ei myöskään ollut ilmaantunut 
ja nuoruuden ihastus erääseen taiteilijaan oli päättynyt.1604 

Konkreettisesti diakonissaksi ryhtyminen merkitsi muuttoa pois kodista 
diakonissalaitokselle ja sopeutumista sen tiukkaan päiväjärjestykseen ja kuriin. 
Itsenäistyminen kodista ja vanhemmista oli osin raskasta.1605 Mentaalisesti diakonissana 
toimiminen edellytti myös tietynlaista olemusta, jota Sylviakin kirjeiden perusteella 
havitteli. Palaute oli ristiriitaista: opettaja kehui häntä halukkaaksi, mutta toisessa 
lauseessa hieman laiskaksi   --hieman samassa hengessä kuin äiti oli häntä aiemmin 
kuvaillut. Sylvia itse tuskaili olevansa yhtäältä liian lapsellinen, toisaalta ylioppilaana 
monen sisaren mielestä liian oppinut työhön.1606 Pastori Palmroth varoitti 
hyväksymiskirjeessään tulevaa diakonissaa, ettei ”sisarellinen” yhteisöelämä ei olisi aina 
auvoista. Henki ei olisi välttämättä kannustava, vaan jotkut kylväisivät tyytymättömyyttä 
ja vastahakoisuutta. Hän kuvailee, miten itsensä uhraaminen ei diakonissan työssä olisi 
aina olisi helppoa: ”joskus huomaa tulleensa pahemmaksi, vaikka toivoisi tulevansa 
paremmaksi”. Pastori päättää kirjeen sisar Elin Sohlmanin sanoihin: ”…elämä meillä 
(Diakonissalaitoksessa) on taistelua etupäässä omaa itseä vastaan.”1607 Sylvian 
opiskeluaika Diakonissalaitoksella olisi jo oman tutkimuksensa aihe. Etäisesti diakonissan 
rooli, antautuminen työhön, kutsumus ja ajatus naimattomuudesta muistuttaa entisajan 
nunnaluostaria.1608 (LIITE 44) 

Toisin kuin Elin aikoinaan, Sylvia oli saanut jonkin verran harjoitusta myös käytännön 
kotitöihin.1609 Ilmeisesti kuitenkaan ei tarpeeksi, sillä häntä pidettiin muita opiskelijoita 
pitempään ensin keittiö- ja ruokasalityössä ja sitten liinavaateosastolla. Sylvia koki 
diakonissaopinnoissaan tulevansa jatkuvasti syrjäytetyksi: hän joutui tekemään tylsiä 
rutiinitöitä hoitotyöhön perehtymisen sijaan. Ilmeisesti Sylvia joutui nuoren ikänsä takia 
odottamaan muita pidempään ja pääsi viimeisenä harjoittelemaan osastotyöhön.1610 
Mahdollisesti häntä ei ylioppilastutkinnon vuoksi pidetty tarpeeksi käytännönläheisenä.  

 
1602 Paasikoski 2017, 44. 
1603 Sylvia mainitsee vanhemmilleen kirjeessä ”I Finland saknade jag aldrig ett eget hem.”Sylvia Kjäldström Elin 
Kjäldströmille 23.2.1919. 
1604 Ilmeisesti joku ihailija/ihastuksen kohde Sylvialla oli ollut, mutta Sylvian mukaan miehelle (josta tuli taiteilija), 
hän olisi ollut liian arkipäiväinen ” …niin voit ymmärtää, ettei niin epätaiteellinen kuin minä voi kelvata hänelle, sen 
sanoo yksinkertaisinkin järki.” Sylvia Kjäldström Martin tai Josef Kjäldströmille 1.5.1907. 
1605Diakonissaopintojen alkuvaiheessa Sylvia kaipailee kirjeissään kotiin ja maalailee idyllisiä kuvia pappilan arjesta. 
Sylvia Kjäldström Elsie Kjäldströmille 12.3.1909. 
1606 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 22.1.1909. 
1607 Arthur Palmroth Sylvia Kjjälströmille 15.7.1908. 
1608 Paaskoski 2017, 39; Kutsumuksesta Annola 2011, 141-146 
1609 Elin Kjälström Sylvia Kjäldströmille 1.10.1908. 
1610 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 22.1.1909; 19.2. 1909. 
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Syynä saattoi olla myös jonkinlainen nöyryysharjoitus, koettelu, oliko Sylvian vakaumus 
riittävän luja jatkamaan opinnoissa.  

 

4.1.2. Uusi kutsumus: naislähetiksi Kiinaan 

Elin oli ollut kiinnostunut lähetystyöstä jo 1880-luvulla Hullissa,  jolloin hän oli tavannut 
lähetystyön pioneerin, Kiinassa vaikuttaneen Hudson Taylorin.1611 Elin järjesti 
säännöllisesti lähetysmyyjäisiä Porvoossa keräten rahaa lähetystyön hyväksi ja kutsui 
lähetystyöntekijöitä Porvooseen vierailulle kertomaan työstään.1612 Vuonna 1904 hän oli 
pitänyt lähetystyöstä esitelmän Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen kokouksessa ja 
kirjoittanut tutkielman Mary Moffatista, lähetyssaarnaajan tyttärestä ja lähetyssaarnaaja 
David Livingstonen vaimosta. Ajatusta lähetystyöstä pohjustettiin Sylvialle vähitellen: 
vuonna 1908 Elin kirjoitti Sylvialle lukeneensa ompeluseurassa lähettirouvan kertomusta 
Kiinasta.1613 Seuraavana vuonna Elin ehdotti Sylvialle lähetystyötä Kiinassa ja  kirjoittaen 
vihjaavasti, miten tärkeää olisi saada nuoria naisia lähetystyöhön.1614 Mahdollisesti  
lähetystyötä silmälläpitäen Sylvia oli alkanut opiskella englantia jo vuonna 1910, ja 
kesälomalla Elin antoi Sylvialle englannin lisätunteja.1615 Myös KFUK toimi aktiivisesti 
lähetystyön hyväksi.1616 Elin otti Sylvian mukaansa vuoden 1912 Missionärs fest- 
tapahtumaan, jossa Sylvian innostus lähetystyöhön lopullisesti heräsi. Tämä vanhempien 
harjoittama ”ohjailu” ei ollut mitenkään poikkeuksellista, vaan vanhempien merkitys 
näkyy myös usean muun lähetin uravalinnassa.1617 Kun Sylvia lopulta otti itse aiheen 
puheeksi kirjeessään, kannatti äiti hakemista lähetyskouluun, jossa Sylvia opiskeli vuodet 
1913-1915. Koulu oli ilmainen, mutta asuminen täysihoidossa koululla maksoi 600 mk 
vuodessa. Elin kirjoitti Sylvialle: ”offra vi gerna de tusen markorna för den outsägliga 
glädjen att få sända barn ut på missionsfältet”.1618 Vanhemmat antoivat siis mielellään 
rahaa, kunhan se kohdistui oikeaan päämäärään. Kuvaavaa on, että muutamaa vuotta 
aiemmin vanhemmat lopettivat Martinin rahallisen tukemisen tämän päättäessä lopettaa 
teologianopintonsa. 

 
1611 Elin tavannut hänet ystäväperhe Priestmanien luona, joten kohtaaminen on olut epävirallisempi. 
1612 mm. Lyyli Kivivaara (lähetyskoulun johtaja) vieraili Porvoossa, KFUK järjesti missiondag- tapahtuman sekä  
hankki lähetyskirjallisuuutta, Helmi Heikinheimon kirjoituksia 16.9.1911. 
 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmillle 24.3.1913; 5.4.1913; 25.4.1913. 
1613 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 1.10.1908. 
1614 Vuonna 1909 Elin heittää kirjeessään ajatuksen ilmaan, että ehkäpä Sylvia voisi lähteä lähetystyöhön Elin 
Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 20.6.1909; 17.12.1910. 
1615 Englannintaito oli eräs lähetin vaade Jalagin 2007, 81; Huolimatta siitä, että Sylvia oli syntynyt Hullissa 
Englannissa, oli hän vasta muutaman vuoden ikäinen perheen muuttaessa sieltä pois, joten hänen englannin kielitaitonsa 
oli pääosin kotimaassa hankittu. Ennestään Sylvia puhui äidinkielenään ruotsia, hän oli käynyt suomalaisen koulun, 
ranskaa ja saksaa. Oscar Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 15.11.1910. 
1616 Kena 2000, 112; Antikainen 2006, 67-69. 
1617 Lund 2008, 187-190. 
1618 ”uhraamme mielellän tuhansia markkoja siitä ilosta, että saamme lähettää lapsemme lähetyskentälle.” Elin 
Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 7.6.1912. 
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Kirjeessään vanhemmilleen vuonna 1915 Sylvia kirjoittaa Jumalan kutsuneen häntä 
lähetystyöhön Kiinaan. Uranvaihdon taustalla saattoi olla myös toive mielenkiintoisista ja 
mahdollisesti monipuolisimmista työtehtävistä kuin mitä diakonissalle kotimaassa olisi 
tarjolla.  Kimmokkeena saattoi toimia myös seikkailunhalu ja vanhempien aiempi 
työskentely merimiespappiperheenä. Taustalla vaikutti myös Elinin esitelmistä ja muun 
muassa Diakonissalaitokselta tuttu ajatus siitä, että naisen oikea työala on uhrautuminen 
toisten puolesta.1619 Vielä vuonna 1913 Elin oli kannattanut Kiinaan lähtöä, mutta 
tilanteen muuttuessa siellä rauhattomammaksi vanhemmat, vastustelivat Sylvian lähtöä. 
He vetosivat työn vaarallisuuteen ja muistuttivat, että Jumalalle sisälähetystyö on yhtä 
arvokasta kuin ulkolähetystyö.1620 Kirjeessään kotiväelle Sylvia kirjoitti, ettei lähetin ura 
ollut hänelle valinta, vaan Jumalan tahto.1621 Useimmat lähettinaiset perustelivat 
uravalintaansa nimenomaan Jumalan antamana kutsumuksena.1622 Sylvian vedotessa 
korkeimman johdatukseen vanhempien oli vaikea estellä tyttärensä lähtöä. Sylvian lähtö 
lähetystyöhön koettiin uhrauksena perheen sisällä. Sylvian pikkusisar Ruth kirjoittaa: 
”Kuitenkin tunsin samalla sanomatonta iloa siitä, että saan uhrata sinut sisareni ainoan. 
Tunnen, että siinä on jotain suurta. Kiitän Jumalaa siitä, että hän on herättänyt sinussa 
halun lähetystyöhön”1623. Epäitsekäs uhraaminen nähtiin sulautumisena johonkin itseä 
suurempaan ja todellinen palkinto siitä odotti toisessa todellisuudessa.1624 Lähtö 
vieraaseen maahan ja keskelle vierasta kulttuuria yksinäisenä naisena oli rohkea teko. 
Lähtiessään lähetystyöhön Sylvia valitsi sen koko loppuelämän kattavaksi 
elämäntehtäväkseen, toisin kuin esimerkiksi merimieslähetystyöhön lähteneet 
vanhempansa, jotka suhtautuivat alusta alkaen vuosiin Hullissa vain yhtenä ajanjaksona 
elämässään. 

Lähettien tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin ”autuuden omistamista”, jolla tarkoitettiin 
sekä uskossa olemista että aitoa kutsumusta.1625 Kutsumusta pidettiin jopa niin tärkeänä, 
että mahdollisia muita puutteita kuten heikkoa terveydentilaa tai kielitaidon 
riittämättömyyttä saatettiin katsoa läpi sormien.1626 Aloittaessaan opinnot Suomen 
Lähetysseuran koulussa vuonna 1913 Sylvia edusti ihanteellista lähettinaista: hän oli 
ylioppilas ja hänellä oli valmiiksi sairaanhoitajan koulutus, hän oli uskossa sekä koki 
vahvaa kutsumusta lähetystyöhön. Lisäksi hänen perhetaustansa oli oikeanlainen.1627 
Väkeväisen tutkimuksen mukaan suurin osa naisläheteistä oli melko korkeasta 

 
1619 Kjäldström Elin esitelmäkokonaisuus; Leskelä-Kärki 2006, 348; Paaskoski 2017, 46-47. 
1620 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 11.7. 1912; 28.8.1912. 
1621 Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 22.11.1915; 25.12 1915; Annola kirjoittaa viitaten Ann Katrin 
Hatjeen, ettei kutsumusta ei tarvinnut perustella eikä sitä voinut kyseenalaistaa koska se miellettiin Jumalan tahdoksi. 
Annola 2011, 143, 146 
1622 Väkeväinen 1995, 27-28. 
1623 Ruth Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 5.11.1912. 
1624 uhrautumisen ajatuksesta paitsi itsen myös esim. toisten lähettien ja omien lasten suhteen Lund 2008, 50-55. 
1625 Naislähetin tuli olla ”autuuden omistaja”  P.K. ”Naislähetys” AP 8// 1906; Jalagin 2006, 93. 
1626 Jalagin 2006, 99. 
1627 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 24.3.1913; Kiinan lähetystyöhön haeettiin Afrikan lähetystyöhön verrattuna 
ns. korkeammin koulutettuja naisia. Kiina oli ns. vanha kulttuurivaltio ja oletukset lähetystyön tasosta paikallisten 
parissa olivat korkealla. Kena 2000, 130. 
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sosiaalisesta luokasta, 38,9% naisläheteistä kuului sivistyneistöön.1628 Sylvian 
hyväksymiskirjeessä Lähetyskouluun kirjoitettiin: ”Kouluumme pyrkivistä hakijoista oli 
ainoastaan viisi senlaista, jotka täyttävät kouluunpääsemisehdot, ja te olette niistä yksi.” 
Valmiiksi koulutettu nainen säästi koulutusaikaa myös Lähetyskoulussa. 
Valintatilanteessa painotettiin, miten tietty sivistystaso nähtiin edellytyksenä sille, että 
lähetystyön sanomaa saattoi välittää eteenpäin.1629 Myös tietty kypsyys katsottiin eduksi. 
Tässäkin mielessä Sylvia oli oikeanlainen: hän oli koulun aloittaessaan jo 23-vuotias.1630 
Kuten diakonissojen, myös naislähettien1631 odotettiin olevan naimattomia –ja mieluiten 
pysyvänkin sellaisina, jotta arvokas koulutus ei menisi hukkaan.1632 

 Lähetystyössä koettiin tärkeänä, että naislähettiläällä oli oikeanlainen luterilaisen kirkon 
oppeja noudattava uskonkäsitys.1633 Sylvian kohdalla tätä puolsivat vanhempien hyvät 
suhteet Lähetysseuran vaikuttajiin kuten sen johtajaan, Tarkkaseen. Oscar kävi 
kirjeenvaihtoa Lähetysseuraan johdossa olevien Teologisen Lauantaiseuran miesten 
kanssa.1634 Elin kävi puolestaan kirjeenvaihtoa Lähetyskouluun johtajattaren, Lydia 
Kivivaaran kanssa.  Naislähettien uskonnollista maailmankuvaa tarkkailtiin myös johdon 
toimesta.1635 Erityisesti kouluttamattomien ja  heikon yleissivistyksen omaavien lähettien 
nähtiin olevan vaarassa harhautua erilaisiin herätysliikkeisiin.1636 Koska osa Lähettikoulun 
naisista tuli Sylvian tapaan perheistä, joissa käytännöntyöt oli hoitanut palvelusväki, 
koulun eräs tarkoitus oli totuttaa naiset kotitöihin, joita kentällä varmasti tulisi vastaan.1637 
Sylvia oli tyypillinen sivistyneistön tytär ”Fast jag är diakonissa, vet ja just ingenting i 
hushållsväg. Hittills har jag till lycka ej behöfvat egna mig däråt. Nog känner jag att det 
är en brist i min uppfostran.”1638 Myös Vapaapäivät tuli myös viettää oikealla tavalla: 
koulun ohessa Sylvia piti ruotsinkielistä pyhäkoulua sunnuntaisin Töölössä.1639 

 

 
1628 Väkeväinen 1995, 26. 
1629 Jalagin mainitsee mm. torpparin tyttären hakemuksen hylkäämisen sekä vain muutaman luokan kansakoulua 
käyneen tytön hakemuksen hylkäämisperusteeksi nimenomaan alhaisen sivistystason Jalagin 2006, 93-95. 
1630 Kouluun hakevien naislähettien ihanneikä oli 21-28 vuotta, kun taas miehillä 18-25 vuotta, koska heidän 
opiskelunsa kesti pitempään. Kena 2000, 142. 
1631 Käyttäessäni termiä naislähetti viittaan nimenomaan naimattomiin, lähetystyötä tekeviin naisiin. Monet lähettien 
vaimotkin toki tekivät lähetystyötä. Käytän heistä kuitenkin nimitystä lähettien vaimo. 
1632 Kaltio 1997. 
1633 esimerkiksi herännäisyyshenkiset hakijat jätettiin valitsematta. Jalagin 2006, 98. 
1634 mm. Yrjö Loimaranta, Jaakko Gummerus, Erkki Kaila, LOK:n kirjeenvaihto. 
1635 Kivivaara kertoi erään naislähetin harhautuneen väärään herätysliikkeeseen. Elin Kjäldstöm Sylvia Kjäldströmille 
24.3.1913; Aiheesta myös Kena 2000, 153. 
1636 Myöhemmin Sylvian tavattua ”harhaut uneen”naislähetin hän kirjoitti että lähetti kielsi kuuluvansa mihinkään 
lahkoon, mutta Sylvia painottaa lähetin yksinkertaisuuden ja kouluttamattomuuden johtaneen vääriin käsityksiin ja 
tulkintoihin RaamatustaSylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 16.5.1914. 
1637Oppiaineenaan naisilla oli mm. husliga göromål-tunti, jossa opeteltiin kotitöitä. Päivälista, Sylvia Kjäldströmin 
kirje Elin ja Oscar Kjäldströmille 2.9.1913. 
1638 ”Vaikka olen diakonissa, en juurikaan tiedä mitään kodinhoidosta. Tähän mennessä minun ei ole tarvinnut omistaa 
niille aikaani. Tunnen sen kyllä puutteeksi kasvatuksessani.”Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 15.10.1916. 
1639 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 19.1.1913. 
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4.1.3. Naislähetin työ kentällä 

Eroja mies- ja naislähettien välillä oli nähtävissä jo opiskeluaikana. Naislähettien tausta oli 
varsin keskiluokkainen1640 -verrattuna pääosin alemmista yhteiskuntaluokista lähtöisin 
oleviin mieslähetteihin. Kouluun pyrkiviltä naisilta odotettiin myös korkeampaa 
pohjakoulutusta kuin miesläheteiksi hakevilta.1641 Koulutus kesti miehillä kuusi vuotta, 
naisilla kahdesta neljään. Jo opiskeluaikana Lähetyskoulussa sukupuolet erotettiin 
toisistaan. Molemmilta edellytettiin naimattomuutta ja sitoutumista lähetystyöhön 
opiskeluaikana – mutta kentällä naimattomuutta odotettiin vain naisilta.1642  Ilmeisesti 
ajateltiin, että naimattomuuden vaatimus miesten kohdalla johtaisi ei-toivottuihin 
lopputuloksiin, lähettien seksuaaliseen lankeamiseen.1643 Naimattomalla naislähetillä 
tällaista vaaraa ei ilmeisesti nähty olevan. Mikäli kesken tehtävän avioiduttiin, ainoastaan 
lähettimiehet saattoivat jatkaa työtänsä.  

Periaatteellisella tasolla naislähetti oli kentällä tasavertainen mieslähettien kanssa, mutta 
käytännössä naislähetteihin ei kuitenkaan suhtauduttu tasaveroisina.1644 Vaikka 
naisläheteillä oli lupa osallistua täysvaltaisina jäseninä ”veljein- ja lähettien” kokouksiin, 
Sylvia kirjoittaa, ettei hänen läsnäoloaan kokouksissa katsottu niin tarpeelliseksi, että 
hänet olisi töiltään päästetty niihin lähtemään. Samasta syystä myös kiinan kielikokeen 
suorittaminen osoittautui Sylvian kohdalla mahdottomaksi.1645  Myös konkreettinen 
palkkaus erosi naimattomilla mies- ja naisläheteillä: naisen punta oli 76% miehen 
punnasta.1646  

Tasa-arvo ei toteutunut myöskään käytännön työssä, mikä johtui paitsi kiinalaisen 
kulttuurin asettamista rajoituksista, myös länsimaisen patriarkaalisen yhteiskunnan 
arvojen heijastumisesta lähetystyöhön. Osittain nämä myös tukivat toinen toisiaan: 
kiinalaista kulttuuria saatettiin käyttää perusteena sille, ettei naisläheteille haluttu antaa 
valtaa, vaikka todelliset syyt olivatkin lähetysjohdon omissa arvoissa. Esimerkiksi 
naislähetin avioituessa hänen mahdollisuutensa jatkaa työtä vaikeutui ja hänen asemansa 
muuttui itsenäisestä lähetistä ”miehensä alamaiseksi”. Muutos heijasteli paitsi kiinalaisia 
myös länsimaisia arvoja. Rajat naislähettien työskentelylle haettiin Raamatusta, joista 
löydettiin perusteet sekä miesjohtajuudelle että kielteisele asenteelle naislähettien 

 
1640 esim. työläistaustaisia naisia ei 1900-luvun alussa valittu lähetystyöhön Jalagin 2006, 97. 
1641 Kena 2000, 141. 
1642 Miehiltä kihlautuminen oli kielletty paitsi opiskeluaikana, myös heti lähetyskoulun päätyttyä. He lähtivät kentälle 
naimattomina. Morsian tuli lähetyskentälle laivalla, usein vasta pitkien aikojen, vuosienkin perästä. Vasta vuonna 1926 
sallittiin miesläheteille kihlautuminen viidentenä, viimeisenä opiskeluvuotena. Näin morsiankin pääsi opiskelemaan 
lähetyskouluun viimeisen vuoden ajaksi. Kena 2000, 22. 
1643 Kena 2000, 25. 
1644 Vuodesta 1913 alkaen; Lähetyskoulun johtajan Lydia Kivivaaran  vieraillessa Ambomaalla 1911-12  hän kiinnitti 
huomiota ettei naislähettien työtä pidetty arvossa ja heidän palkkansa oli riittämätön, vaikka nimellinen äänioikeus heillä 
olikin. Alussa lähettinaiset saivat osallistua veljeinkokoukseen vain omaa alaansa käsittelevissä asioissa. Kena 2000, 
174, 182. 
1645 Sylvia Kjäldström Elin KJäldströmille 15.1. 1917; 28.1.1917; 29.1.1917; 14.2.1917;i Kena 2000, 260, 264-265, 
Jalagin 2006, 11. 
1646 Nuoren naimattoman mieslähetin palkka 94£ ja naislähetin 80£. Naislähettien palkka oli Kiinassa noin 76% 
naimattomien mieslähettien palkasta. Kena 2000, 200. 
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saarnatyötä kohtaan. Myös liikkumavapaus oli sukupuoleen sidottua. Lähetysasemat, 
joissa suomalaiset lähetit asuivat yhdessä kiinalaisten palvelijoitten kanssa, oli rajattu 
muureilla. Lähetysaseman sisällä naislähetit saattoivat kulkea vapaasti, mutta ainoastaan 
naimisissa olevat naiset saivat kulkea miestensä kanssa muurien ulkopuolella.1647 Lisäksi 
liikuttaessa lähetysaseman muurien ulkopuolella naisten tuli käyttää kantotuolia.1648 
Kiinalaisten tapojen noudattaminen kahlitsi käytännössä naimattomat naislähetit 
lähetysaseman muurien sisäpuolelle.1649   

Miten Sylvia itse määritteli työnsä? Sylvia kirjoitti kokevansa kiitollisuutta siitä, että saa 
työskennellä toisten eteen. ”att gifva sig helt och ständigt ut för andra, att inte beräkna 
någonting för sig själf. Huru härligt om man hvarje gång man känner sig trött om kvällen, 
kunde af hela sitt hjärta tacka Gud därför att man har fåt(t) blifva trött i tjänsten för 
andra, för Jesus”.1650 Sylvia näki itsensä Jeesuksen seuraajana ja parannustyön jatkajana. 
Myös vanhempien aineettoman perinnön jatkaminen oli Sylvialle tärkeää. Kiinalaiset 
antoivatkin hänelle nimeksi Hsu Lu–I, joka voidaan suomentaa ”kulkee uskollisesti 
oikeamielisyyden askelia”.1651 Naislähetiltä odotettiin palveluhalukkuutta, nöyryyttä, 
lähetysjohdon kunnioittamista, tottelemista sekä alistumista lähetysjohdon määräämiin 
tehtäviin. Sylvia itse kuvailee lähetystyötä koettelemuksien kouluksi, joka opettaa 
nöyryyteen: ”itse ei voi mitään suunnitella, vaan antaa vaan Jumalan tahdon 
toteutua”.1652 Todellisuudessa Jumala tahto esimerkiksi työtehtävien suhteen oli pitkälti 
sama kuin Lähetysseuran johdon.  

Naimattomat naislähetit lähtivät nimenomaan opetus- ja palvelustyöhön, ei saarnaamaan. 
Työn kautta sanoman toivottiin leviävän. Sylvian toiveissa oli ollut toimia nimenomaan 
kiinalaisten naisten parissa.1653 Naislähetit koettiin tärkeiksi juuri sukupuolensa 
perusteella, sillä kiinalaisessa kulttuurissa vain nainen saattoi olla tekemisissä kiinalaisen 
naisen kanssa.1654 Evankeliumin levittämistä paikallisten naisten keskuuteen pidettiin 
tärkeänä, sillä kiinalaiset äidit toimivat lasten kasvattajina välittäen aineettoman 
perintönsä ja uskontonsa lapsille.1655 Lähetyskoulussa opetusta tarjottiin niin tyttö- kuin 
poikalapsille. Kiinalaisen käsityksen mukaan tytöt olivat heikkolahjaisempia, eikä heidän 
koulutukseensa kannattanut haaskata aikaa. Lähetyskoulujen tavoitteena oli osoittaa tämä 

 
1647Tarkasteltaessa naislähettejä suhteessa lähettien vaimoihin, oli heidän asemansa erilainen. Vaimojen liikkuminen 
lähetysaseman ulkopuolella oli Kiinassa vapaampaa kuin naispuolisten lähettien. Kena 2000, 107. 
1648 Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 10.6.1916. 
1649 Rajoitukset  näkyivät selvimmin suurissa lähetyskeskuksissa; Sylvian asuessa pienemmissä lähetysasemilla, elämä 
oli vaatimattomampaa ja vapaampaa. Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 1.11.1915; Sylvia Kjäldström Elin 
Kjäldströmille 28.1.1921. 
1650 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 23.10.1914. 
1651 Sylvian oma suomennos. Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 1.10.1916. 
1652 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 25.6.1916 Oliko Kiina Sylvia toiveissa ei käy ilmi, hän kirjoittaa 
kertoneensa kiinalaisille, että lähetin määränpää oli lähetysjohdon päätettävissä, ei lähetin itsensä. Sylvia Kjäldström 
Elin Kjäldströmille 23.11.1915. 
1653 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 9.11.1918. 
1654 Sylvia Korhosen haastattelu Fort Bragg Advocate News 1981. 
1655 Suomen Lähetysseuran 56. Vuosikertomus 1914, 28. 
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uskomus vääräksi. 1656 Saapuessaan Kiinaan Sylvia muutti aluksi Saarilahtien 
lähettiperheeseen toimien varsinaisen työnsä ohessa perheen kotiapulaisena, seuralaisena 
ja lastenhoitajana. Naimattomat mieslähetit asuivat pääsääntöisesti yksin.  Tämä harmitti 
koulutettua naista, sillä mieslähetit saivat aloittaa työnsä heti ja pääsivät opiskelemaan 
myös kiinan kieltä. Naislähettien kohdalla kieltenopiskelu harvemmin onnistui. Sylvia 
joutui useaan otteeseen luopumaan kielikokeen tekemisestä, sillä hänelle ei jäänyt aikaa 
käydä tunneilla. Kielitaito tosin hioutui lähettien työskennellessä paikallisten kanssa. 
Naimatonta naislähettiä pompoteltiin tehtävästä toiseen, vähän samaan tapaan kuin 
kotimaassa naimatonta vanhapiikasisarta. Myöhemmin, Sylvia toimiessa sairaalan 
johtajana, missä häntä tarvittiin kipeästi, joutui hän Saarilahden lähettiperheen 
sairastuttua1657 jättämään sairaalan ja rientämään perheen omaksi sairaanhoitajaksi. Hän 
toimi perheen pienen Aino-tyttären yksityishoitajana Changsha Yale Hospitalissa yli 
kolmen kuukauden ajan. Vaikka virallinen työtehtävä oli toimia lääkärilähetystyössä 
paikallisten keskuudessa, suomalaisten lähettiperheiden hoitaminen vaikuttaa kuitenkin 
olleen ensisijaista.  Ilmeisesti Sylvia ei kokenut tätä uhrauksena, vaan asetti itsekin 
lähettiperheet etusijalle.”Det har varit andra sidan en stor tröst för mig, att få tjäna 
Herren ibland sjuka kamrater och deras små”1658 Sen sijaan kieliopinnoista ja lähettien 
tapaamisesta luopumisen hän koki uhrauksina.1659 Lakonisesti Sylvia kirjoittaa ”Sådeles 
är det för mig för tredje gången jag ej kan vara vid kamraternas möte. Herren vet ju dock 
hvad är bäst för mig. Jag är nog här i en god skola både till min indre och yttre 
människa.”1660 Toisaalta erityisesti lähetystyö koettiin Jumalan pyhittämänä työnä, jota 
Jumala ohjasi. Oma työskentely ei ollut lähetin käsissä eikä hänellä ollut oikeutta valittaa, 
mikäli tehtävät vaihtuivat. Olihan kyseessä Jumalan tahdon toteutuminen.  

Sylvian rooli lähettinaisten joukossa diakonissan koulutuksen saaneena poikkesi muista 
Kiinassa samaan aikaan toimineista naisläheteistä, jotka toimivat opettajattarina. Omaa 
erityisasemaansa suhteessa toisiin naislähetteihin Sylvia halusi korostaa toivoen, että häntä 
kutsuttaan ”sisar Sylviaksi”.1661 Hänet oli myös valittu papinrouvien omaksi 
nimikkolähetiksi, koska hän oli ensimmäinen papintytär lähetystyömaalla.1662 
Mielenkiintoista Sylvian identiteetissä oli yhtäältä kristillinen itsensä mitätöinti ja 
alaspainaminen, mutta toisaalta selkeä oman ammatillisen osaamisen ja erityisaseman 
korostaminen. Naislähettejä tutkinut Kirsti Kena on huomauttanut, että juuri 

 
1656 Suomen Lähetysseuran 56 Vuosikertomus, 1914, 28-29. 
1657 Perheessä sairastuu tytär Maija, sitten isä Toivio Saarilahti ja vakavimmin perheen tytär Aino, jota hoidetaan 
sairaalassa Sylvian kirjeenvaihto Elin Kjäldstyrömille 1917; Vastaavista tapauksista myös Saara Mäkelän pro Gradu 
työssä, Mäkelä 2010, 3 
1658 ”Toisaalta minulle on ollut suurta lohtua työskennellessäni toverien ja heidän pienokaistensa parissa” Sylvia 
Kjäldström Elin Kjäldströmille 14.2.1917. 
1659 ”Hoitokomennuksen” vuoksi hän joutui myös jättämään kielikokeen tekemättä ja käymättä lähettien 
vuosikokouksessa. Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 15.1. 1917. 
1660 Tämä on mi nulle jo kolmas kerta kun en pääse mukaan (lähettien] toverikokoukseen. Herra tietää kyllä mikä on 
minulle parasta. Tämä koulu tekee hyvää minule sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille; 
29.1.1917. 
1661 Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille. 
1662 Sylvia Kjäldström Elin Ja Oscar Kjäldströmille 10.11.1915. 
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lääkärilähetyksen parissa naisten toimijuus oli tasavertaisimmillaan mieslähettien kanssa. 
Yleensä tämä koski naislääkärilähettejä; Sylvia oli koulutukseltaan alempi, diakonissa. 
Sylvia sai vuonna 1916 vastuulleen varsin tärkeän tehtävän, Tsingshihin 
lääkärilähetystyön1663. Tämä johtui siitä, että vuosina 1916-1920 Sylvia oli mieslähetit 
mukaan lukien oli ainoa, joka oli saanut lääketieteellistä koulutusta.1664 Periaatteessa 
naislähettiä ei haluttu nähdä itsenäisissä johtotehtävissä; ne kuuluivat miehelle. Koska 
pätevämpää tai vapaata mieslähettiä ei ollut saatavilla, annettiin tehtävä Sylvialle. 1665 
Uuden virkansa herättämistä tunteista Sylvia kirjoittaa veljelleen: ”Nyt työ on jätetty 
minulle raukalle, joka en tunne oloja enkä osaa kieltä.”1666 Sylvian lausahdus kuvastaa 
naislähetille tyypillistä tapahtumaa: hänet ”paiskataan” kentälle ilman riittävää 
perehdytystä työhön.1667 Sylvian lausahdus kuvastaa myös hänelle langenneen  tehtävän 
ristiriitaisuutta: hän oli kuvitellut toimivansa hoitajana länsimaisen mieslääkärin 
alaisuudessa, mutta saikin johdettavakseen kiinalaisen mieslääkärin ja koko sairaalan. 
Kaikkeen tähän Sylvia kirjeenvaihdon perusteella mukautuu perustelemalla sen ”Herran 
tahdoksi ja johdatukseksi”.1668 

Kyse oli pienestä sairaalasta. Sen henkilökuntaa kuuluivat kiinalainen mieslääkäri Youn, 
jolla ei ollut kokemusta naisten taudeista, Rouva Chang, jolla oli hieman 
hoitajakokemusta, neiti Lining, kokematon nuori kiinalaisnainen, joka teki hoitajan töitä 
sekä miespesijä Liu. Vuonna 1918 tilanne oli parempi, sairaalassa oli edellisten lisäksi 
kaksi kiinalaista lääkärioppilasta, evankelista Lei1669, hoitajksi ylennyt Liu, pesijä Cheng 
Er Chie ja palvelija.1670  Resurssien puutteen vuoksi työ oli pitkälti poliklinikkatyötä.1671 
Sairaala antoi ilmaista hoitoa sotilaille, seurakuntalaisille, lähetyskoulun oppilaille ja 
Sylvian päivälistan mukaan ”vielä kaikille niille, joilta emme voi mitään pyytää, vaan 
jotka kaikkensa antaa sen mukaan, mitä sydän vaatii.”1672 Ilmeisesti Sylvia viittaa tällä 
siihen, että apua annettiin myös kiinalaisille, jotka pitivät oman uskonsa. Ongelmia tuotti 
länsimaisen mieslääkärin puute. Sellaista olisi tarvittu paitsi hoitotyöhön myös johtamaan 
sairaalaa. Sairaalassa työskentelevän kiinalaisen mieslääkärin Yun mielestä naisen 
alaisuudessa toimiminen ei ollut miehelle soveliasta. Naispotilaille olisi tarvittu omaa 
lääkäriä; kiinalainen mies ei voinut hoitaa kiinalaista naista.  Huolimatta siitä, ettei Sylvia 

 
1663 Lääkäri Helmi Heikinheimo oli joutunut palaamaan kotimaahan Sylvia Kjäldström Josef Kjäldströmille 1.6.1916; 
Väkeväinen 1995, 111-112; Kenan tutkimuksesta puuttuu täysin Sylvian työ Tsingshissä. Kena 2000. 
1664 Vasta vuonna 1920 Kiinaan saapui toinen sairaanhoitaja; tuolloin Sylvia oli jo lopettanut työskentelyn 
sairaanhoidon parissa. Suomen Lähetysseuran 60. Vuosikertomus 1918; Liite A. 
1665 Kena 2000, 144-145; Appelros 2005, 77. 
1666 Sylvia Kjäldström Josef Kjäldströmille 1.6. 1916. 
1667 Kenan tutkimuksen mukaan naislähetit laitettiin “raakileina” työhön, monesti kieltä taitamattomina ja riittämätöntä 
perehdytystä vailla. Erityisen yleistä tämä oli nimenomaan sairaanhoitotyössä. Kena 2000, 176-177; 275-276. 
1668 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 17.9.1916; 27.2.1917; 22.10.1917; vastaavaan mukautuivat myös muut 
naimattomat naislähetit, joita käytettiin lähettiperheiden apuna Mäkelä 2010, 36. 
1669 Evankelista keskusteli potilaiden kanssa ja piti päivittäisiä hartaushetkiä. 
1670 Kjäldström Sylvia, Päivälista vuodelle 1918, Sylvian arkisto; verrattuna sairaalaan Helmi Heikinheimon aikaan 
tilanne oli hankalampi, sillä Sylvialta puuttui suomenkielinen lähettitoveri: Lääkärilähetyksestä ko. sairaalassa 
Heikinheimon aikaan Takkinen 2017, 37-38. 
1671 Saarilahti 1960, 98. 
1672 Kjäldström Sylvia 1918, päivälista. 



287 
 

ollut lääkäri, hän otti hoitaakseen naispotilaat.1673 Tämä johti välillä vaikeisiin tilanteisiin, 
sillä Sylvia ei ollut saanut koulutusta esimerkiksi synnytysten hoitamiseen. Sylvian 
työnkuvaan kuului hoitotyön lisäksi sairaalan taloudesta huolehtiminen, työtehtävien 
organisointi ja valvonta. Hänellä oli hoidettavanaan kiinalaisten potilaitten lisäksi myös 
kauempana asuvat lähettiperheet, joiden luokse Sylvia teki usein päiviksi venyviä 
sairaskäyntejä. Sylvian tehtävä oli monella tapaa vaikea. Naimattoman itsenäisen naisen 
käsitettä ei tunnettu Kiinassa, ja tästä johtuen naimattomat lähettinaiset tulkittiin 
kiinalaisten keskuudessa lähetyssaarnaajan jalkavaimoiksi.1674 Kunnioituksen puute näkyi 
myös konkreettisesti: naimattomien naisten antamia käskyjä ei haluttu totella.  

Sylvian kirjeenvaihdossa kulttuurieroja tai rotuasioita ei juuri käsitellä, mutta vaikuttaa 
siltä, että hän muiden lähettien tapaan koki olevansa tietyssä mielessä autettaviensa 
yläpuolella, vaikka autettavat eivät välttämättä näin kokeneet.1675 Kiinalaisesta lääkäristä 
Sylvia puhuu ystävälliseen, mutta hieman alentuvaan sävyyn kutsuen tätä nimityksellä 
”lilla doktorn”. Rivien välistä käy selväksi, että huolimatta sukupuolestaan ja vähemmästä 
koulutuksestaan Sylvia koki länsimaalaisena olevansa oikeutettu johtamaan sairaalaa.1676 
Sylvian silmissä oikeutusta johtoasemaan lisäsi myös se seikka, että hän oli uskossa, toisin 
kuin kiinalainen lääkäri. Samaa sukupuolta oleviin kiinalaisiin Sylvian suhde muodostui 
läheiseksi. Kirjeenvaihto paljastaa myös hierarkisen valtasuhteen, jossa kiinalaiset 
näyttäytyvät teon kohteina, autettavina eikä toimijoina.  Sairaalatyö asetti myös suuria 
paineita. Lääkärilähetystyö oli evankeliumin julistusta arjessa ei sanojen, vaan tekojen 
kautta: työssä onnistuminen oli tärkeää, sillä kyläyhteisö seurasi sairaalassa hoidettujen 
kohtaloita tarkasti ja parantaminen koettiin Herran ihmeenä, kun taas potilaan kuolema 
nähtiin takaiskuna myös lähetystyölle.1677 Hengellisen pelastustehtävän ja maallisen avun 
yhdistäminen koettiin haasteellisena. Lähetystyöntekijät pohtivat, että lähetystyössä 
annettu käytännön apu saattoi myös johdattaa käännytettävät kääntymään ”vääristä 
syistä”: heidän motiivinsa kääntyä eivät liittyneet välttämättä hengellisyyteen, vaan 
maallisiin etuihin.1678 

 

4.1.4. Avioliitto 

Vuonna 1917 lähetysasemalle saapui Suomi Synodin lähetti Niilo Korhonen. Suomi 
Synodi oli Yhdysvaltojen suomalaisen evankelis-luterilaisen kirkon toinen nimitys. Kahta 

 
1673 Sylvia Kjäldströmin haastattelu Fort Bragg Advocate News 1981, Sylvian arkisto. 
1674 Väkeväinen 1995, 112. 
1675 Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 17.9.1916; ks. Takkinen 2017, 18-25. 
1676 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille1.1.1917. 
1677 Sylvia kertoo, miten ”kroppslig missbildad” raskaana oleva naisen synnytys kesti kolme päivää ja vauva kuoli 
kohtuun. Sylvia ja lääkäri yrittivät saada pelastettua naisen, mutta paljonkaan ei ole tehtävissä. Leikkaus täytyi tehdä 
köyhän naisen kotona. Instrumentit oli keitetty ja nainen nukutettiin. Hän elää yhä, jos hän olisi kuollut koko kylä tietäisi 
sen. Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 3.12.1916.  
1678 myös lähetit itse pohtivat kuinka moni kääntynyt todella oli kääntynyt ja moniko vain halusi suojelua tms.  Lähetit 
pohtivat myös, tuliko kaikki kiinalaisille liian valmiina. kts. Lund 2008, 122-123. 
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vuotta myöhemmin, tammikuun 22 päivänä vuonna 1919, lähetettiin Kiinasta sähke 
Sylvian vanhemmille ”Engaged Sylvia Niilo, lähettäjänä Niilo Korhonen”. Sähke ei 
kuitenkaan tavoittanut vanhempia.1679 25.1.1919 Niilo lähettää kirjeen Sylvian 
vanhemmille, jossa pyysi tyttären kättä, mutta ilmeisestri tämäkään kirje ei saapunut 
perille.1680 Kun uutinen kihlauksesta lopulta tavoitti vanhemmat lähetysjohtaja Tarkkasen 
kautta, tieto Niilosta ja tyttären suhteesta tuli vanhemmille täytenä yllätyksenä ja he 
vastustivat ankarasti avioliiton solmimista.  

Avioituminen ei ollut lähetin yksityisasia. Johtokunnan rooli oli jotain isällisen ja 
veljellisen neuvonantajan sekä holhous- ja käskyvaltaa pitävän vanhempien sijaisen 
välimaastossa.1681 Lähetysjohdon tuli hyväksyä sekä mies- että  naislähetin puoliso.1682 
Kihlauksella ei ollut vanhempien eikä lähetysjohtaja Tarkkasen suostumusta eikä hän 
suostunut kuuluttamaan Sylviaa ja Niiloa.1683  Ilmeisesti kyse ei kuitenkaan ollut mistään 
ainutkertaisesta ilmiöstä, sillä Sylvia kirjoittaa Tarkkasen kieltäytyneen myös toisen 
lähetystyöntekijäparin kuulutuksien lukemisesta.1684  Ilman lähetysjohdon suostumusta 
tapahtunut avioituminen saattoi johtaa lähetystyöstä erottamiseen. Syitä Tarkkasen 
kielteiseen kantaan oli useita. Koulutettujen naislähettien pysymiminen naimattomina oli 
johtokunnan ääneen lausumaton odotus.1685 Naislähetille avioituminen merkitsi 
käytännössä omasta lähetystyöstä luopumista ja lähetystyöntekijän vaimon roolin 
omaksumista. Lähetysjohdon näkökulmasta Sylvian avioituminen merkitsisi yhtä 
koulutettua lähetystyöntekijää vähemmän, mikä vaikeuttaisi lähetystyötä. Läheteistä oli jo 
ennestään pulaa, sillä monet olivat joutuneet jättämään lähetyskentän sairastumisen tai 
perhesyiden vuoksi.1686  Lisäksi avioituminen Niilon kaltaisen, erilaisen 
pappiskoulutuksen saaneen ”amerikanpapin” kanssa ei miellyttänyt Tarkkasta. 
Avioitumalla Suomi Synodin lähetin kanssa, Sylvi poistuisi Suomen Lähetysseuran 
alaisuudesta. (LIITE 45) 

Sylvia perusteli vanhemmilleen avioliittoaan käytännön järjestelyllä, jonka takana oli toki 
suurempi johdatus. Sylvia kirjoittaa äidilleen, että kaksi eri sukupuolta olevaa naimatonta 
lähetystyöntekijää eivät voi kiinalaisia tapoja loukkaamatta työskennellä yhdessä. Heidän 
avioitumisensa oli kirjeen mukaan eräänlainen ”pakkotilanne”, jotta työskentely saattaisi 

 
1679 Sähkeen taakse kirjoitettu ”Tämän sähkösanoman me Sylvin kanssa lähetimme teille, joka ei teitä kuitenkaan 
tavoittanut. Tuossa kuitenkin aika ja paikka. ” Sähkösanoma, Niilo Korhonen, 1919. 
1680 Niilo Korhonen Elin ja Oscar Kjäldströmille 25.1.1919. 
1681 Kena 2000, 27-28; ohjeissa lähetysjohto määritetiin ”isällisen ja veljelliseksi neuvonantajaksi. ”Jumala on asettanut 
johtokunnan vanhempien sijaiseksi ja esivallaksi” lainaus Sirenius veljille 3.7. ja 25.10 1876 Jpk 17.4.1885, 5; 1908. 
1682 Kena 2000, 22-23. 
1683 Sylvia Kjäldströ Elin ja Oscar Kjäldströmille 11.2.1919; Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille.  
20.2.1919; Saarilahti 1960, 182. 
1684 Sylvia kirjoittaa Tarkkasen kieltäneen myös lähetystyöntekijä (Nummi) kuulutukset. Sylvia Kjäldström Elin ja 
Oscar Kjäldströmille 2.2.1921. Tarkkanen asettui kannattamaan Niilon sijasta Väinö Kanteletta Suomi Synodin 
lähetystyössä. Myös koko lähetyskentän esimies Meedar ajautui napit vastakkain Niilon kanssa Sylvia Kjäldström Elin 
ja Oscar Kjäldströmille13.8.1920; 
1685 Avioituneeseen naislähettiin saatettiin suhtautua kuin petturiin ja hänen taloudellinen tukemisensa lopetettiin. Kena 
2000, 145 
1686 Saarilahti 1960, 182. 
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jatkua.1687 Kena ja Mäkelä korostavatkin lähettien avioliittoja tarkastellessaan, että niiden 
solmimisen motiivit olivat moninaisia: käytännön järjestelyistä, Jumalan tahdosta, 
lähetyskutsumuksen toteuttamisesta rakastumiseen.1688 Kyse ei ollut ensimmäisestä 
kerrasta, jolloin Sylvia asettautui vanhempiensa tahtoa vastaan, myös lähtö Kiinaan oli 
herättänyt vanhemmissa vastustusta. Kihlapari perusteli tulevaa avioliittoaan jo 
”Eedenissä solmituksi ja Jumalan määräämäksi.”1689 Kirjeissään vanhemmille Sylvia antaa 
kuvan, että vastustaessaan avioliittoa vanhemmat asettavat Sylvian vaikeaan 
valintatilanteeseen: yhtäällä vaakakupissa painoin vanhempien tahto, vastapuolella taas 
Jumalan tahto. Sylvia kirjoittaakin vanhemmilleen: ”Jos te kiellätte, niin en voi Teitä 
totella. Minulla on Rauha tästä asiasta.”1690 ”För mig är Niilo en gåva af God.”1691 Tämä 
Sylvian käyttämä strategia liittyy aiemmin viittaamaani toisen todellisuuden vaikutukseen. 
Uskonnollisella kentällä nainen sijoittuu yleensä kentän laidalle, mutta unohdetaan, että 
nainen saattoi ohittaa alisteisen asemansa ja hierarkkisen maanpäällisen vallan, tässä 
tapauksessa lähetysjohdon ja vanhemmat,  perustelemalla saaneensa viestin, kutsumuksen 
tai uuden tehtävänsä suoraan Jumalalta.1692 Periaate Jumalan johdatuksesta kaikkien 
valintojen, ratkaisujen ja tapahtumien taustalla kertautuu Sylvian kirjeenvaihdossa.1693 
Uskonnollista toimijuutta tutkittaessa on keskeistä huomioida myös se, kenelle tai mille 
henkilö jätti vastuun erilaisista tapahtumista.1694 Uskonto edellytti naiselta samankaltaista 
subjektiuuden hylkäämistä kuin patriarkaalinen yhteiskunta tuolloin muutenkin, joten 
uskonnollinen nainen oli aina ennemmin ”jumalan asialla” kuin itsenäinen toimija.1695 
Jumala oli ikään kuin toiminnan suojakilpenä. Kuinka paljon on kyse opitusta retoriikasta 
ja kuinka paljon taas on vilpittömästä uskosta Jumalan tahdon johdatukseen, on vaikea 
sanoa. Kuvaavaa on, että myös muut lähettinaiset käyttivät samaa retoriikkaa.1696 Sylvia 
oli laskenut kohtalonsa Jumalan käsiin, mutta käytti tarpeen tullen ”Jumalan johdatusta” 
myös keinona, jolla peitellä omaa tahtoaan, ambitioitaan ja valintojaan. Erittäin hyvin 
tämä käy ilmi juuri Sylvian solmiessa avioliiton.1697   

Fyysinen etäisyys kotimaassa asuviin vanhempiin mahdollisti asettumisen vanhempien 
tahtoa vastaan.  Yhteydenpito kirjeitse oli vaikeaa.1698 Kirjeiden perille saapuminen 

 
1687 Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 11.2.1919; naisen ja miehen valtasuhteista uskonnollisella kentällä 
Appelroos 2005, 76-77. 
1688 Kena 2000, 63-64. 
1689 Niilo Korhonen ja Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 8.6.1919. 
1690 Sylvia Kjäldström Oscar ja Elin Kjäldströmille 20.2.1919. 
1691  ”Minulle Niilo on lahja Jumalalta”Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 6.12.1919. 
1692 Appelrosin ajatus ”religious proximitet” eli uskonnollisen läheisyyden ajatus viittaa siihen, että mitä lähempänä tai 
kauempana uskonnollisen hierarkian ylätasosta henkilö on, sitä enemmän tai vähemmän henkilöllä on valtaa uskontonsa 
sisällä. Appelros 2005, 69-80; Vuola 2015, 44-45. 
1693 Vastaavaa ajattelutapaa Jumalan johdatuksen merkityksestä näkyy myös muiden lähettinaisten elämässä. Jalagin 
2006, 101; Takkinen 2017, 41. 
1694 Kts Kupari & Tuomaala 2015, 168. 
1695 Terhi Utriainen viittaa Luce Irigarayn ajatuksiin Utriainen 2015, 55-61. 
1696 mm. lähettinaiseksi hakeutuvien hakemuksiin kirjoittamat elämänkerrat Jalagin 2006, 103. 
1697 Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 11.2.1919. 
1698 Tapahtuma-aikaan Venäjällä riehui sisällissota ja kirjeet kiersivät jopa Amerikan kautta, kirjeitä ei onnistuttu 
lähettämään kotiin palaavien lähettienkään mukana eivätkä kotimaassa virkistyslomalla olleet lähetit päässeet palaamaan 



290 
 

Kiinasta vei pitkiä aikoja. Vuonna 1918 ainoakaan Sylvian lähettämistä kirjeistä ei 
saapunut Suomeen ja Suomesta saapuvat kirjeet tulivat perille jopa viisi kuukautta 
myöhässä.1699 Mikäli Sylvia olisi ollut kotimaassa, vanhemmilla olisi ollut enemmän 
painostuskeinoja, mutta pelkkien kirjeiden välityksellä esitettyjä kieltoja vastaan oli 
helpompi kapinoida.  Vanhemmilta puuttuivat myös konkreettiset painostuskeinot: Sylvia 
ei ollut taloudellisesti heistä riippuvainen. Sylvia oli myös henkisesti katkaissut 
napanuoran vanhempiinsa: hän oli elänyt lähes kymmenen vuotta omillaan, hänellä oli 
kaksi ammattia ja hän oli itsenäinen nainen. Hän oli saanut itseluottamusta pärjätessään 
vieraassa maassa ja toimiessaan siellä vastuullisessa työssä; hän luotti omaan 
päätöksentekokykyynsä omaa elämäänsä koskevissa asioissa –olkoonkin, että puki ne 
”Jumalan tahdoksi.” Kirjeessään vanhemmilleen hän kirjoittaa avioitumisestaan: ”En 
sådan sak, som denna, har ingen annan rätt att blanda sig uti.”1700 Hän viittaa myös 
ikäänsä, ettei ole enää lapsi, vaan kolmekymmenvuotias.1701 Sylvia vetoaa lisäksi 
heränneisiin äidintunteisiinsa: hän kirjoittaa vanhemmilleen, että on muuttanut mielensä 
avioitumisesta hoitaessaan Saarikosken lapsia. 1702 Toisessa kirjeessään hän kirjoittaa, että 
on ”aina ajatellut, että naisen korkein kutsumus on olla kodin äitinä, sen olen oppinut 
Diakonissalaitoksella.”1703 Samalla hän tulee asettaneeksi yhteiskunnallisen äitiyden 
toiselle sijalle omassa arvojärjestyksessään.  Se kuvaillaan kirjeissä vaihtoehtona, joka 
sopii vain, mikäli avioliitto ei ole mahdollinen. Kuvaavaa on, että Sylvia kirjoitti 
vanhemmille pääsevänsä naimisin, vanhemmat puolestaan tulkitsivat Sylvian joutuneen 
naimisiin. 

Miksi vanhemmat vastustivat avioliittoa? Tarkastelen konfliktia Kjäldströmien perheen 
näkökulmasta, valitettavasti Niilon perheen reaktioista minulla ei ole lähdeaineistoa. 
Ensinnäkin Sylvian työskentely lähetystyössä toteutti vanhempien viitoittamaa tietä ja 
osoitti heidän aineettoman perintönsä siirtyneen ja jatkuvan tyttäressä. Vanhemmat 
tiesivät, että avioituessaan Sylvia joutuisi luopumaan työstään ja keskittymään vaimon ja 
mahdollisesti äidin rooliin. Toisin kuin Sylvia, he kokivat Sylvian roolin yhteiskunnallista 
äitiyttä toteuttavana sisarena ja lähetystyöntekijänä tärkeämpänä kuin lähetystyöntekijän 
vaimon roolin, koska lähetystyö ja sairaanhoitotyö olivat Jumalan kutsumuksen 
noudattamista, ja tässä mielessä siis korkeampaa kutsumusta kuin vaimon ja äidin rooli, 

 
lähetyskentille, koska kulkuyhteys Venäjän läpi katkaistiin. Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 1.9.1918; 
kirjeistä ja niiden merkityksestä läheteille Lund 2008, 99. 
1699 Postin kulku oli hidasta varsinkin vuosina 1918-19. Ennen vuotta 1918 kirjeet kulkivat Siperian kautta ja 
lähettiperheiden mukana. Suomen itsenäistyttyä kirjeet kiersivät Amerikan ja Lontoon lähetysseurojen kautta 
Tukholman Diakonissalaitokselle, josta ne kulkeutuivat Suomeen. Suuri osa Sylvian kirjoittamista kirjeistä palautui 
lähettäjälleen. Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 28.3. 1918. 
Kirjeet eivät myöskään saapuneet vastaanottajille oikeassa järjestyksessä, joten Sylvia ja Elin alkoivat numeroida 
kirjeitään, jotta vastaaminen helpottuisi. ”Tack för brefvet nummer 20, som kom fram d.13 dennes. Samma dag fick jag 
Mammas kort skrifvet 12 dagar senare än brefvet” Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 25.6.1916. 
1700 Tällaiseen asiaan ei voi puuttua ulkopuolelta. Sylvia Kjäldström Oscar ja Elin Kjäldströmille 23.2.1919; 28.4.1919. 
1701 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 28.4.1919. 
1702 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 23.2.1919. 
1703 Sylvia Kjäldström Oscar Kjäldströmille 3.6.1919. 
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joka oli vain ”maallista rakkautta”. Sairaanhoitajana ja lähetystyöntekijänä Sylvia siirtäisi 
myös kristillistä lähetyssanomaa eteenpäin.  

Vanhempia mitä ilmeisemmin loukkasi myös se, että heille ei oltu kerrottu aiemmin 
asiasta. Kihloihin oli menty ennen kuin tyttären kättä oli edes vanhemmilta pyydetty ja he 
olivat kuulleet tyttären kihlauksesta Tarkkasen kautta. Avioituessaan Niilon kanssa Sylvia 
menetti työnsä ja itsenäisen toimeentulonsa sekä lähettinaisen statuksen. Vanhempia 
huoletti, miten Sylvia ja Niilo tulisivat toimeen pelkällä Suomi Synodin maksamalla 
Niilon palkalla.1704 Sylvian kirjeen mukaan Niilon palkka oli sama kuin Suomen 
Lähetysseuran lähetillä. Sylvia ei kuitenkaan erittele tarkemmin, onko kyse suuremmasta 
naimisissa olevien vai pienemmästä naimattomien mieslähettien palkasta. Mikäli kyse oli 
naimattoman mieslähetin palkasta, se tarkoittaisi sitä, että he joutuisivat elämään noin 
puolta pienemmillä tuloilla kuin ennen avioitumista. Lisäksi perheen ja yhteisen kodin 
perustaminen vaati varoja.1705 Kenties vanhempia huolettivat myös avioitumisen 
perimmäiset syyt ja kiire. Yhdessäkään kirjeessään ensimmäisen puolen vuoden aikana 
Sylvia ei kirjoita rakastavansa Niiloa. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö rakkautta olisi 
voinut olla, mutta kuvaavaa on, ettei tätä perustelua käytetty avioliiton solmimisen 
oikeuttajana. Myöhemmin vanhemmat kirjoittavat paljonpuhuvasti: ”tahtoisimme nähdä 
teidän keskinäisen rakkautenne”.1706  

Yksi syy vastustukseen oli Niilon ilmeisen ristiriitainen persoona. Niilo ei ollut erityisen 
pidetty lähetysjohdon keskuudessa.1707 Sylvia kirjoittaa, että johtohenkilöillä kuten 
Tarkkasella ja Meedarilla on Niiloa kohtaan ennekkoluuloja.1708  Tosin 
lähetystyöntekijöiden ja johdon kimuranteissa väleissä ei ollut sinänsä mitään 
poikkeuksellista, myös muilla läheteillä oli väliin ristiriitoja lähetysjohdon kanssa.1709 Elin 
ja Oscar kenties pelkäsivät, että ristiriidat saattaisivat vaikeuttaa pariskunnan lähetystyötä 
Kiinassa ja asettaa vanhemmat ikävään välikäteen lähetysseuran johdon ja Niilon välisissä 
konflikteissa. Mitä ilmeisemmin vanhempien vastustuksen taustalla oli myös seikkoja, 
joita oli vaikea pukea sanoiksi kirjeissä. Niilo oli käynyt lähetyskoulua Yhdysvalloissa ja 
oli siten suomalaisesta lähetystyöyhteisöstä katsottuna ulkopuolinen. Vanhemmat eivät 
arvostaneet Niilon Yhdysvalloissa saamaa herännäisvaikutteista koulutusta; heidän 
silmissään hän ei ollut oikeanlaisen teologisen koulutuksen saanut pappi. Lisäksi 

 
1704 Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 23.3.1920; Suomi Synodi oli Amerikan suomalainen evankelis-luterilaisen 
kirkon toinen nimitys. 
1705 Sylvia kertoo hankinnoista uuteen kotiin mm. sängyt, kiinalainen kaappi, työpöytä, tuolit Sylvia Korhonen Elin 
Kjäldströmille 2.7.1920. 
1706 Tässä vaiheessa vanhemmat ovat jo joutuneet hyväksymään avioliiton ja kutsuvat Niilon ja Sylvian luokseen 
Suomeen. Oscar Kjäldström Niilo Korhoselle 5.2.1922. 
1707 Niilo Korhosta kannatti. Amerikan Suomi Synodi. Tarkkanen asettui kannattamaan Niilon sijasta Väinö Kanteletta 
Suomi Synodin lähetystyössä. Myös koko lähetyskentän esimies Meedar ajautui napit vastakkain Niilon kanssa Sylvia 
Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 13.8.1920. 
1708  myös Saarilahti ja Meedar vastustivat Niiloa. Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille.  20.2.1919 
1709 mm. Väinö Kanteleella oli ristiriitoja lähetysjohdon kanssa. Mäkelä, 2010, 10 26-27; myös Meedar oli ristiriitainen 
persoona, joka  ärsytti paitsi toisia lähettejä sekä  hänellä oli myös ylemmän johdon kanssa erimielisyyksiä. Meedar 
tehtaili myös useita erohakemuksia. Lund 2008, 162-164. 
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ennakkoluuloja saattoi aiheuttaa myös Niilon aikaisempi vuonna 1916 purkautunut 
kihlaus, joka uskovaisten keskuudessa oli jo itsessään häpeä, mutta siihen liittyi myös 
ilmeisesti joitain skandaalimaisia piirteitä.1710 Näiden ohessa syynä vanhempien 
vastustukseen oli myös vielä jokin arkaluontoinen seikka, jonka vanhemmat Niilosta 
lähetystyön johtaja Tarkkasen kautta tiesivät. Näitä syitä vanhemmat eivät suoraan 
kirjeissään ilmaise, mutta ne käyvät ilmi rivien välistä sekä Sylvian ja Niilon 
vastauskirjeissä. Yksi aihetta käsittelevä Elinin lähettämä kirje on selkeästi kadonnut. 
Vastatessaan siihen Sylvia kirjoittaa paljon puhuvasti Niilon olevan miehinen mies. ”Det 
som Mamma skref om Niilo är alldeles oberättigat... Han är en karla karl, just såsom 
pappa.”1711 Ottamatta kantaa vihjailuihin Niilon sukupuolisesta suuntautumisesta, voidaan 
pitää varmana sitä, että Niilo edusti vanhemmille syntyperänsä, koulutuksensa sekä 
voimakkaasti herännäisväritteisen uskonnollisen ajattelunsa kautta monella tapaa vierasta, 
ulkopuolista ja torjuttavaa, Kaiken kaikkiaan hän ei ollut sellainen mies, jota vanhemmat 
omalle tyttärelleen olisivat toivoneet.  

Jo opiskeluvuosista alkaen kirjeet Sylvian ja vanhempien välillä olivat olleet tärkein 
kommunikointitapa, ja tämä entisestään korostui Sylvian muutettua Kiinaan. 
Kirjeenvaihto oli tiivistä, mutta kirje saattoi olla pahimmassa tapauksessa olla matkalla 
kuukausia, jopa vuoden. Niilo kasvatti myös omalla toiminnallaan kuilua itsensä ja 
Sylvian vanhempien välille. Niilo vaati saada tietää, mitä vanhempien kirjeet Sylvialle 
pitivät sisällään.  Niilo ei osannut ruotsia ja Sylvia joutui suomentamaan ne hänelle. Koska 
vanhemmat vastustivat avioliittoa, Niilo vaati, että kaikki vanhempien ja Sylvian väliset 
kirjeet tulisi kirjoittaa vastaisuudessa suomen kielellä, jotta hän voi lukea, mitä 
vanhemmat hänestä kirjoittavat. Tämä oli puolestaan Elinille haasteellista, koska hän ei 
osannut riittävän hyvin suomea ymmärtääkseen Niilon ja Sylvian kirjeitä. Ilmeisesti myös 
vaatimus vanhempien ja Sylvian keskinäisen kirjeenvaihdon avaamisesta sulhaselle 
loukkasi Eliniä ja Oscaria. Vanhempien ja Sylvian kirjeenvaihto oli ollut oma yksityinen 
tilansa, johon Niilo vaati päästä osalliseksi.1712  

Niilo uhkasi kirjeissään rikkoa vanhempien ja Sylvian välit. Avioiduttuaan Niilon kanssa 
Sylvia ei saanut enää kirjoittaa omia kirjeitään yksin, vaan ne otsikoitiin ”Niilon ja minun 
yhteisiä ajatuksia”. Niilo vaati myös kirjeessä: ”Oman avioliitto-onnemme perustuksella ja 
tyttärenne, vaimoni vuoksi pyydän Teitä, ettette enään kirjoittaisi mitään meille, jos ette 
voi kerran meitä yksimielisesti siunata yhdessä elämään. Minä aivan näännyn 
aviomiehenä kuullessani Teidän valituksianne, eikä ne ole omiaan meitä lähentämään 
toisiamme. En tahdo, että vaimoni joutuu kärsimään teidän nekatiivisten, joita teillä 
näyttää olevan ainakin minun suhteeni, mielipiteittenne tähden. Kirje päättyi uhkaavaan 

 
1710 Vuonna 1916 Sylvia kirjoittaa vanhemmille Niilo Korhosen ja Martta Wallinheimon kihlauksen purkaantuneen, 
oletettavasti naisen toimesta.  ”Ledsamt när sådant sker bland troende människor” Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 
15.10.1916; ks. aiheesta Dahlberg, Timosaari 2014, 98-99. 
1711  ”Se mitä äiti kitrjoitti Niilosta ei ole totta...Niilo on miehinen mies kuten isäkin” Sylvia Kjäldström Elin 
Kjäldströmille 28.4.1919; aiheesta ks. Hapuli 2001, 367-368. 
1712 Hagelstam 2011, 311. 
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sävyyn: Jos ette voi hengessänne siunaten tulla kotiimme joko kirjeiden tai rukousten 
kautta niin älkää tulko millään muullakaan tavalla murehduttamaan minua, josta 
lopullisesti tyttärenne tulee kärsimään. Kirjoittakaa suomeksi. Siinä tapauksessa että 
voitte meille yhdessä kirjoittaa vanhempinamme ovat kirjeenne rakkaat, muussa 
tapauksessa ei.1713  

Lopulta vanhemmat luopuvat avoimesta vastarinnasta. He eivät kuitenkaan jatkossakaan 
osoittaneet kirjeitä Niilolle, vaan pelkästään Sylvialle. Vasta 19.1.1920 Niilo kirjoittaa: 
”Sylvia saa ruotsiksi kirjoittaa, olkaa huoleti”.1714 Niilon kirjeistä käy muutenkin ilmi, 
että hän suhtautuu vaimoonsa eräänlaisena omaisuutena, hänelle kuuluvana. Elinillle hän 
lähettää kiitokset vaimostaan, ”minkä olette minulle kasvattaneet”. Niilon kirjeitä sävyttää 
osin herännäisvaikutteinen paatos, osin tapakulttuurin puute. Niilo ei hallinnut 
kirjeidenkirjoitus- tai puhutteluetikettiä1715 eikä soveliaisuussääntöjä ja kirjeiden sävy oli 
epäkunnioittava. Niilo viittaa eräässä kirjeessä Elinin sairastumiseen Jumalan 
rangaistuksena, koska tämä ei hyväksynyt avioliittoa, ja uhkaa Jumalan rankaisevan tätä 
pian kuolemalla.1716  Elinin ja Oscarin silmissä Niilo ei noudattanut käytöskoodistoa, jota 
sulhasen, etenkin jos hän tulee kansan keskuudesta, olisi pitänyt noudattaa kirjoittaessaan 
itseään vanhemmille tai ylemmille. Rahvaan, johon Elin ja Oscar Niilon mitä ilmeisemmin 
lukivat, tuli olla nöyrää suhteessa sivistyneistöön. 

Niilon tausta oli varsin tyypillinen lähettimiehille: hän ei ollut ylioppilas, vaan ruotsia 
taitamaton suomenkielinen, kansakoulun käynyt torpparin poika., joille muutto 
Amerikkaan ja lähetystyö olivat tarjonneet mahdollisen sosiaalisen nousun väylän.1717  
Vaikka Elin ja Oscar korostivat työssään työläisten ja langenneiden sekä kansan 
merkitystä, se oli auttamisen kohde, johon kuitenkin pidettiin etäisyyttä. Kaikuja siitä 
ajattelutavasta, että nainen seuraisi miestä tämän säätyyn, oli selkeästi havaittavissa, sillä 
vanhemmat suhtautuivat paljon positiivisemmin poikansa Josefin kihlaukseen 
vähävaraisen maatilan tyttären kanssa kuin Sylvian kihlaukseen torpparin pojan kanssa. 
Sylvialla ja Niilolla oli erilainen sivistyksellinen ja kristillinen aineeton perintö.  
Rinnastan havaintoni Sylvian ja vanhempien suhteista havaintoihin, joita nykyaikaan 
sijoittunutta perheen sisäistä vierautta tutkinut Kaisa Ketokivi on tehnyt. Huolimatta 
ajallisesta välimatkasta syyt vanhempien torjuntaan ”väärää” puolisovalintaa kohtaan 
muistuttavat toisiaan. Ketokiven mukaan vanhempien torjuvat reaktiot heidän mielestään 
väärän tai vieraan puolison valintaan kumpuavat nimenomaan sanoiksi puettuun 
odotukseen perheen sosiaalisesta reproduktiosta, jossa on kysymys vanhempien 
tarjoamien sosiaalisten mallien siirtämisestä lapselle. Ihanteellisessa tilanteessa uuden 

 
1713 Niilo Korhonen Elin ja Oscar Kjäldströmille 27.6.1917 (LOK korjannut kirjeeseen 1919, mikä saattaa tosin viitata 
myös kirjeen saapumisajankohtaan). 
1714 Niilo Korhonen Elin Kjäldströmille 19.1.1920. 
1715 Puhui Elinistä mm. ”Muorina” sekä ”Dear mama” jne ja kirjoittaa agressiiviseen sävyyn  
1716 Elinin ja Oscarin kirjeitä kyseiseltä ajalta ei ole hallussani. Niilo Korhonen Elin Kjäldströmille, ei päiväystä, 
oletettavasti Elinin sairastumisen aikoihin. Niilo kirjoittaa myös suoraan Elinin pian kuolevan ”Jumalan säätämä päätös, 
kuolemme syntiemme tähden” Niilo Korhonen Elin Kjäldströmille 19.1.1920. 
1717 Jalagin 2006, 96; Kena 2000, 49, 165. 
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puolison kanssa perustettu perhe sulautuu oman lapsuudenkodin perheeseen eräänlaisena 
jatkumona.1718 Käytännössä kyse on aineettomasta perinnöstä. 

 Asetelma, jossa vanhemmat ovat yhä tiiviisti kiinni aikuistuneissa lapsissaan ja lapset 
puolestaan elävät jo omaa elämäänsä, aiheuttaa konflikteja.1719 Sylvian tapauksessa ero 
uuden puolison ja lapsuudenkodin aineettoman perinnön välillä oli liian suuri; syntyi 
tilanne, jossa vanhemmat ja puoliso kamppailivat siitä, kumpaan Sylvian tulisi samaistua. 
Lapsen valitessa sosiaaliselta taustaltaan, etnisyydeltään, sukupuoleltaan tai 
koulutustaustaltaan ”vääränlaisen” puolison, hän ikään kuin hylkää vanhempien antamat 
sosiaaliset mallit. Sylvian vanhempien kirjeiden rivien välistä paistaa, että vanhempia 
huolestuttaa kaiken muun ohessa myös Sylvian sosiaalisen statuksen lasku: perheen 
sosiaalinen uusintaminen oli kääntymässä laskusuuntaan. Sylvia oli luomassa uutta 
perhettä miehen kanssa, jonka tausta ja aineeton perintö poikkesivat vanhempien silmissä 
liikaa Sylvian saamasta aineettomasta perinnöstä. Jatkuisiko vanhemmilta peritty aineeton 
perintö vai muuttuisiko se avioliiton myötä ”vääränlaiseksi”? Ketokivi puhuu taistelusta, 
jota vanhemmat käyvät lapsestaan. Sylvian, Niilon ja vanhempien välillä taistelu käydään 
kirjeenvaihdossa käyttäen aseena suomen kieltä ja se päätyy lopulta vanhempien tappioon. 
Vielä vuosia myöhemmin Niilon ja Sylvian vieraillessa Inkoon pappilassa kielikysymys 
nousi jälleen esiin. Vierailun aikana perhe puhui keskenään ruotsia, mahdollisesti 
tarkoituksellisesti sulkeakseen Niilon ulos keskustelusta. Sukutarinan, muistelmien ja 
paikalla olleen Inga Kjäldströmin päiväkirjan mukaan Niilo puhui sen jälkeen vain kiinaa 
vaimolleen.1720  

Sylvian näkökulmasta ero puolisoiden välillä ei ollut merkittävä ja hänen oli vaikea 
ymmärtää vanhempien reaktioita varsinkaan, kun vanhempien työn pääkohteena oli ollut 
juuri työväestö ja suomen kielikin oli koettu tärkeäksi osaksi lasten koulutusta. Ketokiven 
mukaan lapsi joutuu samaistuessaan uuteen puolisoonsa tarkastelemaan vanhempien 
antamia malleja uudesta näkökulmasta, jolloin annetut mallit haastetaan.1721 Sylvia 
uudelleensosiaalistuminen puolisoon merkitsi Niilon muuttumista ”omaksi” ja 
vanhempien ”vieraiksi”. Vastaavasti Sylvia puolisoineen muuttui myös vanhemmilleen 
”vieraiksi”. Tätä prosessia osin mahdollisti ja korosti myös pitkä välimatka. Lojaliteetti 
siirtyi lapsuudenkodin perheestä puolison kanssa solmittuun perheeseen 
ydinperheihanteen mukaisesti. Kyseessä oli vastaava prosessi, jonka Lars Oscar kävi 
aikoinaan läpi oman äitinsä kanssa avioituessaan Elinin kanssa. Tutkijana huomiotani 
kiinnitti se, miten Elin ja Oscar eivät tunnu muistavan, että myös heidän taustansa erosivat 
1880-luvulla toisistaan.  

 

 
1718 Ketokivi 2009, 33-37 
1719 kts Jallinoja Riitta 2008; Ketokivi 2009, 40-41 
1720 Kjäldström Inga Dagbok; Hyvärinen Simo, muistelmat; Jansson Ulla, haastattelu 2004 
1721 Ketokivi 2009 41-43 
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4.1.5. Sylvia lähetin vaimona  

Avioliiton myötä Sylvia joutui luovuttamaan myös sairaalanjohtajan paikan puolisolleen 
Niilolle huolimatta siitä, ettei Niilolla ollut minkäänlaista koulutusta sairaanhoitotyöhön. 
Vanhemmilleen Sylvia kirjoittaa, että sairaala kaipasi miesjohtajaa ja Niilo oli 
sukupuolensa vuoksi siihen tehtävään sopiva. Yksi mainitsematta jäänyt syy oli myös se, 
ettei aviomies voinut olla vaimonsa johdettavana. Avioiduttuaan Sylvia joutui jättämään 
lääkärilähetystyön. Luopuminen sisaren ja lähetystyöntekijän roolista oli Sylvialle 
henkisesti vaikeaa. Sylvia kertoo piilottaneensa kuvan itsestään diakonissauniformussa, 
sillä sen katsominen oli liian rankkaa.1722 Toisaalta hän koki asemansa myös vahvistuneen 
avioitumisen myötä; enää häntä ei voitu pompotella perheestä toiseen.1723 Sylvian 
avioituminen sijoittuu eräänlaiseen murrosvaiheeseen, jona lähetin vaimon asema alkoi 
pikkuhiljaa muuttua syrjästä seuraajasta kohti virallisesti tunnustettua, aktiivista toimijaa. 
Ironista kyllä, Niilon vaimona lisääntyneen vapaa-ajan seurauksena Sylvia sai vihdoin 
mahdollisuuden suorittaa kielikokeen ja osallistua myös lähettien kokouksiin, joihin hän ei 
kiireisenä lähettinaisena aiemmin pystynyt. Lähetinvaimona hänellä ei kuitenkaan ollut 
enää omaa työtä eikä siten kokouksissa täysvaltaista ääni- ja puheoikeutta.1724  

Riittikö Sylvialle pelkkä vaimon rooli? Kutsumusihanteen mukaisen muiden edestä 
työskentelyn ja kotipiirissä miehen eteen työskentelyn välillä vallitsi ristiriita. Avioliittoa 
puolustavissa kirjeissään Sylvia kuvasi nimenomaan äitiyden -ei siis puolison roolin- 
olevan naisen korkein kutsumus. Avioitumisen myötä Sylvian arjen täyttivät alussa kodin 
”vårt lilla dockohem” rakentaminen ja sen askareet.1725 Koska Niilon ja Sylvian 
perheeseen ei siunaantunut lapsia, Sylvia jatkoi pian työskentelyään lähetyskentällä, tosin 
ilmeisesti erilaisissa tehtävissä kuin aiemmin. Saadessaan jatkaa lähetystyötä Sylvia 
kirjoittaa kotiin: ”Missionkallelse är oss båda mycket kära…Nu då jag hade att uppgifva 
kallelsen, men fick den tillbacka är den för mig dubbelt kära. O att jag bättre kunde 
uppfylla min uppgift som hustru och missionär.”1726 Ilmeisesti lähetin ja vaimon roolin 
yhteensovittaminen ei kuitenkaan ollut Sylvialle ongelmatonta. Vastaavista kokemuksista 
kirjoittivat myös muut avioituneet lähettinaiset.1727 Muutos aiempaan näkyi myös siinä, 
että avioiduttuaan Sylvia ei enää saanut tekemästään työstä omaa palkkaa. 

Niilon vaimona Sylvia joutui osalliseksi tämän riitoihin. Tilanne lähetysseuran johdon ja 
Niilon välillä kiristyi Niilo yrittäessä eriyttää pariskunnan toimintaa Suomi Synodin 

 
1722 Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 28.9. Ei vuotta. Mahdollisesti 1919. 
1723 Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 10.10. 1919. 
1724 Vain vaimoilla, joilla oli Lähetysseuran määräämä tehtävä puhe- ja äänioikeus kokouksissa. Perheillä oli 
käytännössä vain yksi ääni vuoden 1919 sääntöuudistuksen jälkeenkin, jolla oli tarkoitus kasvattaa lähettien vaimojen 
oikeuksia. Vain kielitutkinnon suorittaneet vaimot saivat puheoikeuden, mutta äänioikeuden vain silloin, jos mies ei 
äänestänyt. Kena 2000, 59. 
1725 Sylvia Kjäldström Elin Kjäldströmille 6.12.1919. 
1726 Lähetyskutsumus on meille molemmille todella rakas…Nyt kun olen joutunut siitä luopumaan, mutta saanut sen 
takaisin, se on minulle kaksinkertaisesti rakkaampi. Voi, kunpa voisin paremmi täyttää kutsumukseni vaimona ja 
lähetystyöntekijänä.  Sylvia Korhonen Oscar Kjäldströmille 19.3.1921 
1727 mm. vaimojen Hilma Koivu, Martta Väänänen ja Aini Aarni kokemuksia. Kena 2000, 103; Mäkelä 2010, 60-70 
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alaisuuteen, riippumattomaksi Suomen Lähetysseurasta.1728 Myös lääkärilähetystyö 
ajautui Niilon johdolla pian vaikeuksiin ja se lopetettiin.1729 Pikkuhiljaa kaikki ovet 
sulkeutuivat Niilon edessä, ja hän sekä Sylvia joutuivat lopettamaan työnsä.1730 
Maaliskuussa vuonna 1921 Niilon välit tulehtuivat lopullisesti lähetystyön johdon kanssa, 
ja hän jätti  erohakemuksen omastaan ja  Sylvian puolesta. Ilmeisesti erohakemus oli tehty 
pikaistuksissa ja ilman Sylvian suostumusta. Kun vanhemmat kirjeessä ihmettelivät eroa, 
Sylvia selitti tämänkin Jumalan johdatuksena: hän oli salaa rukoillut, että he pääsisivät 
pois Kiinasta ja Niilo oli omavaltaisilla toimillaan toteuttanut rukouksen todeksi.1731 

Niilo ja Sylvia yrittivät kuitenkin vielä vetää eroanomuksensa takaisin. Sylvia kirjoitti 
vanhemmilleen toivovansa Tarkkasen antavan heille anteeksi. ”Måtte Herren gifva 
farbror Tarkkanen kraft att förlåta och tänka oss i kärlek.”1732 Sylvia ei suoraan pyytänyt 
vanhempiaan käyttämään suhteitaan Tarkkaseen, ainoastaan rukoilemaan heidän 
puolestaan.1733 Mitään ei ollut kuitenkaan tehtävissä: muutaman kuukauden päästä heille 
myönnettiin ero tehtävästä. Saman aikaan, vuonna 1921 Sylvia ja Niilo sairastuivat, jonka 
vuoksi he joutuivat jäämään Kiinaan yli vuoden ajaksi.1734 Heille ei maksettu tältä ajalta 
enää palkkaa ja he joutuivat käyttämään kaikki säästönsä.1735”Det var visst ej Guds vilja, 
att vi skulle stanna i Kina. Gud visade det genom förkylning.”1736 Lopullinen päätös 
Kiinasta lähdölle sinetöityi sairastumisen myötä, jonka senkin Sylvia näkee Jumalan 
johdatuksena. Sairastumiset nähtiin vuoroin Jumalan asettamina koettelemuksina, vuoroin 
johdatuksena ja merkkeinä. Kiinan levottomia oloja Sylvia ei mainitse lähdön syyksi. 
Lähettien työkausi oli seitsemän vuotta; siihen nähden Sylvian ero tuli täyden työkauden 
jälkeen, Niilon sitä vastoin etuajassa. Lähetystyön nolo päätös oli kuitenkin katkera pala 
Sylvialle. Lähetiksi lähtiessään Sylvia oli sisäistänyt tehtävän olevan elämänmittainen.1737 
Diakonissan ja lähetystyöntekijän työtä, joiden varaan Sylvia oli minuutensa laskenut ei 
ollut enää.  

Ajatus Jumalan johdatuksesta kaiken takana auttoi Sylviaa kohtaamaan vaikeatkin asiat. 
Ilmeisesti hänellä oli myös mitä mainioin kyky katsella asioita valoisalta puolelta. Tämä 

 
1728 Sylvia Korhonen Oscar Kjäldströmille 28.2.1920. 
1729Lääkärilähetys ajautui pian vaikeuksiin, sillä Tohtori Yun kieltäytyi työskentelemästä Niilon alaisuudessa ja perusti 
oman vastaanoton. Sylvia jatkaa epäpätevänä lääkärinä naisten hoitamista. Välillä kouluttamaton Niilo joutuu toimimaan 
myös lääkärinä. Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 19.1.1920. 
1730 Niilolle ei löytynyt mitään ns. oman koulutuksen alaista tehtävää. Myös lääkärilähetys lopetettiin pian Korhosten 
avioiduttua.  Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 13.8.1920. 
1731 Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 13.8.1920, kirjeessä merkintä, ettei sitä saa näyttää muille; ote Niilon 
kirjeestä:  Sylvi on jo kertonut eromme syistä ja pyynnöstä. Älkää te ottako tätä kuormaksenne, antakaa meidän se 
kantaa. Me olemme näin paljon onnellisemmat. Herran on meitä näin siunaama. Antakaa meille vapaus. Linnutkin 
laulavat, kauvas lentävät, häkissäkö? ei vaan vapaana! syitä on vaikea kirjeessä selittää, mutta niitä ei tarvitsekaan. 
Isällä on kaikki kädessänsä, onnetonko oisin lapsenaan. Rupean syömään. Niilonne. Niilo Korhonen Oscar ja Elin 
Kjäldströmille, päiväämätön, Oscar lisännyt Anl. 30.10.1920; Sylvia Korhonen Elin ja Oscar Kjäldströmille 4.5.1921. 
1732 Sylvia Korhonen Oscar Kjäldströmille 19.3.1921. 
1733 Nu behöfver vi mycken förbön. Bedjen dubbelt mer än förr. Du vet att jag är I ständig bön för Niilo, men jag vill 
ropa än mera. Sylvia Korhonen Oscar Kjäldströmille 19. 3.1921. 
1734 31.1.1921-26.3.1922. 
1735 Lähtiessään Yhdysvaltoihin he saivat 600 dollaria matkarahaa.  
1736 Sylvia Korhonen Elin ja Oscar Kjäldströmille 4.5.1921. 
1737 Sylvia Korhonen Oscar Kjäldströmille 19.3.1921; Lund 2008, 32. 



297 
 

käy hyvin ilmi paitsi kirjeissä kotiväelle myös myöhemmin vanhuuden päiväkirjoissa. 
Lähtiessään Kiinasta Yhdysvaltoihin Niilon kanssa Sylvia luopui lopullisesti lähettinaisen 
identiteetistä ja kutsumuksensa mukaisesta työskentelystä sairaiden parissa. Luopuessaan 
toisen kerran kutsumuksestaan, hän kirjoittaa olevansa enää: ”ingenting annat än en liten 
anspråkslös prästfru”.1738 Pelkäksi vaimoksi jättäytyminen ja sairaanhoito- ja 
lähetyskutsumuksesta luopuminen oli ilmeisen rankka prosessi. Etenkin, kun se piti 
selittää parhain päin vanhemmille, jotka eivät sitä hyväksyneet, omana ja Jumalan 
valintana. Sylvia kirjoittaa ottavansa ottaa uudeksi kutsumuksekseen vaimon ja 
kodinrakentajan roolin: ”För min egen del vill jag ej tänka längre än att jag arbetar flitigt 
i mitt hem, så att Niilo värkligen får känna att han har en, som helt egnar sig i hemmet, 
kanske där dock blifver någon tid öfver för annat, det skall Herren sköta om”.1739 Sylvia 
kirjoitti myös  ajattelevansa kutsumuksesta toisin kuin ennen: ”för Herren är vår andliga 
utväckling och tillväxt viktigare än vårt arbete, vår kallelse, som dock är en dyrbar gåfva 
för hvar och en, som äger en sådan.”1740 Sylvian viesti on tulkittavissa monella tapaa: hän 
koki epäonnistuneensa lähetystehtävässään ja luopui sen tähden alkuperäisestä 
kutsumuksestaan. Lähettikouluun hakiessa kutsumuksen painotettiin olevan jotain 
suurempaa kuin oman sisäisen onnen tai pelastuksen hakemista.  Tässä valossa Sylvian 
1920-luvulla omaksuma näkemys siitä, että oma henkilökohtainen kasvu muodostui 
Jumalan silmissä itse kutsumusta tai toisten eteen työskentelyä merkittävämmäksi 
motiiviksi, kertoo koko kutsumusaatteesta luopumisesta.1741 Se on täysin päinvastainen 
sille näkemykselle, joka hänellä oli lähetystyöhön ryhtyessään. Sylvian hylätessä 
lopullisesti lähetystyön Elinin ja Oscarin siirtämä aineeton perintö osin katkeaa, 
huolimatta siitä, että Sylvia yhä edelleen on papin rouva. 

 

 

4.2. LANGENNUT POIKA JOSEF JA HYVÄOSAISUUDEN AINEETON 
PERINTÖ 

4.2.1. Josef perheen musta lammas 

Kjäldström von Rehausen arkistossa oli kaksi todennäköisesti 1950-luvulta saakka 
avaamatonta nippua kirjeitä, joiden päällä luki ”Måste brännas” ja ”Sparade Brev af 
Josef Walborg- Efter mina död skalo brefven lemnas åt afsändarna eller hellre brännas. 
L.O.K”. Oscarin kirjoittamaa pyyntöä hävittää kirjeet ei kuitenkaan oltu jälkipolvien 
toimesta toteutettu. Nämä kirjeet vahvistivat muista lähteistä vain rivien välistä luettavissa 

 
1738 ”En ole muuta kuin vaatimaton papinrouva” Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 31.5.1921. 
1739Enää en ajattele muuta kuin työskenteleväni kotini eteen, niin että Niilo tuntee todella omistavansa sellaisen, joka 
omistautuu täysin kodille. Ehkä aikaa voi jäädä muullekin, siitä pitää Herra huolen”Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmile 
4.12.1921 
1740 ”Herralle henkinen kasvumme  ja kehityksemme on tärkeämpää kuin työmme, kutsumuksemme, joka toki on 
tärkeä lahja jokaiselle, jolla sellainen on.”Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 4.12.1921. 
1741 ks. itsensä uhraamisesta ja kutsumusaatteesta Lund 2008, 54-55. 
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olleen Elinin ja Oscarin vanhimman pojan Josefin ”ongelman”   liittyneen huumeisiin. 
Kyseiset paperinarulla yhteen solmitut kirjepinkat yhdistettynä muuhun säilytettäviksi 
tarkoitettuun Josefin ja vanhempien kirjeenvaihtoon avaavat mikrohistoriallisen 
näkökulman 1900-luvun alun huumeiden käytön historiaan sekä yksilön että perheen 
näkökulmasta. Perheen aineettoman perinnön tarkasteluun arvojen näkökulmasta tuo 
Josefin tapaus erityisen lisän, sillä Oscarin ja Elinin elämäntyö oli keskittynyt juuri 
langenneiden nostamiseen. Ottaen huomioon Josefin absolutismin ja raittiuden asiaa 
ajaneen isän, poika oli poikennut kauas Oscarin toivomalta tieltä. Tuhottavaksi 
tarkoitetuista kirjeistä nostan esiin alla olevan kirjeen, jonka Oscar on kirjoittanut 
pojalleen. Kirjeessä ei ole päiväystä mutta sen voi toisten kirjeiden perusteella ajoittaa 
vuoteen 1918, eli ajanjaksolle, jolloin huumeongelmista kärsivä Josef oli kadonnut 
perheeltään. Kirje on aineettoman perinnön näkökulmasta käännekohta. Oscarin ja Elinin 
aineettoman perinnön, moraalisten arvojen ja uskonnollisen maailmankuvan siirtäminen 
omalle lapselle oli epäonnistunut. Tätä ennen pariskunnalle langenneet olivat auttamisen 
kohteita, ”toisia”. Elin ja Oscar näkivät heidät nähtiin monesti olosuhteiden uhreina. 
Josefin tapauksen myötä autettavat ”langeneet” ja ”pelastettavat” eivät ole enää 
ulkopuolisia, vaan oma poika on nyt yksi ”kurjista”, niitä, joiden pelastamiseen 
vanhempien elämäntyö oli keskittynyt. Kirjeestä huokuu miten tapaus vaikuttaa Oscariin; 
kuinka oman työnteon jatkaminen on vaikeaa, kun läheinen henkilö on moraalisesti 
heikoilla jäillä.  

”Min Käre Josef 

Mitt älskade barn. 

Hvarför dröjer du bortas, hvarför plågar du dig sjelf och gör ditt lif fullt af elände? 
Hvarför låter du dina föräldrar och syskon fortfarande steglas på pinbänk genom din 
bortvaro? Skall allt hvar du arbetat, sträfvat och försakat för, allt kvar dina egna hopats, 
dina vänner trott och offrat om bortkastas? Känner du ej att du har ansvar för dig sjelf, 
ditt lif, dina gåvor och din kallelse? 

…Du bör ju förstå att vi ha svårt att äta vårt bröd och gå till vår nattvila, när vi ej kunna 
tänka annat än att du nödgås frysa och svätta och varo i apokna af en varm och trygg kå 
samt varo i ditt ?? irce onersliten?? 

O käre barn fortsätt ej mera på denna olyckliga väg….O Käre Josef, för Guds, för din 
egen, för vår skull bryt genast med det som du nu förehafvar. 

Kom hem, kom hem!…Allt är förlåtet. co 3:131742 

 
1742 Rakas Josefini, Rakastettu lapseni! Miksi vetäydyt pois, miksi aiheutat käsimystä itsellesi tekemällä elämästäsi 
kurjuutta? Miksi annatr vanhempiesi ja sidsarustesi olla jatkuvassa piinapenkissä poissaolosi tähden? Heitätkö hukkaan 
kaiken sen, minkä eteen olet työskennellyt, minkä puolesta sinun läheisesti ovat toivoneet  ja ystäväsi uskoneet ja 
uhranneet? Etkö tunne mitään vastuuta itseäsi kohtaan, elämääsi , lahjojasi ja kutsumustasi kohtaan? Sinun pitäisi  
ymmärtää, että meidän on vaikeaa syödä tai mennä levolle kun emme voi lakata ajattelemasta paleletko tai oletko 
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Elinin ja Oscarin poika Josef Kjäldström (myöhemmin Kaltio) (1885-1945) kirjoitti 
ylioppilaaksi vuonna 1904. Jo varhaiset opiskeluaikoina kirjoitetut kirjeet Josefin 
postikorttialbumin kortit vuosilta 1902-1906 kertovat vauhdikkaasta ylioppilaselämästä: 
opiskelutoverit muistelivat niissä hauskoja juhlia, joissa Josef toimi marsalkkana, 
Pohjalaisia osakunta-soiree’ta ja teatteri-iltamia.1743  Samaan aikaan Josef kuului 
Raittiusseuraan, Studenternas Kristiliga Föreningeniin sekä KFUM:n.1744 Kirjeissään hän 
tosin kirjoittaa vanhemmilleen ”kiusauksista”, joita yrittää kaikin voimin vältellä. Mitä 
ilmeisemmin vanhemmat eivät vielä opiskelun alussa osanneet liittää kiusauksiin mitään 
nautintoaineita, vaan tulkitsevat niiden liittyvän lähinnä teatteriin ja tanssiin, joita he toki 
myös paheksuvat.1745  

Josef kirjoitti opintojensa alkuvuosina ahkerasti päiväkirjaa. Päiväkirjasta päätellen vielä 
vuonna 1904, ylioppilasvuonna, kaikki oli hyvin. Vuonna 1905 Josef alkoi äkillisesti 
kärsiä rahavaikeuksista. Isä kustansi opiskelun ja jokaisesta käytetystä pennistä Josef oli 
tilivelvollinen vanhemmilleen. Kotiin lähetetyissä kirjeissä hän kirjoitti yllättävistä 
ylimääräisistä maksuista: kirjat ovatkin kalliimpia kuin hän oli luullut, kurssimaksut 
yllättäen olivatkin ilmoitettua suurempia. Tekosyiden loppuessa hän kertoi lainanneensa 
vanhempien rahoja tovereilleen ja olevansa siksi rahaton. Hän lainasi –vanhempiensa 
tietämättä– 2000 markkaa enoltaan Pehr von Rehausenilta sekä 1000 markkaa muualta ja 
lisäksi pienempiä yksittäisiä summia1746  Kirjeestä tai myöhemmästä kirjeenvaihdosta ei 
suoranaisesti käy ilmi, oliko kyse jo tuolloin ollut huumausaineista, mahdollisesti kyse on 
ollut pelkästään alkoholinhuuruisesta juhlimisen aiheuttamasta velkaantumisesta. 
Velkaantumisen paljastuttua syksyllä 1906 vanhemmille Josef tunsi suurta katumusta 
teoistaan. “Så begaf jag mig upp på vinden och gret där så bittert, att jag tror jag endast 
som barn gråtit så hejdlöst. Jag låg på mina knän och bad. Ja jag bad såsom om jag hållit 
på att drunkna, såsom om jag varit nard att gräfvas. Jag mines ej mina ord, blott det 
envisas jag mig att jag kände mig fullkomligt öfverdrifven af bade Gud I himmelen och 
människor på Jorden”.1747  

 
jossain nälissäsi. Rakas lapsi, älä jatka enää tuolla onnettomalla tiellä. Oi Rakas Josef Jumalan, itsesi ja meidän 
tähtemme katkaise heti se, mitä nyt teet. Tule kotiin, tule kotiin….Kaikki on anteeksiannettu. Co 3:13 

1743 PO/EPO, Autio Ylioppilasmatrikkeli 1900-1907; Josef Kjäldströmin postikorttialbumi 1902-1906, Kjäldström-von 
Rehausen yksityisarkisto.. 
1744 Josef teki jopa raittius ”saarnamatkoja” yhdistysten nimissä. Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 
2.10.1904; 23.10. 1904; 13.11.1904. 
1745 Josef kertoo käyneensä katsomassa näytelmiä mm. Topeliuksen prinsesssan Törnrosa”, jotka äitikin hyväksyisi. 
Hän kertoo kirjeissään myös aktiivisesta opiskelijaelämästä. Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmillle 1.2.1905; 
5.2. 1905. 
1746 Josef lainannut ilmeisen iso summan Oscarin veljeltä Gideon Kjäldströmiltä ja Toini Valtarilta , johon Josef pyytää 
isältä lainaa takaisinmaksuun Josef Kjäldström Oscar Kjäldströmille 9.10.1905 ; lisää lainoista Josef Kjäldström Elin ja 
Oscar Kjäldströmille 22.11 1906, Josefin lainakirja vuodelta 1905 Lainapaperi 12.9. 1905, Lainapaperi 2000 mk 
30.9.1905, Työmiehen tuntipalkka oli tuolloin 0,32 mk/ tunti. Vuonna 1905 3000 mk (suhteutettuna vuoden 2017 
euroihin) rahamäärä vastaisi 13 250,00 euroa. http://www.rahamuseo.fi/fi/pelit-ja-multimediat/rahanarvolaskuri/ 
1747 Menin vintille ja itkin kuin joskus lapsuudessa. Rukoilin muistamatta mitä sanoja käytin sanoja, kuin hukkuva. 
Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 22.11 1906. 
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Vanhemmat lähettivät Josefin Kristiinankaupunkiin kauas kiusauksista. Siellä hän opetti 
koulussa sekä työskenteli apteekissa tehden tutkintoa varten tarvittavaa 
työharjoitteluperiodia.1748  Rahavaikeudet ja niiden salaaminen kuitenkin jatkuivat myös 
vuonna 1907 ja niiden tullessa ilmi ”vartiointia” tiukennettiin apteekissa. Josef pääsi 
lopulta pikkuhiljaa jaloilleen ja alkoi haaveilla muutosta takaisin Helsinkiin. Vuoden 1908 
syksyllä Josef valmistui farmaseutiksi ja jatkoi opintojaan proviisoriksi. Opintojensa ajan 
työskenteli ajoittain eri apteekeissa ja kesän 1911 Rauha Osakeyhtiössä Imatralla 
hierojana.1749 Josef päätti opiskella vielä lääkäriksi ja valmistui lääketieteen kandidaatiksi 
vuonna 1913. Opiskellessaan lääkäriksi Josef työskenteli apteekissa Porvoossa, 
vanhempien kotikaupungissa, joten tuolta ajalta kirjeitä ei juurikaan ole. Tarkkaa tietoa 
siitä, milloin ja miten huumausaineet astuivat Josefin elämään ei lähteistä käy ilmi.1750 Jo 
apteekissa työskentelynsä aikana hän oli ollut tekemisissä huumaavien lääkkeiden kanssa. 
Lääkkeiden saaminen oli suhteellisen helppoa, etenkin siinä vaiheessa, kun hän oli 
valmistunut lääketieteenkandidaatiksi ja saattoi kirjoittaa pro auctore- reseptejä itselleen. 
Varmuudella huumeiden käyttö oli riistäytynyt Josefin käsistä vuonna 1915, jolloin hän 
oli morfinistina hoidettavana Kammiossa, joka oli  pieni yksityinen hermo- ja 
mielitautisten sairaskoti Helsingin Töölössä.1751 Josefin kirjoittamista  kirjeistä 
vanhemmilleen käy tosin ilmi, että riippuvuus on kestänyt jo pitkään: ”hvilken redan länge 
har haft makt öfver mig är af sådant slag, att jag ej kunnat skrifva.”1752 Irti huumeista oli 
vaikeaa päästä yksin ja vuonna 1916 Josef oli jälleen hoidettavana Kammiossa1753. Siellä 
kirjoittamassaan kirjeessä Josef kertoi vanhemmilleen, että on päässyt irti rankoista 
vieroitusoireistaan ja kykenee nyt nukkumaan unilääkkeitten avulla.1754  Sairaalassa oli 
töissä nuori sairaanhoitajatar Valborg Silfverberg, joka kirjeiden mukaan oli päättänyt 
pelastaa Josefin.1755 Seuraavana vuonna Josef sai lähetteen Pitkäniemeen, jossa hoito 
jatkui. 1756 Kammiossa huumeista vieroitukseen käytettiin, toisia, nykyään huumeiksi 
luokiteltavia aineita.1757 Myös huumaavien unilääkkeiden käyttöä jatkettiin kotiuttamiseen 

 
1748 Työtodistus, Josef Kjäldströmin paperit. Kjäldström-von Rehausen yksityisarkisto. 
1749 Rauha oli ns. paremman väen parantola. Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 26.8.1911. 
1750 Mahdollisesti jo joulukuussa, jolloin Elin Kjäldström kirjoittaa Josefin rahavaikeuksista, vaikeuksista nukkua, 
kykenemättömyydestä tekemään opintojaa. Josef ei myöskään saapunut sovitusti kotiin Porvooseen. Elin Kjäldström 
Sylvia Kjäldströmille 10.12.1912. 
1751 Josefin sairaskertomuksessa lukee morfinist. Kammion sairaalan sairaskertomukset KHA Aa 13. Opium ja annat 
läkemedel  mainitaan kirjeessä Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 15.8.1916; myöhemmin mainitaan morfiini 
ja kokaiini Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 24.4.1919. 
1752 ”.mikä on kauan piinannut minua tavalla jota en pysty kuvailemaan. S” Josef Kjäldström Oscar Kjäldströmille 
12.11.1917; Aiheesta myös 4.8.1919; 24.4.1919. 
1753 Kammion sairaalan HKA Aa:1-4 Kammion sairaala eli Doktorinna Lybecks privata sjukhem för sinnesjuka. 
Ylikangas 2009, 57-59. 
1754 Trinal, Veronal, Sulf (lyhrennys) Sulf, brom. (lyhenteet unilääkkeistä Josefin sairaskertomuksessa 12.5-16.8.1917 
Kammion sairaskertomukset  HKA Ha:1-4. 
1755 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 2.3.1916. 
1756 Oscar Kjäldström Dr Fritz Kjeströmille (epäselvä nimi, ei päiväystä), Oscar Kjäldströmin Kopie-bok II vuodelta 
1915. 
1757 Huumeista vierottamiseen käytettiin Kammiossa, jossa Josef oli hoidettavana Erlenmeyerin metodia, jossa 
huumaavaa annosta asteittain vähennettiin ja vieroitusoireisiin annettiin muita lääkkeitä mm. belladonnaa, oopiumia, 
valiumia ja vielä 1920-luvulla heroiinia. Ylikangas 2009, 42-45, 60-62. 
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saakka, mahdollisesti myös tämän jälkeen.1758 Josefin huumeiden käyttö ei todennäköisesti 
päättynyt vieroitukseen, koska hänellä oli ammattinsa puolesta mahdollisuus jatkossa 
kirjoittaa itselleen näitä turvallisina pidettyjä lääkkeitä. 1759 

Hoitojen jälkeen Josef katosi perheeltään.1760 Keväällä vuonna 1917 Elinin veli Axel von 
Rehausen kirjoitti poikansa nähneen Josefin Viipurissa likaisena ja kurjan näköisenä 
hakemassa apteekista itse itselleen kirjoittamiaan huumaavia lääkkeitä.1761 Saman vuoden 
toukokuussa Josef kirjoittautui jälleen Kammioon hoidettavaksi 13.5-18.6 väliseksi ajaksi. 
Jakson päättyessä hänet kirjattin terveeksi.1762 Seuraavana vuonna sisällissodan riehuessa 
yhteydenpito oli hankalaa eikä kirjeitä tuolta ajalta ole. Josef kuului valkoisten puolelle, 
mutta hänen roolinsa sisällissodassa on hämärän peitossa. Vuonna 1918 lähettämässään 
kirjeessään hän kirjoitti olleensa Tampereen piiritystaistelussa ja saaneensa 
sotapalveluksestaan vapaudenristin.1763 Kesäkuussa 1918 hän sähkötti Vaasasta, ettei 
pääse osallistumaan Martin-veljensä hautajaisiin.1764 Sodan jälkeen Josef katosi 
perheeltään, ja vanhemmat etsivät häntä tuloksetta. Josefin jääminen pois veljen 
hautajaisista antaa aiheen epäillä, että hän on tuolloin jälleen ”langennut”. Vanhemmat ja 
velkojat etsivät häntä, mutta hän oli kuin maan nielemä. Todennäköisesti Oscar kirjoitti 
tuolloin Josefille edellä lainatun liikuttavan ja epätoivoisen kirjeen.1765 Heinäkuussa 1918 
Josef kirjautui oma-aloitteisesti Kammioon hoidettavaksi1766 ja oli tämän jälkeen 
Lapinlahden sairaalassa hoidettavana vuosina 1918-1919. Lapinlahdesta päästyään hän 
meni hetkeksi veljensä luo Mänttään ja jatkoi sieltä Heikinheimojen parantolaan 
Kuuselaan, Keuruulle, jossa hänen äitinsäkin oli hetken samanaikaisesti hoidettavana. 

Vieroituksen jälkeen Josef avioitui Valborg Silfverbergin kanssa ja aloitti 
Uudessakaarlepyyssä kaupunginlääkärinä.1767 Pian hänelle alkoi jälleen kerääntyä 
maksamattomia laskuja eikä hän enää kirjoittanut säännöllisesti vanhemmilleen. Vuonna 
1921 Josef kirjoitti joutuvansa pieneen leikkaukseen ja tarvitsevansa rahaa.1768 Hän on 
hoidettavana Diakonissalaitoksella vuonna 1921.1769 Seuraavana vuonna Josef valmistui 
lääketieteen lisensiaatiksi. Valborg kirjoitti tuolloin Josefin vanhemmille hoitavansa 
tästedes Josefin kirjeenvaihdon ja laskut.  Syyksi hän mainitsee Josefin kiireet, mutta 

 
1758 Josefin unilääkkeet mm. Veronal, Triomel, Luminal, Sulf., Paraldehyd, Bromi Kammion sairaskertomus 1917 
Ha:1-4; Kammion sairaskertomus 1918 Ha:5-6. 
1759 Ylikangas 2009, 92. 
1760 Josef on väittänyt veljelleen piileskelevänsä poliittisista syistä, mutta Johannes-veli suhtautuu tähän epäillen. 
Johannes Kjäldström Oscar Kjäldströmille 30.3.1917; 17.4.1917. 
1761 Axel von Rehausen Oscar Kjäldströmille 20.4.1917 
1762 Kammion sairaalan potilaspäiväkirjat HKA Aa:15. 
1763 Josef Kjäldström Oscar ja Elin Kjäldströmille 11.7.1918; Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919. 
1764 Josef Kjäldström Oscar Kjäldströmille, sähkösanoma 12.6.1918. 
1765 Oscar Kjäldström Josef Kjäldströmille –ei päiväystä- oletettavasti 1918. 
1766 Poikkeuksellisesti sairaskertromuksen mukaan Josef on itse tullut sairaalaan, aiemmin isä on vienyt. Kammion 
sairaalan potilaspäiväkirjat HKA Aa:16. 
1767 Kirjepaperissa painettu dr.L.J.Kaltio T.f.stadsläkare i NykarlebyJosef Kjäldström Oscar Kjäldströmille 13..2.1922. 
1768 Lukemisprosessi, jossa kirjoittajan olettaa jatkuvasti valehtelevan omasta tilastaan, on tutkijalle haasteellinen. On 
mahdollista, että Josef todella kärsi myös jostain fyysisestä vaivasta, jota oli tullut hoitamaan Marian sairaalaan. 
Oletettavasti tässä vaiheessa hän oli kuitenkin ns. ”repsahtanut” uudelleen. 
1769 Diakonissalaitoksella hoidettiin myös huumevieroitusta ko. aikaan.  
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hieman myöhemmässä päiväämättömässä kirjeessä Valborg kertoo uupuvansa Josefin 
sairauden tähden.1770 Tulkitsen sairaudella viitattavan huumeisiin pikemminkin kuin 
aiempaan leikkaukseen. Nuoripari muutti Lappiin, jossa Josef toimi Muonion 
piirilääkärinä. Tulkitsen heidän lähteneen kauas pääkaupungin kiusauksista. Seuraavassa 
kirjeessään heinäkuussa 1924 Valborg kertoi Elinille ja Oscarille, että Josef on mennyt 
puoleksi vuodeksi Ruotsiin Piteån eli Piitimen sairaalaan [hoidettavaksi, vaikkei näin 
suoraan kirjeessä sanotakaan]. Hänelle oli hankittu sijainen, jolle maksettiin 2/3 Josefin 
palkasta1771. Valborg oli esittänyt toiveen, että Josef laitettaisiin alussa eristyksiin, jotta 
mahdolliset vieroitusoireet tulisivat ilmi.1772 Hoitonsa jälkeen Josef toimi Muonion 
aluelääkärinä vuosina 1924-1925 ja Petsamon aluelääkärinä vuosina 1925-1928. Myös 
tällöin hän kävi Ruotsissa ilmeisesti vieroituksessa puolen vuoden ajanjakson vuonna 
1926.1773 Vaikuttaa siltä, että tämän jälkeen Josef oli ”kuivilla.” Vuosiksi 1927-1928 hän 
jäi Ruotsiin opintomatkalle. Hänestä tuli Kuopion Niuvaniemen keskuslaitoksen 2. 
alilääkäri vuonna 1928 ja ylilääkäri 1931-1945. Talvisodan aikana hän toimi 
sotilaslääkärinä ja kesällä vuonna 1940 hän työskenteli Lundissa. Niuvanniemessä 
hoidettiin sotien aikana myös sotaneurooseista kärsiviä potilaita. Ville Kivimäki 
tutkimuksessaan ”Murtuneet mielet” nimeää Josefin yhdeksi aikakautensa johtavista 
psykiatreista.1774 Josef kuoli kesälomansa viimeisenä päivänä vuonna 1945 60-vuotiaana 
huomattavasti vanhempana kuin ikäpolvensa huumeidenkäyttäjät, jotka keskimäärin elivät 
vain hieman yli 40-vuotiaiksi.1775 

Josef oli kaikin puolin tyypillinen huumeiden käyttäjä 1900-luvun alun Suomessa Mikko 
Ylikankaan huumeidenkäytön historiaa käsittelevään tutkimukseen valossa. Ensinnäkin 
hän oli mies, koulutukseltaan ylioppilas, taustaltaan ylempää keskiluokkaa, asui 
pääkaupunkiseudulla ja opiskeli sekä farmasiaa että lääketieteitä. Varovaisten arvioiden 
perusteella kyseisillä aloilla työskennelleet muodostivat 1900-luvun alkuvuosikymmeninä 
ainakin 20% huumausaineiden väärinkäyttäjistä. Huumeiden käyttö oli 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä vielä sangen yläluokkaista verrattuna vaikkapa alkoholismiin. 
Huumeiden käytön yllä leijui dekadenssin, mutta toisaalta myös tietty eksklusiivisuuden ja 
elitistisyyden leima, mikä varmasti myös houkutti nuorta opiskelijaa. Lisäsäväyksen 
käytölle antoivat avangardiset taiteilijapiirit, joiden parissa huumaavien aineiden kokeilu 
oli yksi vaihe modernia ihmistä etsittäessä.  Huumeille annettiin runollisia nimiä kuten 
”valkoinen keiju” ja niitä käytettiin muodikkaissa kahviloissa, salongeissa ja kodeissa.1776 

 
1770 Tässä yhteydessä on mahdollista, että Josef on alkanut käyttää uudelleen huumeita. Mutta käyttö tapahtuu salassa. 
Valborg hoitaa Josefia, hänen talouttaan ja vahtii häntä öisin. Valborg Kjäldström Oscar ja Elin Kjäldströmille Maria 
Sjukhus 26.7.1923;  
1771 Valborg Kjälström Oscar Kjäldströmille 26.11.1924 
1772 Valborg Kjäldström Oscar Kjäldströmille 26.11.1924 
1773 Valborg Kjäldström Oscar Kjäldströmille 27.6.1926 
1774 Kivimäki 2013, 298-299 
1775 Ylikangas 2009, 68-82 
1776 Ylikangas 2009, 33, 41,68-69, 93, 99, 135. 
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Mitkä seikat ajoivat Josefin käyttämään huumeita? Yksi syy ottaa huumeita oli varmasti 
myös huumeiden kuten kokaiinin piristävä vaikutus: juhlimisen vastapainoksi opiskelu ja 
myöhemmin työt oli hoidettava. Opiskellessa piti jaksaa lukea tentteihin yömyöhään, 
lääkärinä päivystäessä piti pysyä pirteänä.  Huumausaineet mahdollistivat ylirajoilla 
suorittamisen. Josefin nuoruusvuosien huumeidenkäyttö liittyi vahvasti juhlintaan ja oli 
ainakin osin sosiaalista. Kun riippuvuus huumeista kasvoi, hienostelu karisi käyttäjän 
ympäriltä ja Josefin myöhempi huumeidenkäyttö olikin salattua takahuoneiden ja 
makuukammarin yksinäistä puuhastelua.1777 1900-luvun alussa huumausaineiden käyttö ei 
ollut rikos. Moniin yleisiin vaivoihin kuten yskään, hengenahdistukseen tai kipuun 
saatettiin käyttää heroiinipohjaisia lääkkeitä, joita sai apteekista ja rohdosliikkeistä.1778  
Josef vaikuttaa olleen herkkä, mikä saattoi olla osasyy huumeiden käyttöön. Eräässä 
kirjeessään hän kirjoittaa ”Min djupa olycka, grundorsaken till allt mitt elende tynges och 
trycker mig allt mer…huru mycket lycka jag rivit ned; ej blott min egen utan även 
andras….Och därmed är jag inne på en af grundorsakerna till mitt svårmod”1779  Josefille 
huumeiden käyttö oli aluksi kenties ollut  keino lääkitä pahaa oloa. Vaikuttaa siltä, että 
käytöstä kuitenkin muodostui kierre, jossa Josef pyrki  huumeilla turruttamaan huumeiden 
käytöstä johtunutta itseinhoa ja hermostollisia oireita.1780 Vanhemmat uskoivat, että 
lankeamisessa kyse oli myös Josefin haastavasta luonteesta ja hänen äidin puolelta 
saamastaan degeneroituneesta perimästä.1781 Opiskelujensa alussa päiväkirjassaan 
vuodelta 1904 Josef itse kirjoittaa, että hänen tulisi vahvistaa luonteenlujuutta. ”Viljekraft 
skall jag förvärfa mig!1782 Kirjeenvaihdossa toistuu ajatus siitä, miten Josefin ”heikko 
luonne” oli syynä päihteiden väärinkäyttöön, velkaantumiseen ja valehteluun.1783  

 

4.2.2. Huumeriippuvuuden hoito 

 
Josefin tapaus osoittaa, ettei 1900-luvun alussa huumeiden käyttäjille ollut osoittaa omaa 
hoitopaikkaa1784 vaan heitä hoidettiin niin julkisissa mielisairaaloissa, yksityissairaaloissa, 

 
1777 Ylikangas 2009, 77-82. 
1778 Kuvaavaa on, että jo vuonna 1904 Josef kertoo kirjeessään ostaneensa hammaskipuun osti odonfalgrin ja pulveria 
Kaliumbromidt, joka on söfvande medel eli unilääke. Lääkkeessä on ollut huumaavia aineita. Ylikangas 2009. 
1779  Syvä onnettomuuteni, syy kaikkeen kurjuuteeni ei enää miellytä tai paina minua...kuinka paljon olen tuhonnut ei 
vain omaani vaan myös muiden...Ja sitä kautta pääsen sisälle synkkämielisyyteni perussyihin .  Josef Kjäldström Oscar 
Kjäldströmille 12.11.1917. 
1780 Josef mainitsee kirjeissään, joita kirjoitti toipuessaan Keuruulla, että kaikki hermostolliset oireet ovat poissa.Josef 
Kjäldström Oscar Kjäldströmille ei päiväystä. 
1781 Elin Kjäldström Josef Kjäldströmille 30.6.1909; Kjäldström Elin päiväkirjat; kirjeenvaihto.; Degeneroitumisesta ja 
huumeiden käytöstä kts. Ylikagas 2009, 1996 
1782 Josef Kjäldströmin päiväkirja vuodelta 1904. 
1783 Myös isä kirjeessään lääkäri G. von Gerdströmille moittii, että  ”Vår Josef har så svag viljekraft Oscar Kjäldström 
G.von Gerdströmille 14.5.1917. 
1784 Ylemmät yhteiskuntaluokat sairastivat ”piilossa” ulkomailla tai yksityisissä sairaaloissa kuten Kammiossa Erirassa 
tai Diakonissalaitoksessa. Vuonna 1910 Marian sairaalassa hoidettiin myös huumeongelmasta kärsiviä, myösns.  
sivistynyttä luokkaa. Pääkaupungin narkomaaneja hoidettiin ns. tavallisissa sairaaloissa: Kivelässä ja Helsingin 
kaupunginsairaaloissa. Tässä yhteydessä tekee mieli lisätä, että mielisairaaloissa hoidettiin tuolloin paljon muitakin  
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yksityisissä hoitokodeissa sekä parantoloissa. Huumeiden käyttäjiä pystyttiin valvomaan 
mielisairaaloiden ”pakko-olosuhteissa” paremmin kuin tavallisessa sairaalassa. Taustalla 
saattoi olla myös pelko siitä, että huumeiden käyttö saattaisi aiheuttaa mielisairautta; osa 
mielisairauksista nimittäin luokiteltiin huumausaineiden käytöstä johtuvaksi.1785 1910-
luvun mielisairaanhoidossa morfinistit luokiteltiin osaksi ”degeneroituneiden 
psykopaattien” ryhmää.1786  Ilmeisesti narkomaaneja oli kuitenkin mielisairaaloissa 1900-
luvun alussa niin vähän, ettei heitä mainita mielisairaaloita käsittelevissä Achten, 
Pietikäisen ja Vuorion teoksissa. Ylikankaan mukaan merkittävässä asemassa 
paranemisennusteessa oli potilaan oma usko hoidon tehokkuuteen. Lääkärinä Josef luotti 
tieteen siinä missä hänen isänsä rukouksen voimaan –ja ”paranikin” useasti. Toisin sanoen 
hänet Josef kotiutettiin kerta toisensa jälkeen sairaaloista parantuneena, mutta hän palasi 
pian uudelleen vieroitukseen. Tämä kertoo siitä, että fyysinen riippuvuus oli suhteellisen 
helppo katkaista, mutta psyykkistä riippuvuutta oli vaikeampi hoitaa. 

Vuosina 1897-1930 noin puolet mielisairaaloiden asukeista teki työtä.1787 Järjestelyssä voi 
nähdä samoja kaikuja kuin kristillisessä etiikassa, jonka mukaan kaikkien tuli tehdä 
itsensä tarpeellisiksi: pyyteettömän avun aika oli ohi: sairas sai korvata työllään osan 
oleskelunsa kustannuksista. Josef kirjoitti useasti isälleen ja veljelleen pyytäen näitä 
lähettämään hänelle sairaalaan käännöstöitä. Tällä tavoin Josef yritti maksaa 
kiitollisuudenvelkaansa näille kahdelle, jotka maksoivat hänen kalliin 
sairaalassaolonsa.1788 Pitkäniemessä vuonna 1917 ja Lapinlahdessa 1919 hoitojen 
kestettyä muutaman kuukauden Josef sai myös lääkäreiltä tehdäkseen tieteellistä työtä.1789, 
josta hän kirjoitti nauttivansa suuresti. Kenties juuri tämän ja osittain omien 
kokemuksiensa myötä hän kiinnostuikin mielisairauksista. Josefin kokemus työn hyödystä 
ja tehokkuudesta toipumisprosessin yhteydessä oli ilmeisen positiivinen. Myöhemmin, 
toimiessaan 1930-luvulla Niuvanniemen mielisairaalaan ylilääkärinä hän oli ensimmäisiä, 
jotka ottivat Suomessa käyttöön menetelmän nimeltä ”Simonin tehokkaamman 
työterapia”1790. Työterapia oli tuolloin käänteentekevä uudistus mielisairaanhoidossa, 
jossa aiempi hoito oli perustunut lähinnä vuoteessa makuuttamiseen.1791 Aiempaan 
potilaiden tekemään työhön verrattuna työterapian asenne potilaisiin oli erilainen. Potilaat 
olivat ennenkin tehneet töitä ”makuupaikkansa eteen”, mutta erotuksena entisestä, työn 

 
sinne nykykäsityksen mukaan kuulumattomia potilaita kuten esimerkiksi epileptikkoja, dementikkoja, Parkisonin 
taudista kärsiviä, ja kehitysvammaisia. Ks.Ylikangas 2009, 56-60. 
1785 Hirvonen 2014, 198-199. 
1786 Pietikäinen 2020, 252. 
1787 Niuvaniemessä ja Pitkäniemessä 45% mielisairaalan asukeista teki töitä. Työ oli merkittävä apu sairaalan 
päivittäisen toiminnan ylläpitämiseksi. Apua tarvittiin keittiössä, puutarhassa, maatilan hoidossa, siivous- ja käsitöissä. 
Hirvonen 2014, 238 
1788 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 5.4.1919. 
1789 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 24.3.1919. 
1790 Esim Kellokoskella työterapia-nimike mainitaan vasta vuoen 1939 vuosikertomuksessa Rissanen  2012, 66. 
1791 Toisaalta työn tekeminen toimi aiemminkin kuitenkin kuin vahingossa osana paranemisprosessia. Liikkuminen 
ulkona, pihalla aktivoi potilaita pääasiallisen hoitomuodon, makuuttamisen sijaan. Työterapian merkitys ei ollut vain 
potilaan roolin. aktivoitumisessa, vaan se merkitsi myös muutosta hoitajien suhtautumisessa potilaisiin. Vuorio 
2011,109-110; Pietikäinen 2020, 280-281. 
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tarkoitus oli nyt ensisijaisesti tuottaa potilaalle iloa ja parantaa.  Potilaan oli tärkeä tuntea 
itsensä hyödylliseksi ja tarpeelliseksi, sillä tällainen kokemus kohottaisi hänen 
itsetuntoaan ja auttaisi paranemisprosessissa.1792  

Josefia kohdeltiin mielisairaalan ja parantoloiden potilaana monella tapaa 
erityistapauksena. Se liittyi yhtäältä hänen sairautensa laatuun, mutta myös hänen omaan 
lääkäristatukseensa. Morfinistina hänen odotettiin vieroitushoitojen jälkeen ”palautuvan 
normaaliksi” ja vieroituksen jälkeen häntä kohdeltiin sairaalassa eri lailla kuin muita 
potilaita.  Josef oli eräänlaisessa kaksoisroolissa: olihan hän itse yhtä aikaa sekä potilas 
että lääkäri. Hän kykeni arvostelemaan ja arvioimaan omaa hoitoaan eri tavalla kuin 
tavalliset potilaat. Lapinlahdessa häntä hoitanut lääkäri Waenenberg oli Josefin ystävä ja 
kollega jo opiskeluajoilta; mutta Waenebergin ohessa myös muut lääkärit kohtelivat häntä 
erityistapauksena. Esimerkiksi siinä vaiheessa kun toipuminen oli loppusuoralla ja Josef 
ainakin omien kirjeidensä mukaan ”fullkomligt frisk och fri från den svåra sjukom, som 
har så länge plågat mig”1793 hän pääsi Keuruun parantolassa avustamaan tohtori 
Heikinheimoa onnettomuustapauksessa ja myöhemmin jopa sijaistamaan tohtori 
Heikinheimoa –samassa parantolassa, jossa hän itse oli yhä potilaana.1794 Pitikö tämä 
todella paikkaansa, on mahdoton sanoa, sillä Kuuselan virallisia arkistoja ei ole 
löytynyt.1795  Totta tai ei, tapaus kuvastaa hyvin sitä, miten erityisessä roolissa lääkäri oli 
ollessaan potilaana.  

Huumeiden käyttöön liittyi vahva sosiaalinen stigma. Josefin riippuvuutta peiteltiin 
ulkopuolisilta ja se pyrittiin hoitamaan salassa. Parantolat ja sairaalat, joissa Josef sai 
hoitoa, olivat pääasiassa yksityisiä. Salaamista helpotti se, että Oscar saattoi pappina 
kirjoittaa esimerkiksi vaadittavat B- ja C-lomakkeet sairaalaan kirjoittautumista varten, 
eikä Josefin tätä varten tarvinnut turvautua perheen ulkopuolisten apuun. Perheen sisällä 
Josefin ongelmaa salailtiin alussa, mutta hyvin pian siitä tiesivät perheen piirissä kaikki. 
Kirjeissä aiheesta puhuttiin kuitenkin verhotusti ilmaisulla ”ditt Problem” nimeämättä itse 
ongelmaa ja aihetta käsitelleet kirjeet oli ollut tarkoitus hävittää.1796 Elinin muistelmissa 
asiaa ei mainita lainkaan. Huumeriippuvuus pidettiin salassa Josefin tulevaisuuden 
työmahdollisuuksien vuoksi ja koska se langetti häpeän varjon koko perheen ylle.1797 On 
mielenkiintoista, miten Josefin ”ongelma” tunnuttiin käsitettävän hänen yksityisasiakseen. 
Esimerkiksi Etelä-Pohjalaisen Osakunnan erotodistuksessa vuodelta 1909 ei ole mitään 

 
1792 Aiemmin potilaiden tekemä työ ei ollut ns. heidän parhaakseen, osa paranemisprosessia, vaan pikemminkin 
potilaat olivat halpaa työvoimaa. Pietikäinen 2020, 280. 
1793 ”Täysin terve ja vapaa sairaudesta, joka on kauan piinannut minua”.Josef Kjäldström Oscar Kjäldströmille 
24.9.1919. 
1794 Josef Kjäldström Oscar Kjäldströmille 17.12. 1919. 
1795 Sähköpostitse kirjeenvaihto kirjastotoimenjohtaja Johanna Hämäläisen ja arkistoa hoitaneen Riitta Vanhasen 
kanssa. 2020. 
1796 Sylvia Kjäldström  Elin Kjäldströmille 24.4.1916. 
1797 Josef Kjälsdström oscar ja elin Kjäldströmille Lappvikes sjukhus 23.2.1919; Yksilön muihin heijastamasta 
häpeästä Leary 2007, 331. 
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mainintaa Josefin käytöksestä, vaan sen mainitaan olevan ”hyvä ja vakava”.1798 Lisäksi 
Josefin sairaskertomukset Kammion sairaalassa vuosilta 1915 ja 1916 puuttuvat. Toki 
sairaskertomukset on saatettu siirtää toiseen sairaalaan, mutta on myös mahdollista, että ne 
on hävitetty. Potilaspäiväkirjoista käy ilmi, että hän on kirjautunut Kammioon Lauri 
Kaltiona, ikään kuin ”salanimellä”.1799 Häntä koskevat merkinnät potilaspäiväkirjoissa 
ovat niukat verrattuna muihin potilaisiin.1800 Lapinlahdessa ollessaan Josef vakuutti 
perheelleen kirjeissä, että on onnistunut pitämään siellä olonsa salassa. Ensimmäisinä 
hoitojaksoina opiskelutovereista vain yksi tiesi poissaolon oikean syyn.1801 Josefin 
valmistuttua lääkäriksi salailua jatkettiin, ja hänen hoitojaksonsa Ruotsissa  Piitimen 
sairaalassa  naamioitiin opintomatkaksi, joksi se ilmeisesti lopulta muodostuikin hoitojen 
päätyttyä.1802 Josef ja Oscar kirjoittivat aiheeseen liittyen toisilleen latinankielisiä kirjeitä 
ja kortteja. 

 Josefilta ei viety missään vaiheessa viety lääkärinoikeuksia, vaikka se lain mukaan olisi jo 
vuonna 1925 ollut mahdollista.1803 Ilmeisesti Josefin asema kaupungin- ja 
kunnanlääkärinä takasi hänelle eräänlaisen koskemattomuuden.1804 Ylikangas ja Kivimäki 
korostavat myös lääkärien keskinäistä solidaarisuutta. Kollegojen paheet ja vaikeudet 
pyrittiin hoitamaan ”suljettujen ovien takana”.1805  Sairaala- ja potilastyön yhteydessä 
lääkärin henkilökohtaista huume- ja päihderiippuvuutta ei ilmeisesti nähty ongelmana; 
pikemminkin pelättiin, että Josef itse ”repsahtaisi” työssään helpommin, koska hän saattoi 
kirjoittaa lääkkeitä itse itselleen.1806 Kuvaavaa on, että ollessaan hoidettavana 
huumeriippuvuuden johdosta, hän kirjoitti samaan aikaan äidilleen lääkereseptejä 
Suomeen.1807 Ainoa lähteitteni perusteella tietoon tullut rajoite lääkärityössä toimimiseen 
oli Piitimessa, jossa apteekin kanssa oli sovittu ettei lääkkeitä myydä Josefille.1808 Perhe 

 
1798 Etelä-Pohjalaisen osakunnan erotodistus 1909 Kjäldstyröm von Rehausen arkisto, Josefin paperit. 
1799 Lasrs Josef Kjäldström/ Lauri Jooseppi Kaltio; Sairaalassa saattoi sairastaa ingognito, eräskin pastori on merkitty 
vain sukunimellään  ja eversti oli merkitty vain  etunimellään;  Josefilla ammatti mainitaan med. kand., mutta ikä, joka 
muilla on tarkkaan merkitty on summittainen 30-40 vuotta. (Josef tuolloin 30 vuotias) potilaspäiväkirjoihin. Kammion 
potilaspäiväkirjat HKA Aa.15; Aa:16; Tosin Josef vaihtoi sukunimensä Kjäldströmistä Kaltioksi jo 1905 tai -06 
https://fi.wikisource.org/wiki/Kuka_kukin_oli:_K 
1800 Hänestä on kirjoitettu nimi, ikä, ammatti, kuka tuonut sairaalaan, onko hän parantunut ja ajanjakso, jona hän ollut 
hoidossa. Kammion Sairaala potilaspäiväkirjat Aa:13; Aa:14; Aa:15; Aa16. 
1801 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 10.1.1919. 
1802Ko. aika verhottiin julkisesti ”ulkomailla opiskeluun” tai ulkomailla matkailuun. Valborg Kaltio Oscar ja Elin 
Kjälströmille ilman tarkempaa päiväystä, 1924; Josef palaa kesken hoitojakson hetkeksi Petsamoon, mutta siellä 
tapahtuu Josefin suorittama epäonnistunut leikkaus ja Josef palaa ”opintomatkalle” Ruotsiin saman lääkärin luo, joka on 
hoitanut häntä myös aiemmin. Valborg Kjäldström Oscar Kjäldströmille 27.6.1926. 
1803 Periaatteessa lääkärinoikeuden peruuttaminen oli jo 1925 lääkärintoimen harjoittamista koskevan lain puolesta 
mahdollista, mutta järjestelmä lääkärien valvomiseksi ei ollut kovin tehokas. Ylikangas 2009, 176. 
1804 Ylikankaan mukaan  ”koskemattomuus” päättyi vasta vuonna 1942 kun kaupungin- ja piirilääkärit määrättiin 
lääninlääkärin alaisuuteen. Ylikangas 2009, 176. 
1805 Kivimäki 2013, 304; Ylikangas 2009, 176. 
1806 Axel von Rehausen Oscar kjäldströmille 20.4.1917, Etti Kjäldström Elin Kjäldströmille 5.9.1919. 
1807 Josef Kjäldström Oscar ja Elin Kjäldströmille 16.8.1924. 
1808 Valborg Kaltio Oscar ja Elin Kjälströmille 1924. 
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sitä vastoin suhtautui kriittisemmin Josefin toimimiseen lääkärinammatissa, koska työnsä 
puolesta hän joutui jatkuvasti olemaan tekemisissä oman ”kiusauksensa kanssa. 1809.   

1900-luvun alussa morfinistit sijoittuvat eräänlaiseen eräänlainen rajatilaan. Ei oikein 
osattu määritellä, oliko kyseessä sairaus vai moraalinen rappio. Morfinisteista puhuttaessa 
lääkärienkin terminologiassa sekoittuivat termit sairaus ja pahe.1810 Myös tutkimani 
kirjeenvaihdon perusteella perhe käytti Josefin huumeriippuvuuden yhteydessä tilanteesta 
riippuen molempia termejä. Kristillisen maailmankatsomuksen näkökulmasta ajatus 
paheesta oli lohdullisempi, koska siihen sisältyi moraalisen ryhdistäytymisen kautta 
pelastuksen mahdollisuus.1811 Yleisesti morfiinin käyttö nähtiin paheksuttavampana 
tapana kuin alkoholin käyttö.1812 Omana aikanaan moraalisesta näkökulmasta olennainen 
oli kysymys riippuvuuden syystä. Oliko kyse esimerkiksi muuhun sairauteen määrättyjen 
lääkkeiden aikaansaamasta vai itse aiheutetusta riippuvuudesta? Morfinistit jaettiin 
”hyviin” ja ”pahoihin” morfinisteihin, joista jälkimmäiset, joihin Josef mitä 
todennäköisimmin kuului, nähtiin itse syypäinä tilanteeseensa, eivätkä heidän katsottu 
ansaitsevan myötätuntoa.1813 Jako syyllisiin ja syyttömiin muistutti syfilistä sairastavien 
naisten osastojen jakoa Viattomiin ja Prostituoituihin. Huumeiden käyttö otettiin 
tautiluokitukseen vasta 1920-luvulla.1814 Vuonna 1908 huumaavien aineiden käyttäjät oli 
luokiteltu omaksi ryhmäkseen Psychosis ex intoxicato eli myrkytyspsykoosin alle, 
mielisairauksiin, jotka liittyvät huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttöön.1815 Tästä piiristä 
myös Josefin sairaudelle löytää helposti luokittelun. Vasta määrittelykartan muuttuessa 
1920-luvulla Psychosis ex intoxicatione alalajiksi oli virallisesti määritelty sekä 
alcoholismus että morphinismus ja cocainismus.1816 

Lähteet vaikenevat siitä, miltä Oscar isästä tuntuu vierailla poikansa luona Lapinlahden 
mielisairaalassa, jossa hän aikoinaan itse oli ollut sairaalapastorina töissä. Nyt yksi 
”kurjista” oli hänen oma poikansa. Mahdollisesti vanhemmat näkivät Josefin kohtalon 
Jumalan heille asettamana koettelemuksena. Katkelmat uskovaisten vanhempien ja 
sisarusten välisistä kirjeistä paljastavat että rukoileminen oli keskeisessä roolissa tätä 
koettelemusta vastaan taisteltaessa.1817 Uskovainen pikkusisar Sylvia kirjoittaa Josefille 

 
1809 Johannes Kjäldström Oscar Kjäldströmille 30.3.1917; Sylvia Korhonen Elin ja Oscar Kjäldströmille 19.1.1920; 
Oscar Kjäldström G.von Gerdströmille ajoitettavissa kopiebokin järjestyksen mukaan vuodelle 1917, ei päiväystä, 
Kjäldström Oscar kopiebok 
1810 Ylikankaaan mukaa vielä 1930-luvulla suuren yleisön, mutta myös lääkärien ja sairaanhoitajien piirissä vallitsi 
näkemys, jonka mukaan huumausaineiden käyttö ei olut sairaus Ylikangas 2009 136. 
1811 Esimerkiksi raittiusliikkeen piirissä huumeidenkäyttö kuten alkoholismikin nähtiin paheena, josta saattoi pelastaa 
moraalinen ryhdistäytyminen.  Pietikäinen 2013, 39. 
1812 Ylikangas 2009, 137. 
1813 Ylikangas 2009, 39. 
1814 Tosin virallisessa mielisairausluokituksissa jo 1900-luvun alussa löytyy sekä krooninen alkoholismi. ja ns. 
moraalinen mielisairaus, joka tosin poistui luokittelusta vuonna 1905. Moraalisen mielisairauden piiriin luokiteltiin myös 
huonot elämäntavat kuten liiallinen juhliminen ja muut paheksuttavat elämäntavat Hirvonen 2014, 162, 176. 
1815 Hirvonen 2014,163-164; Ylikangas 826. 
1816 Hirvonen 2014, 165, ks. myös taulukko 198-199. 
1817 Katkelma vanhempien kirjeestä Josefin sisarelle vuodelta 1922, kun Josef oli jälleen kerran palannut 
”parantuneena” hoidoistaan. : ”Olemme eläneet toivon ja pelon välissä. Mutta Herra on kuullut rukouksemme ja 
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uskovansa, että ainoastaan uskoontulo voisi hänet pelastaa: ”Niin sinä et voita 
(kiusaustasi) ennen kuin Jeesus saa sinusta voiton”1818 Erilainen suhtautuminen Josefin 
huumeriippuvuuteen oli hänen agronomiveljellään Johanneksella, joka puhui 
huumeriippuvuudesta ”tautina” ja neuvoi veljeään puhumaan psykiatreille psyykkisen 
riippuvuuden katkaisemiseksi.1819 Lääkärinä Josef käsitti itse huumeidenkäyttönsä 
sairautena ja kemiallisena riippuvuutena.1820 Toisaalta riippuvuutta vastaan 
kamppaillessaan Josef yhdisti tilaansa myös moraalisen ulottuvuuden määritellen itsensä 
useissa kirjeissä  ”heikkoluontoiseksi” ja ”kelvottomaksi”.1821  Repsahdusten jälkeen Josef 
kirjoittaakin itseironisesti että tahtoa ja rohkeutta häneltä ei puutu, ainoastaan halua 
käyttää niitä. ”Vilja och mod saknas ej mig. Blott lust att återvända det fattas mig.”1822 

Oscar oli merimiespappina ja sairaalapastorina työskennellessään ollut paljon tekemisissä 
päihteiden väärinkäytön kanssa. Hän luokitteli sen tuolloin ensisijaisesti moraaliseksi 
ongelmaksi. Uskovien maailmankuvan mukaan langenneen henkilön sielullinen ja 
uskonnollinen elämä oli ollut puutteellista, mistä johtui, että tämä oli ajautunut huonoille 
teille.1823 Tämän teorian mukaan Pelastuksen ilosanomasta tietämättömät yhteiskunnan 
vähäosaiset saatettiin ”nostaa” kadotuksen poluilta saarnaamalla Jumalan sanaa. Omalle 
pojalle oli kuitenkin annettu elämässä kaikki hyvät lähtökohdat, kristillinen kotikasvatus ja 
oma esimerkki. Huolimatta tästä kotoa saadusta oikeanlaisesta aineettomasta perinnöstä 
poika lankesi. Oscarin selitys poikansa huumeiden käyttöön liittyikin paitsi pahan 
jatkuvaan läsnäoloon, joka oli saanut aikaan Josefin moraalisen rappion ja uskosta 
vieraantuminen.  

 

4.2.3. Kjäldströmin lapset ja hyväosaisuuden aineeton perintö  

Perheen sisäistä dynamiikkaa tutkineen Kaisa Ketokiven mukaan perheen uusintamisen 
[tai aineettoman perinnön siirtämisen] onnistuminen edellyttää, että lapset omaksuvat 
perheelle tärkeät sosiaaliset ominaisuudet, kuten tietyn koulutustason ja sitoutuvat perheen 
yhteisiin tavoitteisiin.1824 Vanhemmilla on olemassa ajatus oikeanlaisesta aineettomasta 
perinnöstä. Lapsi, joka ei syystä tai toisesta ota vastaan vanhempiensa aineetonta perintöä 
tai murtaa sukupolvien elämäntavan mallin, muuttuu helposti perheessä vieraaksi. Näitä 
”oikeanlaisen” ja ”vieraan” käsitteitä hahmotan mikrohistoriallisesta näkökulmasta 
perheen kahden perheen pojan Martinin ja Josefin kautta.  

 
auttanut. Kiitos ja kunnia isällemme Herrallemme Jeesuksen Isälle. –Oi että Herra vielä saisi voittaa hänet puolelleen. 
Rukoilkaa! Rukoilkaa sitä!” Oscar Kjäldström Sylvia ja Niilo Korhoselle 5.2.1922. 
1818 Sylvia Kjäldström Josef Kjäldströmille 1.6.1916. 
1819 Johannes Kjäldström Oscar Kjäldströmille 17.4.1917. 
1820 Myöhemmin hän on huolissaan veljensä ja myöhemmin vuonna 1919 myös äitinsä lääkityksestä, jonka toivoo 
pikkuhiljaa lopetettavan koska Josefin mukaan kyseisiin lääkkeisiin tulee helposti riippuvaisuus.   Josef Kjäldström 
Oscar Kjäldströmille 19.2.1908; 13.3.1908; 24.4.1919. 
1821 Josef Kjäldström Oscar Kjäldströmille22.11.1906; 21.2.1906; 17.5.1907. 
1822 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 21.12.1907. 
1823 Antikainen 2004, 61. 
1824 Ketokivi 2009, 60. 
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Opiskelujen alussa vanhempien sukuperinteiden vaikutus näkyy Kjäldströmien lapsilla 
vielä vahvana mm. isän taustaa kunnioittavana osakuntaidentiteettinä.1825 Kodin antama 
malli näkyi myös kuulumisena erilaisiin kristillisiin järjestöihin ja Martinilla teologian 
opintoina. Varhaisaikuisuutta pidetään elämänkaariteorian näkökulmasta elämänvaiheena, 
joka on altteinta sosiokulttuurisille muutoksille.1826 Opiskeluvuosista muodostui 
Kjäldströmin pojille Josefille ja Martinille ajanjakso, joka määritti loppuelämän suuntaa. 
Josefin ja Martinin osalta tämä tarkoitti vanhemmilta saadun aineettoman perinnön 
uudelleenarviointia sekä osin poikien saaman sosiaalisen ja kulttuurisen perinteen 
rikkomista.  Tarkastellessa perheen vanhimpia poikia, näkyy, miten aineetonta perintöä 
saatettiin tulkita varsin eri tavalla ja menneistä luokkaidentiteeteistä saatetiin valita itselle 
parhaiten sopiva. Martin nojautui svekomaanina äitinsä ruotsinkielisen aatelissuvun 
perintöön ja Josef puolestaan ”kääntyi” fennomaniksi. Tämän valinnan voi tosin tulkita 
löyhäksi jatkumoksi isän suomenkielisille pappisopinnoille ja vanhempien aikoinaan 
tekemälle päätökselle lähettää lapset suomenkieliseen kouluun. Vuonna 1905 Josef teki 
radikaalin ratkaisun: hän päätti muuttaa nimensä Kjäldströmistä Kaltioksi ja kirjoittaa 
jatkossa kirjeenvaihtonsa suomeksi. Kielen vaihtaminen ei ollut äidin mieleen, sillä hän ei 
osannut suomea ja Josef kirjoittikin kohteliaisuudesta kirjeet äidille jatkossakin ruotsiksi.  
Oscar taas oli kielen suhteen ymmärtäväinen, mutta sukunimen vaihto loukkasi häntä 
pahasti. Josefin mukaan kyse ei kuitenkaan ollut kapinasta vanhempien arvoja kohtaan: 
”Det är ingalunda att skämma sina förfäder”, vaan taistelusta kansallisen aatteen 
puolesta.1827  

Vanhemmat ovat huolissaan poikiensa, mutta etenkin Josefin elämäntyylistä jo heti 
opintojen alussa. Josef kävi ahkeraan teattereissa, kapakoissa ja opiskelijatanssiaisissa eikä 
-toisin kuin vanhempansa- nähnyt niissä mitään pahaa. Vanhempien korostama aineeton 
hyvä ja vaatimaton elämäntapa ei riittänyt nuorille Helsinkiin muuttaneille Martinille tai 
Josefille. Elinin ja myös Josefin oman tulkinnan mukaan leveää elämäntapaa ihannoiva 
”turhamaisuuden synti” valtasi ja velkaannutti nuoren Josefin.1828 Vanhempien huoli ei 
liittynyt vain rahaan, vaan vanhempien silmissä ”oikean” aineettoman perinnön 
hylkäämiseen ja väärän elämäntavan omaksumiseen. Kumpikin vanhimmista pojista 
lakkasi uskomasta Jumalaan nimenomaan opiskeluvuosinaan Helsingissä. Elinin 
muistelmissaan juuri kaupunkielämä vietteli Porvoon pikkukaupungissa kasvaneet pojat ja 
terve kukoistus katosi heidän olemuksestaan. Kirjeessään vuonna 1908 Josef myöntää 
vanhemmilleen, ettei kykene uskomaan Jumalaan eikä kykene antautumaan Jumalalle 

 
1825 Pojat olivat viettäneet alueella vain lapsuusvuotensa ja pääasialliset opiskeluvuotensa 1899-1914 Porvoossa. 
1826 Anna Rönkä artikkelissaan Nuoren aikuisen sosiaalinen selviytyminen viittaa elämänkaariteoreetikoihin kuten 
Baltes, Reese ja Lipsit (1980) joiden mukaan varhaisaikuisuus on merkittävä elämänvaihe valintojen suhteen. Rönka 
1994, 150; sukupolvitarkastelusta ks. Roos 1998, 25-40. 
1827 Josef Kjäldström Oscar ja Elin Kjäldströmille 19.3.1905. 
1828 Josef halusi nauttia elämästä, juhlia ja pukeutua hyvin, maksamattomien laskujen seassa on useita laskuja räätäli 
Jokelalta, joka karhusi maksamattomien puvun ja housujen perään. Josef lainasi rahaa myös opiskelijatovereiltaan ja 
sukulaisiltaan vanhempien selän takana. Laskut, Kjäldström-von Rehausen yklsityisarkisto Josef Kjäldström Oscar ja 
Elin Kjäldströmille 22.11.1906; 2.8.1907; Josef Kjäldström Elin ja Oscart Kjäldströmille 2.8.1907; 2.8.1907; Elin 
Kjäldströn Sylvia Kjäldströmille 8.6.1912. 
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kuten vanhemmat toivoisivat. Hänelle, tulevalle tiedemiehelle, tuntui vaikealta sulattaa 
Raamatun näkemyksiä asioista, joihin luonnontiede antaa erilaisen näkökulman.1829 Tämä 
oli vanhemmille suuri pettymys.  

Vanhempien tulkinnan mukaan juuri ”jumalattomuus” olikin syynä siihen, miksi paheet 
pääsivät Josefin elämään. ”Näkymätön voima ja käsi” ei ollut enää ohjaamassa poikaa 
oikealle tielle. Vanhempien mielestä pelkkä fyysinen aineista vieroittaminen, ei riittäisi 
itsessään pelastamaan Josefia huumeiden kurimukselta. Heidän silmissään ainoastaan 
uskoontulo saattaisi lopullisesti pelastaa Josefin jatkuvalta hoidon ja retkahduksen 
kierteeltä.1830 Tutkimissani kirjeissä puhutaan kiusauksista [viitaten huumeidenkäyttöön] 
raamatullisessa mielessä, ”Kunhan sinä nyt pääsisit siitä”-ikään kuin pahaan henkeen tai 
sisäiseen demoniin viitaten. Samaan tapaan Oscar puhui sairaalapastorina Pahasta 
Hengestä mielisairauksien yhteydessä. Paha oli ulkoistettu ja siitä saattoi Jumalan armon 
kautta pelastua.  

Petettyään kerta toisensa jälkeen vanhempiensa odotukset ja ylitettyään yleisen 
moraalikoodiston rajat, Josef tunsi häpeää ja syyllisyyttä.1831 Josefin kirjeistä käy ilmi, 
miten ”langettuaan” Josef itse häilyy uskon ja epäuskon rajoilla: hän palaa katuen aina 
uudestaan kristillisten raittiusseurojen piiriin, lukee kristillisiä kirjoja ja rukoilee 
kirjeissään paitsi vanhemmiltaan, myös Jumalalta anteeksiantoa. Ollessaan hoidettavana 
vuonna 1917 Josef kirjoittaa hänessä kamppailevan jatkuvasti kaksi voimakasta 
mahtia.1832 Kirjeessään vanhemmilleen Josef kertoo suunnitelleensa kirjoittavansa 
Raamattuun, että lupaa itsensä Jumalalle, mutta tuntee kuitenkin suurta heikkoutta eikä 
kykene sitä vielä tekemään.1833 ”…Tror jag verkligen det och det. Finns det intet tvivel om 
det och det. Sådana frågon få ofta insteg hos mig vid läsandet af Bibeln och hörande af 
predikan osv. Ja, kära papa. Hvad kan det vara? Jag vet inte själf.”1834.Huolimatta siitä, 
ettei vanhempien uskonnollinen aineeton perintö jatkunut Josefissa, lainaus kertoo Josefin 
kuitenkin omaksuneen vanhempien ajattelumallin, jossa usko ei ollut vain tyhjä lupaus tai 
tahdon asia, vaan sen tuli olla jotain sisäsyntyistä, aito tunnetila. 

 

4.2.4. Aineettoman perinnön jatkuvuuden vaade 

Isän kirjoittamasta hätähuudon kaltaisesta kirjeestä nousee esiin myös kohta: “Känner du 
ej att du har ansvar för dig sjelf, ditt lif, dina gåvor och din kallelse?” Vanhempien 

 
1829 Josef kirjoittaa, miten vaikeaa olla kirkon kanssa samaa mieltä tai uskoa Raamatun tulkintaa ihmisen luomisesta. 
Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 3.4.1908. 
1830 Ja, angående Josef får vi vara vissa om, att Gud kan fulkomligt frälsa honom. Måtte ingen ked i bönering 
brista…Kärleken är ju stark. Sylvia Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille10.11.1915; 1.5.1915. 
1831 Häpeästä ja omien ja muiden oletusten pettämiseen johtuvasta syylisyydestä  Leary 2007, 331. 
1832 Josef Kjäldström Oscar ja Elin Kjäldströmille 12.11.1917. 
1833 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 21.2. 1906; 2.4. 1906. 
1834 ”Uskonko todella siihen ilman mitään epäilystä? Sellaisia kysymyksiä nousee mieleeni Raamattua lukiessani tai 
saatrnaa kuunnellessani. Kyllä, rakas isä. Mitä se voi olla? En tiedä itsekään.”Josef Kjäldström Oscar ja Elin 
Kjälsdströmille 17.5. 1907. 
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luoman aineettoman perinnön hengessä elämää ei tullut rakentaa ainoastaan itselle, vaan 
sillä tuli olla jokin suurempi päämäärä. Ansaitakseen paikkansa yhteiskunnassa tuli 
yksilön tehdä työtä yhteisen hyvän puolesta. Bourdieu puhuu koulutuksen yhteydessä 
vanhemmilta peritystä kutsumuksen periaatteesta, joka ohjaa jälkikasvun mieltymyksiä 
tiettyyn suuntaan ei vain koulutusväylän vaan myös yleisempien mieltymysten 
suhteen.1835 Itse kutsun sitä yleisemmin aineettomaksi perinnöksi. Kjäldsrömin perheen 
lapset oli kasvatettu sillä ajatuksella, että myös he tavalla tai toisella toimisivat kristillisen 
aatteen ja vanhempien luoman langenneiden ja vähäosaisten auttamista painottava 
aineettoman perinnön tiimoilla.1836 Lapsista tätä vanhempien viitoittamaa työtä jatkoi 
vanhin tytär Sylvia ensin diakonissana, sitten lähetystyössä Kiinassa ja lopuksi 
Yhdysvalloissa langenneiden ja siirtolaisten parissa työskennellessään.1837 Myös toinen 
tyttäristä,  Ruth,  jatkoi vanhempiensa aineetonta perintöä avioituimalla  merimiespappina 
toimineen Hannes Hyvärisen  kanssa.  

Vanhempien jättämän aineettoman perinnön velvoite ja taakka näkyivät myös Josefin 
valinnoissa. Vuonna 1914 Josef oli saamassa paikan Kumpulan sukupuolitautisairaalasta, 
langenneiden naisten lääkärinä. Vanhemmat iloitsivat tästä avoimesti kirjeessään, 
astelisihan Josef melkeinpä isänsä jalanjäljissä.1838  Ensimmäisen vieroituksen jälkeen 
katuva Josef pohti lähtemistä lähetystyöhön lääkäriksi Kiinaan Hunaniin ikään kuin 
hyvitykseksi teoistaan. Vanhemmat ja sisarukset olivat vahvasti ajatusta vastaan Hunanin 
oopium-ongelman tähden, eikä lähtö sinne toteutunut.1839 Lapinlahdesta vanhemmilleen 
kirjoittamassaan kirjeessään Josef toivoi voivansa jonain päivänä korvata vanhemmille 
myös sen menetyksen, jonka he olivat kokeneet menetettyään sisällissodassa Martinin, 
veljeksistä kunnollisimman ”präktigaste af oss bröder”.1840 Vaikka Josefin jumalsuhde 
jäikin samaan häilyvään tilaan kuin missä se opiskeluvuosina oli ollut, tietyllä tavalla 
Josef lopulta myös toteutti vanhempien aineetonta perintöä.  Josefin uran mielisairaiden 
parissa Niuvaniemen psykiatrisessa sairaalassa voi nähdä jatkumona vanhempien työlle 
langenneiden, vähäosaisten ja yhteiskunnan hyljeksimien parissa. Arvomaailmaltaan hän 
jatkoi vanhempiensa viitoittamalla tiellä: Niuvanniemen sairaalan historiaa kirjoittanut 
Kaija Vuorio kirjoittaa Josefista: ”viimeisetkin säätyrajat potilaitten kesken ja sairaalan 
sisällä poistuivat hänen aikanaan.”1841 Mitä ilmeisemmin Josef oli omana aikanaan 

 
1835 Bourdieu 1998, 37. 
1836 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmillle 12.9.1914. 
1837. Sylvia Elin Kjäldströmille 8.10.1922. 
1838 Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmillle 12.9.1914. 
1839 Morfiinin ja Opiumin käyttö Kiinassa oli rauhattomuuksien myötä kasvanut. Paikalliset sekä sotilaat 
väärinkäyttivät sekä opiumia että morfiinia ja laiton huumekauppa myös kukoisti. Sylvian mukaan Hunan oli onneton 
provinssi mitä huumeiden käyttöön tulee: vuorilla kasvatettiin unikkoa ja huumeiden käyttö leviää rajusti. Sylvia 
Kjäldstrm Josef Kjäldströmille 1.6.1915. 
1840 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 11.6.1918; 23.2.1919. 
1841 Vuorio 2013, 92. 
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edistyksellinen lääkäri, joka halusi kokeilla uusia hoitomuotoja tarkoituksenaan parantaa 
potilaiden vointia.1842 (Liite 46) 

Tarkastelen hyväosaisuuden aineetonta perintöä Elinin ja Oscarin lasten elämänvalintojen 
kautta. Kjäldströmin lapset olivat monella tapaa hyväosaisia. Hyväosaisuuden ymmärrän 
taloudellisen ja henkisen pääoman lisäksi eräänlaiseksi itsensä toteuttavaksi oletusarvoksi, 
joka näyttäytyy vanhempien, suvun ja ystäväpiirin antamana mallina sekä elinympäristön 
ja oman viiteryhmän kautta eräänlaisena ”valmiiksi kirjoitettuna” tietoisuutena 
tietynlaisesta elämänpolusta. Elinin ja Oscarin perheessä oli itsestään selvää, että kaikki 
lapset -myös tyttäret- kirjoittaisivat ylioppilaaksi ja jatkaisivat opintojaan tämän 
jälkeenkin. Lapsille oli rakentunut eräänlainen sisäänrakennettu tietoisuus ja ”helppous” 
valita oma tie akateemisessa maailmassa, edellisten sukupolvien jalanjäljissä.1843 
Ymmärrän hyväosaisuuden aineettoman perinnön sisältävän niin aineellisia kuin 
aineettomiakin resursseja. Näen hyväosaisuuden ensinnä henkilökohtaisella tasolla 
eräänlaisena tiedostamisena, joka oli muutakin kuin vain varallisuuden tai koulutuksen 
tuomaa turvaa. Se oli henkistä itsetuntoa, kapasiteettia ja omanarvontuntoa, joka siirtyy jo 
tiettyyn yhteiskuntaryhmään syntymällä, mutta myös vanhempien lapsiinsa siirtämän 
aineettoman perinnön kautta. Lapsille kotoa saadusta mallista ja elämäntavasta muodostui 
se, jonka kaltaista elämää jälkipolvikin uskoi omassa tulevassa perheessään elävänsä. 
Vanhempien malli ja jatkuvuuden korostaminen on yksi tärkeä piirre, jossa päästään 
lähelle aineettoman perinnön käsitettä. Laura Kolbe kirjoittaa ”yläluokkaan ei nousta, vaan 
tapa olla yläluokkainen periytyy”.1844  

Tutkijoiden kuten  Osmo Pekosen, Antti Häkkisen, Matti Kortteisen ja Kaj Ilmosen 
tutkimukset huono-osaisuuden sekä aineellisesta että aineettomasta periytyvyydestä 
vahvistavat käänteisesti käsitystäni hyväosaisuuden periytyvyydestä.1845 Laura Kolbe tuo 
esiin tätä aikaa peilaavassa kirjassaan Yläluokka, olemisen sietämätön vaikeus”, miten 
Suomessa on sukuja, joissa menestyjiä löytyy monessa polvessa, ja joissa aineeton, 
sosiaalinen pääoma periytyy siinä missä aineellinenkin.1846 Samaan on kiinnittänyt 
huomiota  tiedemaailman dynastoita tutkinut Osmo Pekonen.1847 Mari Käyhkö, Anneli 
Pohjola, Katariina Järvinen ja Laura Kolbe huomioivat tutkimuksissaan, miten tulevaisuus 
näyttäytyy ihmisille näennäisen tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena, mutta todellisuudessa 
se ei sitä kuitenkaan ole, koska näkymättömät tekijät taustalla vaikuttavat  yksilöiden 

 
1842.Josef Kjäldström Oscar Kjäldströmile 25.6.1937. 
1843 Kolbe 2014, 154-157; kts Pekonen Tieteen Dynastioita Tieteessä tapahtuu 4/2020 
https://journal.fi/tt/article/view/98126/56054. 
1844 Kolbe 2014, 61-62. 
1845 Pekonen 2020 Häkkinen 2005, 37 Kolbe 2014, 253; Pekonen 2020; Ilmonen 1994, 13; Kortteinen 1999 
1846 Kolbe muistuttaa, miten koulutus, ammatit ja asemat tuntuvat yhä periytyvän ja miten yhä on eliittiperheitä, 
vanhoja sukuja ja porvaristoa, joiden historia palaa säätyjärjestelmän aikaan. Kolbe 2014, 9 
Kolbe viittaa Cregory Clarkin ”The Son Also Rises: Surnames and History of Social Mobility (2014) kuinka (oikealla) 
sukunimellä on koko ajan ollut merkitystä. Kolbe 2014, 253 
1847 Pekonen 2020 



313 
 

valintoihin.1848 Käyhkö kirjoittaa työläisluokan yhteydessä perityn minäkuvan 
merkityksestä yksilön identiteetin rakennusprosessissa ”Yksilöitä kasvatetaan sekä 
tietoisesti että tahattomasti omaksumaan omanlaisensa sopiva sosiaalinen ja symbolinen 
järjestys maailmasta.”1849 Tämän kautta yksilöille avautuu hänen mukaansa vain rajallinen 
kuva mahdollisuuksista, jotka ”hänen kaltaiselleen” ovat avoinna ja valittavissa. Mari 
Käyhkön mukaan ”yksilön todellisuus, käsitykset ja merkitykset rakentuvat 
sosialisaatiossa pikkuhiljaa ja muuttuvat helposti itsestäänselvyyksiksi.” Kyse on siis 
eräänlaisesta aineettomasta perinnöstä joka on osin luokkakohtainen, mutta osin jotain 
muuta, vaikeammin määriteltävää.1850 Käyhkö kirjoittaa: ”Yksilön sosiaalinen tausta ei 
vaikuta suoraan nuorten valintoihin, vaan (siihen vaikuttavat) perheen perinteet, 
käytännöt, resurssit, yksilön hankittu arvo- ja merkityskehikko rakentuneina 
itsestäänselvyyksinä…” 1851 Tätä havaintoa tukee myös Starkin tutkimuksen havainto, 
jonka  mukaan elämänkerroista ilmeni, miten köyhyyden aineeton perintö oli yhteydessä 
huonoon itsetuntoon, alemmuudentuntoon parempiosaisia kohtaan.1852 Roos tarkastelee 
elämänkertatutkimuksissaan, miten perheen kulttuuritausta muovaa ihmisen elämää.1853  
Matti Kortteinen selittää köyhyyden periytyvyyttä muun muassa elämänpolitiikan 
näkökulman kautta. Tällä hän viittaa siihen, että lapsi, joka kasvaa  perheessä, jossa 
lähtökohdat ovat heikot,  lapsi ei luota voivansa murtaa edellisen sukupolven perintöä eikä 
hän kykene kasvattamaan vahvaa luottamusta itseensä, omaan identiteettiinsä 
”predestinoidun tulevaisuuden” murtajana.1854  Tätä ajattelua tarkastelen käänteisessä 
mielessä Kjäldströmien lasten kohdalla, jossa suvun jäsen syntyy perheeseen, jossa on 
vahva sukupolvesta toiseen jatkunut tietyn elämäntavan ja hyväosaisuuden jatkumo ja 
jossa oletusarvo on, että seuraavakin sukupolvi elää samankaltaista, mahdollisesti jopa 
parempaa elämää. Tässä yhteydessä käytetään usein termiä sosiaalinen pääoma, 
transmissionen tai perheen uusintaminen ja reproduktio1855  mutta itse koen aineettoman 
perinnön käsitteen toimivan paremmin. 1856  

 
1848 Laura Kolbe tätä aikaa peilaavassa kirjassaan Yläluokka, olemisen sietämätön vaikeus kritisoi sellaista identiteettiä 
korostavaa yhteiskuntapuhetta vastaan, jossa yksilöä on korostettu ja ”luokkayhteiskunnan syvänteet” häivytetty 
taustalle. Kolbe viittaa mm. Hyvinvointikatsaus 1/2009 sekä tilastokeskuksen tilastoihin.  Kolbe 2014, 9; ks. Käyhkö 
2006, 45; Pohjola 1994, 205 
1849 Käyhkö 2006, 30 
1850 Tätä todistaa miten sukupuolen ohella vanhempien koulutustausta vaikuttaa yhä lasten kouluttautumiseen Käyhkö 
2006, 30  
1851 Omassa tutkimuksessani Käyhkön mainitsemat ”perheen perinteet ja yksilön hankittu – ja lisäisin valikoima- arvo-
ja merkityskehikko” ovat osa aineettoman perinnön käsitettäni. Se ei näy suoraan yhteiskuntaluokasta. ks. Käyhkö 2006, 
47 
1852 Stark 2011, 359 
1853 Roos 1988, 17, 84-87 
1854 Kortteinen käyttää apunaan Giddensin ajattelua ja malleja ja yhtenä selittävänä tekijänä esimerkiksi huono-
osaisuuden periytymiselle hän listaa perheen olosuhteiden aiheuttaman taakan lisäksi perheen sisällä syntyneen 
luottamuksen puutteen. Lapsuuden huonot kasvuolosuhteet eivät edistä sisäisen luottamuksen syntyä ja sosiaalinen 
epäluottamus tuottaa keskimääräistä suurempaa haavoittuvuutta. Kortteinen korostaa ratkaisevana piirteenä lähtökohtien 
merkitystä. Epäluottamuksen itseensä, omiin mahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteen sisäistäneet menestyvät muita 
heikommin. Kortteinen 1999 II, 356-357 
1855 Aineettoman perinnön käsitettä lähenee myös Transmission(en) on monimerkityksinen käsite, Raimo Parikka 
käyttää tätä Daniel ja Isabella Bertauxin käyttämää transmission (voimansiirron) käsitettä, Parikan mukaan jostain, mitä 
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Hyväosaisuuden siirtäminen lapselle koostui paitsi esimerkistä ja kasvatuksesta, myös 
uhrauksista ja valinnoista, joita vanhemmat tekivät lastensa puolesta. Kjäldströmin 
perheen tietoinen valinta, jolla haluttiin turvata lasten elämänpolkua, oli lasten laittaminen 
suomenkieliseen kouluun, jotta he oppisivat toisen kotimaisen kielen ja pärjäisivät 
tulevalla virkaurallaan paremmin. Lasten ollessa pieniä Kjäldströmit elivät taloudellisesti 
hyvin tiukkoja aikoja, mutta lisätöiden avulla he pystyivät tarjoamaan lapsilleen kuitenkin 
säätyläistön elämäntavan ja siihen kuuluvat aineelliset resurssit pukeutumisesta, 
pianonsoitosta, kesähuviloista ja purjehduksesta alkaen. Omaksuttu hyväosaisuuden 
aineettoman perinnön malli näkyy myös seuraavassa sukupolvessa varsin samankaltaisina 
valintoina: esimerkiksi lapsia ei laitettu töihin perheen köyhdyttyäkään, vaan heille 
annettiin mahdollisuus opiskella. Toisaalta tausta vaikutti myös rajaavasti Kjäldströmien 
poikien valintoihin, niiden tuli suuntautua akateemiselle uralle eikä muunlaista valintaa ei 
nähty sopivana.1857 

Raimo Parikka lainaa Paul Willisin ajatusta siitä, että työväenkulttuuriin sisältyy hetki tai 
hetkiä, joka määrittävät loppuelämän suuntaa; yksikin väärä valinta ”eikä muuta tarvita 
porttien sulkemiseksi”.1858 Ajatuksen voi ulottaa myös hyväosaisiin. Hekin tekivät 
valintoja ja heillekin tapahtui asioita, jotka saattoivat kääntää predestinoidun elämän 
sivupolulle ja alamäkeen.  Josefin valinta hylätä perheen aineeton perintö tapahtui 
opiskelijamaailman juhlinnan merkeissä ja huumausaineita kokeillessa. J. P. Roos 
muistuttaa, että valitsemalla väärän elämäntavan myös ylempään yhteiskuntaluokkaan 
kuuluva saattoi helposti pudota luokastaan.1859 Josef tuskin ajatteli katkaisevansa 
hyväosaisuuden ketjua1860, ehkä vain kokeilevansa sen rajoja. Huumausaineet olivat 
kuitenkin kalliita ja Josef velkaantui rajusti ja velat lankesivat muun perheen 
maksettaviksi. Isän vuoden 1917 Kopiebokin mukaan Josefilla oli kertynyt eri tahoille 

 
lapset saavat tai omaksuvat pitkähkön ajan kuluessa, Se on tulkittavissa vanhempien perinnöksi hyvin laajasti 
ymmärrettynä. Parikka 1994, 69-70, 86-87 
kts. Roos Elämäntavasta elämänkertaan 1988,81-95, 118, 129; Ketokivi 2009; Jallinoja 2017 
1856 Aineettoman perinnön käsitettä lähenee myös Transmission(en) on monimerkityksinen käsite, Raimo Parikka 
käyttää tätä Daniel ja Isabella Bertauxin käyttämää transmission (voimansiirron) käsitettä, Parikan mukaan jostain, mitä 
lapset saavat tai omaksuvat pitkähkön ajan kuluessa,. Se on tulkittavissa vanhempien perinnöksi hyvin laajasti 
ymmärrettynä. Parikka 1994, 69-70, 86-87; ks. Roos 1988,84; Ketokivi 2009; Jallinoja 2017; ks. sosiaalisesta pääomasta 
terminä esim. Ilmonen 2000, 10-36 
1857 Perheen pojan Johanneksen valintaa ryhtyä maanviljelijäksi ei suosittu. Sittemmin hän opiskeli agronomiksi. 
Johannes Kjäldström Oscar Kjäldströmille 29.6.1909;  
1858 Parikka lainaa huono-osaisuutta tutkiessaan Paul Willsin (Willis 1984, 144) ajatusta mukaan työväenluokan 
kulttuuriin sisältyy hetki tai Parikan mukaan hetkiä, jolla määritellään loppuelämän suunta ”eikä muuta tarvita porttien 
sulkemiseksi”. Hän käsittää hetken pikemminkin hetkien summaksi, jonka kautta sitoudutaan yhä tiiviimmin köyhyyden 
kulttuurin poimuihin.  Parikka 1994 70-71; tämä myös sukua ajatukselle avainkokemuksesta/ avainkokemuksista, jotka 
määrittelevät henkilön elämänpolkua. Roos 1988 209-211; ks. kertomus Juho Pekka Hartikaisesta. Järnefelt 1930 361-
364; Salmi Niklander 2014, 230-232; Samantyyppiseen risteyksiin ja käännekohtiin viittaa myös Lehto-Blechkert 
elämäkertatutkimusten piirissä Lehto Bleckert 2014, 91 
1859 Roos 1988, 15, 84-87, 206-208. 
1860 Huono-osaisilla esimerkiksi ensimmäisen polven ylioppilailla ponnistelu ylöspäin on tietoista, hyväosaisilla 
”kelkan kääntäminen” alaspäin oli harvoin tietoista. Roosin tutkimuksessa käsitellään vastaavia luokkavajoamisia 
vaikkakin eri aikana Roos 1988, 84-87; Bourdieu 1998, 123-125. 
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velkaa 12 795 markkaa.1861 Lisäksi Josefin useat sairaala- ja hoitolaitosajat maksoivat 
paljon.1862 Johannes veli maksoi omasta pussistaan 10 000 mk Josefin hoitoperiodeista 
Oscarille, joka puolestaan maksoi Josefin velat.1863 Perhe koki velvollisuudekseen auttaa 
eikä tutkimani kirjeenvaihdon perusteella kukaan asiasta valittanut. Osittain taustalla 
vaikutti sukuylpeys ja suvun maine, jota haluttiin ylläpitää ja turvata maksamalla pois 
”mustan lampaan” velkoja. Ilman perheensä taloudellista tukea Josef tuskin olisi selvinnyt 
takaisin jaloilleen.1864 Vuonna 1919, kun Josef on hoidettavana Lapinlahdessa hän 
kirjoittaa kuvaavasti menettäneensä viimeisenkin, mutta kaikista viimeisin, viitaten 
perheeseen, on yhä tallella: ”Nu man förlorat det sista man har dock det allrasista 
kvar.”1865 Hyväosaisuuteen liittyy myös suvun ja verkostojen luoma henkinen ja 
taloudellinen turva, mikä mahdollisti henkilölle myös tiettyjen riskien oton ja oman tien 
kulkemisen. Hyväosaisen perheen pojan on mahdollista ottaa työläistaustaista 
opiskelutoveria suurempia riskejä. Nämä verkostot ovat näkymättömiä mekanismeja, jotka 
tukevat, kannustavat, ohjaavat, palkitsevat ja työntävät eteenpäin.  

Elin ja Oscar tukivat kaikkia lapsia taloudellisesti, mutta isän rahahanat sulkeutuivat, kun 
Martin kesken teologianopintojensa ilmoitti vanhemmilleen, ettei usko Jumalaan eikä 
ryhdy papiksi. Se oli suuri pettymys, sillä lapsesta saakka vanhemmat olivat hänen 
varalleen suunnitelleet ja ”pedanneet” papin ammattia. Martin jäi päätöksen jälkeen vaille 
isänsä taloudellista tukea, mutta isän puolen isoäidin Erika Kjäldströmin rahoittamana 
Martin saattoi jatkaa haluamaansa toista opintopolkua Oxfordissa ja Saksassa. Aineellisen 
tuen ohessa isoäidin tuki Martinille oli myös aineetonta, henkistä tukea, sillä isoäiti asettui 
Martinin valintojen puolella, käytännössä omaa poikaansa vastaan. Lisäksi Martinin 
tukiverkoston muodostivat ne sukulais- ja ystäväperheet, joiden luona hän oli nuorena 
viettänyt kesiään. He auttoivat myös sen jälkeen, kun isä oli lopettanut Martinin 
taloudellisen tukemisen. Myös langennutta Josefia kannattelivat monet tukiverkostot. 
Taustaltaan huonompiosainen olisi tuskin koskaan päässyt nousemaan takaisin edes 
lähtötilanteeseen saati kohoamaan mielisairaalan ylilääkäriksi saakka. Tämä näkyy hyvin 
esimerkiksi niiden lainarahastolle velkaantuneiden tai keskinäisiin velkakierteisiin 
joutuneiden ensimmäisen polven ylioppilaiden kohtaloissa, joiden velkoja ei ollut 
takaamassa varakas sukuverkosto.1866 Josefin tukiverkoista tärkeimpänä näen 

 
1861 Nykyrahassa (suhteutettuna 2017 euroihin) 29 940 euroa Ne on laskettu vuoden 1916 mukaan, jolloin ne ovat 
otettu. Inflaatio pudotti summaa vuonna 1919 (suhteutettuna 2017 euroihin) 5078 euroon.  
http://www.rahamuseo.fi/fi/pelit-ja-multimediat/rahanarvolaskuri/ 
1862 Yksityisissä parantoloissa hoito oli kallista esim. Keuruulla Josefin hoito maksoi 15 markkaa/päivä Työmiehen 
tuntipalkka oli tuolloin 1,17 Mk/tunti eli hoito maksoi päivässä työmiehen päiväpalkkaa enemmän. 
1863 Johannes Kjäldström Oscar Kjäldströmille 30.12. 1919 
1864 Johannes veli maksoi omasta pussistaan osan Josefin hoitoperiodeista Oscarille, joka puolestaan maksoi Josefin 
velat ja kulut.; Verrattaessa Parikan ns. huono-osaisiin, joiden elämään esimerkiksi alkoholin liiallinen käyttö löi 
leimansa, putoaminen ”alaspäin” oli selvä eikä nostavia mekanismeja ollut. Parikka 1994, 78-79. 
1865 Josefin kirjeestä 10.1.1919, kun hän oli Lapinlahdessa potilaana. Josef Kjäldström Oscar ja Elin Kjäldströmille 
10.1.1919. 
1866  Arvid Järnefelt kuvailee, miten ensimmäisen polven ylioppilas juhlinnan tiimellyksessä tippuu turvaverkkojen 
ulkipuolelle ”Mutta siinäkin herraspojat pääsivät voitolle maalaisista kansanlapsista…edelliset taas …varakkaitten 
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sairaanhoitajana toimineen Valborgin, joka tuki Josefia henkisesti ja ammatillisesti.1867 
Lisäksi Josefia auttoi lääkärikollegoiden verkoston lojaalisuus, jonka ansiosta Josefin 
salaisuus tullut laajemmin ilmi mahdollistaen ammatillisen uran jatkumisen. Perheen 
antaman aineellisen tuen kuten hoitokulujen ja velkojen maksun ohessa myös aineettoman 
tuen kuten kirjeiden ja sairaalavierailuiden merkitys oli Josefille suuri. Josef kertoo 
kirjeissään, miten kotoa tulleiden kirjeiden kautta hän tunsi vanhempien ja sisarusten 
rakkauden ympäröivän häntä.1868 Kirjeet opiskeluvuosilta ja hoitojen ajalta ovat intiimejä 
ja tunnepitoisia.1869  Vielä vuoden 1941 kirjeessään Josef kirjoittaa isälleen 
kiitollisuudenvelastaan; ilman vanhempiensa tukea ja rakkautta hän ei olisi selvinnyt 
siihen asemaan, missä hän nyt oli. ”Ty huru hade det väl gått för mig om jag ej haft det 
hem och de föräldrar jag haft,, tack vare vilka jag trots alla vidrigheter lyckats komma så 
långt i samhället som jag i all anspråkslöshet gjort. Jag önskar att far skall veta att det är 
något, som jag aldrig glömmer”.1870   

Hyväosaisuutta tarkastellessa on hyvä muistaa, että sitä saattoi ilmetä henkilön elämän 
jollain osa-alueella, mutta se ei välttämättä merkinnyt hyväosaisuutta elämän joka 
sektorilla. Kjäldströmin perheen tarina on hyvä osoitus siitä, että myös hyväosaisissa 
perheissä oli ongelmia ja sairauksia ja myös heitä koettelivat vastoinkäymiset. 
Vertaamalla perheen lapsia toisiinsa käy ilmi myös, miten perheen sisällä hyväosaisuus 
saattoi jakaantua eri tavoin, mihin saattoivat vaikuttaa sukupuolen ohessa myös muut 
ominaisuudet.1871 Esikoisena Josefiin oli panostettu selkeästi eniten.  Elin oli opettanut 
hänet lukemaan jo ennen koulun alkua. Josef oppi myös englannin kielen Hullin vuosina 
toisin kuin perheen nuorimmat lapset, jotka olivat liian nuoria Englannista lähdettäessä. 
Lisäksi Josefin henkilökohtaiset ominaisuudet kuten ilmeinen lahjakkuus ja -ristiriitaista 
kyllä- haastava luonne saattoivat olla syitä siihen, miksi häntä tuettiin muita lapsia 
enemmän.1872 Josef sai ”tuhlaajapoikana” huomattavasti muita enemmän anteeksi. Hänen 
taloudellista tukemistaan jatkettiin -toisin kuin Martinin- vaikka molemmat olivat 
ilmoittaneet luopuneensa uskonnollisesta elämäntavasta. Myös Anu Lahtinen on 

 
omaisten järjestettyä velka-asiat tavallisesti kohottautuivat entiselleen.” Järnefelt II 1929, 254; Kolbe, Klinge 1991, 80-
82; Suvun tuesta Kotioja 2018, 34-35. 
1867Valborg otti vastuulleen miehensä raha-asiat, vahti tämän lääkkeiden käyttöä, huolehti tämän hoitoon tarvittaessa 
sekä peitteli miehensä jälkiä, piti yhteytä perheeseen ja tuki tätä myös työssään. Josef Kjäldström Oscar ja Elin 
Kjäldströmille 2.3.1916; Valborg Kaltion ja Oscar Kjäldströmin kirjeenvaihto. 
1868 Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmille 6.1.1908. 
1869 Vuonna 1915 sisar Sylvia kirjoittaa koskettavasti: ”Kuljen ainaisessa pelossa tähtesi. Ketään en ajattele niin kuin 
sinua. Sylvia Kjäldström Josef Kjäldströmille 1.6.1916; Nuorena Josef aloitti kirjeensä. Rakas Isä, Käre Far, 
myöhemmin 1930-luvulla virallisesti ”Herr Prosten L.O.Kjäldström” ja ne olivat asiapitoisia. (vuodet 1934-44) 
Kirjeiden sävykin muuttuu asiapitoiseksi Josefin parannuttua ja kirjeenvaihto isän kanssa hiljenee ja kirjeitä vaihdetaan 
kerran pari vuodessa. 
1870 Miten minun olisikaan käynyt ilman sellaista kotia ja vanhempia kuin minulla on ollut. Olen heille 
kiitollisuudenvelassa, että olen päässyt [nykyiseen] korkeaan asemaan yhteiskunnassa kaikista vastoinkäymisistä 
huolimatta. Toivon, että isä tietää, etten unohda sitä koskaan.”Josef Kaltio Oscar Kjäldströmille 6.3.1941. 
1871 Esimerkiksi muistot ulkomailla elämisestä saattoivat kolmen vanhimman lapsen suhteen (Josef, Martin ja Sylvia) 
toimia kannustimena ja helpottaa ratkaisua lähteä ulkomaille opiskelemaan ja töihin. Vain kolme vanhinta lasta opiskeli/ 
työskenteli ulkomailla: Sylvia Kiinassa ja Yhdysvalloissa, Martin Englannissa ja Saksassa ja Josef Ruotsissa.  
1872 Minnen ur ett barns lif, Elinin kirjoittama päiväkirja Josefin ja Martinin lapsuudesta. Pohdintaa mm. miten lapsen 
(Josef) vahva tahto saadaan murrettua Josef  ”är obydig, trotsig, sjelffrådig och envia 12.2.1888; 7.10.1888 
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kiinnittänyt huomiota samantyyppiseen vanhempien ”tuhlaajapoikaansa” suosivaan 
tukemiseen.1873  

Vastavuoroisuuden näkökulmasta tuntuu erikoiselta ettei Josefilla myöhemmin, isänsä 
pyynnöistä huolimatta, tuntunut riittävän rahaa auttaa leskeksi jääneitä Ruth-sisartaan eikä 
Martin-veljensä puolisoa Gerdaa ja näiden lapsia.1874  Jonkinlainen taloudellinen 
avustaminen olisi varmasti ollut mahdollista, sillä Josef oli itse perheetön ja 
Niuvanniemen ylilääkärinä maan korkeimmin palkattua virkamieskuntaa.1875 Hänellä oli 
virkansa ohessa myös tuottava yksityispraktiikka ja hänen vaimonsakin nautti johtajatason 
palkkaa.1876 Toisaalta -syystä tai toisesta- Josef lainasi isältään rahaa vielä 1920-1940 
luvuilla, vaikka nautti hyvää palkkaa Niuvaniemen ylilääkärinä.1877 Vuonna 1944, vuotta 
ennen kuolemaansa hänellä oli yhä suuret määrät velkaa isälleen, joka oli tuolloin 87- 
vuotias.1878 Josef ei myöskään ollut 20 vuoden aikana juurikaan lyhentänyt velkaansa. 
Vuonna 1944 –vuotta ennen Josefin kuolemaa– kirjoittamassaan testamentissa Oscar 
mainitsee Josefin olevan yhä hänelle velkaa yli 10 000 markkaa, mikä korkojen kanssa 
nousisi noin 15 000 markkaa. Tähän liittyen hän pyysi muita lapsiaan sisaruusrakkauteen 
vedoten epäsuorasti antamaan velat anteeksi: ”gören så som syskonkärleken föreskriver”. 

Miksi Josefia tuettiin enemmän kuin perheen muita lapsia, esimerkiksi kolmen pienen 
lapsen kanssa leskeksi jäänyttä Josefin sisarta Ruthia? Oscar tarjosi Ruthille 
mahdollisuutta muuttaa luokseen Inkoon pappilaan, mutta Ruth kieltäytyi, mikä 
mahdollisesti ei ollut Oscarin mieleen. Lisäksi Ruthin leskeydyttyä Oscar oli jo iäkäs ja 
auttoi sitä paitsi taloudellisesti sekä Martinin leskeä että Josefia. Langennutta Josefia 
tukiessaan vanhemmilla saattoi olla toiveena, että mikäli Josef selviää ja kykenee 
toimimaan lääkärinä, hän saattaisi tukea heitä taloudellisesti heidän vanhuudenpäivinään -
toisin kuin Ruth. Oscar saattoi myös oman uskonnollisen maailmankatsomuksensa 
puitteissa nähdä uskonnollisen Ruthin tarvitsevan vähemmän tukea, sillä hän oli 
”pelastettu” toisin kuin Josef, joka oli hylännyt Jumalan.  

 

 
1873 Lahtinen 2021 87 -89. 
1874 Josef kirjoittaa ettei koe voivansa sitoutua kuukausittaiseen raha-apuun, mutta kertoo lähettäneensä vanha asun ja 
puutarhatarvikkeita. Sisarusten puoliorvoille lapsille lähetettäviin joululahjoihiinkaan Josefiilla  ei mielestään ollut 
varaa. Tosin oli ilmeisesti itse suunnitellut samaan aikaa ulkomaanmatkaa. Josef Kjäldström Oscar Kjäldströmille 
8.12.1932; 9.11 1934; 22.12.1934; Tosin myöhemmin 1930-luvulla hän lähetti lahjoja ja vietti yhden joulun Ruthin ja 
lasten kanssa. Josef Kjäldström Oscar Kjäldströmille 23.12.1935. 
1875 Josefin Niuvanniemen ylilääkärinä oli maan korkeimmin palkattua virkamieskuntaa (5 korkein luokka, kuului 
samaan luokkaan kuin hovioikeudenneuvos, lääkintäneuvos, tuomikunnan tuomari tai yliopiston professori) Ylilääkärin 
peruspalkka ilman ikälisiä oli 69 000 markkaa vuodessa, työsuhde-etuihin kuuluva asunto ja lisäksi Josef piti myös 
yksityispraktiikkaa kaupungissa. 
1876 Tässä on tosin huomioitava, että naishoitajilla palkkaluokka oli -huolimatta johtavasta asemasta- yhtä 
palkkaluokkaa pienempi kuin tavallisessa perushoitotyössä olevalla mieshoitajalla. 
1877 Josef Kaltio Oscar Kjäldströmille 30.3.1933; 8.12.1932. 
1878 Josef Kaltio Oscar Kjäldströmille 19.4.1944. 
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4.3. ELININ TUNNEMAAILMAN JA DEGENEROITUMISEN AINEETON 
PERINTÖ 

4.3.1. Tunteiden osoittaminen  

Bourdieun mukaan tunne sisältyy pääomaan, jota Bourdieu kutsuu symboliseksi ja 
kulttuuriseksi. Ymmärrän prosessin, jonka kautta omaa sosiaalista identiteettiä 
rakennetaan samaan tapaan kuin Bourdieu, mutta käytän käsitettä aineeton perintö.1879 
Tarkastelen Elinin tapaa tuntea ja osoittaa tunteitaan eräänlaisena aineettomana perintönä, 
joka on osin opittu, osin itse luotu. Elinistä otetuissa valokuvista välittyy arvokkuus ja 
vakavuus. Jo pienestä pitäen Eliniä oli kasvatettu hillitsemään itsensä ja tähän hän pyrki 
kasvattamaan lapsiaankin. Aateliston ja ylemmän yhteiskuntaluokan tavassa näyttää 
tunteitaan on paljon yhteneväisyyksiä, mikä oli pitkälti tulosta samankaltaisesta 
kasvatuksesta.  Tunteet eivät ole pelkästään sisältä kumpuavia ja vaistonvaraisia 
reaktioita, vaan niitä rakennetaan ja ne rakentuvat.1880 Ne ovat osa opittua ja ohjattua 
tietotaitoa, joiden varassa näennäisen vaistomaisesti sosiaalisissa tilanteissa reagoidaan. 
Esimerkkejä sukupuolelle ja luokalle sopivasta käytöksestä tarjosi kirjallisuus, käytös- ja 
tapaoppaat sekä koulut, mutta erityisessä merkityksessä olivat suvun jäsenet, jotka 
esimerkillään opettivat ja vahvistivat ”oikeaa tuntemisen tapaa” eräänlaista tuntemisen 
aineetonta perintöä. Tämä näkyy Elinin muistelmissa, jossa korostetiin naimattomien 
tätien merkitystä kasvattajina ja esikuvina.  Norbert Elias ja Pierre Bourdieu korostavat 
henkilön kasvavan oman luokkansa ideaaliin lukemattomien, usein sanattomien, lähes 
huomaamattomien arkipäivän opetusten, vihjausten, moitteiden, hiljaisuuksien ja 
välttelyiden kautta, jonka lopputuloksena henkilö sisäistää ne osaksi itseään.1881 Tässä 
prosessissa päästään lähelle omaa aineettoman perinnön käsitettäni.  

Norbert Eliaksen kuvaileman sivilisoitumisprosessin myötä avointa tunteiden näyttämistä 
on opittu hillitsemään, säätelemään ja sammuttamaan.1882 Kyse oli eräänlaisesta tunteiden 
taloudenpidosta, jossa itsensä hallinnan kautta päästiin toivottuihin lopputuloksiin. 
Kirjeessään tyttärelleen Sylvialle vuonna 1912 Elin kirjoittaa ihaillen Titanicin uhreista. 
”Hvilken själstyrka Gud ändå gaf dessa människor, ögonvittnena berätta ju att alla varit 
så lugna och stilla, utom italierna.”1883 Tutkimissani kirjeissä ja muistelmista käy ilmi, 
ettei esimerkiksi sisällissodan aikana tuntemaansa pelkoa saanut näyttää edes perheen 
sisällä. Suvun naiset koettivat pappilassa pitää yllä rohkeaa mielialaa lukemalla tulen 

 
1879 Bourdieu & Wacquant 1995, 148. 
1880 kts Plamper 148-158, 2015. 
1881 Norbert Elias luvussa Literaty Examples of the relationship of the German middle Class intelligenzia to the court 
kuvailee, miten keskiluokalle hovin tapakulttuuri näyttäytyi väristyneenä ja outona, sinä kasvaneelle puolestaan 
normaalina Elias 1992. ; Bourdieu 1998, 142-148. Ute Frevert siteeraa Emotions in History : Lost and Found Nietzchen 
ajatusta, että lapsuudessa opittu malli oikean tuntemisen tavoista vaikuttaa myös aikuisena Frevert, 2011, 194. 
1882 Yhteisössä toimimisen eräs tärkeä perusedellytys on oppia paitsi identifioimaan myös käsittelemään omia 
tunteitaan,  myös tunnistamaan toisten tunteet. Toisaalta tiettyjen omien tunteiden ilmaisu ei ollut aina toivottavaa tai 
hyväksyttävää. Norbert Elias 1978; Ilmonen 1999 II, 300-301; Johannisson 2012, 24; tosin tunteiden sammuttamista 
esiintyy myös muissa kulttuureissa Reddy 2001, 60-62, 2001. 
1883 ”Millaisen itsehillinnän Jumala antoi noille ihmisparoille, silminnäkijät kuvailevat heitä rauhallisiksi, italialaisia 
lukuunottamatta” Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 21.4.1912. 
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ääressä ääneen historiallisista sankarinaisista.1884 Ylväästä suhtautumisestaan Elin sai 
kiitosta niin mieheltään, ystävättäreltä kuin miniältään, joka kirjoittaa: ”Jag isynnerhet var 
under frihetskriget på så många olika sätt i till fälle att beundra hennes storartade 
själbehärskningsförmåga, hennes hjältemodiga egenskap att förglömma sig själv. Hon 
tyckes mig som en av de ädlaste karaktär jag kommit i beröring med”1885  

Tunteet voidaan ajatella myös ylisukupolvisina ilmiöinä. Samaa korrektin 
itsensähillitsemisen perintöä siirrettiin Kjäldströmin perheessä seuraavaan polveen: surut 
surtiin salassa ja muut ihmiset –jopa perheenjäsenet– kohdattiin aina pystypäin.1886  
Kirjeessään veljelleen Sylvia kertoo, miten oli itkenyt hillittömästi kuultuaan yo-kokeisiin 
liittyvän tuloksen, mutta koonnut itsensä ennen kotiin saapumistaan.1887 Elinin ystävä 
kirjoittaa ihailleensa Kjäldströmien sisällissodassa surmatun Martin-pojan hautajaisissa 
sekä Elinin että Martinin lesken Gerdan itsehillintää. Kirjoittaja ylistää heidän ylvästä 
asennettaan verraten sitä joidenkin surmansa saaneiden vanhempiin tai puolisoihin, jotka 
eivät kyenneet nousemaan tilanteen yläpuolelle, vaan olivat varsinaisia ”surun 
personifikaatioita”.1888 Elinin, sotilas- ja aatelissuvun jäsenen, ihanteena oli stoalainen 
ilmeettömyys ja rauhallisuus koettelemuksienkin edessä esimerkillistä rohkeutta 
näyttäen.1889 Tulkitsen, että Elinin ”stiff upper lip”1890 oli merkki eräänlaista asemaan ja 
yhteiskuntaluokkaan kytkeytyvästä kunnian tunteesta, ollen samalla vanhan aatelissuvun 
aineettoman perinnön ylläpitämistä.1891 Myös romaaneissa ja aatelistoon liitetyissä 
tarinoissa aateliseen perintöön yhdistettiin arvokkuus, joka liittyi olennaisesti suvun 
kunniaan.1892  

Elinin käytös nähtäisiin nyt kenties merkkinä tunteettomuudesta ehkä jopa tunne-elämän 
häiriöstä.1893 Tähän liittyy Johan Huizingan Norbert Eliaksen Ute Frevertin,  ja Jan 
Plamperin  ajatukset siitä, miten historiallisessa muutosprosessissa osa entisajan tunteista 
ovat muuttuneet, jopa ”kadonneet” tunnistamattomiksi.1894 Tuntemisen historia onkin 
muuttuvien luokitusten historiaa, jota usea eri tieteenala on pyrkinyt selittämään.1895 

 
1884 Etti Kjäldström Elin Kjäldströmille 8.12.1918. 
1885 ”Erityisesti vapaussodan aikana opin monela tapaa arvostamaan hänen itsehillintäänsä ja sankarillisia 
ominaisuuksiaan unohtaa itsensä. Hän on yksi jaloimmista luonteista, joiden kanssa olen ollut tekemisissä.”Etti Kjälströn 
Oscar Kjälströmille 23.10.1949. 
1886 Arjava 2010, 285. 
1887 Sylvia Kjäldström Josef Kjäldströmille 29.3.1908 
1888.  Hulda (?) Elin Kjäldströmille 28.6.1918; Pajari 91, 2014 
1889 Wirilander 1974; Lahtinen 2007 10; Runeberg 1983, (1862) 201; Edelfelt ”Kaarle herttua herjaa Klaus Flemingin 
ruumista Ateneum; Lagerstam 2007, 142-144, 229; Kotioja 2018. 
1890 Samankaltainen ylevän suremisen kulttuuri ”stiff upper lip” kuuluu perinteisesti esimerkiksi brittiläisen yläluokan 
tapoihin.; kts mm. Plamper 2015, 36. 
1891 Frevert 2012, 45-46; Lagerastam huomauttaa, miten antautuminen tunteiden vietäväksi oli vaarallista 
aatelismiehelle, joka oikeutti asemansa ja johtamisensa ylivoimaisen mielen hallintaan ja itsekuriin. Lagerstam 239, 
2007. 
1892 Vuorinen 2001, 143-146, 156-164; Kotiranta 2018, 31. 
1893 Ks. Pietikäinen 2013, 245, 2013; Johannisson 2012, 22, 113-123 
1894En käytä tarkoituksella Norbert Eliaksen The Civilizing Prosess teoksen sivilisoitumisprosessi-termiä, jota 
(modernisoitumisen ja tunnehistorian lineaarista käsitystä) Ute Frevert kritisoi. Norbert 1939; Frevert 2011, 10-11; 27-
36.; Huiziga  1919; Johannisson 2012,  228; Plamper 2015, 41, 72.; Frevert 2012, 53;. 
1895 Lainaus Juha Siltalalta seminaarissa, suullinen keskustelu, 2019; ks. Reddy, 2001. 
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Ymmärrän tunteen subjektiivisen kokemuksen ja kulttuurisen ympäristön yhteisesti 
tuottamana.1896 Tunnekonventiot ja tunnekokemukset ovat pitkälti kulttuuri-, aikakausi-, 
ikä ja sukupuolisidonnaisia, mutta ne erosivat myös eri yhteiskuntaryhmien sisällä.1897 
Aineistoni tukee E. P. Thompsonin, Peter Gayn, Rob Boddicen ja Karin Johanissonin 
ajatusta, jonka mukaan tunnekokemus oli osin myös luokkakokemus.1898 Väärä tapa tai 
paikka osoittaa tunteensa tulkittiin helposti merkiksi karkeudesta tai 
sivistymättömyydestä.1899 Sanavalinnoilla ja hiuksenhienoilla eleillä kuten oikealla 
hetkellä tapahtuneella alas lasketulla katseella, kulman kohotuksella tai inhoa osoittavalla 
nenänpään värähdyksellä tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuuluva henkilö osoitti tunteitaan, 
joka oli luettavissa oman piirin sisällä, mutta saattoivat jäädä tätä tunnekoodistoa 
tuntemattomalta pimentoon. Erilaisen kasvatuksen saaneiden saattoi olla vaikea ymmärtää 
toistensa tapaa ilmaista tunteitaan mikä heijastuu myös tutkimani pariskunnan kirjeisiin 
etenkin suhteen alkuaikoina. Osasyynä tähän oli heidän erilainen aineeton perintönsä 
tunteiden ilmaisun saralla: Oscarin kotona tunteita oli osoitettu avoimesti ja hän oli saanut 
osakseen rakkautta ja hellyyttä toisin kuin Elin, joka oli kasvatettu pitämään tunteensa 
sisällään.  

Vaikka tunteet ymmärretään monesti sukupuolittuneina, on hyvä huomata, että samaan 
yhteiskuntaluokkaan kuuluvat, mutta eri sukupuolta edustavat ovat saattaneet kokea 
tunnemaailman enemmän samankaltaisina kuin samaa sukupuolta edustavat, mutta eri 
yhteiskuntaluokkaan kuuluvat. Saman aineettoman perinnön omaavalle ystäväpiirille 
Elinin pidättäytyvä olemus ei ollut suinkaan merkki tunteettomuudesta, vaan sen taakse 
ymmärrettiin kätkeytyvän paljon. Irma Sulkunen kertoo tutkimuksessaan, miten Mandi 
Granfelt vaikeni lapsensa kuolemasta ja hänen surunsa peittyi äänettömyyteen. Ei siksi, 
etteikö tapaus ei olisi satuttanut, vaan siksi, että se satutti liian paljon.1900 Kuten 
Johannisson ilmaisee: ”kaikkein syvin suru kätkeytyi kuiviin silmiin”.1901 Rob Boddice 
korostaa eroa tunneilmaisun (action) ja tunnetilan (feeling) välillä.1902 Niissä tilanteissa, 
joissa ulkoiseen tyyneyteen pyrkivä ihanne ja sisäinen olotila eivät kohdanneet, todellisuus 
Elinin tyyneyden ja ilmeettömien kasvojen takana saattoi olla toinen. Muistelmissaan Elin 
kertoo poikansa Martinin kuolinuutisen jälkeen surreensa salassa: maanneensa sängyssään 
suljettujen verhojen takana, pimeässä huoneessa useita päiviä, kunnes oli pystynyt 

 
1896 Johannisson 2001, 16; Johannisson 2012, 19; Plamper 2015, 42,72, 2015;  Reddy 2001, 60-62; Florin 2o14, 34;. 
Parrot 2001., 13-14, 49-50 
1897 Planck 2014, 136; vrt. esimerkiksi punastuminen on reaktiona universaali, mutta syy miksi punastutaan ,on 
kulttuurinen ja ajasta riippuva. Boddic 2018, 68-70;  Frevert 2011, 21;  Hietala 1999, 250-252; Näre 1999, 270-273; 
Plamper 2015, 86-90;. Leary 2007, 322-323. 
1898 Boddice 2018, 31; Johannisson 2012, 152. 
1899 Johannisson 2013, 113-119; Plamper 2015, 36; Johannisson 2002, 15; Frevert 2011, 31, 216 
 ks Proust, joka kirjoittaa erilaisista suremisen tavoista palvelusväen ja isäntäväen kesken. Kumpikaan ei ymmärtänyt 
toistensa tapaa surra. 
1900 Sulkunen 1995, 111. 
1901 Johanisson 2012, 22, 116; vrt Planck joka kuvailee miten 1700-luvun tunnemaailmassa vain ulospäin näytetty 
tunne koettiin aitona, ja miten se muuttui 1800-luvulla intiimksi, kätketyksi ja pinnan alla roihuavaksi. Planck 2014, 
121-122. 
1902 Boddice 2018, 45-49, 54-57, 110; Ronkainen 1999, 132-133. 
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kokoamaan itsensä. Oscarilla itsehillinnän ihanne liittyy osin ammatillisen etäisyyden 
säilyttämiseen; sairaalapastorin ei sopinut kiihtyä eikä mennä mukaan sairaiden tunteisiin 
tai näyttää liikutustaan.1903 Peitellyt tunteet purkautuivatkin kirjeissä, muistelmien ja 
päiväkirjan lehdillä ja yksin pimeässä huoneessa. Reddyn emotiv-teorian mukaan, mikäli 
tunnetta ei ilmaista suoraan, vaan välillisesti (emotiv), se aiheuttaa aina tuskaa (emotional 
failure/ emotional suffering), joka ilmenee ruumiissa.1904 Näin ruumis, joka oli kasvatettu 
peittämään ja sammuttamaan tunteet kantamaan vastoinkäymiset ylvään ilmeettömästi ja 
hymyilemään kyynelten läpi saattoi jopa sairastua niistä.  

Haluan korostaa, että Elinin rohkeuden ja tyyneyden taustalla vaikutti kunnian tunteen 
ohessa myös voimakas vakaumukseen pohjautuva kohtalonusko; ajatus siitä, että Jumala 
piti huolen omistaan ja mitä ikinä tapahtuikaan, se olisi Jumalan tahdon mukaista.1905 
Tyyni suhtautuminen kuolemaan oli pappisperheessä osoitus kyvystä nousta uskon 
ylevöittämänä surun yläpuolelle. Seistessään surmatun poikansa haudan äärellä Elin kätki 
sisimpäänsä kyyneleet, heikkouden merkit, jotka olisivat osoittaneet hänen horjuvan 
uskossaan. Uskonnon tarjoama malli koettelemuksista ”Herran Tahtona”, johon tuli 
hyväksyen alistua, teki uskovaiselle kuoleman edessä pelkäämisen tai suremisen ikään 
kuin kapinoinniksi Jumalan tahtoa vastaan. Myös roolissaan papin rouvana Elin tahtoi 
näyttää esimerkkiä muille sisällissodassa rakkaansa menettäneille tavasta, jolla uskovainen 
kohtaa surun tai pelon. Kyse oli pyrkimyksestä kohota uskon avulla surun tunteen 
yläpuolelle.  

Lähdeaineistoni kirjeet, päiväkirjat ja muistelmat avaavat ovia henkilöiden tunteisiin. 
Tosin eri lähteet saattoivat kuvata saman ihmisen ilmaiseman tunnetilan hyvinkin 
ristiriitaisesti riippuen siitä, missä kontekstissa tai kenelle ne oli kirjoitettu.  Elinin ja 
Oscarin parisuhteessa kirjeet näyttelivät merkittävää osaa. Niitä kirjoitettiin puksuttavassa 
junassa, höyrylaivan aurinkokannella, kotona neidonkammarissa tai kartanoiden ja 
pappiloiden vierashuoneissa. Kirje saatettiin kirjoittaa muutaman päivän aikana, samaa 
kirjettä saatettiin siis jatkaa aina sopivan tilaisuuden tullen, joten kirje saattoi teemoiltaan 
ja tunneskaalaltaan vaihdella suuresti. Elinin kirjeet Oscarille olivat intiimejä ja 
muodoltaan vapaampia kuin hänen muu kirjeenvaihtonsa. Varsin toisenlaiseen Eliniin 
kuin mitä aikalaismuistelut ja valokuvat kuvaavat, voikin tutustua hänen kirjeidensä 
kautta. Ulkoisen olemuksen ja sisäisen maailman ristiriitaan Elin viittaa myös omissa 
muistelmissaan.  

Vaikka Elin oli ulkoapäin katsottuna hillitty, yksin maalle lasten kanssa jätetty Elin purki 
tunteitaan kirjeessään aviomiehelleen varsin voimallisesti.  Hän kirjoitti puolisolleen 

 
1903 19.2.1898 LOK Sairaalapastorin päiväkirja. 
1904  Reddyn emotive-käsitteestä Boddice “Every emotive is a failure because inward feelings are not capable of being 
expressed authentically…In Reddy’s own terms, emotive failure leads to the discovery of something unexpected about 
one’s own feelings. Emotives feed back to body.” Boddice 2018. 63, 72-73. 
1905 Vastaavasta kertoo lähettien jääminen lähetyspaikoilleen ja oman kohtalonsa uskominen korkeimman huomaan 
Lund 55-61, 2008; Takkinen 2017, 33, 37. 
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hääpäivänä vuonna 1895, miten suuria odotuksia hän oli kaksitoista vuotta aiemmin 
morsiamena itselleen asettanut ja miten näiden vuosien aikana hän oli tahraantunut 
häpeään ja syntiin ja koki tahranneensa myös kristityn nimen. Hän kirjoitti kokeneensa 
arvottomuuden tunnetta, epäonnistuneensa niin uskovaisena ihmisenä, vaimona, äitinä 
kuin pastorin puolisonakin. Hän kirjoitti tämän aiheuttaneen Oscarille kärsimystä.  Itseään 
hän kuvaili ulkoapäin ylpeäksi ja itserakkaaksi, mutta sisältä kehnoksi ja halpamaiseksi. 
Kirjeen loppuun hän kirjoitti toivovansa Herran ottavan hänet pian pois maan päältä, jottei 
hän aiheuttaisi lisää pahaa ympäristölleen ja rukoilevansa miehensä ja lastensa tähden, että 
tämä olisi hänen viimeinen hääpäivänsä maailmassa. Elin kirjoitti ihmisten puhuvan, että 
pastori on oikea kristitty, mutta ”pastorskan är icke”.1906 Joko epästabiiliudesta tai 
luonteen äkkipikaisuudesta kertoo kirjeen sisältämä ristiriita: saman kirjeen loppuosassa 
Elin suunnitteli vaatteiden teettämistä maalla ja ehdotti palvelijoiden palkkojen 
korottamista. Kuin selityksenä vuodatuksensa päätteeksi hän kirjoitti, ettei Oscarin tule 
pelästyä, että hän olisi [henkisesti] sairas. Elin selitti kirjoittaneensa vain sen hetkisen 
olotilansa ja tunteensa”.1907 Hieman samantyyppinen tunnepurkaus löytyy Oscarin 
sairaalapastorin päiväkirjasta vuodelta 1898, jossa Oscar tuskaili kärsineensä 
päivällisaikaan kestämättömistä hermosto-oireista. Hän kertoi olleensa väsynyt eikä 
jaksanut mitään ja toivoneensa jopa kuolemaa, vaikkei olisi siihen kuitenkaan valmis. 
Merkintänsä lopussa hän pyytää Jumalalta pelastusta.1908. Merkintä vaikuttaa vakavalta, 
vaikka oletettavasti onkin vain hetkellinen mielentila, joka purkautui kirjoitettuna tekstinä.  

Lukiessani tutkimushenkilöitteni päiväkirjaa tai kirjeitä olen huomannut, ettei eri 
tunnetilojen määrittely, oliko kyse masentuneesta ihmisestä vai hetkellisestä 
epätoivoisesta tunnetilasta, ole yksinkertaista. Myös Pekka Lund on kiinnittänyt huomiota 
tutkimuksessaan vastaaviin, tunnetilasta toiseen heittelehtiviin purkauksiin etenkin 
lähetystyöntekijöiden kirjeissä, joita lähetettiin päivittäin.1909 Tunteita voidaan tarkastella, 
ymmärtämällä ne joko pitkäkestoisina ilmiöinä (emotional phenomena) tai hetkellisinä 
mielentiloina (mood).1910 Muistelmissaan Elin viittaa useaan otteeseen äkkipikaiseen 
temperamenttiinsa ja siihen, miten paljon ponnisteluja hänen luonteensa muokkaaminen 
sopimaan papin rouvan hillittyyn rooliin oli vaatinut.1911 Toisaalta Elinin tunteenpurkausta 
voi tarkastella myös Minna Uimosen esittämän teorian valossa, jonka mukaan ei-
naisellinen käytös tai olemus voitiin nähdä omana aikanaan oireena ja merkkinä jo 

 
1906 Ymmärrän kuitenkin, että Oscarin teolla Elin ilmeisesti viittaa siihen, ettei puoliso saapunut hääpäivänä paikalle. 
Elin Kjälström Oscar Kjäldströmille 11.6.1895. 
1907 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 11.6.1895. 
1908 ”obehagligt nervsymptom. Blef trött och nedslagen & orkade ej med någonting. …nu vore väl döden det bästa –
men ändock jag fått nåd att tro på Jesus, tycker jag mig ej alls vara mogen och redo att dö. Herre min Konung! Redde ut 
allt till mitt bästa allt du må äradvarda! Amen.”LOK päiväkirja 10.1.1898. 
1909 Erityisesti tämä tulee ilmi lähetti Eliel Aunon päivittäin lähetetyistä kirjeistä vaimolleen Hellin Aunolle. Vaimolle 
Auno jakoi hetkellisiä tunteita ja mielialojaan, lähettijohtajalle lähetetyt kirjeet edustivat puolestaan tulkittuja 
näkemyksiä.  Lund 2008, 35, 78; Plamper 2015, 83. 
1910Tunne (emotion, feeling), tuntemus (affect) ja mielentila (mood) erotetaan erilaisiksi tiloiksi kohdentumisen ja 
temporaalisuuden perusteella.  Parrot 2001, 3-4; Vastaavasti myös Rob Boddice korostaa eroa tunneilmaisun (action) ja 
tunnetilan (feeling) välillä. Boddice 45-49, 54-57, 110, 2018; Ronkainen 1999, 132-133; ks (affect )Reddy 2001, 16-17. 
1911 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919; ks.koleerisen temperamentin piirteistä naisella Vuoorinen 2001 176-179. 
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olemassa olevasta hermosairaudesta.1912 Näin  Elinin kommentti ”Älä pelkää, että olisin 
sairas” saisi vakavamman merkityksen. Mikäli naisen raivo kuten edellä olen viitannut, oli 
”miesmäistä”, yhtä lailla sopimattomana pidettiin sitä, jos mies käyttäytyi liian 
naismaisesti ja antautui Oscarin tapaan tunteittensa valtaan.1913 Tällainen heikkous 
sallittiin vain sairaille tai ns. heikoille, langenneille miehille katumuksen hetkenä. 
Tunteiden riistäytyessä käsistä hallitsemattomana käytöksenä tai surun kaapatessa 
henkilön liiallisesti valtaansa, siirryttiin helposti sairausdiagnoosin puolelle. 

 

4.3.2. Tunne valtaa ruumiin 

Tutkimushenkilöitteni tunteet oirehtivat ruumissa; ne ruumiillistuivat.1914 Vastaavaan 
tunnetilojen ruumiillistamisen, itseilmaisun ja kehollistamisen ajatukseen viittaavat 
tutkimuksissaan Karin Johannisson, Marjo Kaartinen, Helena Kupari ja Salome Tuomaala, 
Maaret Wagner sekä Seppo Knuuttila ja Senni Timonen, jotka huomioivat, että tunteet 
eivät tapahdu vain mielessä, vaan usein myös kehossa, konkretisoituen fyysisinä 
ilmaisutapoina.1915  Tutkimusaineistoni perusteella vaikuttaa siltä, etteivät Elin ja Oscar 
erotelleet ruumista ja mieltä samaan tapaan kuin me nyt.1916 He kokivat tunteet monen 
prosessin taustalla olevina piilevinä voimina jotka saattoivat purkautua myös fyysisenä 
sairautena.1917 Elinin ja Oscarin kirjeenvaihdossa viitataan useiden eri henkilöiden 
sairastuneen koti-ikävän, henkisen pettymyksen tai rakkaussurujen tähden, jopa toisen 
ihmisen epäystävällisestä käytöksestä aiheutuneen mielipahan seurauksena.1918 
Tarkastelen seuraavaksi, miten Elin käytti tiedostaen tai tiedostamattaan ruumiillista 
heikkouttaan ja fyysisiä oireitaan keinona, saada läpi oma tahtonsa.  

Uskoon tultuaan Elin koki tanssimisen synnillisenä, mutta johtuen perheensä 
painostuksesta, hänen oli vaikea kieltäytyä tanssiaisiin menosta. Juuri ennen eräiden 
tanssiaisten alkua Elinin jalkaan iski äkillinen kipu, jonka varjolla hän saattoi vetäytyä 
toiminnasta, johon perhe hänet oli velvoittanut. Vuosia myöhemmin sama toistui Elinin 

 
1912 Uimonen 1999, 82. 
1913 Frevert 2012, 104-105, 108-110; Johannisson Karin 2012, 226-229; Tuohela 2007, 90-91, 2007; Pietikäinen 
kirjoittaa, miten sotaneurooseista kärsineitä sensitiivisiä miespotilaita määriteltiin ”hieman feminiinisiksi” tai 
”olemukseltaan feminiininen”. Naisellinen tapa tuntea oli epämiehekästä ja näin epänormaalia. Pietikäinen 2020, 339, 
347.; Miller. 1987,107-110; Nykyri 1999, 164-165. 
1914 Boddice 2018, 36. 
1915 Kaartinen 2002, 177-194; Kupari Tuomaala 2015, 180; Wager 1999, 326-327; Knuuttila Timonen 1999, 221; 
Frevert 2012, 16 
1916Ottamatta kantaa tunteiden fysiologisiin yhteyksiin kts. tunteiden ja aivotoiminan kytköksistä esim. Parrot Gerrod 
2002, 13-14; ruumiin ja tunneilmaisun historiallisista tulkinnoista Plamper  20-21,31, 2015. 
1917 Johannisson Karin Nostalgia, 2001,51,113, 156-157. 
1918 Elinin ystävätär tuli kihlauksen aikana petetyksi ja kihlauksen purkautuessa tukahdutettu rakkaussuru ilmeni 
fyysisenä oireena ja ystävätär sairastui. Oscar Kjäldström Elin von Rehausenille 6.7.1882; 23.3.1883. 
Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille juhannus 1883; 12.7.1882; 16.6.1883; Oletus siitä, että pelkkä epäystävällinen 
käytös sairastuttaisi äidin kertoo tämän olevan normaalia ”herkempi”, aihe, johon Elin myöhemmissä kirjeissään palaa 
tarkemmin Anni von Rehausen Oscar Kjäldströmille 9.8.1882; Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmille 17.1.1883. 
  huom. myös Lapinlahdessa tästä aiheutuneita sairauksia (onnettomuudet, vastoinkäymiset, kotihuolet, onneton 
avioliitto, rakkaussurut jne) Achte 1991, 69, 1991. 
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ollessa yksin kuuden villin lapsen kanssa kesähuvilalla. Hän oli anellut lukuisissa 
kirjeessään avukseen Oscaria, joka vietti aikaansa kaupungissa.1919 Kun miestä ei 
pyynnöistä huolimatta kuulunut, Elinin vanha vaiva, jalka, alkoi jälleen oireilla.1920  Ute 
Frevert muistuttaa, että naisille raivon osoittaminen oli huomattavasti vähemmän 
hyväksyttyä kuin miehille ja sosiaalisten normien puristuksessa se saattoi purkautua eri 
tavoin kuin miehillä.1921 Epäsuora ja passiivis-agressiivinen vallankäyttö tulee hyvin 
selvästi ilmi useassa Elinin kirjeissä. Kenties jalan oireilu tai tapa, jolla Elin aiemmin 
kuvatussa kirjeessä painaa itseään alaspäin ja jopa epäsuorat toiveet kuolemasta olivat 
vain tehokeinoja huomion herättämiseksi, oman tunnetilan korostamiseksi ja aviomiehen 
painostamiseksi toimimaan vaimon haluamalla tavalla. Tämä ajatus tukee usein 
huomaamatta jäänyttä naisten tapaa käyttää valtaa, jossa toimijuus voi näyttäytyä 
päällepäin passiivisuutena.1922 Tutkimuskirjallisuudessa on viitattu samankaltaiseen 
toimintaan: Irma Sulkunen huomioi, miten Mandi Granfelt otti Elinin tapaan käyttöönsä 
kaikki keinot taivutellessaan puolisoa luokseen maalle ja Merete Mazzarella uskoo 
Frederika Runebergin myös fyysillistäneen tunteensa ja käyttäneen sairastumistaan 
jonkinlaisena rankaisumuotona miehelleen.1923  

Vaikuttaa siltä, että Elin oireili henkisesti ja fyysisesti tarvitessaan ”tilaa hengittää” tai 
kokiessaan elämässään jonkin vastoinkäymisen. Vuonna 1903 raskaan työrupeaman 
jälkeen Elin vietti kaksi viikkoa Porvoon sairaalassa lepäämässä.1924 Vuosina 1909 ja 1910 
hän oleili puolestaan sairaan tyttärensä Elsien kanssa perheystävä Werner Söderströmin 
Mattilan lepokodissa Oitissa – tosin ei potilaana, vaan asuen Wernerin huvilalla.1925 
Kjäldströmien perheessä sekä Elin, Oscar että Josef vierailivat useaan otteeseen 
parantoloissa. Aina kyse ei suinkaan ollut sairauden, vaan terveyden hoitamisesta; 
heikkojen hermojen hoidosta oli tullut eräs kuluttamisen muoto. Vuoden 1919 
sairasperiodin jälkeen kesällä 1920 Elin meni jälleen hoidettavaksi kaupungin 
sairaalaan1926 neljäksi kuukaudeksi, jonka jälkeen Elin lähetettiin ”lepolomalle” poikansa 
Johanneksen kotiin. Sairasperiodien loppuajan häntä hoidettiin Keuruulla, Kuuselan 
parantolassa, jossa hän oli hoidettavana useaan otteeseen myös vuosina 1920 ja 1921. 
Häpeän tunne, joka liitettiin mielen sairauksiin, muuttui sairauden asteen mukaan. Mikäli 
sairauden laatu ylitti tietyn pisteen, tuli siitä hävettävää. Vuoden 1919 jälkeen Elinin tilaa 
salailtiin. Elinin kohdalla näkisin, että osa piilottelusta liittyi hänen rooliinsa papin 

 
1919 Kirjeissään hän purkautuu miehelleen lasten huonotapaisuudesta, sillä lapsien huono käytös johtui Elinin mukaan 
poissaolevasta isästä. Lapsien kautta kun oli helppo purkaa omat huolenpidon ja korjaamisen tarpeet Lähetti Auno 
syyllisti vaimoaan huonoksi kasvattajaksi kirjeissään hieman samaan tapaan -haukumalla lapsiaan. Lund 2008, 94. 
1920 Elin Kjäldström Oscar Kjäldströmille 20.7.1897.  
1921 Frevert 2012, 90-92, 96; kts. myös naisen raivosta ja sen erityislaatuisuudesta verrattuna mieheen Nykyri 1999 
165. 
1922 Ollila 2010, 94; Salmesvuori Päivi 2015, 196-197 
1923Sulkunen Irma 1995, 85; Mazzarella 2007 124. 
1924 Kjäldström Elin, Lefnadsminnen 1919. 
1925 He eivät tosin asu varsinaisessa lepokodissa, vaan Wernerin huvilalla. Tämä vierailu liittynee kuitenkin ennen 
kaikkea tyttären sairauteen ja hyvän ystävän Wernerin tukemiseen tätä kohdanneiden vaikeuksien aikana. Kjäldström 
Elin Oscar Kjäldströmille 16.3.1909, 20.3.1909. 
1926 Mahdolisesti Lapinlahti?  
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rouvana. Papin rouvalta odotettiin reippautta, positiivisuutta, jaksamista ja eteenpäin 
katsovaa esimerkillistä suhtautumista vastoinkäymisen edessä ja herkät hermot, saatikka 
masennus koettiin ei-toivottuina, hävettävänä, piiloteltavina.  Elinin ja Oscarin oma 
yhteiskuntaluokka ymmärsi hermostollista sairautta tiettyyn pisteeseen saakka, mutta 
tavallisen kansan silmissä hermosairaus näyttäytyi merkkinä heikkoudesta, vaikkei sitä 
välttämättä tulkittu suoraan “hulluudeksi”.1927 Vanhan Kansan uskomuksilla oli 1900-
luvun alun maaseudulla vielä vahva perustansa: esimerkiksi mielisairaasta uskottiin, että 
paholainen oli vallannut tämän ruumiin.1928. Kansan keskuudessa viljeltiin vielä 1800-
luvulla ajatusta siitä, että hulluus johtuisi rikkeestä tai synnistä. 1929 Hulluuden pelättiin 
myös tarttuvan.1930  Pienikin viite tällaisesta, kun kyse oli papin rouvasta, ei olisi 
herättänyt luottamusta sielunpaimeneen.  

Ero kylpylän, lepokodin ja parantolan välillä ei aina ole selkeä. Käytän laitoksista termejä, 
joita aikalaiset ja Elin itse käyttivät. Parantolassa tai lepokodissa oleskelu ei ollut yhtä 
stigmatisoivaa kuin mielisairaalassa hoidettavana oleminen. Oli yleisesti hyväksyttyä, että 
yläluokan nainen vetäytyi mitä erilaisimpien syiden takia pois julkisesta elämästä.1931 
Karin Johannisson painottaa, miten vaikeasti diagonosoitavalla vaivalla kuten päänsäryllä 
tai jalkakivulla oli vahva psykosomaattinen lataus. Fyysiset ja hermostolliset sairaudet 
saattoivat olla myös -osin tiedostamaton- keino saada rakkautta, hakea huomiota. 
Toisaalta niitä saatettiin käyttää syynä vetäytyä sosiaalisista velvotteista, toimien 
pakotienä, 1932 mahdollisuutena ottaa oma rauha ja tila.1933 Parantolassa vietetty aika asetti 
potilaat eräänlaiseen välitilaan. Näin oli etenkin Elinin ja Josefin tapauksessa, koska he 
sairastivat osin ”salaa” muulta yhteisöltä. Anne Ollila analysoi osuvasti Tomas Mannin 
Taikavuoren parantolakuvauksia ajankäytön näkökulmasta. Potilaat olivat eräänlaisessa 
liminaalitilassa ja jäivät ”ajan ulkopuolelle”.1934 Kirsi Tuohelan tutkimuksessa Huhtikuun 
tekstit, kolmen naisen koettu ja kirjoitettu melankolia 1870-1900 sairastuminen nähtiin 

 
1927 Vielä 1800-luvulla Saksassa, Saksan ensimmäinen psykologisen terapian professori Leipzigin yliopistosta, Johann 
Heinroth (1773-1843), uskoi mielisairauksien olevan pelkkiä paheiden ja synnin polulle ajautuneen henkilön vapaan 
tahdon tekemien väärien valintojen aiheuttamia sielullisia häiriöitä, jotka kristinusko saattoi pelastaa. Pietikäinen 2013, 
85 
1928 Pietikäinen 2020, 85 
1929 Käsitys hulluuden syistä hulluudesta jakautui Kinnusen mukaan kahtia joko ”Jumalantautina” tai kansan 
loitsimana. Ensimmäinen oli kuitenkin selittysmalliltaan harvinaisempi. Kinnunen 2015, 37-38, 44; ”Riivatuista”, 
jumalan rangaistuksista historiasta Pietikäinen 2013, 39-57, 85, 164; Nygård 1998, 75, 161Vielä 1800-luvulla Saksassa, 
Saksan ensimmäinen psykologisen terapian professori Leipzigin yliopistosta, Johann Heinroth (1773-1843), uskoi 
mielisairauksien olevan pelkkiä paheiden ja synnin polulle ajautuneen henkilön vapaan tahdon tekemien väärien 
valintojen aiheuttamia sielullisia häiriöitä, jotka kristinusko saattoi pelastaa. Pietikäinen 2013, 85. 
1930 Achte 1991, 22. 
1931 Tätä tukee Karin Johanssonin huomio, miten naiset reagoivat kriiseihin sairastumalla, miehet puolestaan 
alkoholilla Johannisson 1994, 71,101, 1994; Tuohela 2007, 82. 
1932 Sairaudesta pakotienä Johannisson 2012, 50-52; Johanisson 2009, 124-126; ks Häggman 1995, 77-78; Leskelä-
Kärki 2006, 459; Sjö 2020, 144; Ollila 2000, 218; Annola 2011, 156-158; Kortelainen 2003, 149-150 
1933 Johannisson 1994, 180; Leskelä-Kärki 2006,459; Pietikäinen kirjoittaa ”terveistä, jotka halusivat sairaiksi”  
saadakseen huomiota 2013, 207-208, 2013; Sjö,-Leskelä-Kärki 2020, 32. 
1934 Ollila 2010, 197; liminaalitilasta mm. parantoloissa tai vankilassa Koski 2014,117-119. 
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myös mahdollisuutena ottaa omaa aikaa kirjoittamiselle.1935  Näin teki myös Elin; 
muistelmat ja Martinin elämänkerta syntyivät sairasperiodien aikana.  

Muistelmien ja kirjeiden perusteella tulkitsen Elinin kokeneen sairaudet myös eräänlaisina 
viesteinä, joilla oli syvempi, salattu tarkoitus. Uskonnollisissa piireissä sairaudet tulkittiin 
joko Jumalan lähettäminä rangaistuksina synneistä1936 tai Jobin kirjaa tulkiten kärsimys 
saattoi olla myös merkki Jumalan rakkaudesta.1937 Jo kihlajaisaikanaan Elin uskoi Jumalan 
sallineen hänen sairastua, jotta hän jäisi Joroisiin ystävänsä luokse.1938 Samoin sairas jalka 
oli Elinin oman tulkinnan mukaan merkki Jumalalta, että hän saattoi kieltäytyä tansseista 
.1939 Vastaavaa Jumalalta lähtöisin olevaa sairautta, sielullista koettelemusta tai 
sairaalloisen hermoston aiheuttamaa yhteistilaa kuvailevat myös monet muut saman 
aikakauden uskonnolliset henkilöt.1940  

 

4.3.3. Sairauden rajat ylittyvät 

Tarkastelin Elinin tunnemaailmaa paitsi hänen kirjeidensä myös hänestä säilyneiden 
valokuvien kautta. Valokuvat kertovat tarinaansa paitsi hänen habituksestaan, niistä voi 
lukea myös hänen sairastumisensa. Ennen niin itsetietoinen, ylväs ja arvokkaan oloinen 
nainen kuihtui elämänsä viime vuosina varjoksi entisestään. (LIITE 25) Viimeisessä 
kuvassa, joka hänestä on otettu vuonna 1926, hän on lähes tunnistamaton.  Mitä oli 
tapahtunut? Keväällä 1918 Josefin huumekierteen, sisällissodan ja Martinin kuoleman 
jälkeen Elin sai jonkinasteisen hermoromahduksen. Oscar kuvaa kirjeessään Elinin 
liikkuneen tuolloin mielenvikaisuuden rajamailla.1941 Tutkimuksessani pyrin 
tarkastelemaan Elinin sairautta hänen oman aikakautensa määritelmien ja perheen 
kirjeenvaihdon kautta ottamatta kantaa siihen, miten nykylääketiede hänen tilansa 
määrittelisi.1942 Muistelmissaan Elin itse -todennäköisesti oman sairaskertomuksensa 
perusteella- määrittelee sairautensa hermostolliseksi. Myös aviomiehen kirjeistä 1900-
luvun alkuun saakka käy ilmi, että vaimon sairaudessa kyse on ”hermoista”, fyysisestä 

 
1935 Tuohela Kirsi 2008, 87. 
1936 Kaarninen 2002, 191. 
1937 kts. Lagerstam 2007, 333. 
1938 Elin von Rehausen Oscar Kjäldströmile 10.8.1882. 
1939 Kjäldström Elin Lefnadsminne 1919. 
1940 Uimonen lainaa Minna Canthin kirjettä, jossa tämä puhuu levottomuuden sielussa, mielessä ja ruumiissa Jumalan 
asettamana kuormana. Canthin kirjeen lainaus Harmas et al. 1944, 19-20, Uimonen 85-86, 1999; Lund 2008; Pietikäinen 
2013,104-108, 257; Tuohela 2007,87, 95; Ollila 2000, 87-92, 98-99; Siltala 1999, 191, 259; Hanna Frosterus 
Segerstråhle kirjoittaa kirjeessä rukoilleensa, ettei hänen tarvitse osallistua tanssiaisiin ja kuvailee päässeensä 
osallistumasta tanssiaisiin Jumalan varjeluksen avulla, koska ovi oli ollut hänen voimilleen liian raskas eikä hän saanut 
sitä auki. von Schoultz 1981, 92; ks varhaisempi aika Kaartinen 2020, 64. 
1941, Oscar Kjäldström Niilo Korhoselle 27.10.1919 kopiebok. 
1942 Valitettavasti Kuuselan parantolan arkistoja ei ole käytettävissäni, joten myös aikakauden lääkärien diagnoosi 
Elinin tilasta jää tutkimukseni ulkopuolelle. Tosin olen hakenut HUS:ilta lupaa käydä Elinin ja Josefin potilastiedot läpi. 
Odotan yhä lupaa.  Hallussani on kuitenkin Elinin perheen kirjeenvaihto Elinin tilasta. Näistä mielenkiintoisen 
lääketieteellisen näkökulman sairauteen tarjoaa Elinin pojan Josefin, joka myöhemmin toimi Niuvaniemen psykiatrisen 
sairaalan ylilääkärinä, kirjeet ja tämän ehdottama lääkitys. Myös sairaanhoitajana toimineen tyttären kirjeenvaihto ottaa 
myös professionaalista kantaa äidin sairauteen. Sairauksia määriteltiin eri aikoina eri nimin, joten olisi mahdoton 
tavoittaa sitä, mitä Elinin sairaus piti sisällään Pietikäinen 2013, 109-117; Johannisson 2012, 30-31 
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vaivasta –kuten tuolloin se käsitettiin- ei mielen sairaudesta.1943 Vuoden 1917 jälkeen 
Elinin sairauskertomuksissa, joista isä ja poika toisilleen kirjoittivat, mainitaan myös termi 
“tungsinne”, raskas-tai synkkämielisyys. Elin sekä hänen läheisensä käyttivät Elinin 
sairaudesta ainoastaan edellä mainittuja termejä.  

Elin ja Oscar uskoivat, että ylirasitus, liika työ, stressi, liiallinen sosiaalinen elämä tai 
henkinen kuormitus saattoivat  laukaista  hermostolliset oireet.1944  Eliniä varoitettiin 
toistuvasti  ylirasituksen vaaroista ja kiellettiin häntä aloittamasta uutta ompeluseuraa, 
sunnuntaikoulua tai raamattupiiriä.1945 Vaikka Elinillä oli ollut hermostollisia oireita ja 
ylirasitusta aiemminkin, Elin ajoittaa muistelmissaan varsinaisen sairastumisensa tarkasti 
vuoden 1919 elokuulle, kuvaten sitä yllättävän avoimesti. ”Efter de oroliga åren 1917-
1918 fyllda af krig, hunger och dyrtid med all dem afföljande oro ångest och nöd följde 
mycken kraftnedsättning, svaghet och sjudomar af många slag. Hos mig hade sorgen och 
oroni början hade icke någon svårare inverkan förran ungefär efter ett års förlopp. Jag 
nalkades mitt 60 års inträde, en tidpunkt då det sägs att icke alltför starka menniskor 
förnimma (?) en märkbar känsla af  allmän svaghet i såväl kropps som själskrafter. Detta 
inträffade hos mig sommaren 1919 i aug. Begymmande med sömnlöshet i förening med 
inre ångsest och oro. Genom läkares ingripande ämter lämplig medicin och fullkomligt 
vila och stillhet hade dessa symptonen en lycklig övergång…..Men följande sommar i juli 
månads början återkom svaghets symptomerna på nytt och ännu allvarsammare former” 
Då sömnlösheten och oron tillslog fördes jag till sjukhus i staden. Under 4 månader var 
jag sålunda under läkarebehandling på sjukhus och vilohem i stad och på landet”1946  

Kuvauksesta käy ilmi, miten psyykkinen ja fyysinen kietoutuvat jälleen yhteen. Elin 
yhdistää ruumiillisen ja henkisen heikkouden ruokkiva toisiaan, mutta näkee sairautensa 
ennen kaikkea olosuhteiden aiheuttamiksi.  Muistelmissaan Elin valittaa sota-ajan 
heikentäneen hänen voimiaan, mikä varmasti myös pitää paikkaansa. Tämän lisäksi 
poikien kohtalot, Martinin väkivaltainen kuolema vuonna 1918 ja Josefin pitkään jatkunut 
päihderiippuvuus, vaikuttivat osaltaan Elinin jaksamiseen. Kenties myös sisällissodan 
paljastama kuva luokkaristiriidoista, oli liian kova pala kestettäväksi. Työväki, jonka eteen 

 
1943 Oscar Kjäldström Oskari Heikinheimolle kirjoittama liite Elinille tarkoitetun kirjeen yhteydessä, ajoittamaton. ; 
Hermoromahduksesta fyysisenä, somaattisena  sairautena, toiminnallisen hermosairauksien ryhmään kuuluvana ei 
psyyykkisenä sairautena, Johannisson 2012, 206 
1944 kts. uupumuksesta ja kristillisestä työstä Lund 2008; Takkinen 2017, 72-78; Johannisson 2012, 245, 248. Uimonen 
1999, 102-105; Hirvonen 2014, 211-212; Uskottiin, että heikoille hermoille liian aktiivinen sosiaalinen elämä oli 
vaaraksi, koska seuraelämän aiheuttama jatkuva hermojännitys saattoi laukaista neurastesiaa, hermoheikkoutta.Nykyisen 
käsityksen mukaan ylirasitus aiheuttaa harvoin mielenterveyshäiriöitä, etenkin, jos toiminta on mielekästä eikä siihen 
liity ristiriitoja. Achte 1991, 47-48; Pietikäinen 2020, 177. 
1945 Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 2.2.1921. 
1946 Rauhattomien vuosien 1918-1919 jälkeinen aika oli sairauksien ja uupumuksen täyttämää. Pula kaikesta, nälkä, 
sodan koettelemukset pelko ja suru eivät tuntuneet alkuun vaikuttaneen minuun suuremmin, mutta kun saavutin 60 
vuoden iän tuntui kuin sekä ruumiin että sielunvoimani olisivat äkisti heikentyneet. Kesällä, elokuussa 1919 aloin 
oireilla unettomuudella ja tunsin suurta sisäistä tuskaa ja huolta. Lääkäri määräsi minulle lääkettä ja lepoa ja rauhaa, 
”resepti” toimi ja muutaman kuukauden päästä oireeni olivat ohitse... …Unettomuus ja rauhattomuus sai minut 
[seuraavana vuonna] sairaalahoitoon kaupunkiin. Neljän kuukauden ajan olin lääkärin valvovan silmän alla hoidossa 
sairaalassa ja lepokodissa kaupungissa ja maaseudulla. Hermotauti (nervsförningarna) aiheuttivat huolta kaikissa 
lapsissani, tauti oli yksi seuraus sodan kauhuista.” Kjäldström Elin Lefnasminnen II häfte. 
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ja hyväksi Elin ja Oscar olivat kuvitelleet tekevänsä elämäntyönsä, ei ajatellutkaan asioista 
kuten ”hyväntekijänsä”, vaan koki näitä kohtaan jopa avointa vihaa.1947 Punaiset 
surmasivat pappeja, pappiloita poltettiin ja ryöstettiin.1948 Myös Inkoon pappilaan saapui 
punaisia yllätystarkastuksille vaatien ruokaa ja Oscar ja Elin vietiin kuulusteltaviksi. 
Kuulustelun päätteeksi he joutuivat kotiarestiin ja pappilan ovea asetettiin vartioimaan 
kaksi punaista sotamiestä.1949 Kyse oli saman tyyppisestä ”pelastettavien” kääntymisestä 
pelastajiaan vastaan ja tehtyyn työhön sekä omaan hyvinvointiin liittyvästä uhasta, joka 
johti monella uskonnollista työtä tehneellä oman maailmankatsomuksen perusteiden 
järkkymiseen ja minäkuvan horjumiseen.1950 Elinille hermostolliset oireet tarjosivat hänen 
yhteiskuntaluokkaansa kuuluvalle naiselle soveliaan reagointitavan niille rankoille 
kokemuksille, joita hän kävi läpi. Hilary Robinsonin artikkelissa ”Mimesis” hermosto-
oireet nähdään yksilöllisenä strategiana reagoida yhteiskunnan paineisiin.1951 

Tutkimukseni ei ole psykohistoriaa, mutta Juha Siltalan, Juhani Alan ja monen muun 
psykohistorioitsijan näkökulmat tukevat havaintojani, joskin näkökulmani rajautuu vain 
yhden perheen sisäisen muutoksen ja dynamiikan tarkasteluun. Juhani Ala ja Juha Siltala 
kirjoittavat kansalaisuuden rakentamisprosessista, oma tutkimukseni perhe puolestaan 
rakentaa identiteettiään uskonnollisen viitekehyksen, uskonnollisen maailmankuvan 
puitteissa. Psykohistorioitsija Juhani Ala kuvaa sekä artikkelissaan Suomi-ihanne 
tunteiden koossapitäjänä että teoksessaaan Suomi Neito, miten valtiollinen ja psyykkinen 
hajoaminen kietoutuvat mielikuvien tasolla toisiinsa.1952 Juha Siltala on puolestaan 
nostanut esiin miten sortovuosina monet kansallismieliset henkilöt kokivat minuutensa 
pirstoutuvan.1953 Tarkasteltaessa Elinin vaiheita vaikuttaa siltä, että omien henkilö- ja 
perhekohtaisten tragedioiden ohella myös yhteiskunnan poliittiset muutokset ja 
aattevirtaukset voimistivat hänen sisäistä kriisiään. Vuonna 1903 Bobrikovin noustessa 
valtaan kirjoitettiin, miten Suomi oli joutunut valtiollisen hermotaudin kouriin.1954 
Hermotaudin kirjoitettiin  näyttäytyneen ”kansojen…siinä missä yksityistenkin ihmisten 
elämässä”.1955 Sisällissodan aiheuttamaa mielisairautta tutkineen Pietikäisen mukaan 
mielisairaaloiden sairaskertomuksista näkyy miten jo pelkästään sisällissodan aiheuttama, 

 
1947 Yleisesti kristillisen työtä tehneiden piirissä tunnettiin hengellistä hätää, koska ei voitu selittää itselle mistä viha ja 
raakuus kumpusivat. Paaskoski 2017, 131; Lund 2008. 
1948 Pietikäinen mainitsee 10 papin surmatun, 82 pappilaa ryöstetyn ja 10 poltetun Pietikäinen 2020, 145; Haapala 
2009, 21 
1949 Kjäldström Elin lefnadsminnen 1919. 
1950 Lund 2008, 10-11; Paaskoski 2017, 111-137. 
1951 Robinson yhdistää mimesiksen, feminiinisyyden ja hysterian eräänlaiseksi toinen toisiaan ruokkivaksi jatkumoksi. 
Robinsonin mukaan nainen oireillessaan kopioi tiettyä käyttäytymiskaavaa, joka on yleisesti tiedostettu ”naisellinen 
käyttäytymismuoto”. Tälläisiä naisellisia ”hyväksyttyjä” käyttäytymismalleja ja oireiluja ovat mm. melankolia, hysteria 
tai anoreksia. Nämä taudit tai käyttäytymismallit ovat yhdistetty naiseuteen ja ne ”leviävät” naisten keskuudessa. 
Robinsonin teorian mukaan niitä ilmiöinä. kopioidaan yksilötasolla osin tietoisesti ja osin tiedostamatta. Myös Karin 
Johannisson pohtii eri aikoina eri tavoin oirehtivaa masennusta –tai kuten hän sitä kutsuu-melankoliaa- tietynlaisena 
kulttuurisena, opittuna, joukkoilmiönä. Hysteria tai anoreksia voivat ilmetä joukkoilmiöinä, mutta viimekädessä kyse on 
Robinsonin mukaan aina yksilön valinnasta, se ei ole järjestäytynyt ilmiö. Robinson 2006, 41-42; Johannisson 2012 
1952 Ala 1999 II, 145 
1953 Siltala 2001, 121 
1954 Ala 1999 II 152 
1955 Vapaita Lehtisiä 29.9.1903 
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pelko, uhka, väkivaltaisuus ja vastakkainasettelun ilmapiiri olivat sairastuttaneet ja 
traumatisoineet usean tuolloin mielisairaalaan tulleen potilaan.1956  

Vastoinkäymisiin viitaten lähetystyöntekijänä ja sairaanhoitajana toimiva Sylvia-tytär 
kirjoitti äidilleen ja rohkaisee tätä katsomaan ”valoon, Jumala antaa äidille voimia”.1957 
Uskonto ei kuitenkaan tarjonnut Elinille riittävää selitystä tai mielenrauhaa. Pietikäisen 
mukaan uskonto saattoi suoda osalle ihmisistä lohtua, mutta toisaalta sillä oli myös 
piinaava ja syyllistävä puolensa.1958  Elin ja Oscar suhtautuivat vastoinkäymisiin eri 
tavalla. Tulkitsen, että Eliniä ohjasivat lopulta tunteet --toisin kuin Oscaria, jota ohjasi 
työlle omistettu elämä. Oscar toimi vastoinkäymisten koittaessa rationaalisesti ja 
kohottautui surujenkin yläpuolelle saaden lohtua työnteostaan muiden hyväksi.  Elin ei 
kyennyt enää työntämään omia tunteitaan sivuun ja jatkamaan uurastusta korkeampien 
päämäärien parissa kuten Oscar. Ainoa tapa, jolla Elin saattoi helpottaa oloaan, oli 
kirjoittaminen. Hän teki surutyötä aloittamalla kuolleesta pojastaan muistokirjan 
kirjoittamisen vuonna 1919. Siinä Elin kirjoittaa pohtineensa miksi Jumala, jolla oli kaikki 
valta maassa ja taivaassa, ei voinut pelastaa viatonta Martinia murhaajien käsistä. 
?”Hvarför kunde icke Gud, som har alla makt i himmelen och på jorden, hafva räddad de 
oskuldige från dessa sanvetslösa mördares händer? ” Elin vastasi kysymykseensä 
lainaamalla Raamattua: ”Ja hvarför inte? Herrens ord gifver oss svaret: ”mina tankar är 
icke era tankar, och edra vägar är icke mina vägar.” Es 55.8”1959 Ajatus siitä, että lapsen 
kuollessa olisi oikeus kokea itsensä vihaiseksi, masentuneeksi, ahdistuneeksi ja 
toivottomaksi, oli Elinin maailmankuvan vastaista. Hän rankaisi itseään toivottomuuden 
ajatuksista, sillä uskonto, hänen ajatusmaailmansa syvin perusta, opetti suhtautumaa 
kuolemaan Herran tahtona. Vastaava ajattelu näkyy myös heränneiden tavassa suhtautua 
lapsen kuolemaan: Jumala rankaisi liiasta rakkaudesta lasta kohtaan ottamalla tämän pois 
ja lapsen liiallinen sureminen nähtiin syntinä.1960 Uskoisin, että Elinin sairastuminen 
liittyikin voimakkaasti myös uskonnolliseen kriisiin, siihen, ettei hän kyennyt 
hiljentämään sisäisiä kysymyksiään siitä, miksi Jumala ei poikaa pelastanut ja tyytymään 
nöyränä ”Herran tahtoon”. Koska Jumalan tahto oli Elinille käsittämätön, se aiheutti 
hänessä koko maailmankuvan ja minän järkkymisen. Vastaavia kokemuksia hukkaan 
valuneesta työstä kokivat Suomen Lähetysseuran lähetit Kiinassa 1920-luvun lopulla ja 
diakonissat sisällissodan aikana.  

 
1956Pietikäinen viittaa Karl Jleistin kauhupsykoosiin, joka tilannesidonnaisena ja ohimenevänä mielisairauudenkuvana 
päti useisiin tuolloin diagnosoituihin potilaisiin. Tosin usealla todettiin myös perinnöllisiä alttiutta sairauden 
puhkeamisen taustalla. Pietikäinen 2020, 138-145, 363. 
1957 Sylvia Korhonen Elin Kjäldströmille 6.10.1920. 
1958 Pietikäinen 2020, 145; ks Takkinen 2017. 
1959”Miksei?: ”Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä minun tieni teidän teitänne, sanoo Herra” 

1960 Ulla Wegelius lapsensa kuolemasta kirjeessä (päiväys?). 10. 1849 ”Onhan se nyt hyvä, että Jumala on ottanut 
meiltä pois epäjumalan [oma lapsi] …tällä hetkellä tahtoo sielun suru olla vallassa ja Paholainen kiusaa kaikilla tavoilla, 
joita ei voi arvata. Janne [pappipuoliso] on niin harmistunut minuun kun kyyneleet vain tahtovat valua.”  Arjava 2010, 
174-175; kts myös lähettien suhtautumista lastensa kuolemaan Mäkelä 2010, 57-59. 
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Tarkkanen kuvaili Eliniä Merimiehen Ystäwään vuonna 1928 kirjoittamassaan 
muistokirjoituksessa seuraavasti: ”Hän kuului niihin ihmisiin, jotka itsensä unohtaen eivät 
koskaan väsy rakastamasta ja rukoilemasta, eivät edes ruumiinvoimiensa 
heikontuessa”1961 Paitsi Elinin tausta myös hänen asemansa esikuvallisena papin rouvana 
edellytti tietynlaisten ennakko-odotusten täyttämistä ja toimimista tietyn roolin mukaisesti. 
Elin koki kuitenkin koko elämänsä olevansa ”vääränlainen” eikä mielestään kyennyt 
vastaamaan työteliään ja ahkeran papinrouvan ihanteeseen, kun hän sisimmässään oli 
haaveilija ja kasvatettu erilaista elämää varten.1962 Eläminen toisia varten, on tyypillinen 
ihanne naisille, mutta etenkin kristilliset ihanteet omaksuneelle naiselle. Omat halut, tahto 
ja toiveet tuli epämoraalisina ja itsekkäinä tunteina sammuttaa.1963 Kun kulissit ympärillä 
alkoivat horjua lasten uskonnosta vieraantumisen ja vanhimman pojan huumeongelman 
myötä, niiden kannatteleminen tuli Elinille liian raskaaksi. Tilannetta pahensi kristillisessä 
työssä tyypillinen jatkuva itsetutkiskelu, itsensä syyllistäminen ja tätä kautta oman 
riittämättömyyden kokemukset.1964 Oscarin näkemys syyksi Elinin mielenterveyden 
järkkymiseen olikin juuri itsensä uhraava elämäntapa sekä hänen kohdalleen sattuneet 
surut ja murheet.1965  

  

4.3.4. Heikkojen hermojen ”aineeton perintö” 

Aiemmassa luvussa olen aviottomien äitien kohdalla käynyt läpi, miten 1800-luvun 
lopussa ja 1900-luvun alussa moraaliset ja fyysiset ”tartunnat” ja sairaudet yhdistettiin 
tahraavaan moraalittomaan elämäntapaan.  Sosiaalidarwinismia, degeneraatiota ja 
rotuhygieniaa koskevat teoriat levisivät Suomeen jo 1800-luvulla, mutta kiihkeimmillään 
niitä koskeva keskustelu kävi 1900-luvun alkuvuosikymmenillä ja kasvatti suosiotaan 
1920-luvulla.1966 Degeneroitumisen aineeton perintö ei kuitenkaan koskenut ainoastaan 
”alimpia luokkia”, vaan sillä selitettiin myös ylemmän luokan rappiota, kuten omassa 
tutkimuksessani Elinin sairastumista tai Josefin huumeriippuvuutta 1900-luvun alussa. 
Huumeiden käytön historiaa tutkineen Petteri Pietikäisen mukaan Josefin kaltaiset 
huumeidenkäyttäjät nähtiin sekä turmeltuneen nuorison että rappeutuneen eliitin 
edustajina.1967 

 
1961  Merimiehen ystäwä : Suomen merimieslähetystoimen lehti 1928 01.03.1928 no 3 
1962 Johannisson 2012; kts myös Frevert 21, 2012. 
1963 Christian ideas that tended to devalue and criminalise self-love and self-interest as immoral ,Frevert, 2011, 159,  
1964 Lund 2008,131-148; Kena 2000, 320–321; Takkinen 2017, 75-76; Paaskoski 2017, 105, 2017; Leskelä-Kärki 
2006,388 
1965 ”Waimoni on elämän työstä, palavasta harrastuksesta, kaikenlaisesta harmista, suruista ja huolenpidoista niin 
heikentynyt, että häntä on täytynyt kolme kuukautta pitää kotoa poissa sairaaloissa hoidettavana. Kesällä hänen 
heikkoutensa kävi niin huonoksi ja valtavaksi että vieras vilsa(?)kin taisi olla siinä luulossa että hän oli ihan 
mielenvikaisuuden partaalla.”Kopiokirja,Oscar Kjäldström Niilo Korhoselle 27.10.1919 
1966 Kinnunen Anna 2015, 31; Uimonen 2004, 22, 53; Pietikäinen 2013, 101,307-310; Johannisson 2004; Achte 104, 
Pietikäisen mukaan kasvattaen suosiota 1920-luvulla. Pietikäinen 2020, 193 
1967 ”Narkomaanit nähtiin tavallisesti joko rappeutuneen eliitin ja turmeltuneen uuden nuorison edustajiksi tai 
psykopaateiksi. Narkomaanikeskusteluun yhdistyi myös rotuhygieenisiä argumentteja Pietikäinen 2013, 67. 
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Helena Hirvosen mukaan ”suomalaisessa lääketieteessä vahvistuikin 1920-lukua 
lähestyttäessä näkemys, että lapset eivät perineet vanhemmiltaan ainoastaan ruumiillisia 
ominaisuuksia, vaan myös mielisairaudet siirtyivät vanhemmista lapsiin ja sukupolvesta 
toiseen. Henkisesti sairaiden vanhempien lapset saivat perinnöksi heikomman 
keskushermoston, mikä ilmeni henkisenä rappeutumisena.”1968 Monet 1800-luvulla ja 
1900-luvun alussa perinnöllisyyttä tutkineet uskoivat kumuloitumisteoriaan, jonka 
mukaan ensimmäisen polven ”oireet” saattoivat olla vielä varsin viattomia ilmeten 
eksentrisyytenä, hermostuneisuutena ja erilaisina neurooseina kuten Elinillä, ja 
seuraavassa polvessa puolestaan esimerkiksi päihteiden väärinkäyttönä kuten Josefilla. 
Kumuloituessaan sukupolvelta toiselle degeneroitumisen uskottiin pahentuvan asteittain 
päätyen lopulta mielisairauteen ja tylsämielisyyteen.1969 Tätä ajatusmaailmaa vasten 
degeneroitumis-ideologia heikkojen hermojen tai Josefin huumeidenkäytön taustalla ei 
vuosisadan vaihteessa ollut kaukaa haettu: narkomanian uskottiin tuolloin olevan tulos 
”perversseistä, egoistisistä, moraalittomista ja sairaalloisista taipumuksista, joiden 
odotettiin olevan perinnöllisiä”.1970 Usko degeneroitumisoppiin sai vahvistusta myös 
Josefia ja Eliniä hoitaneilta lääkäreiltä Nikulalta ja Sibeliukselta joista jälkimmäinen 
mainitsee vielä 1920-luvulla morfinistit yhtenä ”degeneroituneitten valtavasta 
ryhmästä”.1971 

Kumuloituva rappeutumisteoria sopi hyvin porvariston aatelistosta luomaan 
viholliskuvaan1972, jossa vanha aatelisto nähtiin niin aatteiltaan ja maailmankuvaltaan kuin 
konkreettisestikin sukupolvesta toiseen degeneroituvana. Elinin von Rehausen-suku edusti 
juuri tätä rappeutunutta vanhaa aatelistoa, väistyvää ja hiipuvaa yhteiskuntajärjestystä. 
Sukupiirteet, joista aiemmassa luvussa kirjoitin, eivät olleet yksinomaan positiivinen asia. 
Sukukertomus saattoi korostaa ”äidinisän villiä ja levotonta verta”, joka jäi 
sukurasituksena sukuun.1973 Sukuihin kuului ”mustia lampaita” tai sukuhaaroja, joissa 
ilmeni vähemmän toivottuja ominaisuuksia.1974 Yleensä näistä negatiivisista 

 
1968 Hirvosen mukaan 1910-luvulla perinnöllisyyskeskustelun myötä mielisairauden syittä alettiin yhä useammin 
kirjaamaan perinnöllisinä niin, että 4/10 tapauksesta alettiin kirjaamaan perinnöllisinä. 1920-luvulla perinnölliset syys 
olivat noin kolmanneksen luokkaa. kts. taulukko Kuvio 10, Hirvonen 2014 180-181. 
 Jacques-Joseph Moreau (1804-84), Paul Julius Möbius (1853-1907). 
 Pietikäinen 2013, 98; Vastaavasti 1905 Hermotaudit kansanomaisesti-oppaassaan Oker-Blom määrittelee vaurioituneen 
perimän kantavan pahenevaa hedelmää seuraaviin polviin. Uimonen Minna 1999 164,; Hirvonen 2014, 180  
1970 Ylikangas 2009, 39  heikkojen hermoston perinnöllisyydestä Uimonen 1999, 161;  Pietikäinen 2020, 29. 
1971Sibelius 1920, 685; Nikula: ”fantastiset maailmanparantajat ja keksijät, sairaalloiset valehtelijat ja huijarit, useat 
ammattirikolliset, työtä kammoksuvat maankuljeksijat, sairaalloiset riitapukarit, alkoholistit, morfinistit, 
sukupuolielämältään abnormit sekä langenneet. Lainaus Nikulan tekstistä Pietikäinen 2020, 251-252 ks, Nikulan 
kertomus veljensä surmanneesta potilaasta, jonka tekoa selitettiin mm. sillä, että suvussa oli mielisairautta useassa 
polvessa ja henkilössä havaittavissa runsaasti rappeutumisen merkkejä. Nikula Duodecim 1918; Nikulasta Pietikäinen 
2020, 328. Hirvonen 2014, 182; 
1972 Kts. Vuorinen 2010, 32, 61; Uimonen 1999, 81-83. 
1973 Waltari 1980, 8-9, 15; Wirilander 1974, 399. 
1974 Ramsay kuvailee naislinjassa jatkuneen, mieslinjassa jo sammuneen von Morian suvun jäsenten olemuksessa 
sukupiirteiden periytyneen ”suurempana tai pienempänä eksentrisyytenä, liioitteluna tai tasapainottomuutena, joka 
näyttää punaisena lankana ulottuvan aivan viime polviin saakka.” Ramsay 1966, 52; kts. Vuorinen 2010,91; Tor 
Carpelan esitti 1930 artikkelissa Genos, jossa hänen mukaansa köyhtyneen von Quantenin suvun rappion syynä 
”taipumus siveettömyyteen”, joka oli aiheuttanut ”älyllistä ja moraalista rappiota”.  Arne Ekman ”Det Onda blodet” 
artikkeli kuvaa Ahlmanin tyttärien sukujuuria degeneraation näkökulmasta. Miettinen 182-185. 
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sukuominaisuuksista -äärimmäisessä tapauksissa mielenvikaisuuksista tai perinnöllisistä 
sairauksista- vaiettiin, mutta niiden kautta saatettiin myös selittää yksittäisen suvun 
jäsenen epäonnistumista tai koko suvun rappiota.1975  

Pelko kumuloitumisopin mukaisesta hermosairauden periytyvyydestä 1976 käy ilmi Elinin 
kirjeestä pojalleen Josefille, joka kärsii huumausaineriippuvuudesta: ”Herren hjelper dig 
att öfvervinna alla frestelset af hvad slag de vara må. Du har så mycket af min natures 
dåliga sidor I arf af mig, min kära gosse, men Gud är mäktig att hjälpa dig att öfvervinna 
I den kamp oss förelagd är.”1977  Ilmeisesti Elin uskoi omien heikkojen hermojensa 
periytyneen äidiltään ja ilmenevän kolmannessa polvessa Josefin huumeidenkäyttönä. 
Myös lääkäriksi opiskeleva Josef yhdisti masentuneisuutensa ja heikot hermonsa samaan 
jatkumoon. Ajatuksiin perintötekijöiden määräävästä vaikutuksesta, ”veren perinnöstä” 
niin hyvässä kuin pahassa kytkeytyi myös darwinistinen kehitysoppi ja aihetta käsiteltiin 
myös paljon ajan sanomalehdistössä sekä romaaneissa.1978 Myös sukututkimuksen piirissä 
eugeniikka nosti voimakkaasti päätään 1900-luvun alussa.1979  Se näkyi erilaisten 
perintötekijöiden, rodun ja ”veren perinnön” merkityksen korostamisena suvun saagassa. 
Uskottiin, että henkilö saattoi saada suvultaan aineettomana perintönä paitsi  lahjakuuden 
ja vilkkauden, myös  raskashermoisuuden tai heikkohermoisuuden.1980 Vaikuttaa siltä, että 
myös Elin uskoi tähän: tutussa perheessä olevaa mielisairautta Elin kuvailee kauheana 
sairautena, joka kulkee perintönä jälkipolville: ”En hemsk sjukdom för öfrigt att gå i arf 
till efterkommande.”1981 Elinin äiti oli kärsinyt heikoista hermoista, samoin Elin sekä 
hänen serkkunsa Helene von Rehausen ja nyt myös Elinin poika Josef. Hulluus tai ainakin 
heikkohermoisuus tuntui olevan von Rehauseneitten ”veressä”1982” Samoja uskomuksia 
suvun heikkohermoisuuden periytymisestä näkyy usean muun sivistyneistöperheen 
kirjeenvaihdossa.1983 Tämä oli aineeton perintö, jonka Elin ei olisi suonut jatkuvan.1984 

 
1975 Carpelan 1930; Miettinen 151-152, 2015. 
1976 Hirvonen 2014, 176. 
1977 ”Herrra auttaa sinua voittamaan sinua kiusauksesi. Olet perinyt paljon luonteeni huonoja puolia minulta, rakas 
poikani, mutta Jumala on voimakas ja auttaa sinua voittamaan taistelusi” Elin Kjäldström Josef Kjäldströmile 30.6.1909. 
1978 Muistelmat ja elämänkerrat, joihin viittaan, aatelisuus ja oman suvun erityisyys koetaan voimakkaasti. Vaikka ne 
kuvaavatkin 1800-lukua, ne on kirjoitettu 1900-luvun alkupuolella, joten niissä tietyt rotuopilliset käsitykset saattoivat 
korostua ajan hengen mukaisesti. Perinnöllisyydestä, esi-isien piirteistä saaduista ja itse saavutetuista ominaisuuksista. 
K.M.Levander 01.12.1890 Valvoja no 12; Miettinen 2019, 138, 153, 169; Vuorinen 2010, 91.93; Leskelä-Kärki 
2006,323; Pietikäinen 2013, 97; Lagerstam 115, 2007; Vuorinen 2001, 94-104, 228-230, 261. 
1979 Sukututkimuksesta, rotuhygieniasta ja degeneraatioteorioista Miettinen 2019, 170-179; Pietikäinen nostaa esiin 
Francis Gaultonin tutkimukset jossa tunnettujen sukujen sukupuut, evoluutioteoria ja tilastomatematiikkaa yhdisteltiin; 
Gaultonin tutkimuksissa hyvien piirteiden erityisesti lahjakkuuden periytymisen ohessa kiinnosti myös huonojen 
piirteiden periytyminen ja suvun rappeutuminen.  Pietikäinen 2013, 307-308. 
1980 Sukututkimuksissa korostettiin tiettyjen negatiivisina koettujen hermo- tai mielisairauksien periytyvyyttä. mm. 
Krohnin suvun kirjeenvaihdossa keskusteluja Leskelä-Kärki 2006, 328-330; Vuorinen 2010, 90-91. 
1981 kirjeissään tyttärelleen Elin kirjoittaa Borgströmin perheestä, jossa ensin isä tuli mielisairaaksi ja hukuttautui, 
myöhemmin myös poika. Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 7.6.1912. 
1982 Aateliston veritematiikasta Vuorinen 91-93. 
1983 Perinnöllisyydestä, esi-isien piirteistä saaduista ja itse saavutetuista ominaisuuksista. K.M.Levander 01.12.1890 
Valvoja no 12; verimystiikasta ja degeneroitumisesta Miettinen Tiina 2019, 138, 153, 169; Vuorinen 2010, 91.93; 
Leskelä-Kärki 2006, 323-330 
1984 Elin uskoi paheiden periytyvän. Alkoholisti ja itsemurhan tehneen nimismiehen yhteudessä hän kirjoittaa ”en 
olycklig människaförkortad sin lif. Allt en följd af det hemska alkoholbruket som försvagar nervsystemet hos de 
efterkmmande” Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 12.9.1914. 
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Kuin pisteenä i:n päälle von Rehausenin suku sammui mieslinjastaan Elinin veljenpoikaan 
Åke von Rehauseniin, joka kuoli lapsettomana. Von Rehauseneista 1900-luvun alussa 
tehty sukututkimus toi osaltaan ilmi suvussa esiintyviä erityispiirteitä. Vanha 
serkusavioliittoja suosinut ”sisäsiittoinen aatelissuku” sopi rappeutumisteoriaan 
erinomaisesti.1985 Suvun sammumista selitettiin suvun piirissä myöhemmin 
degeneroitumisteorian kautta, juuri serkusavioliitoista johtuneeksi.1986 

Elin kantoi syyllisyyttä poikansa Josefin kohtalosta riippumatta siitä, nähtiinkö pojan 
huumeiden käyttö perinnöllisenä sairautena vai moraalista rappiota osoittavana paheena. 
Molemmissa tapauksissa syyttävä sormi tuntui lopulta kääntyvän kohti Eliniä. Mikäli 
huumeriippuvuuden taustalla oli sairaus, Elin uskoi sen siirtyneen Eliniltä Josefille 
kumulatiivisesti degeneroitumisen kautta aineettomana perintönä. Jos taas 
huumeriippuvuus luettiin paheeksi, oli kyse suuresta epäonnistumisesta: heillä, 
langenneita pelastamaan tarkoitetulla uskovaisella avioparilla oli langennut 
keskuudessaan. Elin koki, ettei hänen uskonnollis-kasvatuksellinen aineeton perintönsä 
ollut kyennyt suojaamaan lapsia moraalittoman pahan ansoilta. 

 

4.4. MARTIN-POJAN ELÄMÄKERTA JA AINEETOMAN PERINNÖN 
JATKUMO 

4.4.1. Martinin elämänkerta 

Yleisellä tasolla sisällissodan ja sen seurausten mentaalinen tutkimus on yhä kesken.1987  
Elinin kirjoittama elämäkerta sisällissodassa surmatusta pojastaan Martinista on oman 
tutkimukseni puitteissa määriteltävissä henkilölähtöiseksi tekstiksi, jossa kohdehenkilön 
elämä on valjastettu heijastelemaan laajempaa ilmiötä, sisällissotaa ja jatkamaan suvun 
aineettoman perinnön teemaa. Analyysini Martinin muistelmista tarjoaa myös pienen 
kurkistusikkunan uskovaisten maailmankuvaan, jossa Martinin kuolema yhdistyy 
laajempaan kokemukseen siitä, että sivistyneistön työväestöön kohdistama käännytys ja 
sivistysprojekti muodostui sivilisaatio - ja emansipaatioprosessiksi päättyi eri tavalla kuin 
kyseisen projektin alullepanijat olivat kuvitelleet.1988 Tutkin Elinin ja Oscarin toiseksi 
vanhimman pojan Martinin elämäntarinaa Elinin pojastaan kirjoittaman elämäkerran 
näkökulmasta. Siinä on 114-sivua ja Elinin on kirjoittanut sen vuosina 1919-24 
mustakantiseen vihkoon mustekynällä.  Lisäksi Martinilta on jäänyt suhteellisen laaja oma 
kirjeenvaihto ja lisätietoa tuo Kjäldströmin ja Jernströmin perheen kirjeenvaihto, 
valokuva-albumit, Martinin laatimat esitelmät sekä Martinin päiväkirja vuosilta 1904-05 

 
1985 Aatelisen veren rappiota kuvaavista teoksista Vuorinen on nostanut esiin Tavaststjernan Affarer, jossa kuvataan 
sisäsiittoisuudesta johtuvaa veren huononemista, Järnefeltin Pelastetut romaanin, jossa aatelin veri kuvataan 
rappeutuneena. Vuorinen 2010, 317. 
1986 Jansson Ulla, haastattelu 2014. 
1987 Peltonen 1995, 15. 
1988 Ambjörnsson 1988, 131-132, 150-153, 248-253. 
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ja Elin Kjäldströmin kirjoittama mm. Martinin lapsuusvuosia ja lasten kehitystä kuvaava 
päiväkirja vuosilta 1885-89. Lisäksi Martinin elämästä löytyy paljon pirstaleista tietoa 
lehdistä sekä sotasurmatutkimuksesta.  Näitä apuna käyttäen ja elämäkertaa niitä vasten 
peilaten olen hahmotellut seuraavan Martinin tarinan.  

 Elinin ja Oscarin toiseksi vanhin poika Martin Kjäldström eli vuosina 1887-1918. Martin 
syntyi Helsingissä, sairaalassa, myrskyisänä yönä helmikuussa vuonna 1887. Perhe toimi 
tuolloin merimiespappeina Hullissa, Englannissa, mutta asuivat Martinin syntymän aikana 
hetken Suomessa. Ensimmäiset kuusi elinvuottaan vuotta Martin asui Englannissa oppien 
myös kielen. Taitoa pyrittiin pitämään yllä Suomeen paluun jälkeenkin. Päiväkirjassaan ja 
muistelmissa Elin kirjoittaa Martinin saaneen nimensä Martti Lutherin mukaan, sillä 
vanhempien toiveena oli, että Martin eläisi esikuvansa mukaan.1989 Martinin predestinoitu 
kohtalo oli seurata isänsä jalanjälkiä; perheen pojista hänet nähtiin ainoana mahdollisena 
isänsä työn jatkajana. Martinin elämänkerrassa Elin kuitenkin korostaa Martinin valinneen 
teologian opinnot itse, ilman vanhempien painostusta. Elinin päiväkirjojen ja perheen 
kirjeenvaihdon perusteella Martin vaikuttaa olleen mukautuva, kiltti ja tottelevainen lapsi, 
joka varmasti oli ymmärtänyt, millaisen tulevaisuuden vanhemmat hänelle olivat 
kaavailleet. Martinin omasta nuoruusajan päiväkirjasta käy myös ilmi, miten kiihkeästi 
hän halusi toteuttaa kaikki vanhempiensa toiveet.1990  

Martin kävi koulunsa ruotsiksi, mutta koulupoikana hän vaihtoi päiväkirjassaan kielen 
suomeksi. Kuitenkin lähtiessään opiskelemaan hän -toisin kuin muut veljensä- valitsi 
ruotsalaisen osakunnan (Vasa). Martin osallistui osakuntaelämään aktiivisesti ja kääntyi 
mahdollisesti tovereidensa vaikutuksesta svekomaaniksi. Fennomaaniveljet paheksuivat 
tätä suuresti, täysin ruotsinkielinen Elin ei niinkään. Martinin päiväkirjasta käy ilmi 
monen vuoden ajan kestänyt kivulias prosessi, jossa hän odotti kääntymiskokemusta ja 
lapsenuskon kasvamista joksikin syvemmäksi ja vahvemmaksi.1991  Huolimatta siitä, ettei 
kääntymiskokemusta tullut, Martin aloitti opiskelut vuonna 1905 yliopistolla teologisessa 
tiedekunnassa.  Elinin kirjoittaman Martinin elämäkerran mukaan ensimmäisen askeleen 
kohti epäuskoa Martin otti jo vuonna 1906 von Phalereiden perheen kauniilla 
kesähuvilalla, jossa Martin toimi kesän kotiopettajana. Yläluokkainen, ruotsinkielinen 
ylioppilaiden joukko, johon Martinkin liittyi, seurusteli siellä toistensa kanssa. Ilmeisesti 
huvilalla vietetty herraskainen elämäntapa vaikutti Martinista houkuttelevalta. Sellaiseen 
elämäntapaan ei Martinilla olisi olut mahdollisuutta, mikäli hän olisi ryhtynyt isänsä 
kaltaiseksi ”köyhien pastoriksi”. Huvilalla, suomenruotsalaisten svekomaaninuorten 
parissa Martinin usko haastettiin ensimmäistä kertaa. Äiti kirjoitti elämäkerrassa, miten 
moderni epäusko ympäröi Martinin ja hänen lapsenuskonsa sai osakseen ivaa, ironiaa ja 

 
1989 Elin Kjäldström Päiväkirja, Minnen ur ett barns lif  1884-1887. 
1990 Martin Kjäldströmin päiväkirja 1904-05; Elinin lefnadsminnen 1919; Elin Kjäldström Päiväkirja, Minnen ur ett 
barns lif  1884-1887;  Josef kirjoittaa ”Eder bästa son är borta” ja miten pahoillaan hän on, kun vanhemmat menettivät 
Martinin ”präktigaste af oss” Josef Kjäldström Elin ja Oscar Kjäldströmile11.6.1918. 
1991 Martin Kjäldströmin päiväkirja 1904-05 
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knoppikysymyksiä, joihin Martinilla ei ollut vastausta. Seuraavana vuonna Martin meni 
apupapiksi Korpilahdelle. Elinin antaa kirjoittamassaan Martinin elämäkerrassa ymmärtää, 
että tuolloin nuori opiskelija sai harteilleen liikaa vastuuta papin työstä, johon hän ei vielä 
henkisesti ollut valmis. Elinin mukaan oleskelu kyseisessä pappilassa maallistuneen papin 
siipien alla osoitti Martinille, millaiseksi papiksi hän pahimmillaan tulisi, mikäli ei saisi 
osakseen kääntymiskokemusta. Martin jätti opintonsa teologisessa tiedekunnassa kesken 
vuonna 1907, koska hän ei omien sanojensa mukaan kyennyt uskomaan ”oikealla tavalla”. 
Opintoalan vaihto humanistiseen katkaisi Oscarin Martinille antaman rahallisen tuen. 
Tästä huolimatta, isoäitinsä1992 tukemana, Martin lähti opiskelemaan Oxfordin ja Berliinin 
yliopistoihin kieliä. (LIITE 47) 

Pääsiäispäivänä vuonna 1910 Martin kertoi vanhemmilleen, ettei lainkaan usko Jumalan 
olemassaoloon. Kirjeessä tyttärelleen Elin kuvailee tapahtunutta: ”Men hvad jag ville 
berätta dig var, att vi påskdagen kommo att hafva ett långt oförgätligt samtal med Martin. 
Gud ledde det så naturligt att det begynte utan vidare, med att vi kommo in på det andliga 
området. Pappa var då borta, endast Moster, Elsie, han och jag. När Pappa kom, 
fortsattes det utan vidare allt djupare och djupare. Vi förflyttade oss till matsalen, medan 
småflickorna blefvo I sängkammaren, och då kom först riktigt hela, hela vidden af hans 
förblindade otro fram. Men det goda I saken var att det hela förflöt så lungt, pappa talade 
utmärkt och öfverbevisande, I mitt tycke, honom gång på gång. Men stackas gosse, då han 
icke mera kan tro på bibeln, ej heller att det fines någon Gud alls. Pappa som aldrig haft 
en aning om huru långt vår arma Martin kommit, fick nu en klar inblick I hans 
närvarande tillstånd. Det djupa allvaret och uppriktigheten hos honom i den stunden 
gjorde ens hjärta riktigt godt, erhuru man annars icke kunde annat än djupt 
bedröfvas…..Nog kan man förstå  honom, men ofattligt är ända det val han gjort. Du kan 
nu förstå min Sylvia att detta är för närvarande vår alra djupaste sorg.1993 Tämä oli suuri 
kriisi vanhempien ja Martinin välisissä suhteissa. Välit isään katkesivat osittain, mutta äiti 
toimi yhä Martinin tukena. Martinin kääntyminen pois uskosta ja Jumalan olemassaolon 
kieltäminen tuntui vanhemmista pahalta, olihan juuri hänen varaansa laskettu niin suuri 
henkisen perinnön taakka.  

Uskosta erkaantumisen aikoihin Martin alkoi seurustella itseään kuusi vuotta vanhemman 
Gerda Jernströmin kanssa, jonka perhetaustasta kumpuava aineeton perintö poikkesi 
Martinin taustasta. Kyse ei ollut säätyerosta, vaan ero näkyi perheiden elämänarvoissa ja 

 
1992 Isän äiti Erika Kjäldström 
1993  Yksi asia, jonka tahdon sinulle kertoa on se, että pääsiäispäivänä kävimme pitkän unohtumattoman keskustelun 
Martinin kanssa. Jumala johdatteli keskustelun luontevasti hengelliseen aiheeseen. Isä oli poissa, läsnä oli vain täti, Elsie 
hän ja minä. Kun isä tuli, jatkettiin keskustelua [aiheesta] eteenpäin syvemmälle ja syvemmälle. Siirryimme ruokasaliin 
ja pikkutytöt menivät makuukammariin. Tuolloin paljastui meille se, miten syvä hänen sokea epäuskonsa oli. Hyvä puoli 
keskustelussa oli kuitenkin se, että se sujui rauhalisesti, isä puhui erinomaisen todistusvoimaisesti onnistuen kumoamaan 
Martinin argumentit kerta toisensa jälkeen. Mutta poika-rukka ei voi enää uskoa Raamattuun tai Jumalan olemassaoloon. 
Isä, jolla ei ole ollut mitään aiempaa aavistusta siitä, miten kauas rakas Martin on ajautunut, sai nyt siitä, mitä hän 
ajattelee, selkeän kuvan. Martinin syvä vakavuus ja vilpittömyys tuntui sydämissämme hyvältä, vaikka sydän olikin 
muuten murheellinen. ..Voimme ymmärtää häntä, vaikka se käsittämätöntä onkin. Voit ymmärtää Sdylvia, että tämä on 
suurin surumme” Elin Kjäldström Sylvia Kjäldströmille 10.4.1910 
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elämäntavassa. Gerdan tausta oli suomalais -venäläinen ja hänen äitinsä oli ortodoksi. 
Perhe ei kuitenkaan ollut uskovainen samassa mielessä kuin Kjäldströmit. Jernström-
suvun valokuva-albumin lämmintä perhe-elämää, hupsuttelua, elämäniloa ja 
kartanonarkea tihkuvista valokuvista välittyy vastakkainen maailma kuin Kjäldströmien 
pappiloiden albumien vakavahenkisistä kuvista. Gerdan yläluokkainen elämä 
Malminkartanolla oli täyttynyt naamiaisista, tanssiaisista, urheilusta ja 
nuorisoseuratoiminnasta ja samat maalliset ilot täyttivät sittemmin myös Martinin elämän. 
Martin oli koko opiskeluajan aktiivisesti mukana opiskeluelämässä, tosin uskosta 
luovuttuaan hän erosi Kristilliga Studentföreningistä, mutta pysyi jäsenenä Studenternas 
Nykterhetsföreningissä sekä Kolmisointu-yhdistyksessä. Ilmeisesti Martin ei kokenut 
ristiriitaa toimiessaan mukana näissä kristillishenkisissä opiskelijayhdistyksissä, vaikkei 
itse ollut enää uskossa. Erityisesti urheilu yhdisti Gerdaa ja Martinia, molemmat toimivat 
ahkerasti urheiluseuroissa, Martin harrasti miesvoimistelua ja vuonna 1910 osallistui 
menestyksekkäästi yliopiston joukkueessa pohjoismaisiin soutukilpailuihin 
Kööpenhaminassa.  Gerda harrasti naisvoimistelua ja oli mukana Tukholman 
olympialaisissa vuonna 1912 naisten voimistelujoukkueessa. Myöhemmin hän 
kouluttautui liikunnanopettajaksi. Heidän kotialbuminsa täyttyi erilaisten urheilulajien 
harrastuskuvista.  Yksityiseen käyttöön tarkoitetusta privaatimmasta albumista löytyy 
useita vitaalisuutta ja ruumiillisuutta ihannoivia alaston- ja urheilukuvia. Vaikuttaa siltä, 
että ruumiinkulttuurin ja ruumiillisuuden ihannointi veivät sen paikan Martinin elämästä, 
mikä aiemmin oli täyttynyt hengellisyydellä ja uskonnolla.1994 Martinin valmistuttua häät 
vietettiin vuonna 1913 Malminkartanossa Oscarin vihkiessä parin. Perheeseen syntyi kaksi 
lasta, Lars Johan vuonna 1915 ja Inga Margareta vuonna 1917.  Martin työskenteli aluksi 
Porvoossa ja pääkaupungissa mm. Aktiebankissa. Vuonna 1917 hänelle tarjottiin 
konttorityötä Ahlströmin tehtaalla Varkaudessa kirjanpito-osaston päällikkönä. Pariskunta 
vietti Varkaudessa aktiivista elämää: Gerda perusti voimisteluseuran paikkakunnan 
naisille ja Martin veti töidensä ohessa palokunnan voimisteluseuraa sekä toimi aktiivisesti 
suojeluskunnassa. (LIITE 48) 

 Sisällissodan aikana Martin oli ilmeisimmin siviili.1995 Suvun kytkökset valkoiseen 
armeijaan olivat sitä vastoin vahvat: Martinin kummisetä Adolf von Rehausen toimi 
Mannerheimin esikunnassa ase-esikunnan päällikkönä ja veli Mikael Johannes Kjäldström 
toimi pääintenduurissa elintarvikeosaston päällikkönä. Punaiset vangitsivat Martinin 1. 2. 
1918. Vankeusajan alussa Gerda pääsi käymään päivittäin miehensä luona vieden tälle 
ruokaa. Myöhemmin vierailut kiellettiin, mutta diakonissan välityksellä Gerda sai tietoja 
vangeista. Martinin olosuhteista vankeudessa on olemassa vain Gerdan kertomaa suullista 
perimätietoa ja Elinin Martinin elämäkerrassa antamaa tietoa. Historiallisten dokumenttien 
näkökulmasta Martinin viime hetket ovat kuitenkin hämärän peitossa. 

 
1994 Näen tällä yhtymäkohtia vitalistiseen elämänpalvontaan. Sievänen 1997, 54; Konttinen 1996, 280-284 
1995 Sisällissota tutkimuksessa kohta jätetty auki http://vesta.narc.fi/cgi-
bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=24341. 
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Sotasurmatutkimuksen mukaan Martinin kuolinpäivä oli 20.2.1918 ja kuolinsyyksi on 
kirjattu ampuminen.1996 Elämäkerrassa Elin kirjoittaa Martinin polvistuneen ja kääntyneen 
takaisin uskoon vankeutensa viime hetkillä. ”Älskade Martin knäböjde genast och förblef i 
denna ställning i brinnande böner till sin Gud och Frälsare ända tills bödlarna kommo. 
Hvad han bad om vet endast Gud, men vi hafva fått den förevisningen att han anbefallde 
sina älskade i sin himmelske Faderns vård och sin egen själ i sin Frälsares händer” 
jatkaen ”..han kanske bön om Hjälp besvarades icke i den form han kanske hoppats och 
trott. Kanske fick han nåd att bedja: “Herre Jesus anamma min ande” Och höra 
Mästarens ljuvliga svar: “Sannerligen, I dag skall du vara med mig I Paradiset”1997  

Viitteitä siitä, että kääntyminen takaisin uskoon, olisi tapahtunut, on vain muutama. 
Vangitsemisen hetkellä Martin oli elämäkerran mukaan sanonut Gerdalle ”Eddi, rukoile 
puolestani” ja Elinin mukaan Martin oli jättänyt jälkeensä pienen paperilappusen, joka 
loppui sanoihin: ”Jumala auttaa”. Kriittisesti tulkittuna ne saattavat olla tarkoitettu häntä 
kaipaamaan jääville.  Mainittua paperilappua ei myöskään löydy perhearkistosta. Se, että 
Martinin jättämää viimeistä henkisestä pelastumisesta kertovaa viestiä ei olisi säästetty, 
olisi erittäin epätyypillistä tallentavaa elämäntapaa noudattaneelle perheelle. Vangittu 
huonetoveri kassööri Ståhl, joka olisi voinut nähdä Martinin polvistuneen rukoilemaan, ei 
jäänyt eloon. Oscar kävi katsomassa vankikopin, teloituspaikan ja elämänkerran mukaan 
tapasi tuolloin maanviljelijän, joka oli ollut myös vangittuna poliisiasemalla ja myös 
Martinin surman silminnäkijän, jonka nimeä elämäkerrassa ei mainita. Martinin 
vankeuden viimehetkiä kuvaillessaan Elin kirjoittaa käyttäneensä lähteenään juuri 
kyseisen silminnäkijän kertomusta, joka oli ollut myös vangittuna, mutta eri huoneessa 
kuin Martin ja Ståhl. Elämäkerran mukaan hän näki kuunvalossa ikkunasta Martinin 
surmaamisen. Silminnäkijän mukaan Martin kuoli ensimmäiseen niskaan ammuttuun 
luotiin eikä hänelle tehty väkivaltaa. Elämäkerrassa kerrotaan, ettei Martinin ruumiista 
löytynyt väkivallan merkkejä toisin kuin vankitoverin ruumiista.  Sisällissodasta johtuen 
perhe sai tiedon Martinin surmasta vasta kuukauden päästä, 19.3.1918 toisena 
pääsiäispäivänä.1998 Elinin muistelmien mukaan Martinin ruumis löytyi tuolloin joesta ja 
samana päivänä Martinin arkku kuljetettiin junalla Varkaudesta Porvooseen. Tästä on 
muistona kuva, jonka taakse on kirjoitettu ”Annandag Pingst 1918, Varkaus, Martins 
kista”. Martinin hautajaiset vietettiin 14. kesäkuuta ja hänet siunasi hautaan oma isä, Oscar 
Kjäldström. (LIITE 49) 

 
1996 http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmahaku/input?hakuid=24341. 
1997 Rakas Martin polvistui kiihkeästi rukoilemaan Jumalaa ja Pelastajaa kunnes pyövelit tulivat. Mitä hän rukoili, vain 
Jumala tietää, mutta olemme ymmärtäneet hänen rukoilleen Jumalaa läheistensä puolesta ja laskeneen sielunsa 
Pelastajan käsiin .Kenties pelastus ei tullit siinä muodossa kuin hän olisi toivonut. Ehkä hän rukoili “Hera, ota vastaan 
sieluni” ja kuuli Mestarin vastaavan: “Totosesti tänään olet oleva kanssani Paratiisissa”.  Martin Kjäldström Några 
minneblad tillegnade hans Barn Lars-Josef och Inga Margareta. 
1998 elämänkerrassa mainitaan myös toinen päivä 19.5.1918, jolloin ruumis olisi löydetty. Kyse on kuitenkin 
todennäköisesti kirjoitusvirheestä Mars-Maj.   
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4.4.2. Analyysi ja näkökulmia Martinin elämäkertaan 

Kutsun Elinin kirjoittamaa teosta Martinista elämäkerraksi, vaikka hän itse oli otsikoinut 
sen vaatimattomasti ”Några Minnesblad”. Se noudattelee loppua lukuun ottamatta 
elämäkerrallisia konventioita.1999 Siitä voisi käyttää elämäkerran rinnalla myös nimityksiä 
elämänhistoria, (äidin) muistelma tai muistotarina2000. Elinin kirjoittaman teoksen voi 
myös lukea Birgitte Possingin määrittelemän historiallisen biografian piiriin eli 
elämänkerraksi ihmisestä, jonka elämä on jo päättynyt.2001 Muistelmat kirjoittanut Elin oli 
lukenut paljon ja elämäkerrallisen kertomisen tavat ja konventiot olivat hänelle tuttuja. 
Löydän Martinin elämänkerrasta yhtäläisyyksiä Arvid Järnefeltin ”Vanhempieni 
romaanin” kanssa. Molemmat ovat suvun jäsenen kirjoittamia sukutarinoita ja ne on 
kirjoitettu osin fiktiivisesti omaelämäkerrallisia tyylejä sekoittaen.  Molemmissa kuvataan 
lähisukulaista ja aikoja ja hetkiä, joissa kirjoittaja ei itse ole ollut paikalla. Paikoin 
kirjoittaja eläytyy voimakkaasti kerrottavan kohteensa mielentiloihin hyödyntäen 
psykokerronnan keinoja2002. Martinin elämäkerta2003 ei ole omaelämäkerta, sillä kertojana 
ei ole päähenkilö itse, vaan henkilön äiti. Kuitenkin elämäkerrassa on havaittavissa 
biografisen ohessa myös kirjoittajan autobiografisia piirteitä.2004 Näin tarkastelen 
väistämättä myös kirjoittajan ja tämän subjektin välistä suhdetta ja huomioni kiinnittyy 
biografian ja autobiografian häilyviin rajoihin.2005 Martinin elämäkerta paljastaa 
kirjoittajansa Elinin maailmankuvan, vaikka se on olevinaan kertomus Martinista. 
Martinin itsensä, Oscarin tai Gerdan kirjoittamana Martinin elämäkerta saattaisi olla hyvin 
erilainen. Esimerkiksi eräänlaiseksi avainkokemukseksi2006 nouseva Martinin vierailu von 
Phalerin huvilalla saattaisi toisen tulkinnan mukaan näyttäytyä varsin erilaisessa valossa 
puhumattakaan koko elämäkerran sanomasta. Verrattaessa Elinin kirjoittamaa Martinin 
elämäkertaa Elinin omaan elämäkertaan, näissä on eroja. Jälkimmäisessä Elin on 
eräänlainen kaikkitietävä kertoja, jolla on langat vahvasti käsissä. Martinin elämäkerran 
alku noudattelee samaa kaavaa, mutta muistelmien keskivaiheilla kertoja paljastaa omat 
epävarmuutensa, epäilynsä ja ristiriitaiset tunteensa, kunnes lopettaa anteeksiantoon ja 
sovintoon. 

Martinin elämäkerran nimestä ”Martin Kjäldström, Några minneblad tillegnade hans 
Barn Lars-Josef och Inga Margareta” ja loppuluvusta käy ilmi, että kirja on omistettu 
Martinin lapsille. Elämäkerran sisältöä on paikoin ohjannut vahvasti se, että se on 
kirjoitettu tietylle kohderyhmälle, joka jo tuntee tarinan. Martinin elämäkertaa on ollut 

 
1999 kts. Roos 1987 22-30, 39-48. 
2000 Määrittelyistä mm. Peltonen 1995, 41-45; Bornat 2006, 457-461; Ijäs 2020, 107-198. 
2001 Leskelä-Kärki 2017, 9. 
2002 Vanhempien romaanista ja psykokerronnasta Kts. Salmi-Niklander 2014, 231; Järnefelt 1930. 
2003 Elämäkertojen tyylillisistä piirteistä mm. Hakosalo, Jalagin, Junila ja Kurvinen 2014, 7-20. 
2004 Biografian märittelystä mm. Harmainen, Pollari 2014, 263-266; Leskelä-Kärki 2014, 321. 
2005kirjoittajan ja päähenkilön suhteesta mm.  Possing Birgitte Elämä pelissä 2014, 70; Hakosalo, Jalagin, Junila 
Kurvinen Johdanto 16, 2014; kts. myös Stanley 3, 6-11, 17-18, 250-255, The Auto/biographical I The Theory and 
Practice of Feminist Auto/Biography 1992; biografiassa on aina myös autobiografista Leskelä-Kärki 2017, 98-99, 239, 
2017. 
2006 ks avainkokemus käsitteestä mm. J.P. Roos 1998, 201-215. 
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tarkoitus lukea vain perheen sisällä, mutta se on mahdollisesti ajateltu siirtyvän myös 
Martinin tuleville lapsenlapsille. .Kertomusta leimaavat myös hiljaisuudet asioista, joita 
kertoja ei ole katsonut lukijakunnalle soveliaiksi Sitä voikin tarkastella todelliseen 
elämään viittaavan merkinantokehyksen ohessa kertojan ja lukijan keskinäisen 
merkityksenantokehyksen näkökulmasta.2007 Muistitiedossa totuuden käsite on häilyvä: 
siinä on kyse kertojan ja vastaanottajan totuudesta ja lopulta myös lukijan totuudesta. 
Muisto kerrotaan eri tavalla riippuen kuulijasta, jokin asia saatetaan jopa jättää kertomatta 
olettaen, ettei se sovi kuulijalle.2008  Suvun sisäisissä kertomuksissa ja muistelmissa tarina 
kerrotaan aina ”me” vastaanottajalle, lukijalle, jonka oletetaan ainakin jossain määrin 
jakavan yhteisen aineettoman perinnön ja arvomaailman.2009 Ulla-Maija Peltonen 
tutkimuksessaan sisällissodan muistitiedosta huomauttaa, miten tarinan omaksuminen 
alkaa varhaislapsuudessa lasten kuunnellessa aikuisten kertomuksia.2010  Verrattuna ”te”-
lukijaan tai kuulijaan, ”me”-kuulijalle kerrotaan helpommin suvun sisäiset salaisuudet ja 
arkaluontoisetkin asiat. Martinin muistelmissa kirjoittajana on Martinin äiti ja se on 
omistettu Martinin lapsille. Näiden implisiittisten lukijoiden oletetaan sisäistäneen saman 
arvomaailman ja tunnustavan isoäidin kertomuksen todeksi. Kati Launis kuitenkin 
muistuttaa tekstin vain ehdottavan lukijapositiota eikä lukija ole koskaan tekstin armoilla, 
vaan hän voi valita kuinka hän vastaa tarjottuun lukijapaikkaan.2011 

Martinin elämäkerran muoto, teemojen jaottelu ja sivumäärät ovat valintoja, joiden kautta 
voidaan analysoida keskeisiä teemoja. Muistelmateos jaottuu selkeästi kahteen osaan: 
Martinin elämä käsittelevään osaan ja hänen kuolemaansa käsittelevään, pohtivaan ja 
selittävään osaan. Näiden lisäksi Elin on kirjoittanut kirjan loppuun Martinin lapsille 
eräänlaisen henkisen testamentin ja elämänohjeita. Varsinainen elämänkerta sisältää 49 
sivua, tätä seuraava sisällissotaa ja Martinin kuolemaa kuvaava, pohtiva ja selittävä osa 
vie kirjasta sivut 49-103 ja viimeinen, Elinin henkinen testamentti Martinin lapsille sivut 
104-114.  Rakenneanalyysin tavoitteena ei ole kuitenkaan pelkästään rakenteen 
tunnistaminen, vaan myös sisällön tulkinta, jolloin päästään sisälle merkityksiin.2012 
Juonellisesti tarkasteltuna Elinin kirjoittamissa muistelmissa Martinin elämästä voi löytää 
kaksi kertomuksellista käännekohtaa. Toinen oli Martinin kääntyminen pois elävästä 
uskosta ja toinen vankeusaikana tapahtunut kääntyminen siihen takaisin. Kaikki muu 
elämäkerrassa jää näiden tapahtumien kuvailun, selittämisen ja problematisoinnin varjoon.  
Tyylillisesti Martinin elämäkerta jakaantuu kahtia: alun neutraaliin kuvaukseen ja 
subjektiiviseen loppuosaan, jossa tunne, mielikuvitus, symboliikka ja toiveet ovat vahvasti 
läsnä. 

 
2007 Kuulijakunta, aika ja paikka määrittävät pitkälle sen, mitä kertoja kertoo Peltola 1995, 63. 
2008 Teemasta mm. Peltonen 1995,113. 
2009 Me- ja te lukijoista ja kulijoista Peltonen 1995, 122.1235; ks Perks Thompson 2006, 117. 
2010 Peltonen 1995, 180-181. 
2011 Launis 2005, 27. 
2012 Peltonen 2006, 103. 
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Muistelmien ensimmäinen osa on tunnelmaltaan valoisa ja kaipaava ja noudattaa 
perinteistä elämäkerrallista konventiota. Se on aloitettu keväällä 1919 Elinin pojan 
Johanneksen ja tämän puolison Edita eli Etti Kjäldströmin luona Mäntässä. 
Kirjoitusprosessi oli ilmeisen seesteinen ja tapahtui aamutunteina yläkerran vierashuoneen 
rauhassa.2013 Muistelmien alkuosa on viimeistelty ja valmiin oloinen. Todennäköisesti Elin 
oli käyttänyt muistin tukena vanhoja kirjeitä ja päiväkirjoja, mikä on mahdollistanut 
asioiden tarkistamisen ja niiden äärelle palaamisen. Omissa muistelmissaan Elin oli 
käyttänyt apunaan myös luonnosvihkoa, johon hän oli luonnostellut tarinan ja oletettavasti 
luonnosvihkoa on käytetty myös Martinin muistelmien alkuosassa, mikä on 
mahdollistanut tekstin muokkaamisen ja prosessoinnin. Toinen, sisällissotaa ja Martinin 
kuolemaa käsittelevä osa on kirjoitettu ainakin kahdessa eri vaiheessa. Työ on ilmeisesti 
aloitettu vuonna 1919, ja viimeinen osuus on kirjoitettu Elinin sairasperiodien jälkeen 
vuosina 1923-1924. Siinä kuvataan Elinin tuntemuksia kuolemaan liittyen ja pohdintaan 
Martinin kuoleman syitä ja merkityksiä. Tämä Elinin oma pohdinta vie noin kolmasosan 
koko kirjasta.2014 Viimeisessä osassa Elinin, kirjoittajan, väsymys näkyy itse tekstissä, 
mutta myös käsialassa.2015 Alun selkeä kirjoitusasu muuttuu haparoivammaksi ja 
viimeinen osa on todennäköisesti kirjoitettu vihkoon suoraan, lähes tajunnanvirtana. 
Martinin elämäkerta perustuu sekä lähdetietoihin että fiktiivisyyteen. Elin kirjoittaa 
päivämäärän ja paikoin jopa kellonajan tarkkuudella tapahtumista, joista hänellä on mitä 
ilmeisimmin lähdemateriaalia. Kuvaukset hetkistä, joista Elinillä ei ole lähteitä tai 
silminnäkijän kertomusta hän aloittaa ”troligen” tai ”kanske”, ja lopussa hän eläytyy 
Martinin viime hetkiin ja ajatuksiin vankilassa ja pihalla. Lisäksi Elin on turvautunut myös 
kuulopuheisiin, joita hänen miehelleen oli kerrottu tämän käydessä Varkaudessa 
tunnistamassa Martinin ruumista. Ilmeisesti esilukijana toiminut Oscar on tehnyt 
muistelmiin muutamia tarkennuksia ja reunamerkintöjä.   

Martinin elämäkerralla on selkeä agenda: Elin kirjoitti toivovansa, että tämä kirja 
ojennetaan Martinin lapsille muistoksi isästä, sillä Elin ei itse uskonut elävänsä enää 
tuolloin. Viimeinen luku opetuksineen ja neuvoineen muistuttaa etäisesti Elinin nuorena 
odottavana äitinä vuonna 1887 kirjoittamaa ”Henkistä testamenttia lapsilleen”, joka oli 
tarkoitettu lapsille henkiseksi perinnöksi, mikäli Elin menehtyisi synnytyksessä. 
Kirjoittamalla poikansa elämästä Elin piti huolen, että Martinin tarina säilyisi ja tulisi 
tallennetuksi osana suvun historiaa Elin oli omaksunut roolin suvun ja perheen 
aineettoman perinnön siirtäjänä tallentamalla suvun aineistoa ja tuottamalla sitä myös itse 
kirjoittamalla.2016 Elinistä muodostui suvun muistitiedon vaalija, tallentaja ja virallinen 

 
2013 ”morgontimmerna i öfre våningens stilla gästrum”Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919 
2014 Martinin elämänkerta s. 73-111 
2015 Yleisesti käsialan muutos on tulkittavissa myös henkiseksi/ fyysiseksi muutokseksi. Tämä on kuitenkin vain 
tulkinta. vrt. esim P Granön tulkintaan Takalo-Eskolan päiväkirjoista ja käsialasta.Granö  2001, 253 
2016 Hän eli monella tapaa kirjoittavaa elämäntapaa. Elinin elämä tallentui päiväkirjoihin, laajan kirjeenvaihdon sekä 
omien muistelmien sivuille. Kirjoittavasta elämäntavasta mm. Krohnin sisarten yhteydessä Leskelä-Kärki 2006; Tuohela 
2007, 53 
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kertoja.2017  Elin on kirjoittanut Martinin muistelmat äidin ja isoäidin roolissa kokien 
olevansa velvoitettu ja oikeutettu kuvaamaan ja tulkitsemaan poikansa elämää.2018 
Martinin elämäkerrassa Elin muistelijana vastaa Pauliina Latvalan määrittelemistä 
kirjoittajapositiosta jokaista: hän oli muistelija, pohdiskelija, tarinankertoja, perustietojen 
antaja ja valistaja.2019 Suvun aineettoman perinnön siirtäjänä Elin toimii myös eräänlaisena 
”nukkemestarina” kirjoittaen päähenkilön elämäntarinaan haluamansa päätöksen.2020  

Koko elämänsä ajan Elinillä oli ollut voimakas tarve kirjoittaen kertoa ja tulla itse 
kerrotuksi. Muistelmien kirjoitusprosessit ajoittuvat toipilasaikaan, mikä kertonee siitä, 
että hän on saanut kirjoittamisesta itselleen mielekästä tekemistä tyhjiin päiviin ja 
kirjoittaminen lienee itsessään tuottanut hänelle aina nautintoa.  Martinin elämäkerran 
alkuosassa Elin on kirjoittajana häivyttänyt itsensä taustalle, mutta nousee loppuosassa 
vahvasti minä-muodossa esiin. Elinille Martinin muistelmateoksen kirjoittaminen on 
yhden todellisuuden tuottamista ja oman identiteetin vahvistamista toiminnan, tässä 
tapauksessa kirjoittamisen kautta. Elinin kirjoittamien Martinin elämäkerran loppuosan 
pohdinnan voi tulkita myös Judith Butlerin performatiivisyys-ajatuksen kautta: 
elämäkerran kirjoittaminen on tekemistä, jolla tuotetaan omaa identiteettiä kielellisten ja 
kulttuuristen ehtojen lomassa.2021 Kirjoittamalla tapahtunut muistelu on mahdollistanut 
Elinille intiimin itsereflektiivisen prosessin, vaikka kirjoittamisen kohteena ei ole 
kirjoittaja itse. Maarit Leskelä-Kärjen analyysia tutkijasta, voi soveltaa myös Eliniin 
kirjoittajana: ”elämänkertatutkija haluaa kertoa toisen ihmisen tarinan ja tulla myös itse 
kerrotuksi. Niinpä kertoessamme toisen ihmisen tarinan kerromme väistämättä myös 
itsestämme”2022  

Muistitieto kytkeytyy vahvasti tunteisiin. Käsite tunnemuisti (emotional memory) on 
yleisesti historioitsijoiden hyväksymä, joskin erotusta menneisyydessä koetun tunteen ja 
kerronta-ajan tunteen välillä on haastava tehdä.2023 Muistitietotutkija Valerie Yow 
muistuttaa, että kerrottu tarina vaikuttaa paitsi niihin, joille se kerrotaan, myös siihen, joka 
sen kertoo.2024 Martinin elämäkerran ensimmäinen osio on kirjoitettu Elinin parantolasta 
pääsyn jälkeen, viimeinen ilmeisesti osin masennusperiodin aikana. Verrattuna Elinin 
omiin muistelmiin Martinista kertovan elämäkerran jälkimmäinen osuus muistuttaa. 
traumakertomusta.2025 Martinin muistelmia kirjoittaessa Elin pääsi purkamaan sisimpiä 
tuntojaan. Kirsi Tuohela, joka on tutkinut masentuneiden naisten tekstejä, kirjoittaa, miten 

 
2017  “Guardian of its history”- teemasta mm. James Daniel Listening the Cold The Practice of History in a Argentine 
meatpacking community. 88, 93, Oral History Reader 2006; Finnegan Ruth Family Myths , Memories and Interviewing 
178-179, 2006; Armitage Susan H; Gluck Sherna Berger 2006, 89, 92-93. 
2018 Jonkun henkilön suuremmasta oikeudesta kirjoittaa elämänkertaa jostain henkilöstä kts. Leskelä-Kärki 2017, 213-
214; Ilmakunnas, Vainio-Korhonen 2020, 78. 
2019 Latvala 2005, 42. 
2020 Elämänkerturin vallasta Possing 2014, 73-75. 
2021 Butler 1990, 324-339; Hatakka 2007, 42. 
2022 Leskelä-Kärki 2014, 322, 2014; Leskelä-Kärki 2017, 98-99. 
2023 Plamper 2015, 289-290. 
2024 Yow 2006, .57-59. 
2025 Muistitietotutkimuksen suhteesta ns. traumakertomuksiin mm. Klempler 2006, 201. 
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melankolisuus sai kirjoittamisen välityksellä merkityksensä; se jäsentyi ja loi myös 
etäisyyttä tuskaan ja tukalaan tilanteeseen.2026 Näin esimerkiksi muistelmien 
kirjoittaminen saattoi olla yksi tapa käsitellä omia tunteitaan, sanoittaa niitä ja niinpä 
kirjallinen työ saattoi toimia terapeuttisena selvitymiskeinona.2027 Nykykielellä 
kirjoittamista voitaisiin kutsua terapeuttiseksi prosessiksi: se oli Elinin oma 
eheytyskertomus, surutyön väline.2028 Pirkko Siltala puolestaan käyttää taakkasiirtymä-
käsitteen yhteydessä termiä ”vapauttava muistaminen”.2029 Näin tulkiten Elin ei kirjoita 
vain Martinista, vaan myös itsestään. Martinin elämäkerta oli selviytymistrategia paitsi 
Elinille itselleen, hän oli kirjoittanut sen selviytymistrategiaksi myös nykyiselle ja 
seuraavalle sukupolvelle. Biografisesta muistista muotoutui paikka, jossa suvun sisäistä 
muistia luotiin.2030 

Elinin kirjoittamat omat muistelmat ja Martinin elämäkerta noudattavat muistelijoiden 
yleisesti jakamaa ajatusta kirjoittamisen ja kertomisen motiiveista kuten sitä, ettei elettyä 
elämää unohdeta tai ettei kaikki, minkä eteen elämässään on tehty työ ole ollut turhaa.2031  
Elämäkerran kirjoittamisen taustalla on voimakas pyrkimys sen ymmärtämiseen, miksi 
tapahtui niin kuin tapahtui. Elinin kirjoittamassa elämänkerrassa on apologisia, 
puolustuspuheellisia, piirteitä.2032 Samoin siinä on elämänkerroille ja muistelmille 
ominaista tilinpäätöksellisyyttä. Kirjoittaminen näyttäytyi Elinille mahdollisuutena ottaa 
oma ja tässä tapauksessa myös Martinin elämä hallintaan.2033 Kirjoittaja pyrkii tekemään 
sovinnon itsensä, Martinin elämän ja maailman välillä ja laittamaan kokonaisuuden 
raameihin.2034 Toisaalta Martinin elämäkertaa voi myös tarkastella Elinin vuoropuheluna 
Jumalan kanssa. Samaa tarkastelunäkökulmaa tarjoaa Anne Ollila Nathalie Zemon 
Davisin Kolme Naista, Kolme elämää teoksen juutalaisvaimo Gliklin elämänkertaan. 
Ollilan mukaan ”Gliklin omaelämäkerta ei ollut pelkästään testamentti tai ohjenuora 
lapsille, vaan se oli myös valitusvirsi ja tilinteko Jumalalle.”2035 Ollila kuitenkin 
muistuttaa, ettei Glikl kapinoi juutalaisen tradition tai Raamatun asettamia rajoja vastaan, 
vaan toimii niiden puitteissa -samoin kuin Elin, joka pyrki löytämään sovittelevan hengen 
mukaisen ratkaisun poikansa kuolemalle.  

 

 
2026  Tuohela 2007, 135. 
2027 Leskelä-Kärki viittaa Tyyni Tuulioon, joka itse koki kirjoittamisen toimivan ”lääkkeenä” Leskelä-Kärki 2017, 143. 
2028 Kts. Johanisson 2012, 71-72; Siltala  2016, 138; Korkiakangas 2006, 136-137; Ukkonen 2006, 194-194. 
2029 Siltala 2016, 39. 
2030  Leskelä-Kärki 2017, 34. 
2031  James 2006,  98-99. 
2032 Naisten kirjoittamien fiktiivisten omaelämänkertojen puolustuspuheellisista näkökulmasta. Syyt löytyvät usein 
henkikön ulkopuolelta sosiaalisusta olosuhteista tai yhteiskunnasta. Tuohela 107-108, 2007. 
2033 Sjö 2020, 140-141; Syväsalmi 2020, 280-281. 
2034 Hatakka 2007, 27. 
2035 Ollila 2010, 38. 



343 
 

4.4.3. Kristillinen diskurssi 

Juha Siltala muistuttaa, että uskonnollinen kokemus voi avata näköalaa perheeseen tai 
yhteiskuntaan ja päinvastoin.2036 Uskonto oli eräänlainen merkityskehikko, jonka sisälle 
Elin rakensi elämäänsä. Elinin kirjoittamissa teksteissä ideaalia luotiin ja vahvistettiin 
kristillisen diskurssin avulla.2037 Tulkitsen prosessia kristillistä diskurssia laaja-alaisemmin 
määritellen sen aineettomaksi perinnöksi, jossa kohtaavat uskonnollinen, henkilökohtainen 
ja kulttuurinen.  Diskurssi muistelmien taustalla ei ole välttämättä sama asia kuin kirkon 
opetus, vaan se viittaa pikemminkin laajempiin kulttuurisiin tunnistettaviin viitteisiin ja 
ajatusrakennelmiin ja Elinin omaan aineettomaan perintöön, joiden kautta hän kautta 
pyrkii kertomaan tarinaa. Mari Hatakan mukaan elämäkerroissa esiintyvät selkeät 
viittaukset kristillisiin teksteihin tai toimintaan ovatkin ikään kuin linkki laajempaan 
kulttuuriseen merkityskokonaisuuteen.2038 Hatakan mukaan hyvän elämän ideaali on 
jokaisella omansa, mutta usein tietyllä tasolla kulttuurisesti yhteisesti ymmärretty ja jaettu. 
Esimerkiksi uskonto on kirjautunut niin syvälle länsimaisen kulttuurin poimuihin läpäisten 
sen asenteet ja arvot, jolloin myös epäuskonnollinen henkilö voi tiedostamattaan sälyttää 
teksteihinsä kristillistä diskurssia.2039 Tarkastelenkin uskontoa tiettyyn aikaan sidottuna 
kulttuuri-ilmiönä, en teologisesta näkökulmasta. Toisin kuin monet elämäkertoja tutkineet 
en myöskään tutki kristillistä diskurssia yleisellä tasolla, vaan tarkastelen Martinin 
elämäkerran kristillistä diskurssia siitä näkökulmasta, miten henkilökohtainen ja 
kulttuurinen siinä kohtaavat. Diskurssin ohella ja rinnalla voi käyttää termejä 
arvojärjestys, kulttuurinen uskomus ja kulttuurinen kertomus.2040 Biografian rajoja 
tutkineet Antti Harmainen ja Mikko Pollari muistuttavat, että uskonnon, tieteen ja 
politikan rajat olivat vuosisadan vaihteen molemmin puolin toisenlaiset kuin nykyisin.2041  
Pyrinkin tarkastelemaan aihetta eräänlaisen käsitteellisen avoimen tilan kautta, jolloin 
liiallinen kategorisointi ei ole tarpeen.  

Kirjoittajana toimineen Elinin oletus on, että lukija tunnistaa tekstiin aukikirjoitetut tai 
piilotetut viittaukset.2042 Martinin elämäkerran taustalla on pelastuskertomuksen kaava, 
joka antaa kertomukselle muodon ja sen sanomaa vahvistavat raamatulliset viittaukset. 
Tulkitsen muistelmien taustalla vaikuttavan myös Raamatun kertomukset Kainista ja 
Abelista ja tuhlaajapojasta. Muistelmissa Martin kuvaillaan perheen ”kultapojaksi”, jonka 

 
2036 Siltala 1999, 17 
2037 Hatakan mukaan samassa kulttuurissa elävät tuntevat samat kulttuuriset mallit ja kertomukset ja niiden mahdolliset 
merkityskentät. Kristillinen diskurssi läpäisee koko länsimaisen kulttuurin asenteina ja arvoina, joiden kristillistä 
alkuperää ei useinkaan eksplikoida. Hatakka 2007, 28, 36 
2038 Hatakka 2007, 36. 
2039 On kuitenkin hyvä huomata, että kristillinen diskurssi on ulottui myös uskovaisen piirin ulkopuolelle, osaksi 
kirjallisuutta ja aikalaismuistelmia, riippumatta siitä, oltiinko uskossa tai ei. mm. Hatakka kirjoittaa lapsuuden 
ruokarukousten ja isämeidän rukousten opettavan luterilaisia arvoja: kiitollisuutta, nöyryyttä ja anteeksiantoa. Myös 
esimerkiksi avioliittolupauksen myötä- ja vastoinkäymisissä terminologia on syvälle iskostunutta. Hatakka 2007, 40-41 
2040 Näiden yhteisenä sisältönä on hierarkinen ajatusrakennelma, jossa kielen avulla luodaan ja vahvistetaan yhteisössä 
vallitsevaa uskomusjärjestelmää. Hatakka 2007, 35. 
2041 Harmainen Pollari 2014, 262-263.  
2042 Vastavuoroisesta ymmärryksestä kirjoittajan ja oletetun lukijan välillä, eräänlaiseen sopimukseen mm. Vilkko 
1988 84-89; Roos J.P 1988 148, 220-222; Peltonen 1995, 64. 
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kunnollisuus korostuu hänen velkahelvettiin ja huumeisiin langenneen tuhlaajapoika -
veljensä Josefin rinnalla, josta jo pienestä pitäen vanhemmat joutuivat kantamaan huolta. 
Elämäkerrassa Josefia ei tosin mainita, mutta Martinin kunnollisuus ja täydellisyys 
vertautuu ikään kuin Josef-veljen näkymättömään vastapariin, jonka kohtalo ja 
vastoinkäymiset perheen sisällä tunnettiin. Muistelmissa Elin sitoo Martinin kohtalon 
Jeesuksen kohtalon ohessa muiden isänmaan uhrien kohtaloon alkaen Runebergin Molnets 
Broder-runon hahmoista. Elin käyttää elämäkerran loppuosassa tehokeinona paljon 
raamatullisia sitaatteja. Eräs ei-raamatullinen lainaus elämänkerrassa on pitkä ”Kärlekens 
vår”-runo, jonka Elin kirjoittui muistelmiin kuvatessaan Martinin ja Gerdan rakastumista.  
Elinin lainaukset, viittaukset ja uskonnosta haetut merkitykset sekä johdatukset 
tapahtumille ovat osa uskonnollis -kulttuurista diskurssia2043, johon hän muistelmillaan 
osallistuu. Ne ovat eräänlaisia aputekstejä2044, jotka myös säätelevät tekstin ymmärtämistä 
ja paikoin tarjoavat vastauksia, joita kirjoittaja itse ei tohdi kirjoittaa. Vastaavaa 
kokemusten jäsentämistä mielekkäiksi uskonnolliseen viitekehykseen nojaavien tarinoiden 
avulla tekivät myös lähetit Kiinassa.2045  

Elämäkerran kautta Elin rakensi Martinista lähes myyttistä Kristuksen tai pyhimyksen 
kaltaista ihanne -ihmistä, joka oli liian hyvä tähän maailmaan. Muistelmissa Martin 
kuvataan henkilöksi, joka oli sydämestään työläisten ystävä, ja omien alaistensa rakastama 
–jopa monessa asiassa heidän puolellaan.2046 Martinin kuvauksesta löytyy samankaltaisia 
piirteitä kuin keskiaikaisista pyhimyselämäkerroista, jossa ylistetään ja ihannoidaan 
päähenkilöä tarkoituksena ohjeistaa lukijoita elämään samalla tavoin.  Martinista tulikin 
elämänkerran kautta ”pappisperheen marttyyri”2047 ja heidän uhrinsa isänmaan alttarille. 
”Herren gav oss förmönen att offra af det som voro oss kärast, för vårt älskade 
fosterlandets befrielse från tyrannernas väld”.2048  Martin ei ollut mukana sotatantereella 
kuten veljensä Josef ja Johannes, vaan hänet vangittiin siviilinä ja tässä mielessä 
”viattomana”, jolloin ”uhrikin” oli täten suurempi. Kertoessaan Martinin viime hetkistä 
Elin viittaa useaan kertaan Kristuksen kärsimyshistoriaan Getsemaneen ja Golgataan. 
Martinin kolmen viikon vankeusaika vertautuu elämänkerrassa myös Jeesuksen 
koettelemukseen autiomaassa. Sen Elin tulkitsee Jumalan asettamaksi koettelemukseksi, 
joka lopulta koitui Martinin siunaukseksi. Aivan kuin Jeesus voitti kiusaukset 
autiomaassa, myös Martin kääntyy Elinin mukaan vankeusajan päätteeksi takaisin uskoon. 
Huomionarvoista on myös, miten tärkein kristillinen juhla, pääsiäinen, kertautuu 
elämäkerrassa useaan otteeseen. Pääsiäispyhien aikaan ajoittuu Martinin kääntyminen pois 
uskosta vuonna 1910 samoin pääsiäispäivään sijoittuu myös Martinin ruumiin löytyminen 

 
2043 Uskonnollis-kristillisiä diskursseja oli vallalla useita samoin kuin sukupuolidiskursseja. mm. Foucault 1998 30-33 
2044 Launis 2005, 173. 
2045 Lund 2018, 217-219. 
2046 Martin var ju en varm arbetarevän som i ord och handling städse visat arbetarna rättvisa kärlek och förståelse. 
2047 1870-1914 Ranskassa kehittyi ajatus, että oikeutetuissa sodissa kuolleet voitiin rinnastaa marttyyreihin. Ariesin 
mukaan tässä oli muistumia ritariromantiikasta, jopa ristiretkistä. Pajari 2013, 145. 
2048 Saimme uhrata rakkaamme isänmaan alttarille, jotta isänmaa vapautuisi tyrannien vallasta./offer på fosterlandets 
altare”. 
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joesta kahdeksan vuotta myöhemmin, mikä korostaa kertomuksen kristillistä tematiikkaa. 
Elin mainitsee, että Martinin arkku kuvattiin toisena pääsiäispäivänä yhdessä Johannes-
veljen ja Mannerheimin kanssa asemalla.2049 Tämä tuskin on vahinko; viittaamalla 
Martinin ruumiin yhteydessä toistuvasti toiseen pääsiäispäivään, se Elin pyrkii 
herättämään lukijan mielessä mielikuvan ylösnousemuksen.  

Lähestyn omaelämäkerrallisesta kirjoittamisesta ja elämäkerrasta nousevaa kristillistä 
diskurssia tarkastellen, miten se tuottaa merkityksiä kirjoittajan oman elämän 
kärsimyksille ja toimii siten eheyttävänä kokemuksena.2050 Raamatun tekstejä käytettiin 
paitsi kriisin tulkintaan, niistä haettiin myös lohdutusta.2051 Kristillinen johdatus, Jumalan 
maailmansuunnitelma ja kohtalonusko heijastuvat voimakkaasti Martinin elämäkerrassa. 
Vaikka Elinin kirjoittama elämäkerta sijoittuu 1900-luvun alkuun, se on kirjoitettu 
samanlaisessa uskonnollisessa viitekehyksessä kuin varhaisemmat elämäkerrat, joihin Anu 
Lahtinen ja Liisa Lagerstam viittaavat 1600-luvun aateliston maailmankuvaa käsittelevissä 
tutkimuksissa.2052 Anu Lahtinen muistuttaa, miten ”aikaisempien vuosisatojen 
omaelämäkerroissa voi korostua uskonnon ja jumalallisen tahdon merkitys tavalla, jota 
nykylukijan on vaikea ymmärtää.”2053  Hyvin samansuuntaisia ajatuksia Jumalan 
johdatuksesta ja salatuista tarkoitusperistä kuin Elinillä oli myös Lundin tutkimilla Kiinan 
läheteillä. Teksteissä tuodaan esiin se, miten sellainen, mikä maallisin silmin nähtiin 
epäonnistumisena, saattoi olla osa jotain suurempaa jumalallista suunnitelmaa koska 
”Herran tiet olivat tutkimattomia”.2054  

Elin tarkastelee Martinin elämää jälkiviisaana kertojana eräänlaisesta 
”tirkistysaukosta”2055 käsin. Tällä tirkistysaukko- tai avaimenreikä- tarkastelutavalla 
viittaan siihen. miten Martinin elämää tulkitaan nostamalla esiin tekijät ja ilmiöt, jotka 
liittyvät hänen myöhempään kohtaloonsa.2056 Muistelmien alussa Martinin 
syntymähetkellä riehuvan myrskyn Elin kirjoittaa ennustaneen hänen myöhäisemmässä 
elämässään kokemaa koettelemusta. Tällaista raamatullista ennettä muistuttava tapahtuma 
ohjaa lukijan jo elämänkerran alussa varautumaan päähenkilön synkkään kohtaloon. 
Samalla tapaa Elin kaikkitietävänä kertojana valmistaa lukijaa päähenkilön tulevaan 
synkkään kohtaloon viitaten enteellisesti viimeiseen onnelliseen kesään ”deras första och 
enda lycklig sommar i Varkaus” tai vangitsemishetken ja hyvästijätön lopullisuuteen ”… 

 
2049 Tosin muistelmissa esitetään ruumiin löytymiselle myös vaihtoehtoinen päivä, 18.5. ilmeisesti tässä on kyse 
kuitenkin kirjoitusvirheestä (Mars/ Maj). 
2050 Taustalla ajatus kulttuurista merkitysten systeeminä tai rakenteina, joiden kautta ihmiset antavat muodon 
kokemuksilleen. Hatakka 2007, 28, 30; Siltala 2016, 138. 
2051 Lund 2008, 185. 
2052 Lahtinen 2014; Lagerstam 2007 
2053 Lahtinen 2014, 290. 
2054 Lund 2008, 168-169. 
2055 Tirkistysaukosta mm. Jussila 2004 15  
2056Samanlaista ”tirkistysaukkomentaliteettia” on huomattavissa myös esim. Eva Mannerheim-Sparren elämänkerrassa, 
jossa hän muistelee veljeään Carl Gustav Mannerheimia Mannerheim-Sparre 1997, 69 
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[Martin] blek och svag vandra nere på gården mellan de beväpnade vakterna bort från det 
lyckliga jordiska hem han aldrig mer skulle återse.”2057  

Elämäkertatutkimuksessa käytetty käsite mahdollisuuksien horisontti2058 toimii Elinin 
kirjoittamassa elämäkerrassa ikään kuin päinvastoin. Muistelmissa Elin esittää Martinlle 
vaihtoehtoisia elämänpolkuja, jotka tavalla tai toisella olisivat johtaneet samaan 
lopputulokseen. Kaikissa vaihtoehdoissa Martinin kohtalo olisi Elinin mukaan ollut 
sinetöity. Martinin hautajaisissa monet Martinin ystävät olivat puhuneet tyyliin: ”Mikäli 
hän ei olisi muuttanut Varkauteen, mitään tällaista ei olisi sattunut”. Elinin kirjoittamista 
muistelmista käy ilmi, että hän ajatteli toisin. Elinin mukaan kuolema oli Martinin kohtalo 
ja Jumalan tahto: hänen aikansa maanpäällä oli jo taivaassa päätetty. Elin haki tukea myös 
raamatunlauseesta, joissa viitataan Jumalan ennalta määräämiin päivien määrään 
syntymästä kuolemaan. ”Alla mina dagar är upptecknae innan någon af dem kommer 
vår” sekä ”Min tid står i Dina Händer” Ps 31:16. ”Så äfven vår Martins lefnadsdag från 
födelse till dess döds stund.” Vastaavaa ennalta luettujen päivien tematiikkaa löytyy myös 
muista aikalaislähteistä.2059 Elinin kuvatessa Martinin kuoleman väistämättömänä hän 
pyrkii lopettamaan spekuloinnit ”entä jos” sekä itseltään ja muilta. Muistelmien 
loppupuolella Elin muistelee, miten Martin oli nuorena opiskelijana puhuessaan eri 
sairauksista ja kuolemantavoista sanonut toivovansa, ettei koskaan itse joutuisi kärsimään 
pitkään, vaan saisi osakseen nopean kuoleman. Elin kirjoittaa Jumalan tässäkin kuulleen ja 
täyttäneen Martinin toiveet, tosin eri tavalla kuin nuorukainen olisi osannut aavistaa.  

Elämäkerrassa lähes pyhimyksen viittaa harteillaan kantavalla Martinilla oli kertojan 
näkökulmasta vain yksi vika: hän oli hylännyt Jumalan ja samalla vanhempiensa toivoman 
papin ammatin sekä aineettoman perinnön. Tätä tosiseikkaa muistelmia kirjoittaneen 
Elinin on ollut lähes mahdoton hyväksyä, etenkin kun Martin kuoli väkivaltaisesti, kenties 
epäuskossa.  Lukiessani Martinin kuolemaa käsittelevää lukua jään pohtimaan 
silminnäkijän kertomusta. Miksei häntä mainita nimeltä kuten muita elämäkerrassa 
esiintyviä henkilöitä? Oliko silminnäkijä todellinen vai Oscarin Elinille tai Elinin 
sepittämä tarina? 

Martinin elämänkertaa voi luonnehtia historialliseksi interventioksi, jossa ei kerrota vain 
sitä, mitä tiedetiin tapahtuneeksi, vaan siihen kirjautuivat myös toiveet ja unelmat 
onnellisesta lopusta. Fiktiivisyyden avulla Elin rakensi menneisyydestä mielekästä 
kertomusta.  Juha Siltalan mukaan ”Fiktioiden avulla voi muodostaa psyykkisen suhteen 
sellaiseen, joka muuten voisi vyöryä yli tietoisuuden ja hajottaa minuuden. Tekstin tehtävä 
on suojata mieltä tunkeilulta ja tuskallisilta ristiriidoilta, mutta samalla kertoa 

 
2057 [Martin] vaelsi kalpeana ja heikkona puutarhaa pitkin kahden vartijan välissä pois onnellisesta maanpäällisestä 
kodistaan, jota ei koskaan enää tulisi näkemään...” 
2058 Mahdollisuuksien horisontti käsite viittaa päähenkilön mahdollisuuksiin, joita hänelle aukeaa historiallisen 
kontekstin, sukupuolensa, sosiaalisen ryhmänsä ja elämänkaarensa kautta. Hakosalo 2014, 46-48. 
2059 Eiranen 2021, 226. 
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salaisimmista ristiriidoista ja käsitellä niitä.”2060 Selviytyäkseen itse –ja myös jälkipolvia 
ajatellen- Elin manipuloi tapahtumia ja Martinin viime hetkistä ja kääntymyksestä loi 
kuvitteellisen tarinan, jota käsitteli elämäkerrassa ”totuutena”. Kirjoittamalla 
kääntymiskertomuksen Martinin elämäkertaan hän haki Martinille oikeutusta ja pelastusta 
tuonpuoleisessa, koska ei kyennyt tässä maailmassa pelastamaan poikaansa.2061 Martinin 
elämäkerta muistuttaa kaukaisesti juutalaisen holokaust-uhrin Marianne Ellenbogenin 
muistoja, miten hän muokkasi omia muistojaan ja omaksui toisia selvitäkseen 
menneisyyden traumoista.  Kuten Elinin myös Mariannen muisto –olipa se oikea tai ei- on 
ainoa kirjoitettu muisto, joka on jäänyt jäljelle.2062 Muistitietotutkimuksesta tutulla 
käsiteellä toinen tieto viittaan tapaan, miten Elin on historian halunnut nähdä ja kuinka 
hän on sitä muokannut mieleisekseen ja kertonut eteenpäin. Martinin muistelmissa 
fiktiivisyydestä muodostuu eräänlainen rinnakkaistotuus, toinen tieto, Elinin kuvitelma 
tapahtumista. Vaikka kertomus kääntymyksestä olisikin valetta, sen jättämä jälki kuulijaan 
ja kertojaan itseensä on fakta.2063 Tällainen muistitiedon kautta välittynyt toinen tieto 
saatetaan suvun sisällä omaksua totuutena - jopa tosiasioista välittämättä - etenkin kun 
kertojana on suvun arvostettu jäsen.  Elinin laatimasta kertomuksesta muodostuikin 
muistelmakirjan kautta myös seuraavien sukupolvien käsitys tapahtuneesta. Muistelmien 
kirjoittamiseen kytkeytyy aina valta: mitä ja miten kirjoitetaan, mitä korostetaan ja mitä 
taas mitä jätetään pois.2064 Muistelmia ja elämäkertoja kirjoittamalla Elinistä tuli suvun ja 
perheen aineettoman perinnön siirtäjä, jolla oli valta kirjoittaa menneisyys uusiksi ja jättää 
haluamansa jälki.2065 Elinistä tuli perhe-eetoksen siirtäjä, joka saattoi pitää totuutta 
vallassaan, koska muistelmia ja elämäkertoja haastavaa tai kiistävää vastakertomusta ei 
ole.2066 Kati Launis on kirjoittanut naiskirjailijoiden yhteydessä ns. kiertämisen 
strategiasta, jolla hän viittaa näennäisen aiheen takana piilevään toiseen, ”salattuun 
aiheeseen”.2067 Äärimmillään Elinin voi tulkita kirjoittaneen kertomuksensa Martinista, 
jotta pääsisi siirtämään eteenpäin oikeanlaisen aineettoman perinnön. Kuvailemalla 
muistelmissa Martinin kääntymyksen Elin mahdollisti suvussa siirrettävän aineettoman 
perinnön jatkuvuuden. Taustalla väikkyi toive, siitä, että se saattaisi pelastaa myös 
seuraavat sukupolvet.  

Psykohistorioitsijat kuten Siltala, Ala  ja Lund huomauttavat, miten kriisi laukaisee 
ihmisissä erilaisia selviytymiskanavia, kun normaalit käyttäytymiskoodit pettävät ja heistä 
on mahdollista tutkia muuten pinnan alle jääviä piirteitä.2068 Pekka Lund tarkastelee 

 
2060 Siltala 1999, 19. 
2061 kts.samaa tematiikkaa  Lahtinen 2014, 305-307. 
2062 Roseman 2007, 231-239; Fingerroos , Peltonen 2006, 110-111. 
2063 Se mihin kertoja uskoo on fakta Blee 2006, 324-325; Kalela 2006, 83: Haapala 2009,23 
2064 Elämänkerroista ja vallan kytköksistä Leskelä-Kärki 15, 23, 2017; Allison 2007 226-227 
2065 Kirjoittajan vallasta mm. Possing 2014, 62-81; Naisten piilossa olevasta vallasta mm. Salmesvuori 2015, 193-194; 
Naisesta perhearkiston muokkaajana Torninoja-Latola 2014, 276; Lowenthal 2015, 3. 
2066 Perimätietoa on hankala todistaa vääräksi, jos joku haluaa siihen uskoa. Etenkään, jos on säilynyt vain yksi versio, 
yksi kertomus. Kts. Miettinen 2019, 144. 
2067 Launis 2005, 319. 
2068 Siltala 1999, 19, 52-53; Siltala 2001, 151-152; Ala 1999, 14; Lund 2008. 
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tutkimuksessaan lähetystyöntekijöiden suhtautumista elämäntyönsä haastaneeseen kriisiin 
ja siihen, miten kristillinen maailmankatsomus vaikutti heidän tapaansa käsitellä 
kriisiä.2069 Salome Tuomaala ja Helena Kupari korostavat, että tutkittaessa uskonnollista 
toimintaa, on keskeistä tarkastella myös sitä, mille tutkittava henkilö tai yhteisö sälyttää 
vastuun erilaisista tapahtumista: yksilöille, kohtalolle vai erilaisille yliluonnollisille 
voimille.2070 Tätä taustaa vasten Martinin kuolemaa koskevan kertomuksen tarkastelu 
muistitiedon näkökulmasta kertoo paljon myös pappisperheen aatemaailmasta.  

Elinille oli tärkeä löytää selitys sille, miksi Martin kääntyi pois uskosta. Elämänkerrassa 
syyt Martinin uskosta vieroittumiseen ja aineettoman perinnön hylkäämiseen Elin näkee 
kahtialla: hän viittaa yhtäältä ”Sielunvihollisen” jatkuvaan läsnäoloon ja toisaalta 
maallisiin konkreettisiin syihin. Tässä yhteydessä käy ilmi Elinin oma voimakas usko 
paholaisen läsnäoloon arkisessa elämässä. Se saattoi johdatella kokemattomia ja viattomia 
harhaan maallisin houkutuskeinoin vaikkapa herättämällä kaipauksen ylelliseen elämään. 
Elin uskoo myös Martinin kokemattomuuden ja vääränlaisten maallisten ystävien 
ohjanneen Martinin harhapoluille. Paha on Elinin mukaan ulkopuolinen -se ei ole 
ihmisessä itsessään- vaan voima, jonka ihminen itse vapaasta tahdostaan valitsee tai on 
valitsematta. Myös Oscar ajatteli samalla tapaa; se käy ilmi hänen vastauksistaan vuonna 
1940 Dagens Nyheteriin ja Svenska Pressenin hänelle lähettämien kysymyksiin.  
Vastauksissaan Oscar ei näe Jumalaa kaikkivoipana, koska ”Jumalan 
maailmanjärjestykseen kuuluu vapaus, valinnanvapaus. Me ihmiset voimme vapaasti 
valita hyvän ja pahan välillä. Olemme itsenäisiä Jumalan edessä niin individuaaleina kuin 
kansanakin. Voimme olla hänen puolella tai vastaan” [pahan puolella].2071 Useat 
uskovaiset ajattelivat samalla tavoin: pahan pääseminen ihmisten elämään johtui 
nimenomaan ihmisistä itsestään, houkutuksiin vastaamisesta, väärän tien valitsemisesta ja 
Jumalasta luopumisesta.2072 

 Martinin elämänkerran eräs agenda olikin varoittaa jälkipolvia lankeamasta samoihin 
modernin epäuskon ja turhamaisuuden, materialismin ja maallisen mammonan tavoittelun 
ansoihin. Elin varoitti lapsiaan samoista vaaroista jo 1890-luvulla kirjoittamassaan 
henkisessä testamentissa.2073 Elinin tulkinnan mukaan toinen syy uskosta vieraantumiseen 
oli Martinin itselleen asettamat, liian korkeat tavoitteet. Martin oli tottunut oman 
aineettoman perintönsä viitoittamana tarkastelemaan uskossa olemista ainoana 
mahdollisena tapana elää. Sen johdosta Martin koki suurena epäonnistumisena sen, ettei 
toivottua kääntymiskokemusta tullut. Elinin mukaan Martin uskoi, että mikäli hän ryhtyisi 
papiksi, hänen tulisi olla sitä täysin, ei vain puolittain. Kertomus Korpilahden 

 
2069 Lund 2008. 
2070 Kupari Tuomaala 2015, 168. 
2071 Vuosia myöhemmin 22.8.1940 Oscar vastasi Svenska Pressenin ja Dagens Nyheterin lähettämiin kysymyksiin mm. 
”Kuuluuko sota Jumalan suunnitelmiin?”   Johon hän vastasi ”Kriget ingår icke Guds världsplan, ty Gud är kärlek.” 
Kjäldström von Rehausen-Arkisto 
2072 Paaskoski 2017, 126, 136. 
2073 Kjäldström Elin Minnen ur ett barn lif 
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maallistuneen papin huomassa vietetystä ajasta painottaa, että myös vääränlainen 
näennäiskristillisyys saattoi ohjata pois uskosta.  

Juhani Alan mukaan Helmikuun manifesti aiheutti syyllisyyttä suomalaisissa; se koettiin 
rangaistuksena ihmisen omasta pahuudesta ja synneistä.2074 Samaa tapaan Pekka Lund 
toteaa tutkimuksessa Kiinassa toimineista läheteistä, miten syy lähetystyön 
epäonnistumiseen nähtiin itsessä ja omassa epäonnistumisessa, ei niinkään 
vallankumouksessa.2075 Elin ei muistelmissaan kertaakaan viittaa siihen, että näkisi 
Martinin kohtalon Jumalan rangaistuksena Martinille. Sitä vastoin hän näkee syyksi oman 
riittämättömyytensä kristittynä. Samankaltaista ajattelua esiintyi Elinille tärkeässä 
KFUK:ssa, jossa pietistinen syyllistäminen, voimakas itseruoskinta ja oman 
epäonnistumisen korostaminen näkyivät vahvasti. Osa syyllisyydestä kannettiin itse; 
kirjoitusten mukaan sisällissotaan johtaneet tapahtumat johtuivat osin siitä, ettei oltu 
riittävän hyviä kristittyjä eikä rukoiltu tarpeeksi.2076 Kyseiset piirteet poikkesivat muiden 
naisjärjestöjen asenteista sisällissodan jälkimainingeissa. Kjäldströmin perheen 
kirjeenvaihdon perusteella vaikuttaa siltä, että vastuu uskosta vieraantuneen 
perheenjäsenen käännyttämisestä takaisin uskoon vaikutti olevan niillä, jotka yhä olivat 
uskossa.2077 Eräässäkin kirjeessä surraan Martinin veljen Johanneksen epäuskoa: ”Voi 
kumpa Jonkka [Johannes] tulisi uskoon. Onkohan se meidän syytämme kun emme 
tarpeeksi usko, kun hän ei tule uskoon.”2078 Vuonna 1909 Elin kirjoittaa kolmesta 
poikaraukastaan ”stackars mina tre gossar”, joiden silmät eivät ole avautuneet uskolle. 
Elin uskoo, että syy tähän on hänen heikossa uskossaan ja puutteellisissa esirukouksissaan, 
jotka se sijaan, että olisivat auttaneet, pikemminkin estivät poikia tulemasta uskoon.2079 
Lundin mukaan uskovaisessa maailmankuvassa marttyyrius ja uhrautuminen saattoivat 
toimia eräänlaisena sovitteluna Jumalan kanssa.2080 Martinin tapauksessa on mahdollista, 
että Elin tulkitsi Martinin, jota he uskovaisina eivät kyenneet pelastamaan, eräänlaisena 
marttyyriuhrina Jumalalle.   

Kristillinen maailmankatsomus saattoi toimia yhtäältä kriisissä auttavana, mutta myös 
toisaalta kriisistä selviämistä vaikeuttavana tekijänä, etenkin, kun Martin oli luopunut 
uskosta.2081 Tätä ajatusmallia mukaillen Elin saattoi kokea sisällissodan ja poikansa 
kuoleman rangaistuksena itselleen siitä, ettei heidän työnsä työväestön hyväksi ollut ollut 

 
2074 Ala 1999 II, 165 
2075 Elinin tapa syyttää itseään tapahtumista muistuttaa lähetti Koiviston tapaa nähdä syy ympäröivään pahuuteen 
omassa riittämättömyydessä, ei olosuhteissa. Psykohistoriallisen ottee kautta Lund kuvailee, miten ympäröivä paha 
tarttuu ja tulee omaksi ominaisuudeksi. kts Lund 2008, 105-115 
2076 Antikainen 2006, 100-101; ”Sisällissodassa viholliseen sijoitettujan ominaisuuksien palauttaminen itselle alkoi 
kuitenkin porvariston moraalisena itsekurikirjoitteluna heti sisällissodan jälkeen” Siltala 2009, 529; Paaskoski 2017, 
129, 2017; Kena 2000. 320–321; Takkinen 2017, 73-76. 
2077 Sylvia Kjäldström Martin Kjäldströmille 1.5.1907. 
2078 Sylvia Kjäldström Elsie Kjäldströmille liittyen Johannes-veljeen. 
2079 Elin Kjäldström Josef Kjäldströmille 30.6.1909. 
2080 Lund 2008, 54-55. 
2081 Kristillinen selitysmalli saattoi myös hankaloittaa rehellisen tilannearvion tekemistä Lund 2008, 9, 224-225; 
Takkinen 2017 
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riittävää. Kasvattajana ja aineettoman perinnön siirtäjänä hän koki epäonnistuneensa. Elin 
otti vastuun toisten teoista ja valinnoista vierittäen osan poikansa kuolemaan johtaneista 
syistä itsensä päälle: hän ei saanut poikaansa uskomaan.2082 Taustalla oli Elinin ajatus 
siitä, että uskovan usko voi johdattaa ei-uskovaisen uskoon. Mikäli näin ei käy, uskovan 
usko ei ole tarpeeksi vahva. 

 

4.4.4. Tuhoutunut elämäntyö 

Martin ja hänen kohtalonsa vertautuu siihen, miten Kjäldströmien pappiperheen 
elämäntyö työväestön keskuudessa oli tuhoutunut. Heidän oli tarkoitus toimia 
”köyhienpastorina”, langenneiden ja unohdettujen puolella ja ”pelastaa” heidät. Martinin 
kohtalo oli kuin vertauskuva, sille, mitä uuden polven papiston ja ”pelastettavien” välillä 
tapahtui. Korostaessaan useaan kertaan Martinia työväen ystävänä Elin viitannee myös 
yleisemmin perheen ajatusmaailmaan. Osa Martinin elämäkerrasta oli väistämättä myös 
sisällissodan kuvausta. Martinin elämänkerrassa Elin ei mainitse heidän itsensä 
sisällissodan aikana kokemaa uhkaa: Oscarin pidätyksiä tai kotiarestia, mutta epäilemättä 
nämä kokemukset vaikuttivat Elinin tulkintaan.2083 Elinin suhtautuminen punaisiin oli 
ristiriitainen. Aiemmissa, sisällissotaa edeltäville vuosille ajoittuvissa kirjeissään hän oli 
kuvannut työväkeä rakastavin, lempein ja ymmärtäväisin sanoin ja muistelmissaan hän 
kertoo ystäväpiiriinsä kuuluneen henkilöitä myös työväenluokasta. Martinin 
elämäkerrassa Elin käyttää punaisista rinnan termejä arbetare, fiende, mördare ja bödlar.  
Paikoin Elin kuitenkin myös puolustaa punaisia ja kertoo heistä löytyneen myös 
inhimillisiä piirteitä: Elin kirjoittaa vartiomiesten kieltäytyneen ampumasta Martinia ja 
tämän vankitoveria ”de kunde icke mörda oskyldige menniskor, så menskliga röda funnos 
dock bland Martins arbetare.” Elin ei kerro tarkemmin, mihin tämä kertomus perustuu. 
Samansuuntaisia ristiriitaisia tunteita koki myös muu sivistyneistö, kuten Juhani Aho, joka 
koki suunnatonta pettymystä jo suurlakon aikaisiin tapahtumiin ja kansan reagointiin.2084 
Kuva yhtenäisestä kansasta ja pelastettavista oli kärsinyt haaksirikon ja suhtautuminen 
työväestöön ja kansaan tuli punnita uudelleen.  

”Valkoisen äidin” kirjoittama elämäkerran kertomuskulussa oletettavaa olisi kenties ollut 
syyllistävä suhde tapahtumiin tai viha. Elinin reaktio oli kuitenkin päinvastainen: hän ei 
syyllistä vaan ihmettelee, miten työväki saattoi kääntyä niitä vastaan, jotka heitä 
puolustivat.  Elinin kertomuksen mukaan Martin oli nimenomaan työväen ystävä. 
Martinin elämäkerran antama kuva työväestöstä ”de förbittrade okunniga hoparna läta sig 

 
2082 Elin koki Martinin uskosta vieraantumisen, mutta myös työväestön toimet omaksi syykseen; vrt. lähetti Eliel 
Aunon suhtautuminen puolisonsa kääntymiseen helluntaisuuden pariin. Eliel Auno syytti tästä puolison valinnasta 
itseään ja siitä, ettei hänen uskonsa riittänyt pitämään vaimoa oikean uskon piirissä. Lund 2008, 138-139. 
2083 Kjäldström Elin Lefnadsminnen 1919; Kjäldström Oscar, muistelut sisällissodasta: Kjäldström Oscar luonnos 
selvityksestä sisällissoda aikaisista olosuhteista. Kjäldström-von Rehausen yksityisarkisto. 
2084 Maijala 2017, 385; Siltala 1999; 2009; Molarius 1997, 310-311; Mikkeli 1997, 818-319. 
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blindt ledas af fanatiska uppvinglare.”2085 muistuttaa vanhempien suhtautumista 
harhaanjohdettuun lapseen Mielenkiintoisen vertailukohdan tarjoavat Merete Mazzarella 
sekä Pia Forssell pohtiessaan Frederika Runebergin suhtautumista talonpoikiin Sigrid 
Liljeholm-teoksessa. Mazzarella huomioi, että Frederika Runebergin kirjoituksissa 
talonpojat, kuten myöhemmin ns. valkoisten kirjoituksissa työväenluokka on kuvattu 
lapsen kaltaisina, holhottavana lähtökohtaisesti hyväntahtoisena ryhmänä, joita on 
johdettu harhaan.2086 Työväestö ei itsessään ollut pahaa, vaan pikemminkin 
lapsellisuudessaan ja tietämättömyydessään syyntakeetonta.2087 Heidän tekonsa oli näin 
mahdollista antaa anteeksi. Jako hyvään ja pahaan auttoi ymmärtämään tapahtunutta. 
Pekka Lundin tutkimuksen mukaan samalla tavoin suhtautuivat Kiinassa toimineet lähetit 
bolsevismiin kääntyneisiin entisiin seurakuntalaisiinsa ja työntekijöihinsä: paha 
ulkoistettiin bolsevismiin.2088 

Elin ei ollut tunteineen yksin. Monet tutkijat kuvaavat, miten kapinoivan suomalaisen 
työväenluokan nähtiin jäävän runebergilais-topeliaanisen ihmiskuvan ulkopuolelle, 
rikkovan sivistyneistön luomaa ihannekuvaa vaatimattomasta, rehellisestä ja vähään 
tyytyväisestä suomalaisesta kansanmiehestä.2089 Juha Siltala kuvailee teoksessa Valkoisen 
äidin pojat sivistyneistön erilaisia näkökantoja rahvaaseen. Ne vaihtelivat jaloista ja 
itsenäisistä toimijoista loiseläjiin.2090 Työväestö ja torpparit halusivat asioita, joita 
sivistyneistö ei voinut ymmärtää tai sulattaa.2091 Marjatta Rahikainen toteaa, että ”samassa 
prosessissa, missä työväestö sivistettiin, raitistettiin ja sosiaalistettiin, he myös 
itsenäistyivät ja irtaantuivat säätyläisistä”.2092 Työväestön ottaessa ohjat omiin käsiin ei 
kyseessä ollut välttämättä radikalisoituminen, vaan pikemminkin itsenäistymistä.2093 
Maijala kuvaa tilannetta sivistyneistön kokemaksi ihanteiden romahtamiseksi ja 
sisäpoliittinen kaaokseksi.2094 Haapalan mukaan suomalainen yhteiskunta hajosi 
taloudellisesti, poliittisesti ja moraalisesti.2095 Juha Siltala on todennut: ”Ensimmäinen 
maailmansota ja sisällissota järkyttivät edistysuskoisen väen luottamusta edistykseen, 
olivatpa he uskonnolliseen johdatukseen uskovia fennomaaneja, yhtälailla 
kansallismielisiä ihmisen moraaliseen täydellisyyteen uskovia liberaaleja tai sosialistiseen 

 
2085 Tietämätön kansa oli sokeasti seurannut fanaattisia johtajia. 
2086 Mazzarella viittaa omien huomioidensa ohessa myös kirjassaan Pia Forsellin pro gradu-työhön sekä huomioi sen 
muistuttavan valkoisten kirjailijoiden kuvauksia punaisista Mazzarella 2007, 222; ks, Siltala ”sosialistit nähtiin 
tosiasioita uhmaavina lapsina, jotka halusivat syödä työtä tekemättä.” Siltala 2009, 526; suhtautumisesta työväestöön ja 
talonpoikiin alhaisempina sivistyneistöön verrattuna Miettinen 2019, 212-215; Molarius 1997, 310-311; Mikkeli 1997, 
318. 
2087 kts. esim Siltala 36, 1999; Siltala 528, 2009. 
2088 Lund in mukaan kyseessä oli lohkominen hyvään ja pahaan. Lund huomio, miten paha ja bolsevismi nähtiin 
”tartuntana” Neuvostoliitosta. Lund korostaa, että tässä tulkinnassa kyse oli nimenomaan lähettien omasta tulkinnasta, 
tutkimusten mukaan syynä kansanliike, joka karannut puolueen käsistä jo vuonna 1926 2008, Lund 11, 34, 78-83, 2008. 
2089 kts. Peltonen, 136-138, 1995; Ylikangas 1993, 199; Siltala 1999, 15-16, 36; Karkama Koivisto 1997, 18-19 
2090 Siltala 1999 122-124, 126-127, 137, 157, 258 1999 
2091 Maijala 2017, 387; tosin Haapalan mukaan myös työväestö pitkään allekirjoitti oman asemansa sääty-
yhteiskunnassa kansanosana, joka oli luotu yksinkertaisten tehtävien suorittamiseen.Haapala 1990, 409 
2092 Rahikainen 1990, 142 
2093 Heikkinen 1990, 211; Reuna 1990, 224-229 
2094 Maijala 2017, 385 
2095 Haapala 12-14, 1995 



352 
 

oikeudenmukaisuuteen historian tulevana vaiheena uskovia sosialisteja. He olivat 
kuvitelleet maailman perimältään oikeudenmukaiseksi ja odottivat kehitysponnisteluilleen 
vastakaikua symbioottiselta osapuolelta, Jumalalta, kansakunnalta, historialta”2096  

Alkusanat ja jälkipuhe ovat perinteisesti niitä paikkoja, joissa kirjoittaja puhuttelee 
suoraan lukijoitaan.2097 Myös Martinin elämäkerrassa hyödynnetään tätä konventiota. 
Viimeinen luku lapsenlapsille ikään kuin kokoaan yhteen elämäkerran tärkeimmät 
opetukset. Elin neuvoo katsomaan valoon ja varoittaa katkeroitumasta isänsä kohtalosta. 
Hän toivoo lasten antavan sydämensä Jeesukselle ja valitsevan kapean tien, välttämään 
houkutuksia ja kiusauksia. Elin toivoo heidän liittyvän kristillisiin nuorisoliikkeisiin, 
ottavan osaa ruotsalaiseen ja suomalaiseen lähetysliikkeeseen ja lähetysliikkeen sisäisiin 
nuorisoliikkeisiin. Viimeisissä sanoissaan lapsenlapsilleen Elin kirjoitti sisällissodan 
saaneen aikaan myös jotain hyvää. Elinin mukaan sisällissodan voi nähdä toimineen 
eräänlaisena katalyyttinä nostaen kristinuskon jälleen yhteiskunnan ydintä kannattelevaksi 
voimaksi. ”Man har efter frihetskriget lärt sig att en troende kristen är den bäste 
medborgaren, men att ofta dess motsats otrons anhängare, blifva samhällets fiender.”2098 

Muistelmia kirjoitettaessa haetaan usein sopua menneisyyden kanssa.2099 Elin päätyy 
muistelmissaan kristillisen opin mukaiseen eheyttävään tekoon: sovitukseen ja 
anteeksiantoon. Martinin elämänkerrassa hän pyrkii luomaan sovinnon myös punaisten 
kanssa. Muistelmista käy ilmi, että Martinin surmaajat tuomittiin kuolemaan. Elämäkerran 
loppuosassa Elin kirjoittaa ”För en Kristen synes detta omenskligt, men sådana äro 
krigets lagar. För mig synes at om älskade Martin lefvat, jag tror han hellre bedt om 
mördarenas lif än velat föra dem oberädda I evigheten.”2100 Martinin elämäkerta oli 
kenties valkoisesta näkökulmasta vääränlainen kertomus, jopa eräänlainen vastakertomus 
valkoiselle totuudelle. Uuden polven pappisperheen maailmankuvaan suhteutettuna 
vuorisaarnan hengessä kirjoitettu anteeksiantoon, toisen posken kääntämiseen ja 
lähimmäisen rakastamiseen kannustava kertomus edusti oikeita arvoja.2101 Matti Peltonen 
kuvailee maalaisköyhälistöstä ponnistaneiden kirjailijoiden ja sen kurjuutta kuvaavien 
kirjojen kirjoittamisen yhdeksi syyksi sosiaalisen koston2102. Elinin kirjan motivaatio oli 
tulkintani mukaan päinvastainen: Martinin kuoleman ja sodan seurausten mentaalisten 
vaikutuksien kääntäminen vihasta anteeksiantoon. Muistelmat olivat Elinille väline, jolla 
hän haki sovintoa itsen, eletyn elämän, menneisyyden ja nykyisyyden välillä.2103 Pirkko 

 
2096 Siltala 2009, 526. 
2097 mm. Launis 2005, 119. 
2098 Vapaussodan jälkeen kävi selväksi, miten uskova kristitty on paras kansalainen, ja usein vastakohta 
uskonnonvastainen on usein yhteiskunnan vihollinen. 

2099 Thomson A. 2007, 244-245. 
2100 Kristitylle se tuntuu epäinhimilliseltä, mutta sellaiset ovat sodan lait. Uskon, että mikäli Martin olisi elänyt, hän 
olis mierlummin rukoillut murhaajien puolesta kuin johdattanut heidät ikuisuuteen ilman pelastusta.  

2101 kts. mm. Hatakka 2007, 40; ”Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi kuten 
itseäsi” 3. Moos. 19:17; Vuorisaarna Matt 5:38-48; 6:19-21; 7:2-5; 7:12 
2102 Peltonen 1992, 108-109. 
2103 Elämänkerrallisesta sovinnosta Hatakka 2007, 27 
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Siltala kuvailee juuri anteeksiannon olleen väline sukupolvisen taakkasiirtymän 
katkaisemiseen.2104 Muistelmissa äiti kuvaa kuvittelemaansa Martinin reaktiota 
surmaajiaan kohtaan kristillisen inhimilliseksi: Martin olisi valmis antamaan anteeksi 
kuten Jeesus antoi anteeksi surmaajilleen. Samalla Elin antaa jälkipolville mallin toimia 
samoin.  

 

Tässä luvussa olen tuonut esiin, miten aineeton perintö ei ole stabiili tai muuttumaton, 
vaan se käy läpi sukupolvesta toiseen eräänlaista metamorfoosia. Jokainen sukupolvi 
painotti saamastaan aineettomasta perinnöstä niitä puolia, jonka koki itselleen tärkeäksi. 
Olen tarkastellut, miten aineeton perintö näyttäytyi seuraavan sukupolven elämässä 
kutsumusaatteena ja, hyväosaisuuden jatkumona ja miten suvun huonojen piirteiden 
pelättiin degeneroitumisen myötä siirtyvän aineettomana perintönä myös jälkipolville. 
Martinin muistelmien kautta esitin, miten oikeaksi koettua   aineetonta perintöä pyrittiin 
tietoisesti periyttämään jälkipolville, jopa tosiasioista välittämättä. Muistelmien kautta 
menneisyyden saattoi rakentaa uudelleen mielekkääksi kertomukseksi ja muokata sen 
normien ja omien toiveiden mukaiseksi. Elinin tavoitteena oli  tulkintani mukaan 
palauttaa, säilyttää ja siirtää suvun aineeton perintö ja arvomaailma.   

 

 
2104 Siltala 2016, 39, 135,  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tämän väitöskirjan pääteemoina ovat olleet aineettoman perinnön määrittelyn, luomisen, 
siirtämisen, vastaanottamisen ja tallentamisen kysymykset, joita tarkastelen 
esimerkkiperheeni, uuden polven pappisperhettä edustavan Kjäldströmin pappisperheen, 
työn, elämänvalintojen, intressien, identiteetin ja habituksen kautta. Pääasiallisena 
lähdemateriaalinani olen käyttänyt Kjäldström-von Rehausen sukujen yksityistä 
sukuarkistoa.  

Aineeton perintö on tutkimukseni läpileikkaava teema. Sen kautta olen valottanut 
yksilötasolla tutkimushenkilöitteni Elin ja Oscar Kjäldströmin identiteettien rakentamista 
ja rakentumista. Tarkastelin aineetonta perintöä Elinin ja Oscarin erilaisten sukutaustojen 
ja lapsuudenkodin kautta: ylläpitäminä tapoina, arvoina ja elämäntapana sekä sitä, mitä 
molempien aineettomasta perinnöstä valikoitiin heidän perustamaansa pappisperheen 
arvomaailmaan ja elämäntapaan. Tarkastelin myös mitä aineetonta perintöä tarkastelemani 
pappisperhe pyrki itse luomaan ja siirtämään eteenpäin. Tutkimuksessani olen osoittanut, 
miten aineettoman perinnön vaikutus heijastuu heidän asennoitumisessaan kasvatukseen ja 
koulutukseen, heidän rooleihinsa miehenä ja naisena sekä siinä, millaisen elämäntehtävän 
he katsoivat itselleen ja jälkipolville sopivaksi. Mikrohistoriallisen lähestymistavan kautta 
olen tuonut esiin myös mahdollisia ristiriitoja tai konflikteja, joita aineettoman perinnön ja 
yksilön välille voi muodostua. Aineettoman perinnön näkökulman kautta olen myös 
tarkastellut laajemmin uuden polven pappisperheen elämäntavan luomiseen, 
tallentamiseen ja siirtämiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi olen sulkenut aineettoman 
perinnön piiriin erilaisia verkostoja perhesuhteista seurakuntaelämään sekä niiden 
sisältämiä voimasuhteita, joita olen avannut mikrohistoriallisen näkökulman kautta. 
Tutkimuksellani olen pyrkinyt kertomaan yksilöiden ainutlaatuisen elämänkaaren kautta 
jotain yleisempää ajasta, ilmiöistä ja aatteista. Yhtäältä miten yhteiskunnallinen muutos - 
modernisaatio, säätyjärjestelmän murtuminen ja yhteiskunnan maallistuminen - vaikutti 
heihin, ja mitkä olivat yhteiskunnan asettamat rajat, joiden sisällä toimittiin. Toisaalta 
tarkastelen heitä toimijoina, jotka elivät näitä muutoksia omassa arjessaan, pyrkivät 
kokeilemaan rajoja ja jopa muuttamaan niitä. 

Olen nimennyt tutkimani Kjäldströmin perheen uuden polven pappisperheeksi. Ymmärrän 
sen yhtäältä laajana käsitteenä, pappisdynastioiden vastapainona. Tiukasti määriteltynä 
koko ikäluokka tai sukupolvi ei suinkaan kuulunut ”uuden polven pappeihin”, vaan se oli 
pikemminkin 1880-luvulla Råberghin ympärille valikoitunut eliittiryhmä. Nämä uuden 
polven papit olivat pääosin talonpoikaistaustaisia tai muusta kuin perinteisestä 
säätyläisluokasta lähtöisin olevia ensimmäisen polven suomenkielisiä ylioppilaita. 
Yhteistä taustaa enemmän tätä joukkoa yhdisti kuitenkin yhteneväinen aatemaailma ja 
käsitykset työn tärkeimmistä osa-alueista ja päämääristä sekä ensisijaisista pelastustyön 
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kohteista, ”langenneista”.  1880-luvun alussa joukkoa yhdistivät myös vapaakirkolliset 
vaikutteet. Uuden polven papisto ja uskovainen sivistyneistö kokivat olevansa uudistajia, 
vaikka muu sivistyneistö näki heidät sivistymättöminä, vanhoillisina ja perinteisiin 
arvoihin nojautuvina.  Kritiikkiin vastatessaan ja uusia strategioita pohtiessaan uuden 
polven papistolla oli haasteena uudistamisen ja säilyttämisen ristipaineet. Papiston maine 
tuli puhdistaa, ja sen arvot ja julkisuuskuva täytyi uudistaa järkyttämättä kuitenkaan liikaa 
pappeuden institutionaalisia perusteita. Ensimmäisen polven ylioppilaat loivat 
habituksensa uusien sosiaalisten verkostojen, koulutuksen ja luokan uudelleenmäärittelyn 
avulla. Koska heillä ei ollut vanhan sivistyneistön arvostamaa syntyperäistä ja kulttuurista 
aineetonta pääomaa, korostettiin arvoja ja asioita, jotka jokaisen uuden polven teologin oli 
mahdollista saavuttaa: tosiuskovaisuutta, langenneiden eteen työskentelyä, raittiutta ja 
siveyttä. Heidät leimattiin konservatiiveiksi, koska he vastustivat monia liberaalien ajamia 
asioita. Uuden polven papiston jäsenet kokivat kuitenkin itse olevansa uudistajia. Heidän 
missionsa liittyivät raittiuteen ja relatiiviseen sukupuolimoraaliin ja sitä kautta työväen ja 
naisen aseman parantamiseen, yhteisöllisyyteen ja muutoksen tarjoamiseen kaikille. 1880-
luvulla teologian ylioppilaiden myötätunnon kohteena olivat alemmista 
yhteiskuntaluokista kuten työväestöstä, tilattomasta kansasta ja langenneista koostuva 
ryhmä. Pelastuksen avaimet löytyivät uskosta ja tosiuskovaisuuden oppien mukaan 
eletystä elämästä. Uuden polven papisto halusi olla edeltäjiään kunnollisempi ja näyttää 
omalla elämäntavallaan mallia muille, epäkelvot papit haluttiin sulkea joukon 
ulkopuolelle.  

Työssäni tarkastelen, miten sivistyneistön sisälle noussut uusi ryhmä, ensimmäisen polven 
teologiylioppilaat, taistelivat itselleen paikan sivistyneistön kentältä. Bourdieun mukaan 
kenttä määrää, miten habitus painottuu kentällä. Joskus habitus voi joutua toimimaan 
useammalla kentällä, jolloin kenttien sääntöjen ristiriitaisuus saattaa aiheuttaa habituksen 
jakaantumisen.2105 Väitän, että tarkastelemani uuden polven pappisihanne muotoutui 
kansanomaiseksi, ”taantumukselliseksi”, suomenmieliseksi ja -kieliseksi paitsi sen tähden, 
että papisto oli itse pitkälti talonpoikaistaustaista, myös sen tähden, että sen oli voitettava 
kansa puolelleen. Käytännössä kentän ihannetoimija joutui omaksumaan useat ihanteet: 
paitsi edellä mainitut uuden polven ihanteet, myös laajemman sivistyneistön kentän 
edellyttämät, siinä validit ihanteet. Siirryttäessä uuden polven papiston kentältä 
laajemmalle sivistyneistön kentälle sen pelisäännöt olivat yhä pitkälti samat kuin ennen 
pappisdynastioiden aikaan. Sivistyneistön kentällä ”pelaaminen” oli osalle uuden polven 
papistoa verrattain vaikeaa, koska siltä puuttui se peritty aineellinen ja aineeton pääoma, 
jonka avulla kyseisellä kentällä pärjäsi. Tällä viittaan muun muassa sivistyneistön 
tapakoodistoon, heidän verkostoihinsa ja ruotsin kieleen sekä laajemmin aineettomaan 
perinnön käsitteen avulla kuvaamiini ominaisuuksiin. Menestyäkseen mahdollisimman 
hyvin uuden polven papilla tuli olla hallussaan molemmilla kentillä tarpeellista pääomaa.  

 
2105 Habituksen ja kentän suhteessa historia asettuu suhteeseen itsensä kanssa. Bourdieu & Wacquant 1995, 158. 
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Tutkimuksessani olen tarkastellut yhteiskunnallisen nousun tehnyttä Oscaria, jonka 
näkökulmasta avaan sivistyneistön eri kerroksia. Verrattuna omaan kenttäänsä, 
ensimmäisen polven ylioppilaisiin, jotka olivat pääosin talonpoikaistaustaisia ja 
suomenkielisiä, Oscarin vanhemmat olivat tehneet loikan 
talonpoikais/käsityöläisistaustoistaan ylöspäin jo edellisen sukupolven aikana. Oscar oli 
siis kasvanut kaupungissa suhteellisen varakkaassa perheessä eikä jakanut maalais- ja 
talonpoikaistaustaisten opiskelijatoveriensa kulttuurista taustaa, vaikka hänen äitinsä 
olikin syntyisin maaseudulta. Oscarin koulutoverit Turussa olivat käyneet klassisesta 
lyseota, jossa parempi väki koulutti poikansa. Hänen kotikielensä oli ruotsi, vaikka hän 
osasikin hyvin myös suomea. Teologinen tiedekunta ei ollut hänen ensimmäinen 
valintansa toisin kuin monen talonpoikaistaustaisen, vaan hän opiskeli oikeustieteitä ennen 
kuin vaihtoi teologian opintoihin.  

Koulutuksen ohella tausta ja perhe, ovat jokaisen sukupolven henkilöiden elämänkaaren 
oleellisia muovaajia. Oscar oli eräänlainen uuden polven papiston kentän ihannetoimija, 
jolla oli pääomaa molemmista yhteiskunnan kerroksista niin talonpoikaisesta kuin 
porvarillisestakin. Hän liikkui opintojensa päätteeksi ”ei kenenkään maalla”; yhtäältä 
hänen oli helppoa olla sivistyneistön näkökulmasta uskottava ”köyhien pastori”, toisaalta 
hän näyttäytyi uskottavasti kansalle sivistyneistön jäsenenä. Todellisuudessa Oscar ei 
oikein kuulunut kumpaakaan, vaan tasapainoili kahden maailman välissä. Vaikka hän 
osasi ruotsin kielen, puuttui häneltä kuitenkin juuri se, minkä tulkitsen aineettomaksi 
perinnöksi: lapsuudenkodin kulturelli ilmapiiri, tietynlainen kotikasvatus, ”vuosisatainen 
aineeton perintö”, yläluokkainen tapa suhtautua tiettyihin asioihin syntyperän kautta ikään 
kuin ylhäältä annettuina itsestäänselvyyksinä ja kyky katsoa silmiin ketä tahansa 
”vertaisenaan”. Monen muun papin tapaan Oscar avioitui säätyläistöön kuuluvan Elin von 
Rehausenin kanssa. Vanhaan aatelistoon kuuluneen vaimonsa suvun myötä Oscarille 
aukenivat sivistyneistön laajat verkostot, jotka tarjosivat sekä aineetonta että aineellista 
tukea. Elinin suvun ylläpitämän aineettoman perinnön, kuten kummiverkoston, lasten 
kesävieton sukulaisten luona ja naimattomien tätien ylläpitämien ihanteiden myötä 
hyväosaisuuden aineeton perintö siirtyi myös Elinin ja Oscarin jälkipolville. Elinin 
ylempään yhteiskuntaluokkaan kuuluva ystäväpiiri ja suku toimivat hyödyllisinä 
verkostoina sekä turvaverkkoina, joka otti tarvittaessa myös suvun mustan lampaan 
turvalliseen syleilyynsä.  

Tosikristillisyys toimi sekä vapaakirkollisilla että teologian ylioppilailla kenttää sisäisesti 
jakavana tekijänä. Tämä jakautuminen näkyi myöhemmin myös eri yhdistyksissä kuten 
Nuorten Naisten Kristillisessä Yhdistyksessä. Tutkimuksessani käy ilmi, miten teologian 
ylioppilaat ja vapaakirkolliset toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa vielä 1880-luvun 
alussa. Näillä ryhmillä oli tosikristillisyyden ohessa paljon yhteneviä arvoja ja samat 
toiminnan kohteet: langenneet, yhteiskunnan avun ulkopuolelle jääneet ja näiden lapset. 
Kenttäteorian ja strategioiden kautta tarkasteltuna 1880-luvun alussa, kun vapaakirkolliset 
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toimivat vielä kirkon yhteydessä, Elinin uskovaisista sivistyneistöstä kokoama verkosto 
näyttäytyi Oscarille voimakkaana ja paljon mahdollisuuksia avaavana resurssina. 
Vapaakirkollisten ja kirkon erkaantuessa tämä verkosto kuitenkin menetettiin, se muuttui 
arvottomaksi ja Oscarin näkökulmasta jopa taakaksi. Tosin mikrohistoriallinen 
tarkasteluni osoittaa, miten kulissien takana yhteydenpitoa jatkettiin Kjäldströmien ja 
vapaakirkollisten kesken, vaikka ulkoapäin katsottuna ero näytti selkeältä.  

Tutkimuksessani korostan, ettei sivistyneistö ollut yksi yhtenäinen ryhmä, vaan se 
jakaantui monella tapaa pienemmiksi kentiksi. Työssäni olen tarkastellut sivistyneistön 
jakautumista uskovaisiin ja ei-uskovaisiin. 1880-luvun teologian ylioppilaiden vastapoolin 
ja eräänlaisen viholliskuvan muodostikin uskonnosta vieraantunut sivistyneistö. Uuden 
polven papisto sekä uskova sivistyneistö pyrkivät luomaan oman kilpailevan perhe -
ihanteen ja elämäntavan muun sivistyneistön ns. porvarillisen perhe -ihanteen rinnalle. 
Uuden polven papistolla oli selkeät omat arvot, ja se asettui voimakkaasti vastustamaan 
porvariston ja sivistyneistön elämäntapaa ja arvoja, aivan samalla tapaa kuin porvaristo 
havitellessaan yhteiskunnallista valta-asemaa oli alkanut kritisoida aateliston elämäntapaa, 
arvoja ja etuoikeuksia. Ryhmien väliset erot näkyvät mielestäni paitsi pappisperheen 
korkeammassa lapsiluvussa2106 myös siinä, mihin prioriteettijärjestykseen asetettiin 
uskonto, ydinperhe, yhteiskunta ja isänmaa. Uskovaisen sivistyneistön tarkoituksena oli 
luoda omaa aineetonta perintöä, jossa rakkaus Jumalaa kohtaan sekä työ vähäosaisten 
eteen asetettiin kaiken – jopa oman perheen – edelle. Tätä ihannetta he pyrkivät siirtämään 
eteenpäin niin perheen sisällä kuin työn kohteille, langenneille ja muille pelastettaville. 
Siinä, missä porvarilliset järjestöt rakensivat kansalaisuutta ydinperheen ihanteesta käsin 
ja tarjosivat tuota ihannetta työväestölle, tarjosivat papisto ja kristilliset järjestöt 
vastaavasti tosikristillisyyden ihannetta ratkaisuksi työväestön ongelmiin.  

Tutkimuksessani aineeton perintö näyttäytyi myös niin sanotun degeneroitumisteorian 
kautta. Degeneroitumisteoriaan nojautuvan tiedeyhteisön silmissä langenneet lapsineen oli 
tuomittu sukupolvesta toiseen perimänsä vuoksi ”ryömimään moraalisessa saastassa ja 
liassa”.2107 Tässä mielessä uskonnollinen yhteisö oli 1800-luvun lopussa huomattavasti 
kehitysoptimistisempi kuin tiedeyhteisö. Kristillisten toimijoiden mielestä kyse oli 
nimittäin moraalisesta ongelmasta: langenneilta ja näiden jälkikasvulta puuttuivat 
oikeanlaiset kristilliset ihanteet ja mallit. He uskoivat, että kyse oli perimän sijaan 
pikemminkin sukupolvelta toiselle siirtyvästä vääränlaisesta mallista, joka oli osa opittua 
kulttuurista tai sosiaalista aineetonta perintöä.  Oscarin kaltaiset papit ja kristilliset 
järjestöt pyrkivät vastaamaan ongelmaan omalla tavallaan; uskottiin, että opetus, kasvatus, 
esimerkki, lunastus ja työn parantava vaikutus olivat tehokkaita aseita tuota muuten 
vääjäämätöntä kehityssuuntaa vastaan.  

 
2106 Häggman Kai 106, 1994 
2107 Koti- ja Yhteiskunta-lehden moraali- ja siveysdiskurssista ks. Lahti 2013  



358 
 

Vanhan sivistyneistön joidenkin jäsenten esittämistä soraäänistä huolimatta uuden polven 
papisto kuului 1880-luvulla yhä sivistyneistön kenttään vastaavasti kuin aiemmin 
pappisdynastioiden aikana papisto oli kuulunut säätyläistön kenttään.  Tosin verratessa 
papiston asemaa 1800-luvun alun tilanteeseen, oli papisto 1880-luvulla muun 
sivistyneistön – ja osan papistonkin – mielestä luisumassa kohti sivistyneistön 
kokonaiskentän reunamaa. Toisaalta vaihdettaessa näkökulmaa tai tarkennettaessa katsetta 
mikrotasolle muutos ei välttämättä ollut niin merkittävä. Vaikka kunnallis- ja koulu-
uudistukset muuttivat papiston asemaa, ja etenkin uusi nouseva papisto näytti 
sivistyneistön silmissä menettävän asemiaan, oli papeilla kansan silmissä ja 
paikallistasolla yhä paljon vaikutusvaltaa. Seurakuntalaisten silmissä pappi edusti yhä 
monilla tavoin tärkeää vaikuttajaa kyläyhteisössä ja näyttäytyi sen kentän keskeisenä 
hahmona. Työssäni aineeton perintö kytkeytyy myös ajatukseen toisen todellisuuden 
läsnäolosta, joka vaikuttaa myös tässä todellisuudessa. Tätä lunastukseen, pelastukseen ja 
synninpäästöön kytkeytyvää valtaa papilla oli yhä. Tutustuessani Oscar Kjäldströmin 
päiväkirjoihin huomasin yhtäläisyyksiä Levin manaajapappi Chiesan tapaukseen. 
Tarkastelen Oscarin päiväkirjaan tallentuneita seurakuntalaisia käsitteleviä merkintöjä 
eräänlaisena aineettomana pääomana. Tämän aineettoman pääoman voi ymmärtää 
kahdella tapaa: yhtäältä pelastetut olivat ikään kuin onnistuneen pelastustyön meriittejä 
Oscarille itselleen, toisaalta heidät voi myös ymmärtää näkyväksi kirjoitettuna verkostona. 
Päiväkirjoihin tallentui paljon, asioita, joista vain pappi ja osapuolet tiesivät: aviorikoksia, 
aviottomia lapsia, alkoholismia ja muita perhesalaisuuksia. On myös mahdollista, että 
Oscar keräsi itselleen eräänlaista kiitollisuudenvelkaan, palveluksiin ja vastapalveluksiin 
perustuvaa verkostoa, jonka hän voisi kenties myöhemmin siirtää pojalleen.2108 Tätä 
sosiaalisten suhteiden ja riippuvuussuhteiden verkostoa voi myös tarkastella aineettomana 
pääomana, jota vahvistettiin toiseen todellisuuteen suhteutuvan aineettoman vallankäytön 
ja välittäjän roolin kautta.  

Oliko Oscarin tarkoituksena todella kerätä ”aineetonta perintöä”: suhteita ja vaikutusvaltaa 
myös työväestön keskuudessa omaa ja jälkeläistensä tulevaisuutta ajatellen? Se on 
mahdollista, muttei tulkintani mukaan toiminnan päämotiivi, vaan pikemminkin 
varsinaisen toiminnan sivutuotteena syntynyt ylimääräinen bonus. Vaikka tarkastelenkin 
uuden polven papistoa ja sivistyneistöä erilaisten verkostojen ja strategioiden kautta, pidän 
pelkkää strategia-ajattelua liian yksipuolisena tarkastelukulmana ihmisten toimintaan ja 
motiiveihin. Toiminnan taustalla oli myös monia muita vaikuttimia, kuten sosiaalinen 
omatunto, arvot ja tunteet. Tähän viittaa myös se, ettei aina valittu sitä varminta tai 
toimivinta strategiaa vaan otettiin riskejä ja seistiin omien valintojen takana silloinkin, kun 
muut olivat ne jo hylänneet ja huomanneet toimimattomiksi. Mikrohistoriallinen 
lähestymistapa avasi myös papin ja papinrouvan työnkuvaa yksityisellä, arjen tasolla. 
Muistikirjoihin ja päiväkirjoihin on tallentunut arkinen seurakuntatyö, työn haasteet, 

 
2108 Lars Oscar Kjäldström (LOK) Porvoon päiväkirjat 10.8.1904. 
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sielunhoidollinen osuus ja keskustelut seurakuntalaisten kanssa. Päiväkirjat korostavat ja 
nostavat esiin nimenomaan tämän työkentän merkityksellisimpänä: näkymättömän työn, 
joka vuosikertomuksissa jää virallisten toimitusten, kastetoimitusten, avioliittojen 
solmimisten ja hautaamisten, varjoon.  

Tutkimuksessani osoitan, miten uskosta tulee väline, jolla niin teologian ylioppilaiden, 
vapaakirkollisten, kristillisen naisyhdistyksen kuin lähetystyönkin eri kentillä ihmisiä 
jaettiin näkymättömiin ryhmiin sisä- ja ulkopiiriin, meihin ja ryhmään kuulumattomiin 
muihin. Parhaimmillaan jako ylitti sääty-, kansallisuus- ja yhteiskuntarajat, sillä 
tosiuskovaisia kun saattoi periaatteessa olla myös työväestön, entisten pakanoiden ja 
langenneidenkin keskuudessa. Erityisesti Elinin ja Oscarin tyttären Sylvian avioituessa 
käy kuitenkin ilmi, miten raja ”meidän ja muiden” välillä vedetään. Elin ja Oscar 
saattoivat suhtautua ”vieraisiin” asioihin kuten alempiin sosiaaliluokkiin ja 
suomenkielisyyteen positiivisesti tai neutraalisti, mutta eivät itse välttämättä halunneet 
tulla samaistuksi tai liitetyksi niihin. Ulottaessani tarkastelun sisällissodan aikaan 
huomasin, miten Kjäldströmien suhtautuminen työväestöön muuttui vuosikymmenien 
kuluessa. Työväestö, joka oli ollut ”pelastuksen” ensiarvoinen kohde, muuttui uhaksi sen 
kääntyessä ”pelastajiaan” vastaan. Prosessissa viholliskuvakin muuttui pelastettavien 
kääntyessä vihollisiksi ja sivistyneistön lähentyessä jälleen toisiaan. Suhtautuminen 
työväestöä kohtaan muuttui pettyneen epäluuloiseksi, ikään kuin lapseen, joka on toiminut 
vastoin vanhempiensa tahtoa. Kjäldströmien oli etsittävä uudet pelastettavat, jotka 
löytyvätkin sittemmin ulkolähetyksen piiristä. 

Tutkimuksessani olen halunnut osoittaa, miten aineellinen ja aineeton sekä ruumis ja 
hengellisyys kytkeytyvät monin tavoin toisiinsa. Uskonnollisuus oli mahdollista myös 
tehdä näkyväksi. Tarkastelen, miten aineettomat arvot konkretisoituivat ja miten ruumiista 
tuli myös eräänlainen kulttuurinen merkki.2109 Sitä rakennettiin sekä aineettoman että 
aineellisen kuten pukeutumisen, puhetavan, olemuksen ja ryhdin avulla. Se saattoi olla 
myös olla suoranaista tekemistä, jossa aineeton tehdään aineelliseksi vaikkapa liittämällä 
kädet yhteen rukoilun merkiksi. Pappispolulle lähtiessään Oscar loi itselleen ”köyhien 
pastorin” vaatimattoman habituksen ja Elin uskoon tultuaan vastaavasti uskovaisen naisen 
habituksen. Elin ja Oscar rakensivat roolejaan uskovaisina persoonina, pappina ja 
papinrouvana, paitsi sisäisen muutoksen myös konkreettisen aineellisen muutosprosessin 
kautta. Ero hengellisen ja monesti pinnalliseksi määritellyn materiaalisen välillä on 
häilyvä, eikä rajanveto fyysisen ja kulttuurisen välillä ole yksinkertaista, etenkään silloin, 
kun tutkimuksen kohteena on ihminen.2110 Bourdieun tapaan käsitän habituksen osin 
yksilön itsensä tuottamana. Tässä yhteydessä Bourdieu myös puhuu mimesiksestä eli 
jäljittelystä, henkilön pujahtamisesta rooliin, joka on jo valmiiksi olemassa.2111  Väitän, 
että vaikka esimerkiksi uskonnollisten yläluokkaisten naisten yhdenmukainen vaatetus 

 
2109 kts. Bell lainaa Butleria “…the body to become a cultural sign, to materializing itself” Bell 1999. 
2110 Lönnqvist 48-49, 2008; kts. esim Turunen, Niiranen 2019, 24-25.  
2111 Bourdieu 1984, 474; ks. Lönnqvist 2008, 48-49, 2008. 
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yhtäältä korosti heidän rooliaan uskovaisina säätyläisnaisina peittäen yksilöllisyyden, 
toisaalta se paradoksaalisesti myös korosti minää, uskonnollista itseä. Juuri pukeutumisen 
kautta uskovaisen naisen sisäinen muutos, yksilöllinen kääntymiskokemus ja identiteetti 
tehtiin näkyväksi muille. 

Elinin habitus oli aina ensisijaisesti säätyläisen aatelisnaisen; maku eli asiat, joita hän 
ymmärsi arvostaa, vastasivat ennemminkin aristokraattista kuin perinteisen papinrouvan 
habitusta. Vaikuttaa siltä, että Elin koki syntyperänsä johdosta ristiriitaa suhteessa 
avioliiton myötä muuttuneeseen sosiaaliseen statukseensa. Aineettoman perintönsä avulla, 
ylläpitämällä ja siirtämällä sitä eteenpäin hän saattoi erottautua, ”kohottautua”, 
avioliittonsa määräämää luokka-astetta korkeammalle. Aatelissuvun jäsen, ensimmäisen 
polven sivistyneistöön avioitunut Elin pyrki avioliitossaankin pitämään yllä oman sukunsa 
aineetonta perintöä. Omissa muistelmissaan hän kirjoittaa alkulehdille Elin Kjäldström 
född von Rehausen. Oma sukutausta oli hänelle tärkeä. Vaikka hän oli korostetusti 
Oscarin kanssa luomassa uudenlaista pappisperhettä, hän halusi periyttää lapsilleen tietyn 
osan aateliston aineettomasta perinnöstä. Yhteys omaan sukuun merkitsi Elinille 
huomattavasti enemmän kuin Oscarille. Hän piti kirjeitse tiivistä yhteyttä omaan sukuunsa 
ja korosti lapsilleen muistelmissaan ja konkreettisten esineiden kautta oman sukunsa 
merkitystä, arvoja ja historiaa. Tarkastelen Elinin kautta, miten tietty ”yläluokkaisuus” oli 
mahdollista säilyttää vielä sittenkin, kun varallisuus ja asema oli menetetty; sitä 
ylläpidettiin juuri aineettoman perinnön kautta.2112 Oma tausta ja aineeton perintö 
kytkeytyvät myös itsensä presentoimiseen tunteen tasolla: miten osoitettiin tai oltiin 
osoittamatta tunteita ja mikä oli sovelias tapa käyttäytyä se opetettin myös lapsille. 
Säätyläisnaisena ja papin rouvana Elin joutui sammuttamaan tunteensa ja ristiriita 
todellisen tunteen ja hillityn ulkokuoren välillä purkautui sairastumisena. Tutkimuksessani 
käy ilmi, miten rajanveto oikean ja väärin tuntemisen sekä sairaan ja terveen välillä on 
veteen piirretty viiva. 

Tutkimuksessani olen tarkastellut Elinin, Oscarin ja Sylvian rakentamaa uskonnollista 
naista ja miestä toimijuuden näkökulman2113 kautta: miten uskonto rakensi 
sukupuolisuutta ja sukupuolisuus uskontoa?2114 Tämän näkökulman siivittämänä 
tarkastelin uskonnollisuuden vaikutuksia Elinin rooleihin. Naisen toimijuuteen 
uskonnollisella kentällä vaikutti henkilön tausta, siviilisääty, koulutus, ikä, taloudellinen 
riippuvuus tai riippumattomuus ja perheen henkinen tuki. Sosiaalisen taustan merkitys oli 
yhtä merkittävä kuin sukupuolen.2115 Naisten toimijuuteen vaikuttaneet eroavaisuudet 
muodostivat uskovaisten naisten välille keskinäisiä hierarkioita.2116 Erilaiset kentät ja 
mahdollinen kentän vaihdos vaikuttivat toimijuuteen. Pioneerityössä kenttä avautui 

 
2112 Kolbe 2007, 39. 
2113 Feministisessä teoriassa naisen subjektius voidaan ymmärtää liikkeenä, jossa myös ruumiillisuus on vähittäisen 
tulemisen prosessi Viittaus Rosi Braidottin käsitykseen subjektiudesta. Lempiäinen 2000, 22. 
2114 Tarkastelunäkökulmasta mm. Kupari & Tuomala 2015, 179-180. 
2115 Lamberg 2002, 37, 02. 
2116 Ollila 2001, 79; Appelroos 2005, 69-70. 
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laajimmin naiselle mahdollistaen myös työtehtäviä, jotka muissa olosuhteissa olisivat 
olleet mahdottomia. Elinillä tällaista edusti muun muassa hartaushetkien pitäminen 
merimiehille Hullissa, Sylvialle puolestaan sairaalan johtajan rooli, joka hänelle Kiinassa 
avautui pelkällä sairaanhoitajankoulutuksella. Tutkimuksestani käy myös ilmi, miten 
fyysinen etäisyys tarkkailevaan johtoportaaseen, puolisoon tai vanhempiin vapautti naisen 
toimimaan itsenäisemmin.  

Tutkimuksessani uskonnollisuus näyttäytyy naisen toimijuutta mahdollistavana tekijänä. 
Erityisen hyvin tämä kävi ilmi tarkastellessani Elinin toimintaa vapaakirkollisella kentällä. 
Avioliitto vaikuttaa olleen (naispuolisten) tutkimushenkilöitteni elämässä suurin 
toimijuutta rajaava tekijä. Ennen avioitumistaan Elin kykeni toimimaan vapaakirkollisissa 
piireissä vapaammin kuin myöhemmin papin rouvana. Lähetystyöntekijänä toimineelle 
Sylvialle avioituminen tarkoitti puolestaan sitä, että hän joutui luopumaan työstään, 
kutsumuksestaan ja taloudellisesta itsenäisyydestään. Papin rouvana Elinin toimijuutta 
kavensi puolison rooli pappina; mahdollisuuksiin vaikutti myös se, minkä tyyppisessä 
virassa tai pappilassa puoliso kulloinkin työskenteli. Tosin Oscarin kaltaisen liberaalin 
papin puolisona Elinillä oli puolisonsa vanavedessä kuitenkin paljon 
vaikutusmahdollisuuksia. Oscarin positiivinen suhtautuminen merimiespastorin rouvan 
aktiiviseen työskentelyyn ja papinrouvan yhdistystoimintaan avasi Elinille varsin laajan 
toimintakentän. Mikrohistoriallisen tarkastelun kautta käy ilmi, miten virallisen vallan 
puuttuessa Elin käytti epävirallista valtaa vaikuttaen taustalla. Avioliiton aikana Elin toimi 
eräänlaisena Oscarin sihteerinä ja oikeana kätenä sekä käytti taitavasti suhdeverkostoaan 
hyväkseen toimiessaan miehensä puolestapuhujana ja kuullen tätä kautta myös avautuvista 
viroista sekä muista ”sisäpiirin uutisista”.2117  Elinin toimintatapa oli sovinnollinen, ja 
toiminnassa on ollut usein puoliso mukana. 1890-luvulla miehen varjossa toimiminen 
voidaan nähdä myös strategiana: miehen läsnäolo toi esimerkiksi KFUK:n kokouksiin 
uskottavuutta ja kirkollisen siunauksen.  Todennäköisesti miehen ajamana omat intressit 
menivät varmemmin läpi, kuin jos nainen tai edes naiset yhdessä olisivat niitä tuolloin 
ajaneet.  

Toimijoina Elin ja Sylvia noudattivat vanhoja käytäntöjä, mutta myös loivat uusia. He 
ylittivät rajoja mutta myös alistuivat niihin. Elinin tapa elää naiseutta, äitiyttä ja papin 
rouvan roolia tapahtui hänen uskonnollisen maailmankuvansa puitteissa ja hän sijoitti 
niiden sisälle omia toiveitaan ja ambitioitaan. Rajat, joiden sisällä toimittiin, olivat 
kuitenkin tulkinnallisia, ja kenttä, jossa toimittiin, muuttui ja muokkautui jatkuvasti. Elin 
ja Sylvia olivat myös itse osaltaan sitä muuttamassa. Elinin uskoontulo koetteli niitä 
rajoja, joiden sisällä naisen oli mahdollista toimia. Uskovaisena naisena hän koetteli myös 
rajoja, joiden sisällä nainen saattoi toimia uskonnollisessa yhteisössä ja seurakunnassa. 
Elinin kohdalla käy hyvin ilmi, miten uskonto saattoi olla yhtäältä elämää rikastuttava ja 
toivoa antava, mutta vaativuudessaan myös rajoittava ja riittämättömyyden tunnetta 

 
2117 Karonen 2002, 22-23 
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aikaansaava. Elinin sairastuminen saattoi olla myös keino vetäytyä velvoitteista ja tapa 
ottaa oma rauha ja toimien myös eräänlaisena pakotienä.2118 

Näkökulmani aineettomaan perintöön on mikrohistoriallinen. Lähdeaineistonani on yhden 
perheen, Kjäldströmin pappisperheen, sukuarkistoon tallennettu ja muistitiedon kautta 
luotu aineistokokonaisuus. Sukuarkiston kautta valottuva aineeton perintö kertoo 
sosiaalisista suhteista, verkostoista ja erilaisista kulttuurisista malleista. Se kertoo siitä, 
mitä missäkin elämäntavassa pidettiin tärkeänä, siirtämisen ja tallentamisen arvoisena, ja 
se peilaa myös yksilötasolla vallan käyttöä sekä paljastaa virallisen tiedon takaa 
muistitiedon tutkimusmetodien avulla elämäntavasta piirteitä, joita muilla menetelmillä 
olisi vaikea löytää. Olen tarkastellut perheen sisäistä prosessia, jossa aineetonta perintöä 
luotiin, tallennettiin, vastaanotettiin, valikoitiin, karsittiin sekä sitä millä tavoin sitä 
pyrittiin siirtämään sukupolvelta toiselle. Kertomuksellisuus, narratiivi, toimi välineenä, 
jonka avulla tätä perintöä luotiin. Vaikka tutkimusaineistoni koostuu yhden perheen ja 
suvun sukuarkistosta ja kirjeenvaihdosta, kuvastaa sen kautta välittyvä aineeton perintö 
laajemmin porvaris- sekä aatelis- ja pappiperheen maailmankuvaa. Se on paitsi yhden 
perheen aineeton perintö myös sukupolvikokemus, johon on sekoittunut aiempien 
sukupolvien ja säätyluokkien aineeton perintö, ja jota muokataan seuraaville sukupolville, 
jotka puolestaan muokkaavat sitä eteenpäin. Tutkimuksessani käy mikrohistoriallisen 
tarkastelun kautta ilmi, miten aineeton perintö muokkaantui seuraavan polven sitä 
vastaanottaessa. Elinin ja Oscarin perheessä aineettoman perinnön siirtäminen seuraavalle 
polvelle ei onnistunut toivotulla tavalla.  

Tutkimani perheen elämässä näkyy selitysmalli, jossa paha ulkoistettiin. Paha ei ollut 
ihmisessä itsessään vaan tuli ikään kuin ulkopuolelta. Lankeaminen oli jatkuva uhka, joka 
saattoi paitsi Jumalasta tietämättömät myös oikean aineettoman perinnön vastaanottaneet 
kiusaukseen: aviorikoksiin, huumeisiin, juoppouteen tai kääntymään pois kaidalta polulta. 
Tietämättömyyteen perustuva selitysmalli, joka päti lankeemuksen suhteen yhteiskunnan 
vähäosaisiin, oli vaikeammin sovellettavissa omaan jälkikasvuun, jonka olisi jo 
äidinmaidossa olisi pitänyt sisäistää oikea uskonnollinen maailmankuva ja sen moraaliset 
arvot. Suhtautuminen oman sisäpiirin lankeemukseen tai Jumalasta vieraantumiseen 
selitettiin pahan läsnäololla. Paha ymmärrettiin ihmisen ulkopuolisena, ei ihmisessä 
itsessään olevaa. Kirjeissä ja muistelmissa kertautuu ajatus siitä, että ulkopuolinen paha on 
uhkaava voima, joka voi suistaa kenet tahansa oikealta tieltä aviorikoksen, huumeiden tai 
prostituution maailmaan.  

Perhehistorian tutkimuksessa on käytetty muistelmia tutkimuksen lähteinä ja apuna, 
muttei liiemmin pohdittu, miksi ne on kirjoitettu. Se, mitä niillä on haluttu kertoa ja mikä 
on ollut niiden kirjoittamisen motiivi, on ollut tarkasteluni kohteena yhtä paljon kuin se, 
mitä ne suoranaisesti kertovat muistelijan elämästä. Olen hyödyntänyt 

 
2118 Sairaudesta pakotienä Johannisson 2012, 50-52; Johanisson 2009, 124-126; ks Häggman 1995, 77-78; Leskelä-
Kärki 2006, 459; Sjö 2020, 144; Ollila 2000, 218; Annola 2011, 156-158; Kortelainen 2003, 149-150 
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muistitietotutkimuksen narratiivista analyysia omassa tutkimuksessani niin kerronnallisen 
kaavan katkeamiskohdissa, ”johtolanka-analyysissani” kuin aineettoman perinnön ja 
tallentamisen tradition tarkastelussa. Tutkimushenkilöitteni muistelmissa ja 
elämänkerroissa on tutkimukseni kannalta olennaista kertojan tulkinta elämästään. 
Aineiston lähiluvun ja analysoinnin kautta pääsin aineettoman perinnön luomisen lähteille. 
Elin kirjoitti poikansa Martinin elämäkertaan ”toisen totuuden” Martinin pelastumisesta 
selvitäkseen itse ja siirtääkseen, tallentaakseen ja pelastaakseen perheen aineettoman 
perinnön. Tulkintani mukaan Martinin elämäkerralla oli suurempi tarkoitus kuin 
pelkästään jättää muisto isästä jälkipolville. Sen tarkoitus oli jättää tuleville sukupolville 
oikeanlainen aineeton perintö, jossa isän kerrotaan kääntyneen takaisin uskoon, ja siirtää 
näin uskonnollinen maailmankuva säröttömänä. Muistelmien painoarvoa korostaa se, että 
muuta elämäkertaa Martinista ei ole, ja näin Elinin kirjoittamasta elämäkerrasta muotoutui 
definitiivinen elämänkerta.2119 Tällä esimerkillä olen halunnut myös valottaa, miten suvun 
oma sisäinen muistitieto, jolla ei välttämättä tarvitse olla yhtäläisyyksiä todellisten 
tapahtumien kanssa, oli vahvassa roolissa aineettoman perinnön muodostumisessa. 
Martinin kääntymyskertomuksesta oli tarkoitus muodostua eräänlainen rinnakkaistotuus, 
toinen tieto, joka kulkisi perheen sisäisenä muistitietona sukupolvelta toiselle luoden 
merkityksiä ja jatkaisi oikeaksi koettua aineetonta perintöä.  

Kjäldström-von Rehausen sukuarkisto on eräänlainen todistuskappale aineettoman 
perinnön ja tallentamisen tradition merkityksestä. Siihen oli haluttu tallentaa oikeanlaista 
aineetonta perintöä vahvistavaa aineistoa, mutta sinne jäi myös sitä kumoavaa ja kiistävää 
materiaalia, sillä tallentajien pyyntöjä hävittää epäsopivaksi katsottua aineistoa ei 
noudatettu. Olen tarkastellut Kjäldström- von Rehausen suvun tallennettujen kirjallisten 
aineistojen ja esineiden merkitystä erityisesti aineettoman perinnönsiirtämisprosessissa, 
niihin liittyvää muisto- ja tunnearvoa sekä esineiden merkitystä oman taustan ja 
identiteetin ylläpitämisessä. Olen ttkinut sitä, miten sukuarkistossa oleva fragmentti voi 
olla muistuttaja, ylläpitäjä ja todistuskappale menneestä elämäntavasta sekä arvoista, ja se 
voi toimia suvun tarinan konkreettisena kiteyttäjänä. Sekä von Rehausenin suvussa, jonka 
omaisuus oli huvennut sukupolvien myötä, että käsityöläistaustaisessa Kjäldströmin 
suvussa, jossa aineellista omaisuutta ei liiemmin ollut, aineettoman perinnön merkitys 
korostui. Myöhemmin Elinin ja Oscarin luomassa pappisperheessä aineettoman perinnön 
merkitystä korostaa uskonnollinen ajattelumaailma, jossa maallinen mammona nähtiin 
turhana ja ainoa todellinen rikkaus oli aineetonta ja henkistä; uskonnollisin moraalein ja 
arvoin väritetty maailmankatsomus. Paradoksaalista kyllä, Kjäldströmin perheessä myös 
aineellinen perintö, esineet ja muu materiaalinen maailma, koettiin tärkeäksi. Esineiden 
merkityksestä kertoo se, miten paljon niistä kirjeissä kirjoitetaan: häälahjoja luetteloidaan, 
remontteja ja pappiloiden sisustusta suunnitellaan. Kotia ja sen esinemaailmaa kuvaillaan 
kirjeiden välityksellä poissaolevalle puolisolle tai ulkomailla oleskeleville lapsille. 

 
2119 Definitivisestä elämänkerrasta Leskelä-Kärki 10, 2017; Haanpää 2001, 205 
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Esineitä, koteja, sisustusta ja miljöitä rekonstruoidaan muistelmissa, pohjapiirustuksissa, 
kuvaillaan kirjeissä ja niistä on myös otettu valokuvia. Kääntämällä näkökulmaa 
esinelähtöiseksi olen halunnut korostaa monen esinetutkijan tavoin, miten ”passiivisiksi” 
koetuilla esineillä on myös autonominen, ihmisiä ja kulttuuria ohjaava, muokkaava 
aktiivinen ulottuvuus eikä pelkästään päinvastoin.2120   

Pyrkiessäni vastaamaan kysymykseen, miksi elämää kirjoitetaan ja tallennetaan muistiin 
ja miksi muistot säilytetään ja dokumentoidaan, huomaan päätyväni tutkimukseni kannalta 
jonkin hyvin olennaisen kynnykselle. Näkisin, että tallentamista ohjaa oppimisen ja 
opetuksen lähtökohta, jatkuvuuden lähtökohta, aineettoman perinnön siirtämisen toive, 
talletetun kohteen ymmärtäminen eräänlaisena todistusaineistona sekä tallentamisen kautta 
saavutettava eräänlaisen ”ikuisen elämän mahdollisuus”. Tallentavan elämäntavan voi 
mielestäni nähdä kahdessa ajallisessa ulottuvuudessa: omassa ajassa lähinnä itselle 
tallentamisena ja tulevaisuutta varten tallentamisena. Tallentaminen voi olla tietoista tai 
tiedostamatonta: elämäntapaa, arkea ja maailmankuvaa tallentui päiväkirjoihin, esitelmiin, 
muistelmiin ja kirjeisiin niin niiden riveille kuin rivien väliin. Tallentaminen ja 
säilyttäminen on varmasti osin tapahtunut itseä ja perhettä varten omaa aikaa 
silmälläpitäen, mutta näkisin, että tallentaminen on tehty myös katsoen tulevaisuuteen, 
aineettomaksi perinnöksi seuraaville sukupolville. Saman perheen ja suvun sisällä 
lähdeaineistossani näkyy yhteinen aineeton perintö, sama kulttuurinen tausta, mutta myös 
sen muutosprosessi. Valtavan lähdeaineiston, joka kattaa yhden suvun koko inhimillisen 
elämän kirjon, seulominen sekä se, miten eri aineistoja painotan - minkä valitsen, minkä 
jätän ulkopuolelle - on ollut tutkimukseni haasteellisimpia kysymyksiä. Käsissäni aineeton 
perintö, jota on pyritty siirtämään seuraaville sukupolville, saa ikään kuin uuden elämän. 
Ilmiö on sama, johon kulttuuriperinnettä tarkastelleet tutkijat viittaavat: aineeton perintö ei 
tutkimuksen jälkeen ole enää sama, mikä se oli tallentamishetkellä, vaan voidaan puhua 
perinteen ”toisesta elämästä”.2121 Tutkittaessa perinneaineisto kokee ”ylösnousemuksen” 
jatkaen ”elvytettynä”, yleensä toisessa muodossa olemistaan.2122 Walter Benjamin 
korostaa kohteen ja tutkijan suhdetta. Hänen mukaansa kohde vastaa tutkijan katseeseen, 
sillä on aura, näin Benjamin antaa sekä tutkijalle että esineille erityisen roolin, 
subjektiviteetin.2123 Vaikka tutkimukseni ei käsittelekään aineettoman perinnön merkitystä 
nykyaikana, en suvun jäsenenä kuitenkaan kiellä suvussa kulkeneen aineettoman perinnön 
vaikutusta myös nykypäivään, erityisesti itseeni tutkijana. Olen väkisinkin joutunut 

 
2120 Harvey 3, 2010; ks myös Mäkikalli 2010, 9. Charpy 2015201; Immonen 2/2016. 
2121 Kulttuuriperinnöksi tulemisessa ei ole kyse vanhan uudelleenelvyttämisestä, löytämisestä tai edes valinnasta, vaan 
uudesta ilmiöstä. Tullessaan kulttuuriperinnöksi asiasta, rakennuksesta tai tavasta tulee jotain muuta, jonka resurssit 
periytyvät menneestä Honko 1990, 113-114: Jaakola 2013, 230, 242 Jaakola 2013, 242; Ajatus toisesta elämästä: ”a 
second life as cultural heritage” Tuomi.Nikula 2013, 49 
2122 Jaakola 2013, 230, 242 
2123 kts. Peltonen 1992, 37-38; 1992 http://www.geisteswissenschaften.fu-
berlin.de/v/interart/media/dokumente/oberseminar/hansen_benajmins_aura.pdf; http://tahiti.fi/03-2014/tieteelliset-
artikkelit/ainutkertaisuuden-ambivalenssi-walter-benjamin-aura-ja-%E2%80%9Dtaideteollistumisen%E2%80%9D-
uhka/ 
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yksityisesti heijastamaan tutkimani pappisperheen arvoja nykypäivään ja pohtimaan, mikä 
osa menneisyyden aineettomasta perinnöstä on minulle säilynyt.  
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ABSTRACT  
This dissertation examines the lifestyle and immaterial heritage of a pastor family in the 
late 19th and early 20th century Finland. The main perspective of my presentation is to 
observe immaterial and material heritage, both of which I examine through a specific 
pastor family, the Kjäldströms. The main characters of my study are Elin von Rehausen 
(1859-1928) and Oscar Kjäldström (1857-1955). The background of the couple is an 
interesting combination of an old noble family and a rising bourgeoisie family. Elin and 
Oscar married in 1883 and had six children. I consider how they combined values from 
their respective backgrounds as well as the kind of new values they perhaps created as a 
religious priest family. 

In my study The Kjäldströms represent an example of “modern pastor” family .  (Uuden 
polven papisto). The term used refers partly to Oscar’s background but also to their work 
with the so-called “fallen people”. The modern pastor families differed from the older 
period of  “Clergy Dynasties” in nearly every perspective: starting with their background, 
strategies and networks, but also with their ideologies and values. 

I define the immaterial heritage mainly based on Giovanni Levi’s classical research of “La 
herencia immaterial”.  For Levi, the immaterial heritage was about social status, social 
reputation and prestige. In short: his main idea of immaterial heritage was an ideal in 
which networks and tools could be transformed from “father to son”. In my study I define 
immaterial heritage in a wider perspective than Levi does. For me it is rather a basic 
concept, which includes family strategies and networks, but also ideologies, values, habits 
and lifestyle. In my study I claim that also material things can possess immaterial values 
and immaterial heritage. 

As my main source, I have used a large family archive. My aim is to observe how 
immaterial and material heritage moved on from generation to generation in this specific 
family. In The Kjäldströms family the heritage given to next generation was mostly 
immaterial: a religious way of life with strong moral values. I also study how immaterial 
heritage was transformed during the process.  

The study takes place in the field of history, particularly microhistory, however, I also use 
methods on the field of oral history, memory studies and art history. In terms of a 
theoretical framework, I have applied Pierre Bourdieu’s theory on social capital, which I 
understand as a sum of either actual or virtual resources. The approach used in the 
research is also partly based on Pierre Bourdieu’s Field Theory by using his concept of  
”Habitus”.   

This dissertation shows that by examining the lifestyle of a modern priest family, their 
social relations, values and their work, one can find the lifestyle of intelligentsia/ upper 
class (sivistyneistö) was not unitary but varied within the group.  

 

Key words: immaterial heritage, pastor family, lifestyle,  
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KUVALIITE 
 

LIITE 1 

 

Ylärivi: Sylvia Kjäldström, Josef Kjäldström. Johannes Kjäldström, Martin Kjäldström, 

Gerda Kjäldström os. Jernström Alarivi: Ruth Kjäldström, Elin Kjäldström, Elsie 

Kjäldström ja Oscar Kjäldström.  
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LIITE 2 

 

Lars Oscar Kjäldströmin kirjekuoreen säilömää Josef ja Valborg Kaltion sekä Elin ja 
Oscar Kjäldströmin keskinäistä kirjeenvaihtoa. ”Säilytetyt kirjeet Josef(ilta) Walbor(ilta). 
Kuolemani jälkeen kirjeet tulee palauttaa lähettäjille tai mieluiten polttaa- L.O.K.  

 

 

LIITE 3 FORNA DAGAR 

 

Tyypillisiä von Rehausen suvun muistoesineitä. Rasia, jonka päällä lukee ”Från fordna 
dagar”, sisällä tikkupeli. Norsunluuta ja silkkiä oleva viuhka. 
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LIITE 4 KOKARDI 

 

Elinin isän Robert Richterin kokardi.  

 

LIITE 5  

 

Kosintakirje, erilaisia talletettuja muistoja ja  prässättyjä kasveja. Kuva Tomi Parkkonen 
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LIITE 6  

 

Werner von Rehausenin (1817-1878) kultakello 1830-luvulta. Se on kuulunut alunperin 
Werner von Rehausenille, Elinin isälle. Sen jälkeen Elinin veljelle Pehr von Rehausenille 
(1857-1912). Pehr testamenttasi sen Elinin pojalle Martin Kjäldströmille (1887-1918). 
Martinilta kello siirtyi Martinin pojalle Lars Josefille (1915-1994). Lars Josefin kuoltua 
kellon sai Kari Kaltio (1945-), joka lahjoitti kellon minulle, tämän tutkimuksen tekijälle. 
Kuva: Tomi Parkkonen. 
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Liite 7 Claes von Rehausenin koti 

 

Kuva. Claes von Rehausenin  (1863-1936) kodin kammari 1900-l 

alkuvuosikymmeneltä (Liite 3). Kuva Finna. 

Vaikka suuri osa myös itse esineistä onkin yhä suvun halussa, ne suvun kodit, jotka ovat 

aikoinaan tallentuneet kirjeisiin ja pohjapiirustuksiin, ovat sellaisenaan kadonneet ja 

esineet hajautuneet suvun jäsenten kesken, eikä tilallinen kokonaisuus, johon esineet ovat 

liittyneet, ole enää tavoitettavissa. Kun tilallinen ympäristö, jossa esineet ovat olleet, 

vaihtuu, nousevat esineet yhä tärkeämpään rooliin menneisyyden jatkumon ylläpitäjinä. 

Kulkeutuen kodeista toiseen esineet kantoivat merkityksiä mukanaan ja sulautuivat aina 

uusiin kokonaisuuksiin.2124  

 

 
2124 Marianne Koskimies-Envall on nostanut esiin esineet, jotka ovat olleet olleet osa hänen käsittelemiään pappiloita. 
Osan esineistä hän on jäljittänyt myös niiden nykyiseen sijoituspaikkaan. Koskimies-Envall 2016. 
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LIITE 8

Oscar kesänvietossa Porvoon saaristossa 1900-luvun alussa.

LIITE 9

Oscarin isän Lars Petter Kjäldströmin synnyinkoti. 
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LIITE 10

Lars Oscar ja hänen pikkuveljensä Gideon Kjäldström 1860-luvulla Turussa. 

LIITE 11

Elinin isän Christian Adolf Wernerin lapsuudenkoti ja Elinin kesänviettopaikka Vihdissä 
sijaitseva Weikkolan kartano
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LIITE 12 

 

Richtereiden kaupunkikoti Turussa, Finna 

LIITE 13 

 

Ulriksdahlin linna, Elinin äidin lapsuuden miljöö. kuva: Vikipedia 
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LIITE 14 AURORA 

 

Aurora von Rehausen os. Richter, muotokuvan on maalannut J.E.Lindh 1840-luvulla. 
Kuvassa von Rehausenien huonekaluja.   

 

LIITE 15 WERNER 

 

Werner von Rehausen, Elinin isä kuva noin 1860-70-luvulta. 



425

LIITE 16

Kuva: Teologian ylioppilaiden taustat 1801-1820

lisäksi tuntemattomista ryhmistä 1.9%.

(Taulukko tehty Björklundin tutkimuksen tietojen pohjalta, Björklund 1939)
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LIITE 17

Kuva: Teologian ylioppilaiden taustat 1881-1900

lisäksi tuntemattomista ryhmistä 2% (Taulukko tehty Björklundin tutkimuksen 

tietojen pohjalta, Björklund 1939)
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LIITE 18 

  

Kuva: Adolf Gotthard von Rehausenin, Elinin isoisän (1770-1852) 
miniatyyrimuotokuva. 

Alkuperäinen on Emanuel Thelningin maalaama, kopion maalaajaa ei tunneta. 
Maalauksesta on kolmaskin hieman erilainen kopio. Kuvat Museovirasto, ja 
yksityisarkisto. Medaljongin toisella puolella on todennäköisesti Adolf Gotthardin hiuksia. 

 

LIITE 19 

 

Elin von Rehausen 1870-luvun puolivälissä 
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Liite 20 JA LIITE 21 

  

Elin ja Elin ja Anni von Rehausen 1870-luku.  
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LIITE 22 

 

Kuvassa vasemmalta oikealle Josef, Sylvia Elin, Johannes, Elsie, Ruth ja  Martin, 

Kjäldström. Kuvattu Vihdissä 1890-luvulla  

 



430 
 

LIITE  23 

 

Kuva: Elin von Rehausen 1880-luku ”Madonna-portretti” 

 

LIITE 24 

 

Kuva: Elin Kjäldström 1800-luvun loppu 
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LIITE 25 

 

 Elin ja Oscar Kjäldström sekä Ruth Hyvärisen perhe, kuva otettu 1920-luvun loppupuoli 

 

LIITE 26 

 

Kuva: Rovasti Brofeldtin muotokuva, Eero Järnefelt 1888 
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LIITE 27 

 

 Oscar Kjäldström 1870-luku 

LIITE 28 

 

Kuva: Oscar Kjäldström 1880-luku 
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LIITE 29 

 

Oscar Kjäldström 1920-luku 
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LIITE 30 

 

Kuva: Charlotte Street 1885 

 

LIITE 31 

 

Kuva: Lill-Ollaksen kappalaisentalo Uudessakaarlepyyssä 
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LIITE 32 

 

Kuva: Yksi Kjäldströmien i Helsingin kodeista, Yrjönkatu 1, 3 ja 5, toisella puolella 
nro 4. Signe Brander, Finna. 

LIITE 33 

 

Kuva: Porvoon kappalaisen talo , kuvattu 2010-luvulla 
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LIITE 34 

 

Inkoon papilla 1910-luku 
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LIITE 35 

 

 Blomvillan, kesäpaikka Porvoon saaristossa. 1900-luvun alku. 

LIITE 36 

 

Weikkolan kartano, kuvattu 2000-luvun alussa 
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LIITE 37 

 

 Bulevardi 8, Yrjönkatu 18 Suunnittelija: A.F. Granstedt valm. 1826-29, HKA 

 

 

LIITE 38 

  

Kuva: Elinin ja sisarusten uusi koti Fredrikinkadulla isän kuoleman jälkeen, Elinin piirros 
1870-80-luvun taitteessa Elin tallensi kaikki kotinsa pohjapiirustuksiin huonekaluja, 
mattoja, verhoja ja huonekasveja myöten. Samoin tekivät hänen veljensä ja lapsensa. 
Jotkut kirjeet kuvitettiin piirroksilla pappilasta ja sen huoneista sisustuksineen. Vieressä 
Elinin veljen piirtämä kuva opiskeluajan yhteisasunnosta. 
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LIITE 39 

 

Elinin isoäidin Carolina von Rehausenin mokkakupit. Kuva: Tomi Parkkonen   

 

LIITE 40 

 

 

 

 

Sylvia Kjäldströmin omistama painokuva. Taulun taakse kirjoitettu tauluin matka:  ”Miss 

Sylvia Kjäldström, She-Kow, Hankow, Theological Seminary, China, via Siberia” 
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LIITE 41 

 

Kjäldströmien perhekuva Porvoossa 1900-luvun alku. Kuvassa ylärivi: Lars Oscar, 

Johannes Kjäldström, Alarivi: Ruth, Sylvia ja Elsie Kjäldström. 
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Kuva: Mäkisen turvakoti, Finna 
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LIITE 43 

 

Sylvia, sukunsa ensimmäinen naisylioppilas. 
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Sylvia Diakonissana 1910-luku 
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LIITE 45 

 

Niilo ja Sylvia Korhonen Kiinassa, mahdollisesti hääkuva.1910-luku 
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Josef ja Walborg Niuvanniemessä. Ehkä 1930-luku. 
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LIITE 47 

 

Martin Kjäldström 1910-luvulla 
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LIITE 48 

 

Martinin ja Gerda os, Jernströmin häät Malmgårdin kartanolla.  

Takarivissä vasemmalla tuntematon  Gerdan sukulainen ja veli Leonard Jernström, Sylvia 

Kjäldström, kaksi tuntematonta Gerdan sukulaista, Lars Oscar Kjäldström, joka vihki 

parin, hänestä oikealle Ruth Kjäldström, Josef Kjäldström ja Gerdan sisar Ingrid 

Jernström.  

Alarivissä: Gerdan tuntematon sukulainen ja toinen sisar Anna Jernström, Gerdan äiti 

Anna Jernström , morsiuspari, jonka vieressä oikealla Elin ja Gerdan sukulainen.  
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Martinin arkku 1918 

 

 

 

 

 

 

 



446 
 

 



447 
 

 

 

Kuva: Muistoesineitä 
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Liite 41 

 

Kuva: Sylvia, sukunsa ensimmäinen naisylioppilas 

Liite 42 

 

Kuva: Josef ja Valborg Niuvanniemessä (Liite 42) 

 

Liite 43 
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Kuva: Martin Kjäldström 
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